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ATO RATIFICATÓRIO 
Nos termos do parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos acolho e RATIFICO O ATO DE DISPENSA DE 

LICITAÇÃO N° 004/2018, com fundamento no artigo 24, inciso IV da Lei 8.666/93 e suas alterações e com base 

no Decreto Municipal Nº 7.123/18, objetivando a prestação de serviços especializados de limpeza urbana através de 
hidrojateamento de vias públicas em caráter emergencial para atendimento à Secretaria de Serviços Públicos e 

autorizo a contratação da empresa SCV Serviços de Manutenção Ltda ME, CNPJ: 14.910.196/0001-66, no valor de 

R$ 98.920,00 (noventa e oito mil e novecentos e vinte reais).    
São Sebastião, 19 de fevereiro de 2018. 

Denise de Oliveira 

Secretária Municipal de Administração 
 

 

 
ATO RATIFICATÓRIO 

Nos termos do parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos acolho e RATIFICO O ATO DE DISPENSA DE 

LICITAÇÃO N° 09/2018, com fundamento no artigo 24, inciso IV da Lei 8.666/93 e suas alterações e com base no 
Decreto Municipal Nº 7.123/18, objetivando para prestação de serviços de com fornecimento de material e mão de 

obra de telefonia, fibra ótica, nobreak, peças de servidor, para fins de atendimento emergencial à Secretaria de 
Governo e autorizo a contratação da empresa AGT Comércio de Artigos Eletro-Eletrônicos e Serviços Ltda, CNPJ: 

11.357.095/0001-11, no valor de R$ 102.724,00 (cento e dois mil e setecentos e vinte e quatro reais).          

São Sebastião, 19 de fevereiro de 2018. 
Denise de Oliveira 

Secretária Municipal de Administração 

 

 

 

ATO RATIFICATÓRIO 
Nos termos do parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos acolho e RATIFICO O ATO DE DISPENSA DE 

LICITAÇÃO N° 10/2018, com fundamento no artigo 24, inciso IV da Lei 8.666/93 e suas alterações e com base no 

Decreto Municipal Nº 7.123/18, objetivando a prestação de serviço de preparação e digitalização de documentos 
para o resgate de acervos danificados por água devido a enchente, inundação e infiltrações no Paço municipal, a fim 

de evitar a deterioração da documentação e que os acervos sejam contaminados por microrganismos e fragilizados, 

para fins de atendimento emergencial à Secretaria de Governo/ Gabinete do Prefeito e autorizo a contratação da 
empresa II-Brasil Inteligência e Informa LTDA-EPP, CNPJ n° 10.328.107/0001-17, no valor de R$ 234.000,00 

(duzentos e trinta e quatro mil reais) 

São Sebastião, 19 de fevereiro de 2018. 
Denise de Oliveira 

Secretária Municipal de Administração 

 
 

 

ATO RATIFICATÓRIO 
Nos termos do parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos acolho e RATIFICO O ATO DE DISPENSA DE 

LICITAÇÃO N° 013/2018, com fundamento no artigo 24, inciso IV da Lei 8.666/93 e suas alterações e com base 

no Decreto Municipal Nº 7.123/18, objetivando a prestação de serviços de locação de caminhão pipa com mão de 
obra, em caráter emergencial para atendimento à Secretaria de Serviços Públicos e autorizo a contratação da 

empresa Palácio Construções LTDA, CNPJ n° 01.321.433/0001-01, no valor de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil 

reais).   
São Sebastião, 19 de fevereiro de 2018. 

Denise de Oliveira 

Secretária Municipal de Administração    
 


