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ANEXO I 
 
JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO POR DISPENSA LICITAÇÃO. 
 
JUSTIFICATIVA DE CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, FUNDAMENTO 
LEGAL: ART. 24 INCISO IV  DA  LEI FEDERAL N.º 8.666/93 E ALTERAÇÕES 
POSTERIORES. 
Processo n.º : 049/2020 
Dispensa n.º 09/2020 
 
1 - Embasamento: A Comissão Permanente de licitação da Prefeitura Municipal de 
Abadia dos Dourados-MG, por solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, 
devidamente fundamentado pelo parecer técnico, vem abrir o presente processo 
administrativo de Dispensa de Licitação n.º 09/2020, objetivando aquisição em caráter 
emergencial de peças para a motoniveladora caterpilar 120K , conforme cláusulas e 
condições estabelecidas pelas partes na minuta de contrato em anexo nos moldes da 
Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
2 – JUSTIFICATIVA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. 

 

O presente processo administrativo de dispensa  de licitação está devidamente instruído e autuado 

com os elementos necessários à sua instauração, incluindo: 

 

a) – Autorização do Ordenador Despesa e Parecer da Procuradoria Geral do Municipal. 

b) – Portaria n.º 01/2.020 de 02 de janeiro de 2.020 nomeando a comissão de licitação. 

c) – Exposição dos motivos da contratação objeto da presente licitação. 

d) – Minuta do Contrato a ser celebrado entre as partes , estabelecendo as cláusulas e 

condições a serem pactuadas, fundamentadas pela Lei de Licitações. 

Ao caso em fomento, aplica-se a hipótese preconizada no artigo 24, inciso IV da Lei Federal n.º 

8.666/93 e alterações. 

 
 IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de 
atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, 
obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens 
necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras 
e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias 
consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a 
prorrogação dos respectivos contratos;  

 

  

Abadia dos Dourados-MG, 21 de Agosto de 2.020. 

 

 

Comissão de Licitação: 
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ANEXO II 

 

 

JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO FORNECEDOR 

 

Contratada: Centercat Ltda 

 

CNPJ n.º  27.302.589/0001-39 

 

Razões: A necessidade de Aquisição em caráter emergencial de peças para a 
motoniveladora caterpilar 120K, por se tratar de maquinário essencial  para a 

manutenção dos serviços da Secretaria de Obras.  

 

 

JUSTIFICATIVA DE PREÇOS 

 

JUSTIFICATIVA DO PREÇO  PROCESSO:  Preço dentro do praticado no mercado, 

disponibilidade na entrega da mercadoria, menor orçamento dentre os orçados. 

 

Valor dentro do praticado no mercado e também o menor dentre os orçados 

 

Valor: R$ 11.686,75 (Onze mil, seiscentos e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos) 

 

O preço pactuado neste processo administrativo de dispensa de licitação correrão por 

conta da Dotação Orçamentária n.º 020108002678202620020583390303300100. 

 

 

Abadia dos Dourados-MG, 21 de agosto de 2.020. 

 

 

Comissão de Licitação: 


		2020-09-30T15:41:49-0300
	WANDERLEI LEMES SANTOS:32090854634




