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CA1VLAiL& I4UNICIPALJ DE TLL&NUA
PROCESSO DE DISPENSA DE LIcITAcA0 PARA coNTR cÁO OF
EMPRESA ESPECL4LIZADA PARA MELHORIAS
DE TL4NGUA, CONFORME PROJETO BASICO.

NA CAMARA MUNICIPAL

Processo n°. 07.20.01/2017-DP
JUSTIFICATIVA DA CONTRATAcAO

-

Th

A presente Dispensa de Licitacão dante considerando a previsão do art. 24, inc. I, da Lei
Federal no 8.666/93 e suas alteracöes, que permite a autoridade competente contratar por
dispensa de licitacao, serviços para obras e servicos de engenharia de valor atélo% (dez por
cento) do limite previsto na alInea "a" do inciso I do art. 23 da Lei Federal no 8.666/93,
vem abrir o presente processo de Dispensa de Licitacão para a contratação da empresa
PRACJANO EDIFICAçOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME, conforme
motivacôes a seguir.
Tendo em vista que as devidas meihorias visam proporcionar rnelhor o espaco,
administrativamente, corn adequacöes para novos compartimentos e rnelhorias de salas,
como da contabiidade e licitacão, e novos gabinetes.
Desarte que a referida despesa se enquadra no valor abaixo do exigido para formalizacão
do competente processo licitatório.
Por estes motivos, o Presidente da CMT achou mais prudente autorizar a dispensa de
licitação corn ernbasamento legal no art. 24, inciso I da Lei no 8.666/93.

RAZAO DA ESCOLHA DO CONTRATADO
Foi solicitado cotação de precos de 03 (três) empresas especializadas na prestação dos
serviços, conforme constante nos autos deste processo, e que atuarn na região, analisadas,
conferidas e julgadas e verificada sua compatibiidade corn o orçamento estimado, a
escoiha recaiu na empresa PRACIANO EDIFICAcOES E EMPREENDIMENTOS
EIRELI - ME CNPJ NO 15.203.873/0001-79, por ter apresentado proposta menor
conforme preco estimado do orcarnento realizado pela administracão, além de
comprovar habiitacão compatIvel corn o objeto da licitação,

JUSTIFICAT1VA DO PREO
A escoiha da proposta vencedora ocorreu tendo por base nas pesquisas de precos, em que a
empresa PRACIANO EDIFICAçOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME, apresentou
menor valor compatIvel corn realidade mercadológica. 0 preco global proposta pela
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empresa é de R$ 13.974,97 (Treze mu, novecentos e setenta e quatro mil e
noventa e sete centavos).

DECL&RACAO DE DISPENSA DE LICITAçAO

o Presidente da Comissão Permanente de Licitacào da CMT, Fernando Eduardo Frota
Moita, no uso de suas atribuiçôes legais e considerando tudo o que consta deste Processo
Administrativo de n°. 07.20.01/201-DP, vem emitir a presente declaracão de Dispensa
de Licitação, fundamentada no Art. 24, I, da Lei 8.666/93 e suas alteraçôes, para
contratação dos servicos th empresa PRACIANO EDIFICAçOES E
EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME, CNPJ NO 15.203.873/0001-79, pelo valor
global de 13.974,97 (Treze mil, novecentos e setenta e quatro reais e noventa e sete
centavos).
Tianguá(CE),

20

de Juiho de 2017.

of%
Fernando Eduardo Frota Moita
Presidente da Comissão Permanente de Licitaçào
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