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RELATÓRIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 065/2018 

INEXIGIBILIDADE ARTIGO 24 INCISO I DA LEI 8666/93 

 

Proc. n.º 0928/2018 

 

 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS 

Projeto Atividade: 2.051 - Manutenções das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária.     

Elemento de Despesa: 33.90.30 – Material de Consumo 

33.90.30.39 – Material para Manutenção de Veículos 

 

DA JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO 

A presente despesa visa à contratação de empresa para a aquisição de peças se faz necessária 

para suprir a necessidade da Aquisição de serviços de mão-de-obra técnica mecânica 

especializada e Material de reposição genuíno do veículo Caminhão caçamba placa NDO 

2544, sob pena de perda da garantia do fabricante tendo em vista a necessidade de cumprir 

com a revisão programada no período do referido veículo voltado ao atendimento dos 

agricultores e a Secretaria de Agricultura e Pecuária SEMAP – no desenvolvimento de suas 

atividades, para tanto necessita além de estrutura física, equipamentos, assistência técnica e 

profissional, temos a necessidade da aquisição de Peças. 

Na concessionária autorizada: 

BURUTI CAMINHOES LTDA  

CNPJ: 84.652.296/0002-04 

 Av. Celso Mazutti, nº. 2735 - Vilhena/RO 

 

A contratação de empresa concessionária autorizada para prestação dos serviços de revisão 

obrigatória do veículo Caminhão caçamba placa NDO 2544, incluindo o fornecimento de 

peças de acordo com orçamento anexo. 

 

Apresentamos abaixo a classificação da proposta da Empresa: 

BURITI CAMINHOES LTDA- VILHENA CNPJ: 84.652.296/0002-04, estando à mesma 

com a regularidade fiscal em dia, conforme certidões anexas ao processo. 

 

        



 
ESTADO DE RONDÔNIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI 
SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E PECUARIA. 

 

 

 

VALOR TOTAL DA AQUISIÇÃO: 

             O valor estimado para a presente aquisição é R$1.249,35 (mil duzentos e quarenta e 

nove reais e trinta e cinco centavos) para revisão e lubrificação. 

 Desta forma, encaminhamos o processo acima epigrafado, para análise técnica das 

despesas e ainda dos procedimentos legais na forma da LEI e no que couber, de acordo com 

o artigo 38, VI, parecer técnico ou jurídico. 

              Encaminhamos o presente processo para continuação dos tramites para presente 

aquisição.  

 

 

Sem mais para o momento. 

 

Cabixi, 09 de Agosto de 2018. 

. 

                                                                                    _____________________________ 

 

                                                                       MARCUS MARTINS GOMES 

Sec. Municipal de Agricultura Pecuária. 

                                                                   CABIXI-RO 

 

 

 


