
 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI  
Rua Antônio Salustio dos Santos, , Centro, São Bento do Trairi/RN CEP: 59210000 CNPJ: 08.483.679/0001-29   

 Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil 

PROCESSO: 22/2020  

ASSUNTO: PEDIDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.  

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de serviços, compreendendo os serviços 

de Organização bens Patrimonial, inventário e avaliação de bens móveis, inclusive equipamentos, com 

fornecimento de material, dentre outros serviços necessários à organização do patrimônio, 

Levantamento/Cadastramento e atualização, levantamento físicos dos bens afim de atender a 

necessidades da Câmara Municipal de São Bento do Trairi/RN. 

 

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 

     

    O PRESITENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTODOTRAIRI/RN, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas, e 

 

   CONSIDERANDO o disposto no Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93. 

 

   RESOLVE: 

 

   1 – Fica dispensável o procedimento licitatório para realização desta despesa, haja 

vista estarem presentes todos os requisitos legais que permitem a presente decisão; 

 

   2 – A presente despesa correrá à conta do orçamento geral vigente no exercício de 

2020; 

 

   3 – A Câmara Municipal efetuará o pagamento após o trâmite normal do processo 

de liquidação da despesa. 

 

  

  

  

  

  

  

  



DESPACHO 

 

Na oportunidade, RATIFICO o parecer emitido pela Comissão Permanente de 

Licitação, acerca do enquadramento da despesa acima especificada e determino que a despesa inserida 

no presente processo seja realizada, tudo dentro do que determina a legislação pertinente. 

 

 

 

 

RESUMO DO PROCESSO 

Licitação nº 000022/2020 

Dispensa de Licitação nº 20/2020 

Credor: AUTESP - AUTOMACAO, TECNOLOGIA E SERVICOS PUBLICO - EIRELI  

CPF/CNPJ: 31.974.334/0001-90 

Valor Final: R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) 

Item Cód. Descrição Unidade Quantidade 

1 0000835 

Prestação de Serviços de Levantamento/Cadastramento e 

atualização e controle de estoque de fornecimento de entrada e 

saída (almoxarifado geral) com emissão das notas de controle e 

fornecimento (entrada e saída) de material, gerando a posição de 

saldo em estoque para formulação do relatório das contas de 

gestão, Anexo Modelo 08 DEMONSTRATIVO MOVIMENTAÇÃO 

ALMOXARIFADO, e atualização geral, reavaliação e mensuração 

de bens inventario patrimonial, atualizado, conforme resolução 

032/2016 do TCE/RN, das contas de gestão, Gerando anexo 06 

(MAPA DEMONSTRATIVO DE INVENTARIO ANUAL DE BENS 

MÓVEIS) do exercício vigente, com base na lei federal nº 4.320 

de 1968. Resolução 012/2016 TCE/RN e demais normas e 

vigentes. 

Serviço 1 

  

São Bento do Trairi/RN, 13 de novembro de 2020. 

 

 

 

 

JOSÉ VANDERLEY SOARES SILVA 

Presidente da Câmara Municipal 

 


