
ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE GRANITO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, COM BASE NA LEI – 8666/ 93 –

ART. -24. I PROCESSO LICITATÓRIONº. 003/2019 DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº. 001/2019

OBJETO:  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  CONSTRUÇÃO  DE
CERCA  DA  ESTRADA  NOVA  SITIO  OSSOS/TORRE  NA
ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITO (1.159 MT).

JUSTIFICATIVA:É justificável  a  elaboração de uma dispensa para
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE CERCA DA
ESTRADA NOVA SITIO OSSOS/TORRE NA ZONA RURAL
DO MUNICIPIO DE GRANITO (1.159 MT),  devido aos seguintes
fatos:

a) Em razão de se tratar de prestação de serviços de engenharia, e que
o  município  esta  buscando  dar  escoamento  a  produção agrícola,
priorizar acesso a população com estradas ,  e atendimento a pleito
social  de  demanda  e  população  necessitando  de atuação  do  poder
publico, junto ao local onde foi obrigado a fazer um desvio de estrada
onde torna-se impossibilitado o acesso de veículos e principalmente
para o trafego de transporte escolar para os alunos da rede estadual e
municipal de ensino e sendo completado com a realização de desvio e
as  propriedades  particulares  não  ficarem  em  aberto  já  que  fora
desviado o percurso existente, justificando os serviços conforme Lei –
8666/93 art. 24. I;

b) O preço cotado na planilha orçamentária guarda conformidade com
os preços praticados na região;

c) E finalmente a necessidade de atender com urgência a solicitação
da  Secretaria  de  Infra  Estrutura  e  Transporte,  em  decorrência  da
execução  das  cercas  para  dar  funcionalidade  as  estradas  que  se
encontram em áreas particulares devidamente cercadas.

VALOR ESTIMADO DA DISPENSA:
R$  32.990,18  (Trinta  e  Dois  Mil,  Novecentos  e  Noventa  Reais  e
Dezoito Centavos).

Granito-PE, 21 de Março de 2019.

FRANCISCO DUARTE GABRIEL
Presidente Da CPL

LUCIANA BARBOSA DA SILVA
Secretário

JOSE NEGEDILE DE ALENCAR JUNIOR
Membro
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