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ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Considerando que consta dos autos a estimativa do valor da despesa com consumo de 

energia elétrica; 

Considerando que consta previsão orçamentária para a realização da presente despesa; 

Considerando que consta dos autos o parecer jurídico favorável; e 

Considerando finalmente, estarem presentes nos autos do processo _____/20___, os 

pressupostos autorizativos da legislação que rege a matéria, decido pela contratação direta 

através de DISPENSA DE LICITAÇÃO, destinada ao fornecimento de energia elétrica 

para o imóvel sito à (citar o(s) imóvel(eis) e o(s) respectivo(s) endereço(s)), em favor da 

empresa (citar a razão social), inscrita no CNPJ ___________, pelo período de ____ meses. 

O valor da contratação é de R$ ________(valor por extenso), pelo período de _____ meses. 

O presente ato de DISPENSA DE LICITAÇAO está fundamentado nos termos do artigo 

24, inciso XXII, da Lei Nacional nº. 8.666/93. 

Itaboraí, ___ de ___________ de 20__. 

__________________________________ 

Nome, matrícula e assinatura do servidor 

 

RATIFICO 

Considerando as informações acima, e, especialmente, estarem presentes os pressupostos 

autorizativos da legislação que rege a matéria, constantes nos autos, RATIFICO o ATO de 

DISPENSA DE LICITAÇÃO, destinada ao fornecimento de energia elétrica para o imóvel 

sito à (citar o(s) imóvel(eis) e o(s) respectivo(s) endereço(s)), em favor da empresa (citar a 

razão social), inscrita no CNPJ ____________, pelo período de ____ meses. 

Processo administrativo de nº. ______/_____. 

O valor da despesa é de R$ _____________(valor por extenso). 

Fundamentação legal: artigo 24, inciso XXII, da Lei Nacional nº. 8.666/93. 

E, para a eficácia dos atos, DETERMINO que o presente ATO seja publicado na imprensa 

oficial, conforme prevê o art. 26, caput, da Lei Nacional nº. 8.666/93. 

Itaboraí, ___ de ___________ de 20___. 

_____________________________________________ 

Nome, matrícula e assinatura do ordenador de despesas 

PMI/RJ 

Processo nº. ______/____ 

Rubrica ______ fls. ____  


