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TERMO DE RATIFICAÇÃO À DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
19/2015 

 
À vista dos elementos contidos no presente processo 
devidamente justificado, CONSIDERANDO que o PARECER 
JURÍDICO prevê a DISPENSA em conformidade ao disposto no 
artigo 24 inciso XVII da Lei Federal nº 8.666/93, 
CONSIDERANDO que o CONTROLE INTERNO atesta que foram 
cumpridas as exigências legais, e no uso das atribuições que 
me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 26 da 
Lei de Licitações, RATIFICO a DISPENSA DE LICITAÇÃO do 
PROCEDIMENTO nº 19/2015. 
Autorizo em consequência, a proceder-se à 
aquisição/fornecimento de serviços, para efeito de garantia 
do veículo, nos termos fixados pela Consulta de Preços nº 
075/2015, conforme abaixo descrito: 
Serviço/Fornecimento: Revisão básica (com mão de obra 
gratuita) de 30.000km de um veículo oficial marca/modelo 
MARCOPOLO/VOLARE W9 ON, ano 2014 placa AYS-7612, com 
troca de óleo filtros e peças, com manutenção preventiva para 
serviço de alinhamento e balanceamento. 
Favorecido: RODO SERVICE LTDA 
Valor Total: R$ 817,26 (oitocentos de dezessete reais e vinte e 
seis centavos). 
Fundamento Legal Artigo 24 Inciso XVII da Lei nº 8.666/93. 
Justificativa Anexa nos autos do processo de dispensa de 
licitação nº 19/2015. 
Elemento de Despesa 3.3.90.30.39.99 e 3.3.90.30.19.99 
Dotação orçamentária 01.001.10.302.0003.2008 – Fonte de 
Recurso 1069. 
Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, 
em especial à prevista no caput do artigo 26 da Lei Federal nº 
8.666/93, e que, após, seja o presente expediente 
devidamente autuado e arquivado. 
Maringá (PR), 23 de julho de 2015. 
 

ZULEIDE BEZERRA DALLA COSTA 
SECRETÁRIA EXECUTIVA 

 

 
 
                                                 
TERMO DE RATIFICAÇÃO À DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 

20/2015 
 
À vista dos elementos contidos no presente processo 
devidamente justificado, CONSIDERANDO que o PARECER 
JURÍDICO prevê a DISPENSA em conformidade ao disposto 
no artigo 24 inciso XVII da Lei Federal nº 8.666/93, 
CONSIDERANDO que o CONTROLE INTERNO atesta que 
foram cumpridas as exigências legais, e no uso das atribuições 
que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 26 

da Lei de Licitações, RATIFICO a DISPENSA DE LICITAÇÃO 
do PROCEDIMENTO nº 20/2015. 
Autorizo em consequência, a proceder-se à 
aquisição/fornecimento de serviços, para efeito de garantia do 
veículo, nos termos fixados pela Consulta de Preços nº 
076/2015, conforme abaixo descrito: 
Serviço/Fornecimento: Revisão básica (com mão de obra 
gratuita) de 30.000km de um veículo oficial marca/modelo 
MARCOPOLO/VOLARE W9 ON, ano 2014 placa AYR-3093, 
com troca de óleo filtros e peças, com manutenção preventiva 
para serviço de alinhamento e balanceamento. 
Favorecido: RODO SERVICE LTDA 
Valor Total: R$ 817,26 (oitocentos de dezessete reais e vinte e 
seis centavos). 
Fundamento Legal Artigo 24 Inciso XVII da Lei nº 8.666/93. 
Justificativa Anexa nos autos do processo de dispensa de 
licitação nº 20/2015. 
Elemento de Despesa 3.3.90.30.39.99 e 3.3.90.39.19.99 
Dotação orçamentária 01.001.10.302.0003.2008 – Fonte de 
Recurso 1069. 
Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, em 
especial à prevista no caput do artigo 26 da Lei Federal nº 
8.666/93, e que, após, seja o presente expediente devidamente 
autuado e arquivado. 
Maringá (PR), 23 de julho de 2015. 
 

ZULEIDE BEZERRA DALLA COSTA 
SECRETÁRIA EXECUTIVA 
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