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PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 031/2022 

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N.º 004/2022 

 

CONTRATADA: M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA 

ENDEREÇO: AV AYRTON SENNA DA SILVA, BAIRRO PASCOAL RAMOS, CEP 78.098-000 

CUIÁBA/MT 

CNPJ: 07.811.058/0001-64 

OBJETO: ASSISTENCIA TECNICA (verificação e troca do chicote do motor, serviço de troca de 

rolamento do câmbio, troca junta tampa de válvula e regular as válvulas, trocar óleo do motor e 

caixa e verificar sistema elétrico completo) CAMINHÃO MOD. 26.280 CRM PLACA QBU-6093. 

VALOR TOTAL: R$ 57.900,96 (cinquenta e sete mil, novecentos reais e noventa e seis centavos). 

 

Há a informação de dotação orçamentária e disponibilidade financeira, conforme consta do 

processo, para realizar a presente contratação. 

 

1.0 - DAS RAZÕES DE ESCOLHA DO FORNECEDOR  

1.1 – Para que se pudesse pudessem chegar ao serviço de boa qualidade e com especialistas 

autorizado, que pudesse oferecer garantias. Contudo, todas as outras empresas consultadas 

fugiam os padrões de qualidade dos serviços prestados, uma vez que a máquina necessitava de 

serviços de uma empresa autorizada. 

Além disso, foi feito uma pesquisa de mercado, buscando um melhor serviço e valor, porém foi 

constatado que a única empresa a realizar esse tipo de serviço como autorizada era a empresa M. 

DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA. 

Levou-se em conta, por fim, a empresa que fornecesse um serviço de boa qualidade, por se 

tratar de uma autorizada. 

AMPARO LEGAL:  
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Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em 

especial: 

I - Para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser 

fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a 

preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de 

atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a 

licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, 

ou, ainda, pelas entidades equivalentes; 

II - Para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de 

natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, 

vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação; 

§ 1º  Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no 

campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, 

experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros 

requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é 

essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do 

contrato. 

Diante da clareza do supracitado dispositivo de lei, tornam-se desnecessários maiores 

argumentações para dar fundamentação legal a este expediente. 

 

JUSTIFICATIVA:  

O município de Gaúcha do Norte – MT, por meio do seu Representante Legal, 

vem justificar o procedimento de Inexigibilidade de Licitação para Assistência Técnica 

autorizada a realiza para o Caminhão mod. 26.280 CRM Placa QBU-6093. 

Foram preenchidos todos os requisitos para atender ao interesse do serviço 

público e para que não haja prejuízo ao órgão público, verificando-se, tratar de um preço justo 

para a contratação de uma assistência técnica especializada nos termos do artigo 25, inciso II e 

§1º da Lei 8666/93, onde foi contratada a empresa que forneceu o mais justo valor total, tendo em 

vista a impossibilidade de competição por se tratar da única empresa autorizada pelo fabricante a 

prestar os serviços e realizar a venda dos componentes necessários para a manutenção.  
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Em respeito ao artigo 26, Parágrafo Único da lei 8666/93 cabe informar que o 

município de Gaúcha do Norte tem um total de 1.820 quilômetros de estradas municipais não 

pavimentadas e o município possui um total de dois caminhões basculantes similares ao 

mencionado acima, contando com este que é objeto desta justificativa. 

Quanto a razão da escolha do fornecedor está se consubstancia na necessidade 

de alcançar uma prestação de serviços de qualidade uma vez que o histórico de manutenção do 

veículo quando realizado por profissionais diversos dos técnicos especializados pelo fabricante 

não produzem frutos positivos, gerando assim um procedimento antieconômico para o município. 

É importante demonstrar que este se trata de um equipamento relativamente 

caro e que necessita de manutenção especializada por profissionais qualificada pelo fabricante, e 

por assistência especializada a qual possui ampla aparelhagem especifica para a manutenção e 

calibração do caminhão basculante. 

