
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 051/2021 - PROC. Nº 4821/2021. 

 
Com fulcro no que dispõe o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 c/c art. 1º, inciso I, alínea 
“b”, da Lei Federal nº 14.065/2020 e em consonância com o parecer exarado pela 
Procuradoria Geral Municipal em 21/05/2021, acostado aos autos, CONCLUÍMOS contratar 
por DISPENSA DE LICITAÇÃO a Empresa DILOMAR ANTÔNIO RICARTE 12125845709, 
inscrita no CNPJ nº 32.575.534/0001-32, no valor total de R$ 10.830,00 (dez mil oitocentos 
e trinta reais), para aquisição de tampas de reservatório, tal aquisição se faz necessário em 
carácter de urgência, tendo em vista que o tratamento de água largamente usado no Município 
é a base de hipoclorito de cloro, por ser volátil a ausência de tampas em reservatório poderá 
trazer comprometimento no que tange a qualidade da água fornecida a População alvo,  de 
acordo com a SC nº 212/2021, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e demais 
documentos que instruem o processo em epígrafe. 

 
 

A despesa oriunda da presente Dispensa de Licitação, correrá à conta do orçamento 
do municipio a saber: Projeto/Atividade: 1.016 - Sistema de Tratamento e Abastecimento de 
Água e Esgoto, Elemento de Despesa: 33903000000, Material de Consumo, Fonte de 
Recurso: 10010000000 - Recursos Ordinários, Ficha: 459. 
 

Afonso Cláudio/ES, em 24 de maio de 2021. 

 
 

Regina A. Fernandes de Souza 
Chefe do Setor de Compras 

 
 
 
Ratifico a Contratação da Empresa  DILOMAR ANTÔNIO RICARTE 12125845709, inscrita 
no CNPJ nº 32.575.534/0001-32, no valor total de R$ 10.830,00 (dez mil oitocentos e trinta 
reais), para aquisição de tampas de reservatório, tal aquisição se faz necessário em carácter 
de urgência, tendo em vista que o tratamento de água largamente usado no Município é a 
base de hipoclorito de cloro, por ser volátil a ausência de tampas em reservatório poderá 
trazer comprometimento no que tange a qualidade da água fornecida a População alvo,  de 
acordo com a SC nº 212/2021, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e demais 
documentos que instruem o processo em epígrafe por DISPENSA DE LICITAÇÃO. 
 

 
Afonso Cláudio/ES, em 24 de maio de 2021. 

 
 
 

Luciano Roncetti Pimenta 
Prefeito Municipal 
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