
 
 

MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

 

 

 

Processo Administrativo n. 06/2018 

 

Dispensa de Licitação n. 03/2018 

 

 

 

 

Município de Lacerdópolis, pessoa jurídica de direito público interno, com endereço na 

Rua 31 de março, n. 1050, centro, Lacerdópolis/SC, CEP 89660-000, CNPJ 

82.939.471/0001 – 24, neste ato representado pela prefeita em exercício, Olides Rita 

Dall’Orsoletta Vetorazi, no uso das suas atribuições legais, em conformidade a Lei 

8.666/93, torna público o presente edital. 

 

 

 

01 - OBJETO 

 

Contratação, com recursos próprios, de pessoa jurídica especializada para o construção 

de 02 (dois) abrigos de passageiros (ponto de ônibus), compreendendo mão de obra e 

materiais necessários, no perímetro urbano do Município de Lacerdópolis, nos locais a 

serem indicados pela Secretaria Municipal de Transportes e Obras, conforme 

especificações contidas no projeto anexo. 

 

 

02 - JUSTIFICATIVA 

 

A justificativa para a contratação é, primeiramente, que no Município de Lacerdópolis 

não existem pontos de ônibus para que os usuários desse – e outros tipos de transporte – 

possam se abrigar, o que os coloca em risco, especialmente nos dias de chuvas 

torrenciais e sol intenso.  

 

Não é demais lembrar que os abrigos a serem construídos servirão como sinalizadores 

de que naquele lugar pode conter pessoas, o que enseja maior atenção dos motoristas. 

 



 
Importante destacar que o município não dispõe de pessoal qualificado e nem do 

material necessário para a construção, conforme projeto, desses abrigos. 

 

03 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

A dispensa de licitação concernente à despesa especificada neste processo tem amparo 

no art. 6º, inciso I (construção) e art. 24, inciso I, ambos da Lei 8.666, de 21 de junho de 

1993. 

 

 

04 - FORNECEDOR 

 

Próart Comunicação Visual Ltda., pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 

04.959.905/0001-44, I.E. 254.372.155, com endereço no Acesso a Cidade Alta, n. 415, 

Bairro Jardim da Serra, Capinzal/SC, CEP 89665-000, representada por seu sócio 

administrador Edson Machado, CPF 023.416.129-97. 

 

 

05 - RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR 

 

A razão da escolha deve-se ao fato de que a empresa supracitada ofertou o menor 

preço. 

 

 

06 - VALOR DO OBJETO 

 

O valor a ser pago pela prestação dos serviços é R$ 7.920,00 (sete mil, novecentos e 

vinte reais), no final, quando da conclusão da entrega do objeto contratado. 

 

 

07 – VIGÊNCIA 

 

O prazo de vigência é de 06 (seis) meses, a iniciar-se com a publicação do contrato na 

imprensa oficial do Município de Lacerdópolis (art. 61, §único da Lei 8.666/93). 

 

 

08 - EXECUÇÃO 

 

8.1 - O fornecimento do objeto da presente dispensa ocorrerá através de solicitação da 

Secretaria de Transportes e Obras do Município de Lacerdópolis/SC. 

  



 
8.2 – Recebido à solicitação, a empresa contratada terá até 02 (dois) dias úteis para a 

iniciar os trabalhos. 

 

8.3 – A empresa contratada terá o prazo de vigência contratual para a entrega do 

objeto. 

 

8.4 – Caberá a empresa contratada o fornecimento da nota fiscal dos produtos e mão de 

obra. 

 

8.5 - Caberá a empresa contratada o fornecimento de todos os equipamentos de 

segurança (EPI’s) necessários para a realização do obra, podendo incidir multa 

para o caso de descumprimento. 

 

8.6 – Caberá à Secretaria de Transportes e Obras do Município de Lacerdópolis/SC 

fiscalizar o cumprimento da cláusula anterior. 

 

 

09 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta do orçamento vigente: 

 

ORGAO 05-SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO 

UNIDADE 02-SERVIÇOS PUBLICOS URBANOS 

Proj/At.          15.453.1006.1.008-CONST.ABRIGOPASSAG. TERM. RODOVIA. 

Modalidade     4.4.90.51.98.00.00.00 - Obras Contratadas (46) 

Recurso 0000-Recursos Ordinários 

 

 

10 - JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

 

O preço equivale ao valor pago à contratada pelos serviços a serem prestados e material 

fornecidos. Não obstante, é o menor entre as 03 (três) empresas que forneceram 

orçamento, sendo R$ 9.504,00 (nove mil, quinhentos e quatro reais) e R$ 8.580,00 (oito 

mil, quinhentos e oitenta reais) os preços apresentados pelas empresas“J2 Comunicação 

Visual (CNPJ 07.018.483/0001-09)” e “10ign Publicidade de Impacto”, 

respectivamente. 

 

Lacerdópolis, 06 de fevereiro de 2018. 

 

___________________________________________ 

Comissão de Licitações 


