
DESPACHO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2017


ASSUNTO: “Contratação da empresa MINERPAV MINERADORA LEVERGER LTDA, detentora do CNPJ nº 16.786.280/0001-45, para aquisição de brita granítica, pó de pedra e pedrisco para serem utilizados na pavimentação de vias públicas e como material de construção para atendimento das Secretarias solicitantes, ao valor global de R$ 279.000,00 (Duzentos e setenta e nove mil reais)”.

O Prefeito Municipal de Jaciara, Estado de Mato Grosso, Sr. ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD, no uso de suas atribuições, e

CONSIDERANDO o OFÍCIO Nº. 211/2017, de 28/07/2017, que encaminha juntamente o Termo de Referência, ambos advindos da Assessoria Técnica de Urbanismo e Prédios Públicos;

CONSIDERANDO o Parecer Jurídico sobre a matéria, datado de 28/07/2017;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 24, inciso II da Lei Federal 8.666/93, verbis:

Art. 24.  É dispensável a licitação:
V - quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas as condições preestabelecidas;

CONSIDERANDO ainda a necessidade desta contratação, para realizar os trabalhos na área da habitação;

CONSIDERANDO a relevância de interesse público;

CONSIDERANDO que esta Prefeitura, através da Assessoria Técnica e Urbanismo e Prédios Públicos vem envidando todos os esforços com o objetivo de melhor atender à população jaciarense; 

  	 CONSIDERANDO, finalmente, a própria conveniência pública,

	ACEITA a sugestão apresentada no Ofício e Termo de Referência, acima referenciados.


	CONCORDA com as respectivas condições apresentadas nos aludidos documentos.


3 - AUTORIZA o Procedimento Licitatório da Dispensa de Licitação para a “Contratação da empresa MINERPAV MINERADORA LEVERGER LTDA, detentora do CNPJ nº 16.786.280/0001-45, para aquisição de brita granítica, pó de pedra e pedrisco para serem utilizados na pavimentação de vias públicas e como material de construção para atendimento das Secretarias solicitantes, ao valor global de R$ 279.000,00 (Duzentos e setenta e nove mil reais)”.

4- ENCAMINHE-SE ao Setor de licitações para providências urgentes.

5- CUMPRA-SE dando ciência.


Jaciara – MT, 28 de julho de 2017.



ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD
Prefeito Municipal


