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Justifica-se a Dispensa de Licitação - Se toma importante a contratação de
uma empresa autorizada e especializada para revisão da Master (RENAULT) modelo
REVES A, ano 2020, Placa PTT-0E56, correspondente a secretaria de Saúde, pois é
necessário a revisão dos 60.000 mil quilômetros na concessionária própria da marca,
devido a garantia da mesma, se forem realizados serviços por redes não autorizadas,
poderá acarretar perda da garantia da fábrica, o que se toma inviável para a secretaria
solicitante. Arevjsão é-imprescindível para o^bom-íuncionamento do veículo jtipo furgão,
que leva pacientes para realizar atendimentos dentro do município. São vários pacientes
que utilizam desse transporte para atendimentos de urgência. Dessa forma, se toma
importantíssimo que o veículo descrito tenha boas condições de ròdagem e segurança,
tanto para nossos pacientes,tantopara dirigibilidadedos nossosmotoristasquê a utilizam.
A hipótese' legal desta Dispensa de ^citação; por Justificativa se caracteriza sempre e
quando a Administração Pública ádqúirinbensjcpm garantia técnica, cuja vigência da
garantiadepende damanutençãòpró^ámada onrevisãp delica dosequipamentos do bem
ouproduto, como condição.'indispénsáver.pára sua\"álidade.'E.hisso, sempre quando for
necessária a aquisição-de"componentes ou.peças apontadasma-Revisão ou Manutenção
programada do bem ou pfpdutói..daremo's Oppriunidade^a possibilidade da Dispensa de
Licitação por Justificativa^ V L-'"---: .fí-"/)} 1

FUNDAMENTAÇÃO LÉGÃL:"À vista dos elementos contidos ho presente

8.666/93 e atesta que,'foram cumpridas as exigências'legais-e-no uso das atribuições
conferidas :RATIFICÀMÒSs'í
descrita.

Justiílca-se a escoiba^db-Toi™ aos presentes autos,
observamos que a presente prêsfaçã6:;de' servi^(S..devérá ser executada ppr empresa
autorizada ja fim' de manter a garantia do '̂veículo. Nesse sentido, a presente empresa, se
tratade unia autorizada onde se tratada filial maispróxima deste município. 1
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Justifica-se o preço praticado os preços praticados, se trat^ de valores
tabelados praticados pela autorizada. ^

Desde já agradecemos as providências.

São João dos Patos - MA, 27 de janeiro de 2021

S/W
Francisco Luciano Nolêto da Silva

Diretor HRCRS

íÒSsá presente dispensa dê!íicimçãoía favor da empresa abaixo
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