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Extrato da Justificativa de Dispensa de Licitação nº 28/2021. - Referente: A 
finalidade da presente Dispensa de Licitação Pública é Contratação de empresa 
especializada para confeccionar 2.500 (dois mil e quinhentos) unidades de 
Pastas em Papel Cartolina, na cor verde, tamanho 465X322 mm, para arquivar 
processos. Do resumo da justificativa: A Secretaria Municipal de Administração 
e Finanças, necessita desta contratação, para atender a demanda de 
arquivamento de Processos de todas as espécies, da Prefeitura Municipal de 
Rancho Queimado. Escolha do executante: Indica-se a contratação da empresa 
ALX Print Gráfica e Comunicação Visual, inscrita no CNPJ sob o nº 
28.227.762/0001-04, situada na Av. Atlântica, n° 373, Bairro Jardim Atlântico, 
Florianópolis - SC, CEP 88.095-700. Do preço dos serviços: O preço de R$: 
2.900,00 (Dois mil e novecentos reais). Coaduna-se com o objeto da 
contraprestação pretendida pela Prefeitura Municipal de Rancho Queimado, 
diante das necessidades de atendimento, que mobilizarão os profissionais da 
empresa indicada para a contratação direta, para acompanhar e atender os 
assuntos supervenientes, sempre que ocorrerem e requisitarem pronta e 
imediata atenção. A ressaltar que o preço ajustado entre as partes é 
eminentemente “bruto”, ou seja, sem nenhum acréscimo adicional, cabendo à 
empresa contratada assumir todos os encargos de natureza fiscal, trabalhista, 
comercial, securitário e previdenciário, bem como de todas as despesas diretas 
e indiretas dos profissionais, para o regular cumprimento do contrato. Assessoria 
jurídica: A presente dispensa cumpre as exigências legais, estando de acordo 
com o artigo 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações. Rancho 
Queimado (SC), 25 de outubro de 2021. - Autorização: Autorizo a contratação e 
recomendo a observância das demais providências legais pertinentes. Publique-
se um extrato da Justificativa. Cleci Aparecida Veronezi – Prefeita Municipal. 
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