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O Prefeito Municipal de Juscimeira, Estado de Mato Grosso, Sr. MOISES DOS SANTOS, no uso de
suas atribuigo€s, e

CONSIDERANDO o Otlcio no. 0152018 - da Secretaria Municioal de lntraeslrutura de
Juscimeira,/MT, dabdo de 02n4D018, em que juslificadamente o mEsmo solicita abertura de Proc$so
Licitat6rio tendo como objeto o "Regbtro de prc9os para eyentual Aquisigto de Tubos de
Concr€to 6m abndimento a Secretarla de Infra6tutura do nunicipio do JuscimoirarmT."

CONSIDERANDO que esta Administraqao tem se empenhado ao meximo a fim de atender aos
ans€ios do cidadao juscimeirense;

CONSIDERANDO que a maior preocupa9ao destia AdministracSo 6 obedec€r a Lei que rege as
licitaqoes e Contratos e, desh forma, agilizar os mais diversos servi9o6, visando proporcionar aoa nossos
cidadgos os beneflcios a que bnb aspiram;

CONSIDERANDO que a aquisirlo dess€s tubos faz - s€ necssserio para a manutengeo e
qons€Na€o das estradas vicinais do Municlpio, bem como os ass€ntamenbs e distritosi

CONSIDERANOO que a modalidade de licitageo e a iorma esp€cifica de conduzir o procedimento
licitat6rio;

CONSIDERANDO que o valor estimado pa.a contratia€o € o principal faior para escolha da
modalidade de licitageo, exceto quando se trata de PREGAO, que neo estA limitado a valores;

CONSIDERANDO que a Lei 8.666/93 (Lei de Licitagd€s e Contratos Administrativos), de 2l de junho
ds 1993, alteraCdes posbriores e a Lei 10.520 (Lei do Pregao), de 17 de julho de 2002, conslitui a
legisbgeo bdsica sobre licitagdes para a Adminisba€o Ptblica, ratificando o que determina a ConstituiQao
Federal, art. 37, inciso )(Xl;

CONSIDEMNDO que o procedimento de licita9eo objetjva permiti. que a Adminisba€o contrate
aqueles que reUnam as condiq6es necess6rias para o atendimenio dointeresse publico, levando-se em
conta aspectos relacionados a capacidade tecnica e economico-financeira do licibnte, A qualidade do
produtoe ao valor do objeto;

CONSIDERANDO, po anto, que a licitia€o objeliva garantir obseMncia do princlpio constilucional
da bonomia e a s€lecionar a propost€| mais vanEjos€ para a Administragao, de manelra a asseglrerr
oportunidade igual a todos os interess€dos e possibilita o comparecimento ao Ce.tame do maior nimero
oosslvel de con@rentes:

CONSIDERANDO que a opgeo de Menor Valor por ltem, neo representa ofensa ao p.inclpio da
legalidade, uma vez que nao h6 um dever legal para ser obedecilo, tampouco uma obrigaioriedade a ser
s€uida p€la Adminisfa€o;

CONSIDERANDO, finalmente, a pr6pda convenigncia p0blica e administrativa,

1- ACOLHE o Ofcio, acima reierencjado, em suas justifrcativas e solicitagao.

2- AUTORIZA o Sebr de Licitaeoes a viabilizar a emissao de licitaggo na modatidade PREGAO
para contrab9ao do objeto, acima qualificado.
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ENCAMINHE-SE ao Seior de Licitacoes oara orovidencias i
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Continuagdo da Aubriza€o do Prefeito ...

4- CUI\4PRA-SE, dando ciencia.
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Juscimeira-MT, 16 de Abril de 20'18.
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