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FORMALIZAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 

Processo: 85/2023 

DL: 66/2023 

 

Objeto: 

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços com 

fornecimento de peças para manutenção veicular tendo em vista a necessidade de 

revisão de 40.000 km do veículo Spin jbn2h78, para assegurar a garantia veicular 

oferecido pela Montadora GM 

. 

Fundamentação Legal:  

Artigo 75 da Lei 14133/2021 - É dispensável a licitação. IV.a - bens, componentes ou 

peças de origem nacional ou estrangeira necessários à manutenção de equipamentos, 

a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de 

garantia técnica, quando essa condição de exclusividade for indispensável para a 

vigência da garantia; 

 

Justificativa:  

Conforme justificativa apresentada pela solicitante, a referida aquisição de peças e 

prestação de serviços se faz necessária tendo em vista a necessidade de revisão de 

40.000 km do veículo spin, para assegurar a garantia veicular oferecido pela 

montadora GM. 

 

Razão da Escolha do Fornecedor: 

Para assegurar sua garantia de fábrica, deve-se obrigatoriamente realizar a revisão 

diretamente na concessionaria autorizada pelo fabricante. 

 

Justificativa do Valor da Contratação 

O valor da presente contratação é de R$ 1.736,32 (um mil, setecentos e trinta e seis 

reais e trinta e dois centavos) sendo este o valor ofertado pelo fornecedor 

representante autorizado pela montadora na região. 
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Fornecedor: DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA 

CPF/CNPJ: 11.164.284/0003-30 

 

Parecer da Comissão de Licitações: 

Tendo em vista o processo de contratação por dispensa de licitação que vem a análise 

da presente comissão, a mesma emite parecer FAVORÁVEL à contratação de 

empresa para Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços 

com fornecimento de peças para manutenção veicular tendo em vista a necessidade 

de revisão de 40.000 km do veículo Spin JBN2H78, para assegurar a garantia veicular 

oferecido pela Montadora GM tudo isso em consonância à solicitação de compra 

231/2023 e a lei 14.133/2021, Art. 75, IV.a. Salienta-se que a empresa contratada 

apresentou toda a documentação exigida para esta contratação. Sendo assim 

encaminhe-se o presente processo de dispensa de licitação ao setor jurídico para que 

seja emitido parecer a cerca da legalidade do processo. 

 

Monte Alegre dos Campos, 06 de março de 2023. 

 
 

 
________________________________________ 

Viviana de Abreu Scarabotto  
Membro da Equipe de Apoio de Contratação 


