
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE 

LICITAÇÃO 

 

 

Objeto: Aquisição de material eletrico para iluminação publica. 

 

Itens  

01= 25 unidades de  Reator v. Sodio metelico 250w ext AFP . 

02 = 35 unidades de  Reator v. Sodio metelico 400w ext AFP . 

03 =  35 unidades lampada vapor metalica tubolar 400w. 

04 =  150 unidades braço IP 25x1M. 

05 = 150 unidades luminaria IP 70/250w padrao LM1. 

06 = 200 unidades conector perf. 16/70mm 1.5 x 10mm. re 

07 =  200 unidades rele fotoeletrico NF 220V. 

08 = 200 unidades  base para rele. 

09 =  100 metros  cabo flexivel 750v 2.5mm2 azul. 

10 =  100  metros cabo flexivel 750v 2.5mm2 azul. 

11 =  80 unidades lampada vapor sodio 150w. 

12 = 70 unidades lampada vapor sodio 70w. 

13 = 30 unidades de  Reator v. Sodio metelico 150w ext AFP . 

14 = 15 unidades de  Reator v. Sodio galv. 70w B.P. 

15 = 10 unidades fita isolante 19mmx20m p22. 

 

Contratada: ELETRO OESTE COMERCIO DE MATERIAIS  ELETRICOS  

LTDA – CNPJ 07.324.090/0001-15, AV. GETULIO VARGAS , nº: 2629N, 

CHAPECO – SC. 

Preço: R$ 49.196,00 (Quarenta e nove mil cento e noventa e seis reais). 

 

Dotação Orçamentária: 

06  – Secretaria de Obras Públicas. 

01  – Obras Públicas 

44905100000  – Obras e Instalações 

1027 – Manutenção Serviços Iluminação Publica 

Prazo para Aquisição: Imediata conforme solicitação  



 

 

 

JUSTIFICATIVA: Aquisição de material eletrico para reparos na  iluminação publica  

do municipio . 

Os materias a serem adiquiridos estao, reunindo as condições técnicas e jurídicas 

necessárias. 

O preço da contratação se encontra compatível com o valor do mercado 

regional, havendo suficiente previsão orçamentária para tal. 

Trata-se de contratação de prestadores de serviços, por intermédio de dispensa 

de licitação nos termos do artigo 75, II da Lei Federal nº 14.133/21, para a prestação 

dos serviços determinados, mediante percepção de valor determinado, para 

atendimento desituação inadiável. 

Tendo em vista o interesse e a legalidade, pela peculiaridade dos serviços e 

situação,enquadrado no dispositivo legal citado acima, entende-se configurada a 

hipótese de contratação mediante dispensa de licitação, amparada no pelo artigo 72, II 

da referida Lei e demais correlatos. 

A contratação em questão destina-se ao atendimento de toda a demanda na área. 

O expediente encontra-se devidamente justificado, se constituindo em 

contratação de material e serviços na area de prevenção de incendios, conforme 

descritos na proposta que segue anexo, e bem como do ato constitutivo, negativas 

fiscais e comprovação do preço. 

Estando o preço compatível com os praticados no mercado, observada a 

singularidade e peculiaridade do objeto, no atendimento das disposições insertas no art. 

72 e decorrentes da Lei Federal n° 14.133/21, com a devida publicação do ato 

concernente na imprensa oficial, restam atendidos os requisitos da dispensa da licitação 

a teor do artigo 75 II, daquele Texto Federal. 

Integra o presente, na forma de anexo: 

I – Proposta financeira; 

II – Ato constitutivo; 

III – Negativas fiscais; 

IV – Comprovação da compatibilidade 

do preço; 

V – Comprovação de existência de dotação orçamentária; 

 

Assim, solicita-se o recebimento e processamento da presente ex vi legis. 

Erval Grande-RS, 24 de março de 2023. 

 

 

Vanderlei Farias da Silva 

Secretário de Obras e Viação  



ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 
 

Modalidade: Dispensade Licitação nº 0016/2023 -  lei 14.133/2021 

Objeto: Aquisição de material eletrico para iluminação publica. 

 

Contratados:  

01= 25 unidades de  Reator v. Sodio metelico 250w ext AFP . 

02 = 35 unidades de  Reator v. Sodio metelico 400w ext AFP . 

03 =  35 unidades lampada vapor metalica tubolar 400w. 

04 =  150 unidades braço IP 25x1M. 

05 = 150 unidades luminaria IP 70/250w padrao LM1. 

06 = 200 unidades conector perf. 16/70mm 1.5 x 10mm. re 

07 =  200 unidades rele fotoeletrico NF 220V. 

08 = 200 unidades  base para rele. 

09 =  100 metros  cabo flexivel 750v 2.5mm2 azul. 

10 =  100  metros cabo flexivel 750v 2.5mm2 azul. 

11 =  80 unidades lampada vapor sodio 150w. 

12 = 70 unidades lampada vapor sodio 70w. 

13 = 30 unidades de  Reator v. Sodio metelico 150w ext AFP . 

14 = 15 unidades de  Reator v. Sodio galv. 70w B.P. 

15 = 10 unidades fita isolante 19mmx20m p22. 

 

Contratada: ELETRO OESTE COMERCIO DE MATERIAIS  ELETRICOS  

LTDA – CNPJ 07.324.090/0001-15, AV. GETULIO VARGAS , nº: 2629N, 

CHAPECO – SC. 

Preço: R$ 49.196,00 (Quarenta e nove mil cento e noventa e seis reais). 

 

Prazo para Aquisição: Imediata mediante solicitação. 

 

OBJETO: Aquisição de material eletrico para iluminação publica. 

 

JUSTIFICATIVA: Aquisição de material eletrico para reparos na  iluminação publica  

do municipio . 

Os materias a serem adiquiridos estao, reunindo as condições técnicas e jurídicas 



necessárias. 

O termo de solicitação apresenta, de modo suficiente, o objeto, sua necessidade, 

justificativa do prestador dos serviços, compatibilidade do preço e a existência de 

suficiente previsão orçamentária. 

Dá análise efetivada, diante do interesse público na aqusição de equipamentos, 

conclui-se pela ratificação do presente procedimento de dispensa de licitação, com base 

nos fundamentos apreciados, para a prestação de serviços técnico especializados. 

 

 

 

Erval Grande-RS, 24 de março de 2023. 

 

 

SUZINEI SCHNEIDER 

Prefeito Municipal 


