
ESTADO OE MATO GHOSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
SECAETANIA [4UNICIPAL OE ADi\4INISTRACAO E FINANCAS

CONSTf, UINOOUMA NOVA IIISTORIA

AUTOIiIZACAO

O Prel'eito Municipal dc.laoiara, Estado dc Malo Crosso, Sr. AtsDULJA.BAR GAI,VIN
MOHA\y'MAD, no uso de suas atribuiQdcs, e

CONSIDERANDO o Oficio n". 03212018 - da Sccrctaria dc Administraqeo e

Financas. datado de 09/04/2018 e Drotocolizado sob o nlmcro 162712018 cm 0910412018, etn

que justil'icadamerte o mcsmo solicita abcrtura de Processo l-icitat6rio tendo como objeto o

"lacgistro de prcqos para evcnluais aquisiqocs dc I'rodutos Alimcnticios c Mntcriais d€

lligienc e Limpcza para atcndimento its Sccretarias c dcmais Dcpartamentos da

Prcfcitura Municipal de ,Iacilt ra-MT".

CONSIDERANDO que esta Adminislraqao tcm se empenhado ao miiximo a fim de

atender o cidaddo jaciarense;

CONSIrTERANDO quc a maior prcocupageo desta Administraqao i obedecer a l,ci que

rcge as licitag6cs e Contratos c, desla forma, agilizar os mais diversos servigos, visando

proporcionar aos nossos cidaddos os beneficios a que tanto aspiram;

CONSIDERANDO que aquisigio de materiais dc construgao csscnciais para

recupcragAo e instalagio de prcdios pirblicos no sentido de proporcionar melhor seguranqa para

atcnder as neccssidadss da populaQao Jaciarense c melhor condigdes para os servidores'

Destaca-se tambdm, somos um p6lo dc turismo e devemos manter o nosso municipio bem

cuidado e com boa aparencia para rccchemos os turistas

CONSIDEI{ NDO que a modalidade de licitagdo 6 a forma especifica de conduzir o

procedimento lioital6rio;

CONSIDERANDO que o valor cstimado para conlrataqao € o principal lator para

cscolha da modaliclade dc licitagao, exccto quando sc trara dc PllECAo. que n,o estA limitado a

valoros:

CONSIDIIItANDO quc a Lei 8 666/93 (l,ei de Licitagdes e Contratos Administrativos)'

de 2l dcjr,rnho de 1993, alleragdcs posleriorcs o a Lei 10 520 (l,ei do Pregeo), dc l7 dejulho dc

2002, constitui a lcgislaglio bdsica sobre licitag6es pam a A.dministraqao P(rblica. ratilicando o
quc determina a Constinri96o I'edcral, art.37, inoiso XXIi

CONSIDERANDO que o procedimento dc lioitaqao objetiva permitif quc a

AdministraQao contralc aquelcs que reinam as oondig6es necessdrios pafa o atendimcnto do

interesse pirblico, levando-se em conta 4sp€ctos relalcionados d capacidade ldcnica e eoon6mico-

financcira do licitante, a qualjdade do produto e ao valor do objcto;
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CONSIDERANDO, portanto, que a licitagao objetiva garantir observencia do principio

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

maneira a assegurar oportunidade igual a todos os interessados e possibilitar o comparecimento

ao Certame do maior nimero possivcl dc oonconentes;

CONSIDERANDO que a opgdo de Menor Valor por ltem, nAo representra olensa ao

principio da legalidade, uma vez que neo hA um devcr legal para ser obedeaido, tampouco uma

obrigatoriedade a ser seguida pela AdministragSo;

CONSIDERANDO, finalmente, a p(6pria conveni€ncia piblica e administrativa,

l-ACOLHE o Oficio, acima relerenciado, cm su as j ustificativas e solicitag;o.

2-AUTORIZA o Setor dc Licitacdes a viabilizar a emiss6o de licitaqdo na modalidade

PREGAO para contfataQao do objeto, acima qualificado.

3-ENCAMINHE-SE ao Setor de Licitagoes para providencias imediatas

4-CUMPRA-SE. dando ciencia.

Jaciara-MT, l8 de abrilde 2018.
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