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O Prefeito MuniciDal de Juscimeira, Esbdo de Mato G.osso, Sr MolsES DOS SANTOS, no uso de

suas alribuigoes, e

CONSIDERANDO o oficio no. 01412018 - da Secfetaria Municipal de Infraestrutura de

Juscimeifa/MT, datado de 02104/2018, em que iustificadamente o mesmo solicita abertura de Processo

Licitat6rio tendo como objeto o "Registro de Piegos para eventual Contrata9eo de Empr6a para

Prestacao de Servlgos de Borachada para nanutenglo da flota Municipal do Ju8cimelra-MT"

CONSIDEMNDO que esta Administragao tem se empenhado ao mdximo a fim de atender aos

anseios do cidadro juscimeirense;

CONSIDERANDO que a maior preocupagro de6ta Administrageo 6 ob€decer a Lei que rege as

licitagoes e contrabs e, destia forma, agilizar os mais diversos servigos, visando proporcionar aos nossos

cidadeos os benetlcios a que tanto aspiram;

CONSIOERANDO que os servigos solicitados visam atender a frota do l\4unicipio, uma vez que.6

necesserio manutenqgo dos veiculos para manter o funcionamento da frota atendendo as demandas da

populagao juscimerensei

CONSIDERANDO que a modalidade de licitaggo e a forma especifica de conduzir o procedimento

licitat6rio;

CONSIOERANDO que o valor estmado para contratagao 6 o principal tator para escolha da

modalidade de licitaceo, exceto quando se trata de PREGAO, que ndo estA limit€do a valores;

CoNSIDERANDO que a Lei 8.666/93 (Lei de Licitag6€s e Contratos Administrativos), de 21 de junho

de 1993, alterag6es posieriores e a Lei 10.520 (Lei do Pregao), de 17 de julho de 2002' constitui a

legisbgeo basica sobre licitag6es para a Administaggo Publica, ratificando o que delermina a constituigSo

Federal. art. 37, inciso XXI:

CONSIDERANDO que o procedimento de licitaqeo objetiva permitir que a AdminiEtraqdo contrate

aqueles que re0nam as condi@es necess6rias para o atendimento dointeresse 
- 

pU blico, levando-se em

conta asiectos relacionados e capacldade t6cnica e econ6mico-financeira do licitante, A qualidade do

produtoe ao valor do objeto;

CONSIDERANDO, portanto, que a licitaqeo objetiva garantir observancia do princlpio constitucional

da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administraggo, de maneira a assegurar

oportJnidade igual a todos os interessados e possibilit€r o comparecimento ao Cedame do maior n0meo

oossivel de conconentes;

CoNSIDEMNDo que a opceo de Menor Valor por ltem' neo representa ofensa ao principio da

legalidade, uma vez que neo h5 um dever legal para s€r obedecido, tampouco uma obrigatoriedade a ser

seguida pela Administra9So;

CONSIDERANDO, finalmente, a pr6pria conveniencia plblica e administrativa,

1- AOOLH E o Oncio, acima referenciado, .m suas justificativas e solicitagSo'

2- AUTORIZA o Setor de LicitaQoes e viabilizar a emisseo de licitaqdo na modalidade PREGAO
para contratag5o do objeto, acima quslificado
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Continuaedo da Autorizagro do Preieito ...

3- ENCAMINHE-SE ao Setor de Licita9oes pera provid€ncias imediatas.

4- C|JMPRA-SE, dando ciAncia.

Juscimeira-MT, 18 de Abril de 2018.
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