ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE TOUROS
RUA VEREADOR MIGUEL NERI, CENTRO, TOUROS/RN, CEP: 59.584-000 TELEFONE:
CNPJ: 11.932.407/0001-73

TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº:310300001
CREDOR:

RR LOCAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

CPF/CNPJ:

36.725.346/0001-02

VALOR:

OBJETO

R$ 15.340,00 (QUINZE MIL E TREZENTOS E QUARENTA REAIS)
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DE TOUROS,
no usonodasuso
atribuições
das atribuições
que lhe são
que conferidas
lhe são
e,
conferidas
e,
____ CONSIDERANDO o disposto no ARTIGO 24, INCISO II da Lei 8.666/93;

____ "para outros
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comprasde
devalor
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____ CONSIDERANDO ainda
ainda que
que oo valor
valorda
dadespesa
despesaque
queora
oraseseexecuta
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com
osos
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____ RESOLVE:
____ 01.
01. Fica
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procedimentolicitatório,
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desta
despesa,
despesa,
haja
haja
vista
vista
estarem
estarem
presentes
presentes
todos os requisitos legais que permitem a presente decisão.
____ 02.
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correrá
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3.3.90.39.00
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- OUTROS
- OUTROS
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DE
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, no orçamento do órgão, vigente no exercício de 2021.
____ 03.
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TOUROS/RN, em 7 de abril de 2021.

JOSE TIAGO S. NETO DE FARIAS
JOSE TIAGO SANTANA NETO DE FARIAS
PRESIDENTE DA CÂMARA
PRESIDENTE DA CAMARA

