
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 57/2020 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2020 

 

 

MIRLENE MANES, presidente da Comissão de Licitações, no uso de suas atribuições legais, 

justifica o presente termo de Dispensa de Licitação através da fundamentação legal e pelos fatos 

e considerações que seguem: 

 

CONSIDERANDO a necessidade de melhorias na rede de baixa e média tensão conforme nota 

PS400528915, na Rua Antônio Weber, Canudos, Antônio Carlos, Santa Catarina; 

 

CONSIDERANDO que a Rua Antônio Weber, atualmente encontra-se em obra terraplenagem, 

drenagem, pavimentação asfáltica e sinalização viária, de modo que é necessária a alteração dos 

“postes” para o eixo correto, sendo que no leito atual, pelas obras poderá ficar no meio da via; 

 

CONSIDERANDO que pela natureza do serviço, necessário que o mesmo seja executado por 

prestadora autorizada pela CELESC; 

 

CONSIDERANDO que após juntados orçamentos, verificou-se que a contratação do serviço 

custaria o valor de R$ 12.720,00 (doze mil, setecentos e vinte reais) 

 

RESOLVE: Autorizar a contratação do objeto abaixo descrito. 

 

FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8666/1993, Artigo 24, inciso II. 

 

OBJETO:A presente licitação tem por objeto a “contratação de empresa especializada, com 

fornecimento de material de mão de obra, para executar os serviços necessários referentes 

a rede de baixa e média tensão conforme nota PS400528915, na Rua Antônio Weber, 

Canudos, Antônio Carlos.” 

 

CONTRATADO: FORTLUX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o 

nº72.364.425/0001-90, com sede na Rua Lauro Muller, nº 562, Tijucas, Santa Catarina.  

 

VALOR : R$ 12.720,00 (doze mil, setecentos e vinte reais) 

 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS 
Praça Anchieta 10, Centro- Fone/Fax: (48) 3272.8621 
CEP: 88180-000   licitacao@antoniocarlos.sc.gov.br 

 

 



FUNDAMENTO DA DESPESA: 

Órgão: 06 – Secretaria de Obras e Transportes 

Unidade: 01- Secretaria de Obras e Transportes 

Projeto/Atividade: 2.019 – Ampliação, Melhoria e Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública. 

Despesa: 121 – 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.08 

 

 

Antônio Carlos, 02 de junho de 2020. 

 

 

 

_________________________________________________ 

Mirlene Manes 

Presidente da Comissão de Licitações 

 

 

 


