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 ITENS 
Fornecedor:Endereço:Cidade:CNPJ:Objeto da Compra:F.M. PNEUS LTDAAV MARAVILHA,833 - ********MARAVILHA  -  SC81.374.845/0001-49Prestação de serviços de recauchutagem de pneus 23.1.26, para rolo compactador, de propriedade do Município de Bom Jesus/SC, Modelo LTD - 214 H, número de patrimônio 3410. Inscrição Estadual: 251.840.484Código: 69

 Item Quantidade Unid. Especificação1 Ser Serviço de recauchutagem de Pneus 23.1.16 para Rolo Compactador.(08-01-0698)2,00  
 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 Os serviços contratados por meio de processo de dispensa de licitação são justificáveis em razão do valorcontratado. O valor estimado para a prestação dos serviços enquadra-se nos limites estabelecidos pelo artigo 24,inciso II, da Lei nº 8.666/1993, é possível a formalização da dispensa de licitação.A recauchutagem dos pneus se torna necessária para que o operador/servidor público municipal realize suasatividades, operando o equipamento com segurança.Considerando que o processo de contratação por meio de dispensa de licitação se torna mais célere, econsiderando que o rolo compactador é o único para a prestação de serviços na manutenção e reparo deestradas, torna-se necessária e justificável a presente contratação.Além disso, a manutenção e reparo das estradas vicinais do município são necessárias para o escoamento daprodução agrícola, principal atividade econômica local.
 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.Bom Jesus,  8  de  Junho  de  2020JORGE ENDRYGO BRINKER - Resp. Setor Compras--------------------------------------------------------------------------------
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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,  8  de  Junho  de  2020
5.840,00Ordem Cronológica

Rafael Calza - Prefeito Municipal--------------------------------------------------------------------------------
(cinco mil oitocentos e quarenta reais)

08/06/2020


