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CÂMARA MUNICIPAL DE MEDICILANDIA

RATIFICAÇÃO 

O Ordenador de Despesas da Câmara Municipal de Medicilândia/PA, Sr. JARI EDNEI TEIXEIRA, no 
uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente e, de acordo com as determinações 
constantes no Art. 25, inciso II, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores e, considerando o parecer 
jurídico, bem como, pelo Controle Interno objetivando a regularidade do feito e considerando ainda o que consta 
do processo administrativo nº 2023/006 - CMM, que trata da contratação da Empresa SISTEMAS 
INTELIGENTES E AUTOMAÇÃO PRODUTIVA LTDA - ME, CNPJ: 19.166.632/0001-58,  vem 
RATIFICAR a Inexigibilidade de Licitação n° 005/2023-CMM, considerando a necessidade de Contratação de 
Pessoa Jurídica Especializada em Solução de Tecnologia da Informação, mediante fornecimento de licença 
de Uso de Sistemas para Gestão Pública no modo Recursos Humanos (Folha de Pagamento), com portal 
do servidor e Transparência Pública de Dados prevista pela Lei Complementar Nº 131/2009 (Lei da 
Transparência) e Lei Nº 12.527/2011 (Lei de Acesso À Informação), Com treinamentos avulsos e auxilio 
técnico, além do suporte técnico, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Medicilândia/PA, 
pelo valor global da prestação dos serviços R$ 5.110,56 (Cinco mil cento e dez reais e cinquenta e seis 
centavos), Valor total fracionado em 12 parcelas iguais de R$ 425,88 (Quatrocentos e vinte e cinco reais e 
oitenta e oito centavos), determinando que seja encaminhado para ao setor competente para elaboração do 
termo de contrato e proceda-se à publicação de acordo com a legislação em vigor.

Cumpra-se, Registre-se e Publique-se.
Medicilândia/PA, 31 de janeiro de 2023.

JARI EDNEI TEIXEIRA
Presidente da Câmara Municipal de Medicilândia/PA
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