
CAMARA MUNICIPAL DE TOUROS

RUA VEREADOR MIGUEL NERI, CENTRO, TOUROS/RN, CEP: 59.584-000

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

11.932.407/0001-73CNPJ:

TELEFONE:

TERMO AUTORIZATIVO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

Contratação de serviços de confecção e fornecimento de placas de identificação, letreiros, adesivos 
e películas, para identificação visual dos gabinetes dos vereadores e demais setores, onde no ato da 
aquisição deve-se esta incluso toda a mão de obra na instalação.

Contratação de serviços de confecção e fornecimento de placas de identificação, letreiros, adesivos
e películas, para identificação visual dos gabinetes dos vereadores e demais setores, onde no ato
da aquisição deve-se esta incluso toda a mão de obra na instalação.OBJETO

CREDOR: JOSE CARLOS GOMES DA SILVA

VALOR:
R$ 8.603,40 (OITO MIL E SEISCENTOS E três REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

ARTIGO 24, INCISO II da Lei 8.666/93FUND LEGAL:

TOUROS/RN, em 3  de maio de 2021.

CPF/CNPJ: 26.675.530/0001-23

____ Através da CAMARA MUNICIPAL DE TOUROS, considerando tudo o que constra do Processo Administrativo de 
Dispensa de Licitação, vem emitir a presente autorização de dispensa de licitação, amparada no ARTIGO 24, INCISO II 
da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando a contratação do Objeto e pelo valor acima descrito.

____ Através da CAMARA MUNICIPAL DE TOUROS, considerando tudo o que constra do Processo Administrativo de
Dispensa de Licitação, vem emitir a presente autorização de dispensa de licitação, amparada no ARTIGO 24, INCISO
II da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando a contratação do Objeto e pelo valor acima descrito.

____ Assim, com base no que prescreve a Lei nº 8.666/93 e demais Leis que regem a administração publica, venho 
ATESTAR o presente Termo Autorizativo, para que se proceda e dê continuidade aos trâmites legais do processo em 
questão.

____ Assim, com base no que prescreve a Lei nº 8.666/93 e demais Leis que regem a administração publica, venho
ATESTAR o presente Termo Autorizativo, para que se proceda e dê continuidade aos trâmites legais do processo em
questão. 
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SECRETARIA GERAL


