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Resultado Processo Licitário 026/2018 - Dispensa de licitação 008/2018

A Prefeitura Municipal de Juvenilia – MG, por intermédio do Presidente da Comissão Permanente de Licitação o
Sóstenes Nogueira de Oliveira, nomeado através da Portaria nº 140, de 02.01.2018, torna público o resultado do
Processo Licitatório n° 026/2018 - Dispensa de licitação 8/2018, que tem como objeto a Contratação de empresa
especializada em mecânica de veículos pesados, para realizar os serviços de retifica do motor MWM acoplado no
veiculo tipo caminhão,  marca Volkswagem, placa GMG 0808, doado pela FUCAM ao Município de Juvenília,
contratação esta através dispensa de licitação, com fulcro no art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93,
conforme detalhado no termo de referencia, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Educação e
Cultura”.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA - CNPJ 01.612.485.0001-37

THIAGO NARMES NEVES - CNPJ 19294691000101CONTRATADA:

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 7.000,00  (SETE MIL REAIS)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Inciso IV do artigo 24, da Lei Federal n° 8.666/93

JUSTIFICATIVA:

Considerando que o Município de Juvenília foi contemplado através doação da Fundação Caio Martins-FUCAM, do veiculo
caminhão carroceria fechada, ano fabricação 1990, marca Volkswagem, placa GMG 0808, inoperante e que requer reparos
mecânicos, considerando que a abertura de processo licitatório demandará tempo, considerando que o valor das despesas
decorrentes, encontram-se dentro dos limites estabelecidos do art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, justifica-se a
abertura de procedimento licitatório objetivando a contratação de serviços mecânicos, incluso fornecimento de peças para
realizar a retifica do motor MWM acoplado no supracitado veículo, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de
Educação e Cultura.
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Juvenília - MG, 14 de maio de 2018

Sóstenes Nogueira de Oliveira
Presidente da comissão Permanente de Licitação

Portaria nº 140, de 02.01.2018


