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PROCESSO
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INTERESSADO SERVIÇO DE TRANSPORTE
ASSUNTO
Contratação direta por dispensa de licitação.

Despacho Nº 37380 / 2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/ASJUADMDG
Senhor Presidente,
Versam os presentes autos sobre a contratação de concessionária autorizada para prestação de serviços de revisão dos veículos HILUX, 4X4 em
garantia, realizando manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios originais, bem como lubrificantes, filtros e demais componentes
necessários, de acordo com manual de garantia dos veículos pertencentes à frota do Tribunal de Justiça.
Tendo em vista os fundamentos expendidos no Parecer nº 661/2020 da Assessoria Jurídico-Administrativa da Diretoria Geral (evento 3218137),
bem como existindo disponibilidade orçamentária (eventos 3215960 e 3215962), DECLARO A DISPENSA DE LICITAÇÃO, com fulcro no artigo 24, inciso
XVII, da Lei 8.666/93, visando à contratação da empresa ARAGUAIA MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, CNPJ 07.093.380/0001-03,
no valor de R$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais), para fornecimento de peças e de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais) para serviços de
manutenção, totalizando o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme Minuta Contratual (evento 3202320 ).
Encaminho os autos a Vossa Excelência, com a sugestão de ratificação e publicação do ato de inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo
26 caput da Lei 8.666/93.
Em caso de acolhimento das sugestões propostas, manifesto-me pelo encaminhamento do feito à DCC para confecção do instrumento contratual,
coleta de assinaturas, publicação do extrato e demais providências pertinentes, após a DIFIN para emissão da Nota de Empenho.
Respeitosamente,
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