
ESTADO DE MATO GROSSO

GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
SECRETARIA I/IUNICIPAL DE AOMIMSTNACAO E FINANCAS

coNsTiu!'roo u ANovA

AUTORIZACAO

O Prefeito Municipal dc Jaciara, Estado de Mato Grosso, Sf. ABDULJABAR GALVIN

MOIIAMMAD, no uso de suas atribuig6es, e

CONSIDERANDO o Oficio n'.41212018 - da Secretaria dc Infraestrutura e Obras,

datado de 02/03/2018 e protocolizado sob o nirmero 1036/2018 em 02103/2018' em que

justificadamentc o mesmo solicita abertura dc Processo Licitat6rio tendo como objeto o
i'Rcgistro dc Presos para contratag5o dc cmpresa para futura e eventual prestasao de

serviqo especializado cm reparos de radiadores, injcaio eletr6nica, bombas injetoras e

bicos injetores, guincho, manutcngio e reparos em motocicletas' rlinh'mento e

balanceamento, fu;ilaria, borrNcharia, transporte de miquinas com Prancha, mrlruteng5o

c reprros em ar condicionado dos vciculos e maquindrios da frota municipal"'

CONSIDEMNDO que esta Adminisraqao tem se empenhado ao miiximo a fim de

atender o cidaddo jaciarensc;

CONSIDERANDO que a maior preocupagAo desta Administragto d obedecer a Lei quc

rege as licitag6es e Conlratos e, desta forma, agilizar os mais diversos servigos, visando

proporcionar aos nossos cidaddos os bcneficios a que tanto asplram;

CONSIDERANDO quc aquisigdo de materiais de construgeo essenciais para

recuperagao c instalagao de pridios piblicos no sentido de proporcionar melhor seguranqa para

atendcr as nccessidades da populagdo Jaciarense e melhor condig6es para os servidores'

Destaca-se tambdm. somos um p6lo de turismo e devemos manter o nosso municipio bem

cuidado c com boa apadncia para recebemos os turtstas.

CONSIDEI{ANDO que a modalidade dc licitagdo d a forma especlfica de conduzir o

proccdimento licitaldrioi

CONSIDER NDO que o valor estimado para contratagao 6 o principal fator para

cscolha da modalidade de licitaqeo' exceto quando sc trata de PREGAO, quc ndo est6 limitado a

valores;

CONsIDERANDO qu e a I'ei 8.666193 (l-ci de Licitag6cs e Contratos Administrativos)'

de 2l de junho de 1993, altcragdes posteriores e a Lei 10 520 (Lei do Prcgeo), dc l7 dejulho de

iOOZ, 
"onstitui 

a legislagao bisica lobre licitagoes para a AdministraQao Ptblica, ratificando o

que dctermina a ConstituigAo Federal' art. 37, inciso XXI;

CONSIDER^NDO quc o procedimcnto de licitageo objetiva permitir quc a

Adnlinistra$Ao contratc aqu;lcs que rcinam as condiQdes necessdrias para o. atendimento do

interessc otiblico. levando-se em conta aspecros relacionados d capacidade tdcnica e ccondmico-

financcira do licitan(e, i qualidade do produto c ao valor do objeto;
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CONSIDER,\NDO, portanto, que a licitaqAo objetiva garantir observancia do principio

constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administra9ao, de

maneira a assegumr oportunidade igual a todos os intcressados e possibilitar o comparecimgntQ

ao Certamc do maior ntimero possivgl de concorrentes;

CONSIDERANDO que a opgao dc Menor Valor por Item, ndo rcpresenta ofensa ao

principio da legalidade, uma vez que neo hd um dcver legal para ser obedecido, tampouco uma

obrigatoriedade a scr seguida pela AdministragAo;

CONSIDERANDO, finalmenle, a pr6pria convenioncia piblica e administrativa,

l-ACOLHI o Oficio, acima rel'erenciado, em suas j usti li cativas e solicitaqio

2-AU IORIZA. o Setor de l-icitagoes a viabilizar a emissao de licitaqdo na modalidade

PRICAo para contratagdo do objeto, acima qualilicado

3-ENCAMINHE-SE ao Setor dc Licitag6cs para providoncias imediatas'

4-CtJMPRA-SE. dando ciencia.

Jaciara-MT, 08 de margo de 2018.

ABDULJA MOHAMMAI)
unicipal
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