No que concerne ao processo de inexigibilidade são esses os entendimentos 

mais recentes do Tribunal de Contas da União: 

A contratação direta por inexigibilidade de serviços técnicos 

especializados não se subsome à hipótese do art. 25, inciso II, da Lei 

8.666/1993, uma vez que as situações elencadas nos incisos desse 

artigo são exemplificativas. Na presença de situações outras em que o 

atendimento das necessidades da Administração implique a 

inviabilidade de competição, admite-se a contratação direta por 

inexigibilidade com fulcro no art. 25, caput. 

Nas contratações diretas por inexigibilidade de licitação, o conceito de singularidade não 

pode ser confundido com a ideia de unicidade, exclusividade, ineditismo ou raridade. O fato de o 

objeto poder ser executado por outros profissionais ou empresas não impede a contratação direta 

amparada no art. 25, inciso II, da Lei 8.666/1993. A inexigibilidade, amparada nesse dispositivo 

legal, decorre da impossibilidade de se fixar critérios objetivos de julgamento. 

Ainda em conformidade com entendimento do Tribunal de Contas da União a 

singularidade do serviço prestado não se confunde com a exclusividade e neste caso concreto a de 

se pautar que no estado de Mato Grosso a uma única concessionária representante da marca 

VOLKSWAGEN, o que inviabiliza a competição de mercado. 
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A empresa a ser contratada apresenta preço justo, e se encontra apta para o 

fornecimento do objeto a ser contratado conforme certidões negativas. Nota-se que a contratação 

se amolda ao estipulado na Lei de licitações pois além da notória especialização técnica de uma 

concessionária autorizada pelo fabricante, tornando o seu trabalho indiscutivelmente o mais 

adequado em conformidade ao §1º do artigo 25 da supracitada Lei.   

Sendo assim com o intuito de solucionar tal empecilhos para a prestação dos 

serviços públicos se faz necessário a solução de forma emergencial rápida e efetiva, está que só 

pode ser atendida com confiabilidade por um representante comercial habilitado pelo fabricante 

conforme carta de exclusividade apresentada.  

No que concerne ao processo de inexigibilidade são esses os entendimentos 

mais recentes do Tribunal de Contas da União: 

A contratação direta por inexigibilidade de serviços técnicos 

especializados não se subsome à hipótese do art. 25, inciso II, da Lei 

8.666/1993, uma vez que as situações elencadas nos incisos desse 

artigo são exemplificativas. Na presença de situações outras em que o 

atendimento das necessidades da Administração implique a 

inviabilidade de competição, admite-se a contratação direta por 

inexigibilidade com fulcro no art. 25, caput. 

 

Conforme o disposto pelo plenário do Tribunal de Contas o artigo 25 da lei de 

licitações estabelece um rol exemplificativo de forma que possam existir ocasiões em que apesar 

de não estarem descrita no esboço do artigo possam ser passiveis da inexigibilidade. 

Ainda em conformidade com entendimento do Tribunal de Contas da União a 

singularidade do serviço prestado não se confunde com a exclusividade e neste caso concreto a de 

se pautar que no estado de Mato Grosso a uma única autorizada da marca VOLKSWAGEN (M. 

DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA), o que inviabiliza a competição de mercado, uma vez que os 

Softwares de leitura dos equipamentos são liberados apenas para os autorizados pelo fabricante. 

A empresa a ser contratada apresenta preço justo, e se encontra apta para o 

fornecimento do objeto a ser contratado conforme certidões negativas. Nota-se que a contratação 
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se amolda ao estipulado na Lei de licitações, pois além da notória especialização técnica de uma 

concessionária autorizada pelo fabricante, tornando o seu trabalho indiscutivelmente o mais 

adequado em conformidade ao §1º do artigo 25 da supracitada Lei.   

Assim, com fundamento nos artigos supracitados da Lei nº 8666/93, esta 

Comissão de Licitação apresenta a justificativa para ratificação e demais considerações que por 

ventura se fizerem necessárias. 

 

Gaúcha do Norte – MT, 04 de Maio de 2022.  

 

 

GELSON URUE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
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