
 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 59/2017 
DISPENSA DE LICITAÇÃO 

      O Município de São Miguel da Boa Vista/SC, pessoa jurídica de direito publico interno, 
estabelecido na Rua São Luiz, 210, inscrita no CNPJ nº. 80.912.124/0001-82, transcreve o 
Processo de Dispensa de Licitação para fornecimento de peças para o caminhão prancha 
FORD CARGO 2422 placas JTU 4340 da Secretaria Municipal de Agricultura e Estradas de 
Rodagem, com fundamento no artigo 24 inciso IV da Lei 8.666/93 e suas alterações, pelas 
razões a seguir expostas: 
 

1) Considerando que o veiculo em questão é de extrema importância para o transporte 
dos equipamentos rodoviários. Contudo, está com problemas mecânicos, sem poder 
trabalhar, necessitando a troca/substituição/concerto de peças; 

2) Considerando que o Município depende deste veiculo para o transporte de 
equipamentos, principalmente equipamentos que se utilizam de esteiras, fato que os 
impossibilita percorrer grandes distancias sem o uso do caminhão prancha, sendo 
que o conserto do veículo necessita de urgência, pois a não realização do concerto 
poderá acarretar sérios prejuízos para agricultores e usuários de vias publicas; 

3) Considerando a solicitação do Secretario Municipal de Agricultura e Estradas de 
Rodagem, o qual alega extrema urgência no conserto do veiculo; 

4) Considerando a urgência e necessidade de se consertar o caminhão prancha FORD 
CARGO 2422 placas JTU 4340 pelos argumentos e documentação apresentada pelo 
Secretário de Agricultura e Estradas de Rodagem, o qual é responsável pelo setor: 

RESOLVE: 
Art. 1º - Autorizar a contratação direta por dispensa de licitação da empresa G4 AUTO 

PEÇAS LTDA estabelecida na Avenida Leopoldo Sander n° 3141, Bairro Alvorada, CEP 
89.804-570, na Cidade de Chapecó/SC, inscrita no CNPJ sob o n°11.973.779/0001-48, para 
fornecer a peça de reposição abaixo relacionada, considerando que foi a empresa que 
apresentou o melhor preço na pesquisa de preço realizado anteriormente ao processo, 
conforme orçamentos em anexo. 

Parágrafo primeiro. O valor a ser pago pelos serviços, incluindo o fornecimento de peças, 
será conforme orçamento em anexo e tabela abaixo.               

Item Quant. Unid. Descrição R$ valor  
01 01 Und. Compressor de AR, modelo Wabco, marca 

KGM, para caminhão prancha FORD CARGO 
2422 ano 1994, modelo 1995, motor 
CUMMINS 215 cv. 

1.600,00 

Parágrafo segundo: O pagamento será efetuado até o dia doze do mês subsequente a 
entrega do item e emissão da nota fiscal. 

Art. 2º. As despesas para execução do Contrato correrão por conta das seguintes 
dotações orçamentárias: 

2.025 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA. 
Art. 3°. A presente aquisição tem como seu fiscal Pedro Nerci Ferraz, matricula nº. 698, 

CPF: 385.486.469-49, designados através do Decreto nº 031/2017 de 23/03/2017, cabendo-lhe 
a obrigação de solicitar, conferir, receber e controlar o objeto, em conformidade com a 
qualidade, quantidade e saldo para pagamento, das suas respectivas pastas. 
     Sendo assim, caracterizado o interesse público, necessário se faz a contratação da 
Empresa. 
 Publique-se no local de costume. 

      São Miguel da Boa Vista, SC, 09 de outubro de 2017. 
 
 

VILMAR SCHMAEDECKE 
Prefeito Municipal 

 


