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Processo n. 473205/2017 

COMUNICADO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 22/2017 

 

Termo de Referência N.372017 – Secretaria de Administração 

OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES: VEÍCULO UTILITÁRIOS TIPO PICK-

UP LEVE, SEM MOTORISTA, EQUIPADOS COM SISTEMA ESPECÍFICO DE 

MONITORAMENTO DE VEÍCULOS EM TEMPO REAL, SEGURO DO VEÍCULO E 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER ÀS 

NECESSIDADES DA PREFEITURA  MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE, EM DIAS 

ÚTEIS OU NÃO, NO ENTORNO E EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS. 

CONTRATANTE: Município de Várzea Grande – MT. 

SECRETARIA GESTORA: Secretaria Municipal de Administração  

SECRETARIAS PARTICIPANTES: Secretaria Municipal de Viação e Obras, 

Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana  

Secretaria Municipal de Saúde  

Secretaria Municipal de Defesa Social 

Secretaria Municipal de Assistência Social 

CONTRATADA: SIGA BEM LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA 

CNPJ: 11.539.983/0001-55 

ENDEREÇO DA SEDE DA CONTRATADA: Av. João Ponce de Arruda, n. 860, 

Bairro Aeroporto, Várzea Grande/ MT CEP 78.110-000. 

VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias ou até a finalização do processo licitatório.  

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 24, inciso IV da Lei nº.8.666/93.  
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JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO 

Justifica-se a contratação pela necessidade da viabilização dos serviços de 

transportes relacionados ao transporte institucional, ao cumprimento das atividades 

fim das secretarias, bem como do cumprimento de atividades, demandadas e rotinas 

que exijam o deslocamento de servidores públicos, materiais, documentos e 

pequenas cargas, necessários ao bom andamento dos serviços do Município de 

Várzea Grande. 

DA ESCOLHA DA MODALIDADE 

Trata-se de contratação EMERGENCIAL entre a EMPRESA SIGA BEM 

LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA e a PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA 

GRANDE/MT, em razão da falta de interesse da empresa PH PLANEJAMENTO, 

MONTAGEM MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA em celebrar contrato com o saldo, 

decorrente do saldo da ata de registro de preço n. 106/2016, oriunda do pregão 

eletrônico n. 49/2016, em favor da empresa PH PLANEJAMENTO, MONTAGEM 

MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA, que tem por objeto registro de preço para 

futura e eventual Contratação De Pessoa Jurídica para Prestação De Serviços de 

Locação De Veículos Automotores: Veículos Leve, Utilitário Tipo Pick-Up Leve, 

Veiculo Tipo Pick-Up Caminhonete A Diesel, Veículos Kombi Ou Similar e Veículos 

Van 14 Lugares, sem motorista, equipados com Sistema Específicos de 

Monitoramento de Veículo em Tempo Real, Seguro De Veículos e Manutenção 

Preventiva e Corretiva, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal De 

Várzea Grande/MT, pelo período de 06 (seis) meses, ou até que finalize o processo 

licitatório, desde que observados os procedimentos legais. 

Cabe informar que a celebração em tela se faz necessária em razão dos 

serviços prestados serem de natureza contínua e essencial as atividades desta 

administração pública, e que ata de registro de preço nº. 106/2016, oriunda do pregão 

eletrônico nº. 49/2016, terá seu prazo expirado em 26 de agosto de 2017. 

Pois bem, considerando que foi realizada a abertura de processo licitatório na 

modalidade pregão presencial sob o n. 003/2017 cujo objeto é o registro de preço 

para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço 
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de locação de veículos automotores, sem motorista, equipados com sistema 

específicos de monitoramento de veículos leves em tempo real, seguro do 

veículo e manutenção preventiva e corretiva, para atender as necessidades da 

Prefeitura Municipal de Várzea Grande. Considerando que o pregão presencial, 

tendo sua abertura prevista para o dia 14/06/2017, mas que, no dia 08/07/17 a pedido 

da secretaria solicitante o procedimento foi prorrogado para o dia 28/06/2017 com a 

seguinte informação: “tal prorrogação faz se necessário em virtude de audições 

promovidas no ato convocatório, afetando assim, a elaboração de propostas de 

possível licitantes interessadas em participar do certame”. 

