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Licitação

RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 006/2022

RATIFICAÇÃO  DA  DISPENSA  DE  LICITAÇÃO  Nº  006/2022 . Reconheço  a  Dispensa  de  licitação,
fundamentada nos termos do Art. 24, inciso XIII da Lei Federal n. 8.666 de 21 de Junho de 1993 e
suas alterações. Ratifico a despesa, em cumprimento às determinações contidas no art. 26, da Lei
retro  mencionada. Processo  Administrativo  nº  008/2022 . Favorecido:  CENTRO DE INTEGRAÇÃO
EMPRESA ESCOLA – CIEE.Objeto : Contratação de Empresa Especializada para Cooperação Recíproca
entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades para promoção da integração ao mercado
de trabalho, de acordo com a Constituição Federal (Art. 203, Inciso III e Art. 214, Inciso IV), através
da  operacionalização  de  programas  de  Estágio  de  Estudantes ,  em  atendimento  ao  IPREVI  –
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Ivinhema -MS . Valor: O valor global
estimado do Contrato é de R$ 6.000,00 (seis mil reais), correspondente ao montante das bolsas,
acrescido do auxílio-transporte e do valor dos serviços prestados pela CONTRATADA . Vigência: O
presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses,
mediante formalização de Termo Aditivo, após assentimento prévio das partes, com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias do término da vigência, conforme artigo 57, inciso II, da Lei nº. 8.666/93,
com início  da  vigência  em  02/08/2022  e  término  em  01/08/2023.  Dotação  Orçamentária :  As
despesas  resultantes  desta  dispensa  de  licitação  correrão  através  das  seguintes  dotações
orçamentárias:0211.01.09.272.0514.2.073  –  Manutenção  das  Atividades  Adm.  De  Custeio
Previdência – 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – pessoa jurídica. Ficha 1082 – Fonte 143.E
dotações que vier a ser substituídas no Exercício seguinte. Data: 02 de Agosto de 2022. Izaías
Barbosa-Diretor Presidente 
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