ATA DE FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 15/2017, DISPENSA
DE N° 03/2017.

Aos 17 (dezessete) dias do mês de fevereiro, do ano de 2017, às 14:00 horas, reuniuse a Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura, com a finalidade de verificar
se estão presentes os elementos do parágrafo único do art. 26 da Lei 8.666/93,
referente ao processo em epígrafe. Aberta a sessão, constatamos que:
1 - JUSTIFICATIVA:
A justificativa foi apresentada pelo Exmº. Sr. José Maria de Castro Matos, no
despacho que autorizou a abertura do processo.
2 - RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR OU EXECUTANTE:
A razão da escolha foi apresentada no despacho que autorizou a abertura do
processo o Poço Artesiano que fornece água para os moradores da Comunidade
Extrema, distrito de Morro da Garça encontra-se danificado precisando urgentemente
de reparos, pois o mesmo está impossibilitado de bombear água estando os
moradores há 05 (cinco) dias sem água. Diante dos fatos relatados não resta outra
saída ao Município senão proceder com o processo de Dispensa, tendo em vista a
necessidade e urgência da manutenção do poço artesiano da comunidade, por
entender que os serviços da empresa Jane M da Rocha – ME inscrita sob o CNPJ:
23.613.840/0001-25 que apresentou o melhor preço de mercado. Sendo assim, a
Administração deste Município optou por contratar esta empresa em consonância com
o princípio da ECONOMICIDADE, conforme cópia de cotação de preço anexado nos
autos.
3 - ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO:
Foram apresentados os documentos de habilitação, sendo que todos estão dentro do
prazo de validade e atendem às normas legais vigentes.
4 - JUSTIFICATIVA DO PREÇO:
Foi apresentada pesquisa de mercado (documento anexo), com o objetivo de
demonstrar a compatibilidade do preço proposto pelo executante com o valor de
mercado.
Examinada a proposta e a documentação fiscal, a Comissão deliberou que foram
apresentados os elementos constantes do parágrafo único do art. 26 da Lei nº
8.666/93, para contratação do seguinte:

Endereço: Praça São Sebastião, 440 – Centro – Telefones (038) 3725 1105 e 3725 1110 - FAX: (038) 3725 1150
E-mail: pmmorro@rznet.com.br

Objeto: Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa que preste
serviço de manutenção com fornecimento de peças para os poços artesianos do
Município de Morro da Garça.
Executante: Jane M da Rocha – ME inscrita sob o CNPJ: 23.613.840/0001-25
Valor: R$ 6.096,00(seis mil e noventa e seis reais)

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ATA, que depois de lida e aprovada,
foi por todos assinada, e será encaminhada ao Sr. Prefeito Municipal para fins de
Ratificação.
Morro da Garça, 17 de Fevereiro de 2017.

Presidente:__________________________________________________________
Membros: __________________________________________________________
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Proponente:

Jane M da Rocha – ME
CNPJ: 23.613.840/0001-25
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