
[stado do Ceará 
GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO 
PREFEI1TRA MUNICIPAL DE MLCAMBO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA 

A Comissão de Licitação do Município de MUCAMBO, através do(a) PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MUCAMBO, consoante autorização do(a) Sr(a). ANDRÉ LUfS AGUIAR DE AZEVEDO. GESTOR, vem abrir o 
presente processo administrativo para CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACENTAMENTO DAS BANCADAS 
EM MARMORES DOS BOX DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICIPTO DE vtUCAMBO-CE. CONFORME 
O PROJETO BASICO 

A presente Dispensa de Licitação encontra-se fundamentada no art. 24, inciso 1, da Lei Federal n 
8.666. de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei Federal 9 .648. de 27 de maio de 1998, que permitem tal 
. rocedimento. tendo em vista que o valor não ultrapassa os 10% do limite pre\ isto no inciso I. alínea "a", do art. 23, 
do diploma legal supracitado. 

Art. 24 - É dispensável a licitação: 

I - "Para obras e serviços de engenharia de valor aré 10% (dez por cento/ do limite previsto na 
alínea "a" do inciso 1 do artigo anterior, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou 
ainda para obras e serviços da mesma nature=a e no mesmo local que possa ser realizadas conjunta e 
concomitantemente. 

O presente processo administrativo tem por objeto suprir as necessidades do tunicípio de 
MUCAMBO. atendendo à demanda da(o) PREFEITlJRA MUNICIPAL DE MUCAMBO, com tulcro no art. 24, 
inciso I, da Lei n.0 8.666/93, em obediência ao Princípio da Continuidade do Serviço Público, que por sua vez, 
\ 1abiliza a contratação em comento, tomando o caso em questão, dentro das exjgência:. requeridas por este 
dispositi\ o. 

A escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s), foi(ram) decorrente de uma prévia pesquisa de 
mercado, sendo que os preços encontram-:.e compatível com a realidade mercadológica. 

O contrato será firmado com F J. CONSTRUTORA LIDA-ME, no valor de R$ 13.758.20 (treze mil, 
setecentos e cinquenta e oito reai:. e vinte centavos), le"ando-se em consideração a melhor proposta ofertada, 
conforme documentos acostados aos autos deste prot.:esso. 
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