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ERRATA 
RETIFICAÇÃO DE JUSTIFICATIVA DE PREÇOS DE LICITAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE N.º 006/2018 
 
 
Na Justificativa de Preços Publicada no diario Oficial ano 7 n°1330 do dia 28 de 
março de 2018 paginas 49 e 50, onde se lê:  
 

JUSTIFICATIVA DE PREÇOS 

 

 

Foi solicitada através do Ofício datado em 14 de março de 2018, da Secretaria Municipal de 

Obras a contratação de empresa especializada para fornecimento de 06(seis) bicos 

injetores e uma junta do cabeçote para manutenção corretiva da maquina Caterpillar 120k. 

A empresa SOTREQ S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 34.151.100/0022-65, concessionária 

da marca Caterpillar no Estado de Mato Grosso, conforme consta documentação nos autos 

do processo, apresentou proposta no valor global de R$ 27.888,85 (vinte e sete mil, 

oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos). 

 

Considerando que a maquina Motoniveladora Caterpillar 120k, vinha apresentado varias 

falhas no qual foi constatado através de scanner que a referida maquina estava com os 

bicos injetores danificados, no qual se não fosse, substituídos ocasionaria sérios danos a 

maquina, e mediante consulta no mercado constatou-se que os bicos injetores não 

encontrava em lojas comuns de autopeças, sendo eles de vendas exclusiva em 

concessionaria e fabricante da Marca, permanecendo a autorização do Prefeito Municipal e 

os pareceres técnicos favoráveis, tais como: Parecer Contábil informando dotação 

orçamentária existente e ainda Parecer Jurídico opinando pela legalidade do processo, 

sendo assim, justifica-se a possibilidade de contratação da empresa SOTREQ S/A. 

Guiratinga-MT, 20 de março de 2018. 

Marcus Vinícius Silva Dias 

Presidente 

 

 

José Teodoro Filho 

Membro 

 

 

Jefferson Rodrigues da Silva 

Membro 
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Leia-se: 
 

JUSTIFICATIVA DE PREÇOS 

 

 

Foi solicitada através do Ofício datado em 14 de março de 2018, da Secretaria Municipal de 

Obras a contratação de empresa especializada para fornecimento de 06(seis) bicos 

injetores e uma junta do cabeçote para manutenção corretiva da maquina Caterpillar 120k. 

A empresa SOTREQ S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 34.151.100/0022-65, concessionária 

da marca Caterpillar no Estado de Mato Grosso, conforme consta documentação nos autos 

do processo, apresentou proposta no valor global de R$ 27.888,85 (vinte e sete mil, 

oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos). 

 

Considerando que a maquina Motoniveladora Caterpillar 120k, vinha apresentado varias 

falhas no qual foi constatado através de scanner que a referida maquina estava com os 

bicos injetores danificados, no qual se não fosse, substituídos ocasionaria sérios danos a 

maquina, e mediante consulta no mercado constatou-se que os bicos injetores não 

encontrava em lojas comuns de autopeças, sendo eles de vendas exclusiva em 

concessionaria e fabricante da Marca, permanecendo a autorização do Prefeito Municipal e 

os pareceres técnicos favoráveis, tais como: Parecer Contábil informando dotação 

orçamentária existente e ainda Parecer Jurídico opinando pela legalidade do processo, 

sendo assim, justifica-se a possibilidade de contratação da empresa SOTREQ S/A, através 

de Inexigibilidade de Licitação, nos termos do Art. 25, inciso I, da Lei 8.666/93 e alterações 

posteriores. 

 

Guiratinga-MT, 20 de março de 2018. 

 

Marcus Vinícius Silva Dias 

Presidente 

 

 

José Teodoro Filho 
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Jefferson Rodrigues da Silva 
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