
ESTADO DE MATO GRO$SO
PREFEITURA MUNICIPAL

JUSCIMEIRA. MT

AUTOREAEAO

O Prefeito l\4unicipal de Juscimeira, Estado de Mato Grosso, Sr. MOISES DOS SANTOS, no uso de

suas atribuig6es, e

CONSIDERANDO o Oficio no. 09712018 - da Secretaria Uunicipal de Administragao de

Juscimeira/MT, dalado de 1710412018, em que lustificadamente o mesmo solicita abedura de Processo

Licitat6rio tendo como objeto o "Registro de pregos pa.a eventuais aquisig6es de GAneros Alimenticios
pafa atendimento as Secretarias e demais Departamentos da Prefeitura Municipal de Juscimeira-MT"

CONSIDEMNDO que esta Administra9eo tem se empenhado ao maximo a fim de atender aos

anseios do cidadeo juscimeirense;

CONSIDERANDO que a maior preocupagdo desta Administraqao e obedecer a Ler que rege as

licitaQoes e Contratos e, desla forma, agilizar os mais diversos servigos, v'sando proporcionar aos nossos

cidadeos os benef(cios a que tanto aspiram;

CONSIDERANDO que a aquisigSo dos generos alimenticios se faz necess6rio pa€ manter os

servigos prestados pelos servidores desta Administra9eo, tentando atender todas as demandas e

necessidades da popuh9ao juscimeiaense;

CONSIDERANDo que a modalidade de licibgeo e a forma especifica de conduzir o procedamento

licitat6rio;

CONSIDEMNDO que o valor estimado para contrataqeo e o principal fator pa.a escolha da

modalidade de licitagSo, exceto quando se trata de PREGAO, que neo est6 limitado a valores;

CONSIDERANDO que a Lei 8.666/93 (Lei de Liciiag6es e Contratos Administrativos), de 21 de junho

de 1993, alteraQ6es posteriores e a Lei 10.520 (Lei do Pregao), de 17 de julho de 2002, conslitui a
legislaQso bAsica sobre liciiag6es para a AdministragSo Poblica €tificando o que determina a Consiituigao

Federal art. 37, inciso XXI;

CONSIDEMNDO que o procedimento de licitageo objetiva permitir que a Administraqao contrate

aqueles que reinam as condigdes necessdfias para o atendimento dointeresse p0blico, levando-se em

conta aspectos relacionados d capacidade tecnica e economicojlnanceira do licitante, a qualidade do
produtoe ao valor do objeto;

CONSIDERANDO, portanto, que a licita9eo obietiva garantir observancia do principio constitucional

da isonomia e a selecionar a proposta mais vantaiosa pafa a Administra9eo, de maneira a assegurar

opo(unidade igual a todos os interessados e possibilitar o comparecimento ao Certame do maior n[mero
posslvel de concorrentes;

CONSIDEMNDO que a opqao de Menor Valor por ltem, neo representa ofensa ao principio da

legalidade, uma vez que nao h6 um dever legal para ser obedecido, tampouco uma obigatoraedade a ser
seguida pela Administragao;

CONSIDERANDO, finalmente, a pr6pria conveniCncia pUblica e administrativa,

1- ACOLHE o Oficio, acima referenciado. em suas justificativas e solicita€o.

2- AUTORIZA o Setor de LicitaQ6es a viabilizar a
pa€ contrataQeo do objeto, acima qualificado

le Licitag6es a viabilizar a emissSo de licitaQso na modalidade PREGAO
)bjeto, acima qualificado 
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFETTURA i'UNICIPAL

JUSCIMEIRA. MT

ENCAMINHE-SE ao Setor de Liciiag6es para prcvidgncias imediatas

CUMPRA-SE, dando ciencia.

Juscimeira-lvT, 17 de Abril de 2018.

no*ts#ewol
Plafelt6 [unicip.l

E]s. y'?l

Continuaceo da AutorizacSo do Prefeito ...

Av.Joaquim Migueldos Santot 210 o CAJUS o 78.810{0(X>contato@juscimeira.mt.gov.bro(66)3412.1371
CNPJ nr 15.023.955/0001-31


