
Cons6rcio PdbIico IntermunicipaI de DesenvoIvimento

Susten略vel do Triangulo Mineiro e Alto Paranaiba

PROCESSO NO 13I2021

DISPENSA NO 13I2021

JUS丁IFICATIVA‥ Para desenvoIvimento satisfat6rio e melhor assist釦Cia das ativjdades e a96es a

que se p「OP6s’O Cons6rcio Cides necessita da loca蜜o de ve了culo basico, durante o exercicio de

2021 ' Para Viab掴za「 suas a?6es institucionais nos Municipios consorciados.

Atualmente, O CIDES nao tem carro p「opr-O’O que ateSta Sua ne∞SSidade de p「omover

COnt「ata9aO COm eSte OPjeto. Como serao necessa「ias muitas viagens durante o exerc了cio 2021 , a

loca9aO Se「a a forma mais viavel no momento para que a equipe do C-DES possa realizar os

t「abalhos nas cjdades consorciadas. Em decor「encia disto’adveio a proced台ncia dessa requisi9aO

de oPjeto, a loca9aO de veiculo basico, Pela indispensab消dade do funcionaiismo, em raZaO de

aux帖ar nas demandas do servi9O PdbIico,

OBJETO: Loca9aO de veiculo basico, eCOn6mico com a「, ∞m PreVisao de ate 12 10Ca96es

mensajs e 80 Ioca96es po「 dia「ia, durante o exe「cicio de 2021 pa「a viab畦a「 a96es do Cons6「cio

Pt'b=∞ intermunicipaI de DesenvoIvimento Sustentavei do Triangulo Mineiro e Alto Pa「anaiba -

CIDES.

Por meio desta, AUTORiZO a contrata辞O do objeto da dispensa nas especificae6es abaixo:

戸ORNECEDOR: LOCA」IZA RENT A CAR SIA

CNPJ: 16.670,085/0001"55

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 34.551,16 (trinta e quat「o mil, qu輔entos e cinquenta e um

reais e dezesseis centavos).

FUNDA蘭ENTO: Artigo 24言nciso =, da Lei 8.666/93

Confirmada a Iegalidade da dispensa do p「ocesso licitat6rio nos termos do

artigo 26 da Lei Federal no 8.666/93 e a necessidade peIo CiDES em loca「 veiculos para viabi!izar

SuaS a96es, RATIFiCO o processo acima discriminado pa「a que produza os efeitos juridicos e

legais.

Ci合ncia aos interessados, Observadas as p「escri96es legais pertinentes.

Uberlandja-MG, 20 dejaneiro de 2021.
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