
  

 

 

 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 
 

 

 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 005/2022. 

 

DISPENSA nº 005/2022. 

 

 

OBJETO: Arrendamento rural, onde está situado poço artesiano para abastecimento da 

comunidade de Tanques, zona rural neste município. 

 

Após a análise detalhada dos elementos constantes dos autos e com base 

no Parecer Jurídico exarado dentro da legislação pertinente, no uso das atribuições legais a mim 

conferidas e com fulcro no art. 24, inc. X, da Lei 8.666/93, RATIFICO a dispensa de licitação em 

favor de COSME BARBOSA ALVES, inscrito no CPF: 025.550.884-07 tendo como objeto o 

para arrendamento rural, onde está situado poço artesiano para abastecimento da comunidade, 

arrendamento de imóvel, situado no Sítio Tanques, zona rural neste município no valor mensal 

de R$ 900,00 (novecentos reais). 

 

Dê-se ciência desta decisão aos interessados, providencie-se a celebração 

do necessário contrato, e o empenho da despesa nas dotações do orçamento vigente, e publique-se 

o presente ato para fins de eficácia da RATIFICAÇÃO aqui proferida.  

 

Orobó, 06 de janeiro de 2022. 

 

 

 

 

Severino Luiz Pereira de Abreu 

Prefeito Municipal. 



  

 

 

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO 

 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 005/2022. 

DISPENSA nº 005//2022. 

 

 

    Saibam todos, quantos o presente Edital virem ou dele notícia 

tiverem que aos 06 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois (06/01/2022), na sede 

da Prefeitura Municipal de Orobó, situada na Av. Estácio Coimbra, 19, Centro, OROBÓ/PE, foi 

RATIFICADA em favor de COSME BARBOSA ALVES, inscrito no CPF: sob o n.º 

025.550.884-07, o objeto descrito na DISPENSA 005/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 

005/2022, qual seja, a locação do imóvel situado no Sítio Tanques, zona rural neste município, 

destinado ao arrendamento de imóvel, situado no Sítio Tanques, Orobó/PE, onde está situado 

poço artesiano para abastecimento daquela comunidade, no valor global de R$ 10.800,00 (dez 

mile oitocentos  reais) custeado em parcelas mensais de R$ 900,00 (novecentos reais). 

 

 

Orobó, 06 de janeiro de 2022. 

 

 

 

Severino Luiz Pereira de Abreu 

Prefeito 

 


