
 

Gabinete do Prefeito 
Departamento de Licitações e Contratos Administrativos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS 
CNPJ/MF: 04.914.925/0001-07 

            End.: Av. das Nações, 1919 – Centro – CEP 76.997-000 – Fone 69 3342-2671 

            Cerejeiras                                  -                                              Rondônia 
AVISO DE CLASSIFICAÇÃO 

A PROCURADORIA 

             

Após análise das propostas, classificamos os itens de menor 

preço para as firmas abaixo, com o fundamento legal no Artigo 24, inciso VII da Lei 

n° 8.666 de 21 de Junho de 1993 e suas alterações e em conformidade com o Artigo 1° 

da Lei n° 9.648 de 27 de Maio de 1998. 

 

Objeto: Aquisição de tintas e toner para atender as necessidades da SEMAGRI, 

conforme termo de referencia em anexo. 

  

(Empresas Vencedoras):                            

DISPENSA N° 128/2019 

PROCESSO N° 2596/2019 

 

 a) ALTERNATIVA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 

CNPJ: 07.885.343/0001-20 

 Lote: 01 valor total R$ 1.240,00 (mil duzentos e quarenta reais). 

  

TOTAL GERAL R$ 1.240,00 (mil duzentos e quarenta reais). 

                                  

Art. 24.  É dispensável a licitação: 

VII - quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestamente 

superiores aos praticados no mercado nacional, ou forem incompatíveis com os 

fixados pelos órgãos oficiais competentes, casos em que, observado o parágrafo único 

do art. 48 desta Lei e, persistindo a situação, será admitida a adjudicação direta dos 

bens ou serviços, por valor não superior ao constante do registro de preços, ou dos 

serviços;                   (Vide § 3º do art. 48) 

 

Observação I: Justifica a realização desta Dispensa de Licitação conforme Termo 

de referência em anexo. 

Encaminhamos o aludido processo a Procuradoria Geral do Município, para 

conhecimento e as providencias cabíveis, sendo solicitado pelo Coordenador Geral de 

Licitações O Sr Leidemar Coelho Ribeiro a dispensa de licitação do lote 01 com base 

no Artigo 24, inciso VII da Lei n° 8.666.  

 Cerejeiras, 03 de Setembro de 2019. 

 

Declaramos para fins legais, que a(s) empresa(s) acima deverá apresentar certidões de 

Fazenda Federal, ISSQN, FGTS e Municipal para recebimento de pagamento.  

 

Addo Jose Prado Silva 

Assessor da Coordenadoria Geral de Licitação 

Decreto nº 074/2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm#art48%C2%A73

