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PROCESSO LICITATÓRIO N° 83/2022 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 8/2022 
 
OBJETO 
 
A presente dispensa de Licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para 
elaboração do projeto elétrico para iluminação natalina de 2022 no Município de Água Doce, e posterior 
fiscalização, conforme especificações do Edital.   
 
JUSTIFICATIVA 
 
O Departamento de Cultura da Administração Municipal juntamente com a Comissão dos Festejos 
pretende realizar neste ano de 2022, decoração natalina em alguns pontos da cidade de Água Doce, 
com a colocação de luzes, enfeites/ornamentação, aproveitando o material já utilizado em anos 
anteriores, bem como adquirir ou confeccionar novos adereços alusivos ao Natal. A natureza deste 
trabalho é eminentemente artística e técnica, o que exige alto grau de conhecimento do assunto, além 
de experiência no planejamento, criação, aquisição e acompanhamento de instalação e funcionamento 
adequado dos materiais que serão utilizados na decoração da cidade, com os temas natalinos e de ano 
novo. Atualmente, o município não dispõe de servidor efetivo que desempenha esta função. Devido a 
isso, entende —se necessário a contratação de empresa especializada para projetar e acompanhar a 
execução e instalação de todas as etapas da iluminação para decoração natalina que pretendemos. A 
aquisição de eventuais materiais e enfeites alusivos e colocação/instalação de enfeites, será realizada 
mediante licitação específica, provavelmente através de pregão eletrônico. 
 
 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 
 A presente Dispensa de Licitação nº. 8/2022 encontra respaldo legal no artigo 24, inciso II da 
Lei Federal nº 8.666/93 consolidada: 

 
Art. 24. 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; 
 
Decreto nº 9.142 de 18 de junho de 2018 
Art. 1º Os valores estabelecidos nos incisos I e II do caput do art. 23 da Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, ficam atualizados nos seguintes termos: 
(...) 
I - para obras e serviços de engenharia: 
a) na modalidade convite - até R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais); 

 
 Conforme Parecer Jurídico, há amparo legal para a contratação por meio de dispensa de 
licitação.  
 
FORNECEDOR 
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O fornecedor escolhido foi GT Solar Serviços Elétricos Eireli, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob n.º 29.753.587/0001-91 com sede a Rua Dulce Mirian Cauvilla, nº 630, Bairro 
Aparecida, na cidade de Xanxerê – SC, é uma empresa idônea, e os serviços por ela ofertados 
atendem plenamente a necessidade do Município e apresentou o menor valor conforme 
orçamento/propostas recebidas. conforme tabela abaixo: 
 

Item Descrição Un Qtde 

Valores apurados no mercado local 

GT Solar Serviços 

Elétricos EIRELI 
Eduardo Neto 

Traum Engenharia 

e Montagens 

Elétricas Ltda 

1 

 
Contratação de empresa especializada 
para elaboração do projeto elétrico para 
iluminação natalina de 2022 no Município 
de Água Doce 
 

Un 1 R$ 4.950,00 R$ 5.000,00 R$ 5.300,00 

 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR ESTIMADO 
 
O valor estimado para a presente contratação é de R$ 4.950,00 (quatro mil novecentos e cinquenta 
reais). 
 
Dotações orçamentárias a serem utilizadas na execução da presente contratação: 
 
08.004 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DEPTO DE URBANISMO 
2.036 – Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública 
126 – 3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas 
 
 
DA FORMA DE EXECUÇÃO, DOS PRAZOS E PAGAMENTOS 
 
5.1. Os serviços deverão ser executados da seguinte forma: 
 
Rede de Iluminação Constitui parte integrante deste projeto:  

a) Planta de implantação da rede elétrica de iluminação; 
b) Detalhe de implantação;  
c) Memorial técnico descritivo;  
d) Relação de materiais;  
e) Cronograma físico financeiro;  
f)    Orçamento;  
g) Acompanhamento execução (três vistoriais)  

 
5.2. O Projeto Elétrico deverá ser apresentado no prazo máximo de 7 (Sete) dias após a Assinatura do 
Contrato.  
5.3.  Os serviços de fiscalização deverão seguir o cronograma de instalação e acionamento da 
Iluminação de Natal do ano de 2022 
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5.4. Prefeitura Municipal de Água Doce, SC, efetuará o pagamento de 70% do valor na entrega do 
projeto e 30% após a fiscalização da execução do projeto que se dará até 30/11/2022. 
 
 
 
 
Água Doce, SC, 28 de setembro de 2022 
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