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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 92/2021 

TERMO DE DISPENSA Nº 22/2021 

 

1. PREÂMBULO: 
 

1.1. O MUNICÍPIO DE MONDAÍ, inscrito no CNPJ sob nº 83.028.415/0001-09, torna público que, 
o Prefeito Municipal lavra o presente Termo de Dispensa para a aquisição dos serviços constantes 
no item 04 – OBJETO, de acordo com o art. 26 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 
e regido pela mesma, diante das condições e do fundamento legal expressos no presente. 

1.2. Participa a seguinte Unidade Gestora: 

a)  Prefeitura Municipal de Mondaí – CNPJ: 83.028.415/0001-09 

1.3. Integram o presente Termo de Dispensa, como se nele estivessem transcritos, os seguintes anexos: 

Anexo I:  Termo de Solicitação; 

Anexo II:  Documentos de habilitação; e 

Anexo III: Orçamentos. 

2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
2.1. O presente Termo de Dispensa encontra fundamentação legal no art. 24, inciso II, da Lei nº 

8.666/93 e alterações, que dispõe:  

II  –para outros serviços e compras de valor de até 10% (dez por cento) do limite 
previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos 
previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra 
ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez. 

Nas palavras do doutor Marçal Justen Filho (2004, p. 236) 1, “A pequena relevância econômica da 

contratação não justifica gastos com uma licitação comum. A distinção legislativa entre concorrência, 

tomada de preços e convite se filia não só à dimensão econômica do contrato. A lei determinou que as 

formalidades prévias deverão ser proporcionais às peculiaridades do interesse e da necessidade pública. Por 

isso, tanto mais simples serão as formalidades e mais rápido o procedimento licitatório, quanto menor for o 

valor a ser despendido pela Administração Pública. ” 
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Nota-se que o valor da contratação é inferior ao limite determinado para a dispensa de licitação, e que 

um processo licitatório seria muito mais oneroso para a Administração Municipal. 

 

3. JUSTIFICATIVAS: 
 

3.1. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:  

Considerando a necessidade de melhorias na rede de distribuição de energia elétrica na Rua Jardim 

Cristiane neste Município, conforme a Nota 400647653 da Celesc Distribuição S.A. 

Considerando que atualmente se encontra em andamento na rua citada obra de revitalização de igreja 

existente no local, sendo uma rua de bastante movimento em razão dos cultos existentes na igreja, e que o 

posicionamento atual da rede de energia e poste, acaba por prejudicar a passagem de pessoas no local. 

Dessa forma, se faz necessário que a Administração Pública, balizada pelos seus princípios norteadores 

contrate com alguma empresa que atenda a especificidade do objeto, de acordo com o Projeto Eletromecânico 

para execução de obra na Rede de Distribuição, coadunando perfeitamente para a contratação o disposto no 

Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93, pois o valor da contratação é inferior ao limite determinado para dispensa 

de licitação. 

 

3.2. ESCOLHA DO FORNECEDOR: A Empresa E.B INSTALAÇÕES ELÉTRICAS foi escolhida por 

possuir ampla experiência, ter idoneidade, possuir a disponibilidade de efetuar os serviços dentro do proposto 

pela Administração Pública e já ter contratado com outros entes públicos para execução de projetos 

semelhantes ao objeto dessa dispensa. Além disso, a E.B. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS possui Certificado 

de Registro Cadastral junto a CELESC/SA que foi a empresa que realizou o Projeto Eletromecânico para a 

execução de obra na Rede de Distribuição, tendo a capacidade técnica para executar o projeto e atender as 

especificidades do objeto e principalmente conseguindo efetuar a execução dentro do prazo estabelecido, 

assim atendendo a finalidade pública.  
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3.3. JUSTIFICATIVA DO PREÇO: O valor ajustado para a prestação dos serviços supramencionados 

condiz com o praticado no mercado, tendo sido realizado orçamentos com Empresas credenciadas junto a 

CELESC e com disponibilidade de realizar a readequação dentro do prazo proposto, tendo a E.B. Instalações 

Elétricas apresentado o menor orçamento. Ademais, se infere que a realização de um processo licitatório se 

tornaria muito mais oneroso para a Administração Municipal. 

 

4. OBJETO: Execução de projeto para deslocamento de rede de distribuição de energia elétrica de 
média tensão monofásica 440/220v, de acordo com projeto nota PS 400647653 da CELESC 
DISTRIBUIÇÃO S.A., na Rua Jardim Cristiane no Município de Mondaí, com o fornecimento de todos 
materiais necessários, mão de obra e responsabilidade técnica. 

 

4.1. PRAZO DE EXECUÇÃO: 
4.1.1. Os serviços deverão ser executados no prazo de 40 (quarenta) dias a contar da emissão de ordem de 

serviço. 

 

5. CONTRATADA: 

5.1. E.B INSTAÇÕES ELÉTRICAS LTDA , inscrita no CNPJ sob o nº. 00.212.337/0001-62, localizada 

na Rodovia SC0386, Km 26, SN – Bairro Industrial, Município de Descanso/SC, CEP: 89.910-000. 

 

6. PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO: 

6.1. O valor total contratado é de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), a serem pagos em parcela 

única. 

 6.2. Quando inadimplente, e período compreendido entre as datas do adimplemento e a prevista para o 

pagamento não for superior a quinze dias, o pagamento será monetariamente atualizado, a partir do dia de seu 

vencimento e até o de sua liquidação, segundo os mesmos critérios adotados para a atualização de obrigações 

tributárias do município de MONDAÍ, vigente na data de seu pagamento. 
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6.3. Em caso de irregularidades na emissão do documento fiscal, o prazo de pagamento será contado a 

partir da regularização do mesmo. 

