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RATIFICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO DIRETA 

Processo de Licitação n° 04/2022 

Processo de Dispensa de Licitação n° 04/2022 

Objeto: Exccuç�o do projeto arquitetônico aprovado nesta Casa, para reforma e adcquação 

externa do prédio onde está instalada a Câmara Municipal de Mirai-MG e o Centro de 

Atendimento ao Cidadão - CAC, com o fornecimento dos materiais previstos no mesmno. 

Dotação Orçamentária: 01 031 0002 2.002 3390 39, ficha 0012-Outros serviços de terceiros 
- Pessoa jurídica. 

I. Da justificativa e razão de escolha do objeto 

A escolha do objeto decorre de decisão tomada por esta Presidência, observados os principios 

de conveniência e oportunidade, para contratação do objeto acima descrito, a fim de finalizar o projeto 
de reforma oportunamente aprovado e promover o adequado funcionamento dos serviços desta Casa 

Legislativa. 

II. Da escolha da modalidade 

Observado o parecer juridico emitido pela Assessoria desta Casa, adotou-se a modalidade �de 

dispensa de licitação, visto haver perfeito amoldamento do fato à previsão normativa constante no art. 

75, I, da Lei n° 14.133/21. 

III. Da justificativa do preço 

Foi observada a média de mercado praticada na região, bem como os valores disponíveis em 

caixa para a execução do feito sob esta modalidade licitatória. 

IV. Da contratada e das razões sua escolha 

Dados da contratada: Alvim Terraplagem, Construção, Locaçãoc Eventos, inscrita no CNPJ 

sob o n° 20.348.001/0001-39, com sede na Avenida Presidente Médice, n° 70, Bairro Centro, 
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Mirai/MG, CEP 36790-000, com valor ofertado de R$ 68.950,00 (sessenta e oito mil e 

novecentos e cinquenta reais) e prazo de execução de 60 (sessenta) dias; 

A escolha se deu em vista de a contratada ser aquela que efetivamente ofertou o menor 

preço dentre as consultadas, estando tal valor dentro dos limites previamente estabelecidos. 

Não havendo propostas adicionais e, constatada a habilitação da escolhida, permaneceu a 

mesma como aquela que melhor atende aos requisitos dispostos na lei e no termo de 

referência deste processo. 

V. Da autorização, ratificação, homologação e adjudicação 

Eu, Osvaldo Alves Felipe, Presidente da Câmara Municipal de Miraí, ordenador de 

despesa, inscrito no CPF n° 209.860.416-53, considerando os pareceres emitidos pela 

Assessoria Juridica, pela Comissão de Controle Interno e pcla Comissão Permanente de 

Licitação, berm como a Estimativa de Impacto Orçamentário Financeiro elaborada pelo Setor 

Contábil responsável, autorizo, ratifico e homologo todo o procedimento consubstanciado 

neste Processo de Licitação, por entender que observou fielmente o disposto na Lei n 

14.133/21, tendo sido escolhida modalidade adequada ao objeto e valor do serviço, 

configurando-se em hipótese de dispensa de licitação. 

Em decorência dos atos acima, adjudico o objeto à Alvim Terraplagem, Construção, 

Locação e Eventos, inscrita no CNPJ sob o n° 20.348.001/0001-39. De-se ciência desta 

decisão aos interessados, providencie-se o empenho da despesa nas dotações do orçamento 
vigente e publique-se o presente ato na imprensa oficial conforme estabelecido pela Lei 

14.133/21 para fins de eficácia da ratificação, homologação e adjudicação aqui proferidas. 

Miraí, 27 de outubro de 2022 

Osvaldo Alves Felipe 

Presidente da Câmara Municipal de Miraí 
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DECLARAÇÃO 

Eu, Osvaldo Alves Felipe, presidente da Câmara Municipal De Miraí, ordenador de despesa, 

inscrito no CPF n° 209.860.416-53, considerando a cstimativa do impacto orçamentário 

financeiro apresentado, declaro para fins de atendimento ao inciso I1, do artigo 16, da Lei 

Complementar n° 101/2000, que o aumento da despesa relativo à contratação da empresa 

Alvim Terraplagem, Construção, Locação e Eventos, está adequado com a lei orçamentária 

anual que fbxou a seguinte dotação orçamentária: 01 031 0002 2.002 3390 39, ficha 0012-

outros serviços de terceiros pessoa jurídica, e que tais despesas serâo custeadas com 

recursos próprios de acordo com a previsão orçamentária. 

Miraí, 27 de outubro de 2022 

OSVALDO ALVES FELIPE 

Presidente da Câmara Municipal de Miraí 

Praça Prefeito João Antônlo Bilheiro, n° 79, Térreo, Balirro Centro, Mirai/MG 
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