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Procuradoria Geral do Estado - PGE

TERMO
AVISO DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
A PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA, representada pelo Procurador
Geral do Estado, torna público, a quem possa interessar, nos termos do Art. 24, XIII, cc. art. 25, inciso II e
art. 13, inciso III, todos da Lei n. 8.666/93, e nos termos do Parecer Jurídico n. 270 (0017320373),
constante nos autos do Processo nº 0020.057810/2021-32, RECONHECE e RATIFICA a dispensa e
inexigibilidade de licitação, obje vando a contratação direta da empresa: FUNDAÇÃO EZUTE, inscrita no
CNPJ nº 01.710.917/0001-42, para realização de serviços especializados de consultoria para
desenvolvimento ins tucional com a estruturação do projeto de Parceria Público Privada para a sede
Procuradoria Geral do Estado de Rondônia, conforme Termo de Referência PGE-GAB (0016452342),
perfazendo o valor global anual de R$ 1.495.800,00 (um milhão, quatrocentos e noventa e cinco mil e
oitocentos reais).
Porto Velho (RO), 23 de abril de 2021.
MAXWEL MOTA DE ANDRADE
Procurador Geral do Estado - PGE/RO

TERMO DE RATIFICAÇÃO

RATIFICO a dispensa e inexigibilidade de licitação no valor de R$ 1.495.800,00 (um milhão,
quatrocentos e noventa e cinco mil e oitocentos reais), obje vando a contratação direta da FUNDAÇÃO
EZUTE, para realização de serviços especializados de consultoria para desenvolvimento ins tucional com
a estruturação do projeto de Parceria Público Privada para a sede Procuradoria Geral do Estado de
Rondônia, conforme disposto no art. 26 "caput" da Lei Federal nº. 8.666/93.
Porto Velho (RO), 23 de abril de 2021.

MAXWEL MOTA DE ANDRADE
Procurador Geral do Estado - PGE/RO
Documento assinado eletronicamente por MAXWEL MOTA DE ANDRADE, Procurador do Estado, em
23/04/2021, às 12:53, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no ar go 18 caput e
seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
veriﬁcador 0017396784 e o código CRC CD554C3A.

Referência: Caso responda este(a) Termo, indicar expressamente o Processo nº 0020.057810/2021-32
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