Cabe informar, que a abertura da sessão foi realizada no dia 28/06/2017, as 

08h45min para o credenciamento das empresas e abertura dos envelopes de 

propostas, sendo suspenso às 12h50min para o lançamento dos valores de 

propostas junto ao sistema, retornado no dia 29/06/2017 as 08h45min para a disputa 

de lances a abertura dos envelopes de habilitação, porém houve a necessidade 

novamente de suspensão do certame para a analise documental, bem com a 

realização de diligências visando certificar a autenticidade dos documentos 

apresentados para habilitação das empresas que se sagraram vencedoras.  

Considerando a comunicação interna n. 206/2017, expedido pelo pregoeiro 

responsável pelo certame, senhor Carlino Agostino, o processo foi reaberto no dia 11 

de agosto de 2017, tendo em vista a inabilitação das licitantes MINAS LOCADORA 

DE VEÍCULOS E MAQUINAS LTDA-ME vencedoras do lote 04, RICARDO MURILO 

DE ARRUDA ALVES EPP vencedoras dos lotes 02 e 05 e LB4 ADMINISTRAÇAO E 

PASRTICIPAÇAO LTDA EPP vencedora do lote 03, após análise e julgamento de 

recurso interpostos, fazendo necessária a convocação das licitantes que figuraram 

como segunda colocada nos referidos lotes, segue anexos a cópia do julgamento do 

recurso e convocação das licitantes. 

Pois bem, após análise documental o pregoeiro DECLAROU INABILITADA a 

licitante LUIS CESAR KAWASAKI E CIA LTDA EPP para o lote IV por apresentar o 

ítem 10.7.2 em desacordo com o ato convocatório. 

DECLAROU HABILITADA a LICITANTE ITA EMPRESA DE 

TRASNPORTES LTDA II, IV, V e declarou ainda a licitante EVA TUR 
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TRANSPORTES LTDA ME VENCEDORA do lote III. 

Ainda conforme o pregoeiro os representantes das empresas PENTA 

SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA, MINAS LOCADORA DE VEÍCULOS E 

MÁQUINAS LTDA ME, RICARDO MURILO DE ARRUDA ALVES EPP, 

manifestaram intenção de interpor recurso contra as decisões adotadas pelo 

pregoeiro, sendo assim fez-se necessários realizar nova abertura de prazo recursal, 

que compreende a fase de razões finalizada em 16/08/2017 e contra razões prazo 

final em 21/08/2017. 

Neste contexto, restou ao pregoeiro aguardar o final dos prazos para que 

possa dar prosseguimento ao rito processual com análise e julgamento das peças 

recursais. 

Cabe informar ainda, que a empresa PH PLANEJAMENTO, MONTAGEM 

MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA não demonstrou interesse em celebrar contrato 

e que os veículos locados para o município sempre foram sublocados pela empresa 

SIGA BEM LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. 

Pois bem, diante das circunstâncias acima descritas e considerando que este 

município não dispõe de uma frota veicular capaz de suprir todas as necessidades 

desta seara, bem como é imprescindível dar continuidade aos serviços prestados. 

 

Considerando ainda a satisfação da execução dos serviços e que, tal 

concentração, ainda permanece vantajosa a esta Administração Publica e para que 

não haja a interrupção dessas atividades, faz-se necessário a celebração do 

Contrato pelo período de 06 (seis) meses ou até que finalize o processo 

licitatório, para que ocorra o certame e posterior a adjudicação e homologação do 

Pregão. 

PARA ESCOLHA DO FORNECEDOR – Art. 26, inc. II da Lei 8.666/93. 

