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DISPENSA DE LICITAÇÃO 
ART. 75, INCISO I I  DA LEI FEDERAL 14.133/21  

 
 

GABINETE DO PREFEIRO 
 

EXTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 
DISPENSO  e RATIFICO  o procedimento l ic i ta tór io com base no art igo 75, inciso I I ,  da 
Lei Federa l n° 14.133/21, em razão do valor,  para contratar d iretamente com a 
empresa FABRICIO JONATAN FIGUEREDO PEREIRA ME ,  CNPJ nº 21.978.188/0001 -
17, estabelecida à Rua Io landa Pacheco Vie ira ,  nº 37, sala 01, d istr i to de 
Vicent inópol is,  no Município de Santo Antônio do Aracanguá -SP,   para real izar os 
serv iços de fornecimento de mão de obra e materiais para pintura da área externa 
do prédio da EMEB Maria José de Jesus Costa, no Distri to de Vicentinópolis ,  pe lo  
valor  da proposta  da empresa no total  de R$ 46.859,64 (quarenta e  seis  mi l ,  o i tocentos 
e cinquenta e nove reais e sessenta e quatro centavos ).  A razão da escolha do 
fornecedor é que o mesmo está legalmente const i tuída com o objeto socia l  pert inente 
e compat ível  com ob je to cont ratado, e  quanto ao va lor  a mesma apresentou o  menor 
valor  dentre os orçamentos constantes nos autos. O va lor  apresentado está dentro  
dos prat icados no mercado e abaixo do valor da plan i lha orçamentária apresentada 
pelo Departamento de Engenharia,  rea l izado com base na plani lha de preços da CPOS 
(Companhia Paul ista de Obras e Serv iços).  Proceda-se a cont ratação.  S.A.A.,  
31/05/2021 . -  ROBERTO DONÁ - Prefeito Municipa l .  
 

EXTRATO DE CONTRATO 
 

CONTRATO: 022/2021  
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ  
CONTRATADA: FABRICIO JONATAN FIGUEREDO PEREIRA ME 
OBJETO: contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra e materiais para pintura da 
área externa do prédio da Emeb Maria José de Jesus Costa, no distrito de Vicentinópolis. 
MODALIDADE: Dispensa de Licitação artigo 75, inciso II, da Lei Federal 14.133 de 1º de abril de 2021. 
VALOR: R$ 46.859,64 (quarenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e quatro centavos). 
ASSINATURA: 31/05/2021.  
VIGÊNCIA: Até 90 dias. 
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