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PODER EXECUTIVO
LICITAÇÕES E CONTRATOS
RATIFICAÇÃO DE JUSTIFICATIVA
RATIFICAÇÃO DE JUSTIFICATIVA
Dispensa de Licitação n. 11/2021.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Sonorização de rua, sonorização e projeção para reuniões dos
departamentos da Prefeitura Municipal de Sarutaia.
Ratiﬁco o presente ato de dispensa de licitação, para Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Sonorização de rua,
sonorização e projeção para reuniões dos departamento da Prefeitura Municipal de Sarutaia, por um período de 12 (DOZE) meses, com a
empresa ELENA MARIA DE OLIVEIRA GOMES GASPERONI 30636362825, CNPJ. N. 21.639.989/0001-58, no valor mensal de R$ 690,00
(Seiscentos e noventa reais) e valor global de R$ 8.280,00 (Oito mil duzentos e oitenta reais), que torna dispensável a licitação, nos termos do
artigo 24, II da Lei Nº. 8.886, de 21/06/1993 e suas alterações.
Sarutaiá, 25 de Fevereiro de 2021.

Isnar Freschi Saores
PREFEITO MUNICIPAL

RATIFICAÇÃO DE JUSTIFICATIVA
RATIFICAÇÃO DE JUSTIFICATIVA
Dispensa de Licitação n. 12/2021.
OBJETO: Contratação de prestação de serviços educacionais à Prefeitura Municipal de Sarutaia/SP, através de cursos exclusivo e personalizado
para formação continuada de professores e gestores durante o primeiro semestre, e consultoria pelo período do ano de 2021.
Ratiﬁco o presente ato de dispensa de licitação, para Contratação de prestação de serviços educacionais à Prefeitura Municipal de Sarutaia/SP,
através de cursos exclusivo e personalizado para formação continuada de professores e gestores durante o primeiro semestre, e consultoria
pelo período do ano de 2021, com a empresa PAULA CARVALHO CAMPOS 38664996806, CNPJ. N. 36.970.008/0001-28, no valor global de
R$ 16.598,20 (Dezesseis mil quinhentos noventa e oito reais e vinte centavos), que torna dispensável a licitação, nos termos do artigo 24, II da
Lei Nº. 8.886, de 21/06/1993 e suas alterações.
Sarutaiá, 25 de Fevereiro de 2021.

Isnar Freschi Saores
PREFEITO MUNICIPAL
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