
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS                 

CNPJ:

RUA PEDRO BORTOLUZZI

C.E.P.:

01.551.148/0001-87

89862-000 - Bom Jesus - SC

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Nr.:
Data:

Nr.:  6/2018 - DL

13/2018
18/01/2018

Folha:  1/2

 ITENS 

Fornecedor:

Endereço:

Cidade:

CNPJ:

Objeto da Compra:

GEOVIAS ENGENHARIA LTDA - EPP

R FLORIANOPOLIS - E,1421 - LETRA: E; SAL

Chapecó  -  SC

13.771.804/0001-36

Contratação de empresa para a elaboração de projeto de pavimentação, incluindo estudos hidrológicos, estudos de tráfego, 
projeto geométrico, projeto de sinalização, projeto de drenagem, ART de projeto, memorial descritivo e de especificações 
técnicas e, quadro de quantidades e orçamento básico de vias urbanas do município, com extensão total de 25.343m².

Inscrição Estadual:

Código: 4098

 Item Quantidade Unid. Especificação
1 1,00  Ser Contratação de empresa para a elaboração de projeto de pavimentação, incluindo

estudos hidrológicos, estudos de tráfego, projeto geométrico, projeto de
sinalização, projeto de drenagem, ART de projeto, memorial descritivo e de
especificações técnicas e, quadro de quantidades e orçamento básico de vias
urbanas do município, com extensão total de 25.343m². (04-07-0001)

 FUNDAMENTO LEGAL:

 Artigo 24 da Lei 8.666/93 - É dispensável a licitação.

I - para obras e serviços de engenharia de valor até 10 % (dez por cento) do limite previsto na alínea "a" do inciso I do
artigo anterior, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda para obras e serviços da
mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente.

 JUSTIFICATIVA 

Justifica-se a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços constantes no objeto da
presente Dispensa de Licitação para fins de proposta de financiamento junto a Caixa Econômica Federal, tendo
como objetivo a pavimentação de ruas do município, protocolo de carta consulta nº 437.2.0109/2017.
Salienta-se que os serviços compreendidos nesse certame são oferecidos pela Associação dos Municípios do Alto
Irani. Entretanto a associação não realizará os projetos em razão da grande demanda de serviços existente no setor
de engenharia, haja vista a urgência em finalizar os projetos para os 14 municípios que compõem a associação
para a apresentação de proposta ao programa estadual Fundam II, já aprovado pela Assembleia Legislativa, que
repassará recursos aos entes municipais que manifestarem interesse, além dos demais serviços já solicitados que
se se encontram na fila de espera.
Considerando a urgência na realização do projeto de pavimentação de vias do município, sendo que a
municipalidade deve apresentar documentação exigida para contrair o financiamento justifica-se a contratação por
meio de dispensa de licitação. Ademais, os valores não ultrapassam o determinado pela Lei nº 8.666/1993.

 RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:

O preço é compatível com o mercado, sendo que a empresa apresentou o orçamento mais baixo para a realização
deste objeto dentre os três orçamentos apresentados em anexo.

Bom Jesus,  18  de  Janeiro  de  2018

Responsável pelo Setor Compras

--------------------------------------------------------------------------------



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS                 

CNPJ:

RUA PEDRO BORTOLUZZI

C.E.P.:

01.551.148/0001-87

89862-000 - Bom Jesus - SC

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Nr.:
Data:

Nr.:  6/2018 - DL

13/2018
18/01/2018

Folha:  2/2

em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores

jurídico, expedido pela Assessoria Jurídica, RATIFICO e AUTORIZO a realização da despesa por Dispensa de Licitação,

 DESPACHO FINAL:

 Valor da Despesa:

 Pagamento.........:

De acordo com as justificativas e fundamentações apresentadas e, levando-se em consideração os termos do parecer 

Bom Jesus,  18  de  Janeiro  de  2018

14.500,00

Ordem Cronológica

Rafael Calza - Prefeito Municipal
--------------------------------------------------------------------------------

(quatorze mil quinhentos reais)

18-01-18