7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

7.1. As despesas provenientes da contratação do objeto do presente Termo correrão por conta da seguinte 

dotação orçamentária do exercício de 2021: 

Entidade: 01 – MUNICIPIO DE MONDAÍ  

Órgão: 09 – SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS 

Unidade: 03 – Departamento de Serviços Públicos 

Projeto/Atividade: 1.017 – Expansão do Sistema de Iluminação Pública 

Código Reduzido: 96 

Modalidade de Aplicações: 4.4.90 – Aplicações Diretas – 51.07 – Reforma 

Fonte de Recursos: 017 – Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP 

8. REAJUSTE DE PREÇOS E EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: 

8.1. REAJUSTE DE PREÇOS: 

8.1.1. Havendo a prorrogação contratual, os preços serão reajustados pelo IGP-DI – Índice Geral de Preços 

– Disponibilidade Interna, da Fundação Getúlio Vargas, após 12 meses da data de realização do orçamento 

básico do edital que originou o presente contrato, de acordo com o art. 3º, § 1º da Lei Federal nº 10.192/01. 

 

8.2. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO–FINANCEIRO: 

8.2.1. O reequilíbrio econômico-financeiro será concedido para restabelecer a relação que as partes 

pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa 

remuneração do fornecimento do produto/equipamento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-

financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobreviverem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de 

consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força 

maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. 
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9.  FORO: 

 

9.1. O foro competente para dirimir possíveis dúvidas, após se esgotarem todas as tentativas de composição 

amigável, e/ou litígios pertinentes ao objeto do presente Termo de Dispensa, independente de outro que por 

mais privilegiado seja, será o da Comarca de MONDAÍ/SC. 

 

10. LEGISLAÇÃO APLICADA: 

 

10.1. Aplica-se a este Termo de Dispensa, nos casos omissos, a seguinte legislação:  

a) Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; 

b) Constituição do Estado de Santa Catarina de 1989; 

c) Lei Orgânica do Município de MONDAÍ; 

d) Lei Federal nº 8.666/93; 

e) Lei Federal nº 4.320/64. Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal; 

f) Lei Federal nº 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor; 

g) Lei Federal nº 10.406/02 - Código Civil Brasileiro; 

h) Decreto-Lei nº 3.689/41 - Código de Processo Penal; 

i) Lei Federal nº 7.210/84 - Lei de Execução Penal; 

j) Lei Federal nº 12.846/13 - Lei Anticorrupção; e, 

k) Lei Complementar Federal nº 101/2000. Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 



 

 
Av. Laju, 420 - Centro - Mondaí (SC) 

Caixa Postal 91 - CEP 89893-000 - CNPJ-MF 83.028.415/0001-09 
Telefone: 49.3674-3100 - E-mail: compras@mondai.sc.gov.br  

 

11. DELIBERAÇÃO: 

 

11.1. Nada mais havendo a tratar e tendo em vista todas as condições apresentadas retro, encerra-se o 

presente Termo de Dispensa de Licitação, sendo assinado pelo responsável da unidade requisitante e pelos 

membros da Comissão Permanente de Licitações designados pela Portaria nº. 305/2020, encaminhe-se à 

Autoridade Competente para que produzam seus efeitos legais. 

 

Mondaí/SC, em 08 de outubro de 2021. 

 

Sidnei Rodrigues 

Secretário de Planejamento, Economia e Gestão 

 

     Comissão Permanente de Licitações: 

 

 

Fábio Junior Blank Marcos Felipe da Silva Décio José Machri 

Membro Membro Membro 

CPF n. 047.969.529-69 CPF n. 067.268.409-85 CPF n. 780.499.899-68 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 92/2021 

TERMO DE DISPENSA Nº 22/2021 

 

I - OBJETO 

1.1   Execução de projeto para deslocamento de rede de distribuição de energia elétrica de média tensão 

monofásica 440/220v, de acordo com projeto nota PS 400647653 da CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A., na 

Rua Jardim Cristiane no Município de Mondaí, com o fornecimento de todos materiais necessários, mão 

de obra e responsabilidade técnica. 

II - ENCAMINHAMENTO 

Exmo. Sr., 

 

Encaminhamos à Vossa Excelência para ratificação o Processo de Dispensa de Licitação nº 056/2020, para o 

qual solicitamos a possibilidade de viabilizá-lo, com a expedição do Termo de Ratificação do Processo. 

Mondaí (SC), 08 de outubro de 2021. 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 

Fábio Junior Blank Marcos Felipe da Silva Décio José Machri 

Membro Membro Membro 

CPF n. 047.969.529-69 CPF n. 067.268.409-85 CPF n. 780.499.899-68 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 92/2021 

TERMO DE DISPENSA Nº 22/2021 

 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 

 

Tendo em vista a necessidade de Execução de projeto para deslocamento de rede de distribuição de energia 

elétrica de média tensão monofásica 440/220v, de acordo com projeto nota PS 400647653 da CELESC 

DISTRIBUIÇÃO S.A., na Rua Jardim Cristiane no Município de Mondaí, com o fornecimento de todos 

materiais necessários, mão de obra e responsabilidade técnica., considerando o parecer jurídico favorável, 

RATIFICO a presente Dispensa de Licitação, nos termos e condições constantes dos autos. 

Publique-se a presente decisão. 

 

Mondaí (SC), 08 de outubro de 2021. 

 

 

 

ELISEU BOHN 
Secretário de Administração e Fazenda 

Ordenador de Despesas 


