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PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Pedro Bortoluzzi, 435 - Centro - Bom Jesus - SC
CEP: 89824-000  CNPJ: 01.551.148/0001-87  Telefone: (49) 3424-0181

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Fornecedor: UPEMAQ MAQUINAS E SERVICOS EIRELI

Endereço:
Cidade: Inscrição Estadual:

BOAVENTURA C LEMES
Xanxerê

CPF/CNPJ: 79.833.901/0001-14

Locação Rolo Compactador com impacto de vibração de no mínimo 30 toneladas que possua capa lisa e pé
carneiro. (O município fornece operador e combustível).

OBJETO DE COMPRA:

ITENS

Item Quantidade EspecificaçãoUnid. Valor Unit. Valor Total
1 1,000 SER Locação Rolo Compactador com impacto de vibração de no mínimo 30 toneladas que 16.425,0016.425,00

Pagamento:  ordem cronológica

DESPACHO FINAL:
De acordo com as justificativas e fundamentações apresentadas e, levando-se em consideração os termos do parecer
jurídico, expedido pela Assessoria Jurídica, RATIFICO e AUTORIZO a realização da despesa por Dispensa de Licitação,
em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

FUNDAMENTO LEGAL:
Artigo 24 da Lei 8666/1993 - É dispensável a licitação.

X  -  para  a  compra  ou  locação  de  imóvel  destinado  ao  atendimento  das  finalidades  precípuas  da
Administração,  cujas  necessidades  de  instalação  e  localização  condicionem  à  sua  escolha,  desde  que  o
preço  seja  compatível  com  o  valor  de  mercado,  segundo  avaliação  prévia;

RAZÕES DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:
O forneceder do equipamento foi escolhido após realização de pesquisa de mercado, uma vez que atendeu pelo menor preço e está condizente com
o objeto solicitado pelo município.

A locação do equipamento servirá para atender a demanda municipal no cascalhamento e na realização dos Serviços da Secretaria Municipal de
Obras, proporcionando melhoria nas estradas do interior de modo a facilitar o escoamento da produção e a trafegabilidade das estradas, tanto para
veículos leves como pesados.
Igualmente, o rolo poderá ser utilizado nas vias públicas melhorando a infraestrutura e qualidade de vidas dos munícipes.
Considerando a demanda, a locação neste momento mostra-se viável ao atendimento do objeto e também a economicidade ao erário público.

JUSTIFICATIVA:

16.425,00Total:

RAFAEL CALZA
PREFEITO MUNICIPAL

Bom Jesus, 08 de Março de 2021


