
 

CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ 

Rua Idalino de Oliveira, s/n – Centro, Mossoró – RN. CEP: 59.600 – 690 

CNPJ nº 08.208.597/0001 -76 

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 

 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DISP022/2021 

PROCESSO Nº. 027/2021 

  

RECONHEÇO a Dispensa de Licitação fundamentada no Dispensável, Art. 24, Inciso 

II, Lei 8.666/93, e suas atualizações posteriores e em consonância com o Parecer 

Jurídico acostado aos autos, para a contratação da empresa: CONSTRUTORA JF 

ENGENHARIA LTDA CNPJ: 32.883.090/0001-00., com o valor global de 9.086,04 

((NOVE MIL E OITENTA E SEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS)), referente ao 

objeto solicitado por esta Câmara para Contratação de empresa especializada em 

serviços de consultoria e assessoria imobiliária para avaliação de prédio e sala 

comercial, na área urbana, no tocante a locação de imóveis., apresentados na 

cotação de preço: 

CONSTRUTORA JF ENGENHARIA LTDA 32.883.090/0001-00 
Relação dos itens vencidos 

Código Descrição UNID Marca QUANT. Preço Total 

25107 

Elaboração de laudo avaliativo imobiliário referente a 

locação de edifício comercial localizado em área urbana, 
contendo: Vistoria in loco do imóvel, coleta de dados de 

mercado, medição das áreas de terreno e das edificações, 
análise de documentos, tratamento das amostras por fatores 

ou inferência estatística, modelos impressos e digitais dos 

laudos, bem como a descrição de taxas e impostos 
referentes aos serviços na elaboração. 

SERV 
 

1,00 5.333,1000 5.333,10 

25108 

Elaboração de laudo avaliativo imobiliário referente a 

locação de salas em edifício comercial localizado em área 
urbana, contendo: Vistoria in loco do imóvel, coleta de 

dados de mercado, medição das áreas de terreno e das 

edificações, análise de documentos, tratamento das 
amostras por fatores ou inferência estatística, modelos 

impressos e digitais dos laudos, bem como a descrição de 

taxas e impostos referentes aos serviços na elaboração. 

SERV 
 

1,00 3.752,9400 3.752,94 

     
Total 9.086.04 

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, a Declaração de 

Dispensa de Licitação acostada nos autos deste processo determina que se proceda a 

publicação deste devido Termo. 

 Mossoró- RN, 10 de Junho de 2021.  

 

LAWRENCE CARLOS AMORIM DE ARAÚJO 

Presidente da Câmara Municipal de Mossoró  


