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JUSTIFICATIVA DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE

A COMISSÃO DE LICITAÇÕES designada para este processo, com base na legislação em
vigor, Artigo 26, vem através da presente justificar a adoção do processo de
dispensa/inexigibilidade para aquisição/contratação dos serviços abaixo especificados com o
fornecedor indicado.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO

PROCESSO N® 147/2014

DISPENSA N" 022/2014

OBJETO: Aquisição com dispensa de licitação nos termos do art. 24, inc. V, da If 8666/93, de
3.528 quilos de Pemil Suíno sem osso da marca Estrela para compor a Cesta Natalina para os
servidores Municipais e Estagiários, num total de 1.176 peças.

Caracterização da situação que justifique:
O objeto da presente dispensa é a aquisição direta, nos termos do art. 24, inc. V, da Lei federai n°
8.666/93, de 3.528 quilos de Pernii Suíno Defumado, sem osso, para composição da Cesta Natalina para
os servidores e estagiários municipais, conforme Lei Municipal n° 3.993/14.

Razão da escolha do fornecedor:

Trata-se de aquisição por motivo da não contratação no processo ücitatório n°. 138/2014 - Pregão
Presenciai n® 075/2014, declarado deserta no dia 1® de dezembro de 2014, conforma faz provas a ata
da sessão pública, doe, de fis. 03/05.

Justificativa do preço contratado:
O valor do contrato é R$ 67.032,00 (sessenta e sete mil, trinta e dois reais), com amparo legai no art. 24,
inciso V, da Lei de Licitações, sendo o valor ofertado compatível com o real de mercado, conforme se
vê da documentação acostadas aos autos do processo (fls.l 1 e 21/23).

Novo Horizonte, 08 de dezembro de 2014
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DEMONSTRATIVO DOS ITENS ADQUIRIDOS/CONTRATADOS

FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA.

Item Descrição do Produto Ote Ünid.

I PERNIL DEFUMADO SEM OSSO 3528 67.032,00


