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Dom Macedo Costa

Licitações
Termo de Ratificação:
Acatando o Parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Assessoria Jurídica deste Município, e, ainda,
encontrando-se o Processo regularmente instruído na forma da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores RATIFICO a
mencionada declaração de dispensa, para contratação do objeto solicitado junto à INCAR HOSPITAL LTDA (CNPJ:
05.652.543/0001-07), com valor estimado de R$ 170,00, a fim de que produzam os seus jurídicos e legais efeitos.
Publique-se na forma da lei.
Dom Macedo Costa, 08/05/2020

Ass. Prefeito: ___________________________

Termo de Ratificação:
Acatando o Parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Assessoria Jurídica deste Município, e, ainda,
encontrando-se o Processo regularmente instruído na forma da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores RATIFICO a
mencionada declaração de dispensa, para contratação do objeto solicitado junto à INCAR HOSPITAL LTDA (CNPJ:
05.652.543/0001-07), com valor estimado de R$ 170,00, a fim de que produzam os seus jurídicos e legais efeitos.
Publique-se na forma da lei.
Dom Macedo Costa, 08/05/2020

Ass. Prefeito: ___________________________

Termo de Ratificação:
Acatando o Parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Assessoria Jurídica deste Município, e, ainda,
encontrando-se o Processo regularmente instruído na forma da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores RATIFICO a
mencionada declaração de dispensa, para contratação do objeto solicitado junto à CI BARRETO PRODUTOS
FARMACÊUTICOS LTDA (CNPJ: 23.154.285/0001-10), com valor estimado de R$1.470,00, a fim de que produzam os seus
jurídicos e legais efeitos. Publique-se na forma da lei.
Dom Macedo Costa, 18/05/2020

Ass . Prefeito: ___________________________

Termo de Ratificação:
Acatando o Parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Assessoria Jurídica deste Município, e, ainda,
encontrando-se o Processo regularmente instruído na forma da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores RATIFICO a
mencionada declaração de dispensa, para contratação do objeto solicitado junto à CI BARRETO PRODUTOS
FARMACÊUTICOS LTDA (CNPJ: 23.154.285/0001-10), com valor estimado de R$4.554,51, a fim de que produzam os seus
jurídicos e legais efeitos. Publique-se na forma da lei.
Dom Macedo Costa, 18/05/2020

Ass . Prefeito: ___________________________

Termo de Ratificação:
Acatando o Parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Assessoria Jurídica deste Município, e, ainda,
encontrando-se o Processo regularmente instruído na forma da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores RATIFICO a
mencionada declaração de dispensa, para contratação do objeto solicitado junto à CI BARRETO PRODUTOS
FARMACÊUTICOS LTDA (CNPJ: 23.154.285/0001-10), com valor estimado de R$ 3.229,20, a fim de que produzam os
seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se na forma da lei.
Dom Macedo Costa, 18/05/2020

Ass . Prefeito: ___________________________

Termo de Ratificação:
Acatando o Parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Assessoria Jurídica deste Município, e, ainda,
encontrando-se o Processo regularmente instruído na forma da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, da Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993 e demais legislação aplicável e alterações posteriores RATIFICO a mencionada declaração de
dispensa, para contratação do objeto solicitado junto a empresa JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ/MF nº (CNPJ: 14.683.163/0001-20) com valor
estimado de R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais), a fim de que produza os seu jurídicos e legais efeitos.
Publique-se na forma da lei.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 438/2020
DISPENSA Nº 171/2020

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Face ao parecer da Assessoria Jurídica e da Comissão Permanente de
Licitações encontrando-se o Processo Administrativo regularmente instruído na
forma da Lei n.º 8.666/93 e alterações vigentes, RATIFICO a mencionada
declaração de dispensa para a contratação de empresa para Aquisição de
válvula de regulação de pressão para cilindro de O2 que equipam a ambulância
e a sala de observação da Unidade de Saúde da Família, junto à OXIJA
TRANSPORTE E COMERÇIO LTDA(CNPJ:16.155.814/0001-35), cujo valor da
contratação será de R$5.840,00 (cinco mil e oitocentos e quarenta reais), a fim
de que produzam os seus jurídicos e legais efeitos.
Registre-se, cumpra-se, publique-se, emita-se a Nota de Empenho e
lavre-se o Contrato, caso não possa ser substituído por outro instrumento.

Dom Macedo Costa, 20-05-2020.
EGNALDO PITON MOURA
Prefeito Municipal
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 437/2020
DISPENSA Nº 170/2020

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Face ao parecer da Assessoria Jurídica e da Comissão Permanente de
Licitações encontrando-se o Processo Administrativo regularmente instruído na
forma da Lei n.º 8.666/93 e alterações vigentes, RATIFICO a mencionada
declaração de dispensa para a contratação de empresa para Aquisição de
oxigênio medicinal destinado ao abastecimento dos cilindros que equipam a
ambulância e a sala de observação da Unidade de Saúde da Família, junto à
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
(CNPJ:24.380.578/0004-21), cujo valor da contratação será de R$10.500,00 (dez
mil e quinhentos reais), a fim de que produzam os seus jurídicos e legais
efeitos.
Registre-se, cumpra-se, publique-se, emita-se a Nota de Empenho e
lavre-se o Contrato, caso não possa ser substituído por outro instrumento.

Dom Macedo Costa, 20-05-2020.
EGNALDO PITON MOURA
Prefeito Municipal
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