
E lallo llo ean·1 
GOVER O M ICI PAL DE M AM BO 
PREFEIT RA 1 NI IP L DE "1 MBO 

PROCE O ADMINI TRATI O DE OI PEN 'A 

Comis ão de Licitação do Município de MUCAMBO. atnl\ és do(a) PR EFEIT RA M U ICIP L 
DE MUCAMBO. consoante autorização do(a) r(a). A DR É LUI AGU IAR DE ZE EDO. GE l"OR. ,em abrir o 
presente proce o admini trativo para CO TRATAÇ - O DE EMPRE DE T I ADO A REE TRUTURAÇ - O E 
REFORMA DA PO TE QUE LIGA A LOCALIDADE DE RETIRO A EDE DO MU ICIPIO DE IUCA IBO-

E 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

pre en te Oi pensa de Licitação encontra- ·e fundamentada no art. 2-1. inci o li. da Lei Federa l 11 
8.666. de 2 1 de junho de 1993. alterada pela Lei Federa l n 9.6-18. de 27 de maio de 1998. que permi1em ial 
proced ime1110. tendo em vista que o va lor da compra não ul trapas a o 10% do lim ite pre, i 10 no inci ·o li. alínea "a". 
do art. 23. do diploma lega l supracitado. 

11. 24 - É di pensá el a l icitação: 

1-0MI 1. 

li - "Para 011/ros serviços e co111prm de l'ulor ai 10% (e/e: 1mr cento) do limite pre,·i.,10 /Ili alínea "o". 
do inciso li do Anigo anterior, e pra alienações 110s casos pre ,·i.\/os nesta l ei. de.,de que 11cio se rejira111 li parcelo., 
de w11 111es1110 sen•iço, compra 011 alie11açcio de maior ndto que possa ser reali:ada de 111110 .\<.Í ,·e: ". 

JU T IFICAT IVA DA ONTRATAÇÃO 

O presente processo admini trat ivo 1em por objeto uprir as nece idade do Município de 
M UCJ\ i\180. atenckndo à demanda da(o) PREFEITURA ICIPAL DE 1 CA 180. com ful cro no an. 2-L 
in('. i,o li. da Lei n.'' 8.666/93. cm obed iência ao Princípio da Con 1i11uidade do Sen iço Público. que pnr un ,eL. 
, i.ibi li za a contratação em comento, tornando o cm,o em que tão. dentro das e:\ igências requerida por e 1e 
di ... po iti, o. 

JU TIFI CATI A DO PREÇO 

\ V. CON T IH I OR GO'\( ,\I O \ li) \ L. S;\ . (T\ mo 



Estado do Ccar."1 

GOVER 10 M NICIPAL OE f\ll UCAMBO 
PREFEIT RA 1 1 IP LDEi\1 lllO 

A escolha da( ) propo ta(s) mai ,antajo a( ). foi(ram) decorreme de uma pre, 1a pc qui ·a de 
mercado. o que no permite inrerir que os preço encontram- e compatí,el com a realidade mercadológica. 

Face ao e:-.posto. a contratação pretendida dc, e er realizada com 1. . PI TOCO TRUÇÕE -
1\ 1 E. no va lor de R$ 4.600.2-l ( quatro 111 i 1. se i cento reai e vinte e quatro centa vo ). le, ando-se ern consideração a 
melhor proposta ofertada. conforme documentos aco tado ao auto de te proce so. 

IBO - CC. OI de Junho de 2016 

.\ \ ". CO'I T IHITOlt GO\( .\ LO \ º11).\1.. S\. C t \"1 IW 


