CÂMARA MUNICIPAL DE NANUQUE
ESTADO DE MINAS GERAIS
LEGISLATURA: 2013 - 2016
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA

Ratifico o ato da Comissão Permanente de Licitação, que dispensou a Licitação nº
001/2014, com fundamento no art. 24, inciso XIII, em favor do INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL –
IDECAN inscrito no CNPJ sob o nº 04.236.076/0001-71, com sede em Brasília - DF, na SAUS,

Quadra 5, Bloco K, Edifício OK Office Tower, Salas 1404/1405, CEP: 70.070-050,, pelo valor de
R$ 26.500,00

(vinte e seis mil e quinhentos reais), para contratação de empresa

especializada para realização do Concurso Público para contratação de pessoal para o
quadro efetivo da Câmara Municipal de Nanuque/MG, a fim de prestar serviços na
municipalidade, conforme descrito na proposta de orçamento, mais os valores integrais das
inscrições dos candidatos efetivamente inscritos. Sendo o quantitativo de inscrições superior
a 1.500 (mil e quinhentos), o valor da proposta será a custo zero para a Contratante , sendo
custeado pelo valor integral das inscrições, e ainda, ocorrendo a superioridade de 3.000 (três
mil) inscritos, permanecerá o valor de custo zero, sendo repassado à contratada somente
70% (setenta por cento) dos valores recolhidos com as taxas de inscrições. O repasse dos
valores será realizado em conformidade ao descrito abaixo, sendo: 50% (cinquenta por
cento) após o término das inscrições e 50% (cinquenta por cento) após a homologação do
Concurso Público, especialmente por ser este valor compatível ao praticado no mercado,
tendo presente o constante dos autos, face ao disposto no art. 26, da Lei nº. 8.666/93, vez
que o processo se encontra devidamente instruído.

Publique-se.

Nanuque/MG, 25/08/2014

RIVALDO MONTEIRO SILVA
Presidente da Câmara Municipal de Nanuque

Avenida Geraldo Romano, 231 – Centro – CEP: 39.860-000 Tel.: (33)3621-5200
CNPJ: 21.224936/0001-76
E-mail: camarananuque@bol.com.br

CÂMARA MUNICIPAL DE NANUQUE
ESTADO DE MINAS GERAIS
LEGISLATURA: 2013 - 2016

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins de direito que foi publicado na página oficial da Câmara
Municipal de Nanuque na internet o termo de Ratificação do ato de dispensa correspondente
Processo de Licitação nº 003/2014, no dia 26/08/2014.

Por ser verdade, firmo a presente.

Nanuque/MG, 26/08/2014.

Valdirene Aparecida Santos Passos
Presidente da Comissão de Licitação

Avenida Geraldo Romano, 231 – Centro – CEP: 39.860-000 Tel.: (33)3621-5200
CNPJ: 21.224936/0001-76
E-mail: camarananuque@bol.com.br

