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DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 082/2019 - PROC. Nº 15113/2019 

 

 

Com fulcro no que dispõe o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e em consonância com o parecer 
exarado pela Procuradoria Municipal em 06/12/2019 nos autos do processo em epígrafe, 
CONCLUÍMOS, contratar por DISPENSA DE LICITAÇÃO a Empresa PAULIRMA COMERCIO & 
REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº30.568.224/0001-65, no valor total de 
R$ 1.420,00 (hum mil quatrocentos e vinte reais), para aquisição de caixas de arquivo morto 
Polionda, de boa qualidade, considerando que o Setor de Almoxarifado não dispõe em seu 
depósito, caixas de arquivo morto para acomodação dos processos de pagamento do exercício de 
2019, através da Secretaria Municipal de Finanças, conforme Solicitação nº 487/2019, e demais 
documentos que instruem os autos do processo em epígrafe. 
 
A despesa oriunda da presente dispensa de licitação correrá a conta da seguinte dotação 
orçamentária: 08.01.04.123.0015 Projeto/Atividade: 2.031 - Manutenção das Atividades da 
Secretaria de Finanças - Elemento de Despesa: 33903000000 - Material de Consumo - Fonte de 
Recurso: 20010000 - Recursos Ordinários, Ficha nº 196, Nota de Pré Empenho Nº 0000953/2019 
emitida em 04/12/2019. 
 

Afonso Cláudio/ES, 09 de dezembro de 2019. 

 

 

Regina A. Fernandes de Souza 
Chefe do Setor de Compras 

 
 

Ratifico a contratação da empresa PAULIRMA COMERCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA, 

inscrita no CNPJ sob o nº30.568.224/0001-65, no valor total de R$ 1.420,00 (hum mil 

quatrocentos e vinte reais), para aquisição de caixas de arquivo morto Polionda, de boa 

qualidade, considerando que o Setor de Almoxarifado não dispõe em seu depósito de caixas de 

arquivo morto para acomodação dos processos de pagamento do exercício de 2019, através da 

Secretaria Municipal de Finançaspor DISPENSA DE LICITAÇÃO, com fulcro no que dispõe o art. 

24, inciso II, da Lei nº 8.666/93. 

 

Afonso Cláudio/ES, 09 de dezembro de 2019. 

 

 

Edélio Francisco Guedes 
Prefeito Municipal 


