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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
SECRITARIA MUNICIPAL D€ ADMINISTRAqAO E FINANQAS

CONSTiIJ'.IDOUMA NOVA H|STORIA

AUTORIZACAO

O Prefcito Municipal dc Jaciara, Estado dc Mato Crosso, Sr, ABDULJABn R GALVIN
MOHAMMAD, no uso de suas atribuig6es, e

CONSIDDMNDO o Oficio no.06l/2018 - da Secretdria Municipal de Educa9eo,

datado de 07102/2018, protocolizado sob o no 658/2018 em 08/02/2018, em que

justil'icadamente, solicita autoriTrgao de abenura dc licitagao para "Aquisifio de g€neros

alimenticios dr agricultura familiar e emprccndedor familiar rural para atender a

demanda dos alunos matriculados na Redc Municipal de Ensino do Municipio de Jaciara-

MT";

CONSIDERANDO, evidcntemente, as alegag6es, exposigdo de motivos e conscqiiente

sugesfio aprescntados na Solicitagdo em refcr6ncia;

atender aos alu nos j aciarens€s;

CONSIDERANDO que a maior

CONSIDEITANDO que esia Adfiihishsgao ao mdximo a fim dc

desta Administragao e obcdecer a Lci que

regc as licitagdes e Contratos, bem como as Resolugdes e legislagao que regulamcntam a

apiicagao dc recursos do PNAUPNAC e, desta forma, agilizar os mais diversos serviqos.

visando proporcionar aos nossos alunos os bencficios a que tanto aspiram;

CONSIDFIIIANDO que e importante a realiTagdo de Chamada Piblica para oportunizar

aos pequenos produtores d panicipaqdo em licitaq6es;

CoNSIDERANDo a necessidade de agqi9i96o de generos alimenticios de qualidade

para preparagAo da merenda escolari

CONSIDERANDO que pela naturcza dos servigos. o prego m6ximo gtobal admitido e

de R$ 73.329,00 (set€nta c tres mil, trczentos c vinte e nove rcais), ald pcla grande

responsabilidade i portanto admissivel, mas podendo ser reduzido atravds dc licibqao;

CONSIDEMNDo que a Lci 8.666/93 (Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos),

de 2l dejunho de 1993, altcragdes posteriores e a Lei 10 520 (Lei do Prggao), de 17 dejulho de

2002, constitui a iegislaglo besica sobre lioitagocs para a AdministraqAo Piblica, ratificMdo o

ouc determina a Constituioao Federal, art. 37, inciso XXI;
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CONSIDERANDO que o procedimento de licitageo objctiva permitir quc a Administra9ao

contrate aqueles que reinam as condig6es ncccssdrias para o atendimento do interesse publico,

levando-se em conta aspectos relacionados d capacidade tdcnica I econ6mico-financeira do

licitantc. i qualidadc do produto c ao valor do objeto;

CONSIDI'.RANDO, portanto, que a licitaqio objetiva garantir obscrvdncia do principio

constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administragao, dc

mancira a assegurar oportunidade igual a todos os intcrcssados e possibilitar o comparecimento

ao Ce(amc do maior nimero possivel de concorrentes;

CONSIDDRANDO que a opgeo de Menor Valor Por It€m, nao rcpresenta ofensa ao

principio da legalidade, uma vcz que n6o hii um dever legal para ser obedecido, tampouco uma

obrigatoriedadc a ser seguida pela Administragio;

CONSIDERANDO. finalmsnte, a pr6pria cowar i€nbl6 pn

ivas e solicitagao.l-ACOI,HE o Oficio acima , em suds

2-AUTORIZA o Setor de Licitagbes

blica ii'idministrativa,

a emrssgo dc lrcrla9ao na pama v;riiifi!+.
contralagao do objeto, acima qualificado.

3-ENCAMINIIE-SE ao Sctor de Licitag6es para providencias ioiediatas

{-Ct rMPRA-SE, dando ciGncia.

Jaciara-MT.23 de fevereiro de 2018.

Av. Antonlo Fertoira Sobrinho,
Fone! (66) 3461-7900 6 Faxr

,to75 - cEF 78820-000
(66) 3461.7930

MQSAMMAD


