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Processo Nº: 00011.014919/2021-94

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  12/2021

Aos 09 dias do mês de julho de 2021, no Gabinete da Secretaria de Estado da Educação do
Piauí, conforme autos do Processo Administra�vo SEI nº 00011.014919/2021-94, do qual se verificou as
razões apresentadas pela mo�vação inicial da Coordenação de Frota de Veículos SEDUC-PI (1455022), das
especificações  técnicas  do  objeto  e  da  contratação  constantes  no  Termo  de  Referência  e  em
conformidade com a jus�fica�va apresentada pela GPCD no Despacho 359 (1901161), RATIFICO, na forma
do art. 24, II e em conformidade com o art. 37, XXI da CF e segundo o atendimento ao disposto no art. 26,
II  e  III  da  Lei  nº  8.666/93,  a  jus�fica�va  técnica  concernente  à  contratação  direta,  por  dispensa  de
licitação, da empresa ELDER PEREIRA NASCIMENTO, inscrita no CNPJ sob o nº 36.744.424/0001-08, com
obje�vo de adquirir   64 jogos de placas veiculares no modelo Mercosul  Brasil   para  o  processo  de
emplacamento  dos  64  veículos  do  �po ORE 01  e  ORE 02  (ônibus  escolar  rural)  adquiridos  por  esta
Secretaria  de Estado da Educação -  SEDUC/PI,  no valor  global  de  R$ 14.000,00 (quatorze mil  reais),
através da aplicação de recursos da Fonte 114, na forma da lei, ao tempo em que determino a publicação
do extrato de ra�ficação para a produção de seus efeitos legais. 

Depois de cumprida a determinação, seja providenciado chamamento do interessado para
re�rar instrumento contratual ou instrumento equivalente, com posterior providência para publicação do
respec�vo extrato,  conforme dispõe o art.  61 da Lei  nº 8.666/93,  devendo a contratada observar  as
disposições  do  Termo  de  Referência,  como  portador  dos  dados  e  elementos  fundamentais  para  a
execução do objeto, inclusive da preservação do preço e forma de pagamento nos termos do orçamento
proposto, passando a integrar no todo este termo, com vistas a possibilitar o atendimento do pedido, no
menor espaço de tempo possível, determinando, ainda, o acompanhamento da execução, juntando-se
aos autos os documentos de liquidações, evitando, assim, desvios de condutas ou mesmo solução de
con�nuidade das a�vidades de ordem administra�vas. 

Teresina, 09 de julho de 2021

(assinado eletronicamente)

ELLEN GERA DE BRITO MOURA
Secretário de Estado da Educação do Piauí
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Documento assinado eletronicamente por ELLEN GERA DE BRITO MOURA - Matr.0158401-4,
Secretário de Estado da Educação, em 09/07/2021, às 18:51, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no Cap. III, Art. 14 do Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.pi.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 1901198 e o código CRC C24696A1.
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