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            SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS             
ATO DE RATIFICAÇÃO À DISPENSA DE LICITAÇÃO
À vista dos elementos contidos no Processo de Dispensa de Licitação
n° 26/2021, devidamente justificado, CONSIDERANDO que a
legislação correlata prevê a DISPENSA em conformidade ao disposto
no Art. 24, Inciso X da Lei nº 8.666/93, CONSIDERANDO que a
Assessoria Jurídica atesta que foram cumpridas as exigências legais,
bem como opinou de modo favorável a Dispensa, e no uso das
atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no
artigo 26 da Lei de Licitações, APROVO e RATIFICO a DISPENSA DE
LICITAÇÃO do PROCEDIMENTO acima descrito.
Autorizo em consequência, a proceder-se à adjudicação expedida pelo
Setor de Compras, Licitações e Contratos desta instituição, conforme
abaixo descrito:
Objeto: Dispensa de licitação para contratação de empresa
especializada em locação de imóveis, visando atender as
necessidades da Defensoria Pública do Estado do Acre, conforme
justificativa contida no Processo SEI nº 0305.006725.00361/2021-93;
Das especificações, quantitativo e valor:
01(um) imóvel urbano, localizado na Rua Antônio Pinto, S/N, Bairro
Santa Quitéria em Rio Branco/AC, com área de 747m² (setecentos e
quarenta e sete metros quadrados), sem área construída, para dispor
em estacionamento particular, visando atender a rotatividade dos
veículos dos servidores.
O valor global do presente contrato é de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil
reais) a ser pago em 12 (doze) prestações mensais e sucessivas de
R$ 3.000,00 (três mil reais) com vencimento no último dia de cada
mês, devendo ser pago até o 15 (décimo quinto) dia útil do mês
seguinte ao vencido, em moeda corrente nacional, mediante a
apresentação de recibo de quitação em emendas ou rasuras.
FORNECEDOR: ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS E
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA (ARRAS IMÓVEIS).
CNPJ: 63.600.449/0001-00.
Valor Mensal: 3.000,00 (três mil reais).
Valor Total (12 meses): R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).
Fundamento Legal: Art. 24, Inciso X da Lei nº 8.666/93.
Justificativa anexa nos autos do processo de dispensa de licitação nº
26/2021, Processo SEI n°0305.006725.00361/2021-93;
Dotação Orçamentária: 03092228427530000 – Manutenção das
atividades administrativas e financeiras; Natureza de Despesa:
33.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica;
Fonte: 100 (RP);

SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO
Defensora Pública-Geral do Estado
Ordenadora de Despesas
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