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PROCESSO ADMINISTRATIV Nº036/2022-PMSC 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº007/2022-PMSC 

 

 

 

OBJETO: Aquisição de materiais esportivo e materiais de consumo, destinado a Secretaria 

Municipal de Esporte e Juventude e Lazer do município, para atendimento as atividades esportivas 

da VII - Campeonato Municipal de Futebol de Campo do Município, com entrega imediata, no 

exercício de 2022. 

 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 

 

 

A Prefeita do Municipal de Santa Cruz - PE, no uso de suas atribuições legais, e com arrimo no que 

dispõe o art. 24, II, da Lei nº 8.666/93, de acordo com o que determina o artigo 26, caput, da Lei 

Federal nº8.666/93, atualizada pelas Leis nº 8.883, de 21.08.94, nº 9.648, de 27.05.98 e nº 9.854, 

de 27.10.99, considerando o que consta no Processo Administrativo Nº 036/2022-PMSC, Dispensa 

de Licitação nº007/2022-PMSC, RATIFICA a declaração de dispensa de licitação para aquisição de 

materiais esportivo e materiais de consumo, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e 

Juventude e Lazer do município, para atendimento as atividades esportivas da VII - Campeonato 

Municipal de Futebol de Campo do Município, com entrega imediata, no exercício de 2022., em 

favor da empresa, JOSÉ ALBERTO DELGADO LIMA - EPP (MAGAZINE PADRE CÍCERO), pessoa 

jurídica de direito privado, com sede na Rua Cel. Anisio Coelho, Nº 37, bairro centro, CEP: 56.200-

000, na cidade de Ouricuri, Estado do Pernambuco, inscrita no CNPJ sob o Nº 24.095.937/0001-56, 

neste ato, devidamente representado(a) pelo(a) sócio(a), o(a) Sr(a) José Alberto Delgado Lima, 

brasileiro(a), casado(a), comerciante, residente e domiciliado(a) na cidade de Ouricuri, Estado de 

Pernambuco, por ter apresentado a cotação mais econômica, esta no valor global de R$ 

12.803,60(doze mil e oitocentos e três reais e sessenta centavos). 

 

Determino que se proceda à confecção do competente contrato e publicação do 

devido extrato, juntamente com este termo de ratificação, nos termos legais. 

 

 

Santa Cruz (PE), 30 de Agosto de 2022. 

 

 

______________________________________ 
Eliane Maria da Silva Soares 

Prefeita Municipal 