A empresa Siga Bem Locadora de Veículos Ltda, inscrita no CNPJ: 

11.539.983/0001-55, apresentou a melhor proposta de preços, sendo capacitada na 

prestação de serviços na locação de Veículos. Os veículos da empresa Siga Bem 

Locadora de Veículos Ltda, eram sublocados para o município por meio da 

empresa PH Planejamento, Montagem Manutenção Industrial Ltda. 
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JUSTIFICATIVA DO PREÇO – Art. 26, inc. III da Lei 8.666/93 

Foi solicitado orçamento há diversas empresas para identificar a proposta mais 

vantajosa para a Prefeitura Municipal de Várzea Grande – MT. A proposta mais 

vantajosa financeiramente é da SIGA BEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA para 

a prestação de serviços na locação de Veículos. 

  

Assim, devidamente justificado a necessidade da contratação emergencial para 

prestação de serviço de locação de veículos automotores: veículo utilitários tipos 

pick-up leve, sem motorista, equipados com sistema específico de monitoramento de 

veículos em tempo real, seguro do veículo e manutenção preventiva e corretiva, bem 

como havendo parecer jurídico emitido pela D. Procuradoria Municipal fls. 146/157, 

no sentido de concordar com a contratação, na modalidade ora proposta, 

submetemos o presente comunicado de dispensa a autoridade superior. 

 

Várzea Grande, 15 de setembro de 2017. 

 

 

Luiz Celso Moraes Pereira  

Secretaria Municipal de Viação e 
Obras 
 
 
 
Breno Gomes 
Secretaria Municipal de Serviços 
Públicos e Mobilidade Urbana  
 
 
 

Diógenes Marcondes 
Secretaria Municipal de Saúde  
 
 
 
Alexander Torres Maia 
Secretaria Municipal de Defesa Social 
 
 
 
Kathe  Maria Kholhase Martins 
Secretaria Municipal de Assistência 
Social 
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Processo n. 473205/2017 

 
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 22/2017  

 

Observou-se a necessidade apresentada pelo Secretário de Viação e Obras, 

Secretário Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, Secretário Municipal 

de Saúde, Secretário Municipal de Defesa Social e Secretário Municipal de 

Assistência Social, para contratação emergencial para prestação de serviço de 

locação de veículos automotores: veículo utilitários tipo pick-up leve, sem motorista, 

equipados com sistema específico de monitoramento de veículos em tempo real, 

seguro do veículo e manutenção preventiva e corretiva, para atender as 

necessidades da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, em dias úteis ou não, no 

entorno e em viagens intermunicipais, com vigência de 180 (cento e oitenta) dias. 

Justificada a dispensa de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV da Lei 

n.8.666/93, atendidos os requisitos previstos no parágrafo único do art. 26 da Lei n. 

8.666/93 foram preenchidos de forma a justificar a escolha do fornecedor e a 

justificativa do preço (inc. II e III). 

 

Houve parecer da D. Procuradoria favorável à contratação fls. 146/157. 

Tal contratação se faz necessária para a prestação de Serviço de locação de 

veículos automotores: veiculo utilitários tipos pick-up leve, sem motorista, equipados 

com sistema específico de monitoramento de veículos em tempo real, seguro do 

veículo e manutenção preventiva e corretiva. 

 

Desse modo, considerando as razões expostas, e diante da aprovação pela 

D. Procuradoria Municipal, RATIFICO o Comunicado de Dispensa de Licitação n. 

22/2017 - Contratação emergencial para prestação de serviço de locação de 

veículos automotores, para a contratação da empresa SIGA BEM LOCADORA DE 

VEICULOS LTDA, inscrita no CNPJ: 11.539.983/0001-55, estabelecida na Av. João 

Ponce de Arruda, n. 860, Bairro Aeroporto, Várzea Grande/ MT CEP 78.110-000, a 

qual apresentou a proposta mais vantajosa financeiramente no total de R$ 
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200.558,40 (duzentos mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos), 

para esta Municipalidade, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. 

 

Dê-se publicidade e cumpra-se. 

           Empenhem-se os recursos necessários. 

 

Várzea Grande, 15 de setembro de 2017. 

 

 

Pablo Gustavo Moraes Pereira  

Secretário Municipal de Administração 

 


