
E tado do Ceará 
GOVERNO MU 1ICIPAL DE MUCAMBO 
PREFEITU RA M ICIPAL DE MUCAMBO 

PROCE O ADMINI TRATIVO DE OI PEN A 

A Comissão de Licitação do Município de MUCAMBO, atravé do(a) PREFEIT URA MU ICIPAL 
DE MUC AMBO. consoante autorização do(a) r(a). A DRÉ LUI DE SOUZA GO ÇA LVE , GE TOR, vem 
abrir o presente proces o administrati vo para erviços de locação de istema de gerenciamento e contro le do site 
ofi c ial do município de Mucambo. 

Jt, 
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ' 

A presente Dispensa de Licitação encon tra-se fu ndamentada no art. 24. inciso li. da Le i Federal 11 

8.666. de 21 de junho de 1993. alterada pela Lei Federa l n 9.648, de 27 de maio de 1998. que permitem tal 
procedimento. tendo em vi ta que o valor da compra não ultrapassa os 10% do limite previsto no inciso II. alínea "a". 
do an. 23. do diploma lega l supracitado. 

Art. 24 - É di spensáve l a lic itação: 

1- 0 MI 

li - "Para outros sen •iços e compras de 1·(i!or at I 0% (de= por cento) do limite previsto na alínea "a". 
do inciso li do Artigo anterior. e pra alienações nos casos pre,•istos nesta l ei. desde que 11iio e re.firw11 a parcela!> 
de 11111 mesmo serviço. compra 0 11 alienaçcio de maior vulw que possa ser reali=ada de 1111/CI só ve="· 

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

O presente proces o administrativo tem por objeto suprir as neces · idade do Município de 
MUCAMBO. atendendo à demanda da(o) PREFEITURA IU ICIPAL DE MUCAM BO. com fulcro no art. 24. 
inci so 11. da Lei n.º 8.666/93. em obediência ao Princípio da Continu idade do Ser iço Pt'.1bl ico. que por sua vez. 
\ ia bi liza a contratação em comento. tornando o ca o em que tão. dentro da e;'l. igência requerida por e te 
di pos iti vo. 

.JU TLFICATIVA DO PREÇO 

A esco lha da( ) proposta(s) mais vantajosa(s). íoi(ram) decorrente de uma pré, ia pesquisa de 
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mercado. o que no permite inferir que o preço encon1ram- e compatíve l com a rea lidade mercadológica. 

Face ao expo to. a contratação prdendida de, e er rea liatda com A AM RO F D ILV -ME. no 
valor de R 6.125.00 ( ei mil, cento e vinte e cinco rea i ). leva ndo- e cm con ideração a melhor propo ta ofertada. 
conforme doc umento acostado ao auto deste proce o. 
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