
ESTADO DE SANTA CATARINAPREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS                 CNPJ:RUA PEDRO BORTOLUZZIC.E.P.: 01.551.148/0001-8789824-000 - Bom Jesus - SC
DISPENSA DE LICITAÇÃOProcesso Nr.:Data: Nr.:  8/2019 - DL19/201920/02/2019Folha:  1/2

 ITENS 
Fornecedor:Endereço:Cidade:CNPJ:Objeto da Compra:JUSSARA VELOSO 01064856950R GERMANO CAVALHEIRO,440 - Xanxerê  -  SC17.891.226/0001-22Contratação de empresa para revisão e conserto de telhado do Ginásio Municipal de Bom Jesus Claudio Fernandes de Souza. Inscrição Estadual: Código: 4350

 Item Quantidade Unid. Especificação1 1,00  Ser Contratação de empresa para revisão e conserto de telhado do GinásioMunicipal de Bom Jesus Claudio Fernandes de Souza. (08-01-0104)
 FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24 da Lei 8.666/93 - É dispensável a licitação.II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigoanterior, e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmoserviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;
 JUSTIFICATIVA Considerando a obrigação do Município em zelar pelo seu patrimônio, sendo que a manutenção do prédio se faznecessária para possibilitar a prática de esportes pelos alunos da Escola Municipal Gilberto Tavares, bem comousuários dos programas sociais do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, e a população em geral.O valor proposto no orçamento enquadra-se no disposto no art. 23, inciso II, alínea "a" e no art. 24, §1° da Lei no.8.666/93, mencionando a dispensa de licitação para contratação de serviços e compras, com pequena relevânciaeconômica, diante da onerosidade de uma licitação.A empresa a ser contratada com o menor valor, encontra-se apta para a prestação dos serviços a seremcontratados conforme certidões negativas apensadas. Nota-se que o valor da contratação está dentro do limiteprevisto em lei, com isto, objetivamos atender aos princípios da legalidade, economicidade e celeridade,realizando a presente contratação.Assim, com fundamento no artigo supracitado da Lei nº 8.666/93 e considerando que o esporte e o lazer é umdireito individual e coletivo constitucionalmente assegurado, cabendo ao Poder Público propiciar as condiçõesmateriais suficientes para a efetivação dessa garantia, incumbindo-lhe, ainda, a obrigação de privilegiar ascamadas sociais mais carentes e o universo populacional compreendido pelas crianças, adolescentes e adultosem geral e considerando que o telhado do Ginásio de Esportes está apresentando muitas goteiras, tornandoimpossível a prática de esportes em dias chuvosos, causando uma deficiência de tal atividade para toda apopulação, apresentamos a justificativa para ratificação e demais considerações que, por ventura, se fizeremnecessárias.
 RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:Razão da escolha do fornecedorO preço é compatível com o mercado, sendo que a empresa apresentou o orçamento mais baixo para arealização deste objeto dentre os três orçamentos apresentados em anexo.



ESTADO DE SANTA CATARINAPREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS                 CNPJ:RUA PEDRO BORTOLUZZIC.E.P.: 01.551.148/0001-8789824-000 - Bom Jesus - SC
DISPENSA DE LICITAÇÃOProcesso Nr.:Data: Nr.:  8/2019 - DL19/201920/02/2019Folha:  2/2Bom Jesus,  20  de  Fevereiro  de  2019JORGE ENDRYGO BRINKERResponsável pelo Setor Compras--------------------------------------------------------------------------------

em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e alterações posterioresjurídico, expedido pela Assessoria Jurídica, RATIFICO e AUTORIZO a realização da despesa por Dispensa de Licitação, DESPACHO FINAL:

 Valor da Despesa: Pagamento.........:

De acordo com as justificativas e fundamentações apresentadas e, levando-se em consideração os termos do parecer Bom Jesus,  20  de  Fevereiro  de  2019
8.250,00Ordem Cronológica
VILMAR PECCINI - Prefeito Municipal Em Exercício--------------------------------------------------------------------------------

(oito mil duzentos e cinqüenta reais)

20/02/2019


