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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0
EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0

  
 
Considerando-se o inciso II, do artigo 24, da Lei nº 8.666/93, bem como as 

alterações de valores estabelecida
 
Considerando-se a 

Lacerda, no centro do município de Rio Fortuna;
 
Considerando-se que a atual drenagem pluvial da rua

desemboca na rua Teodoro Rodolfo Heidemann está totalmente comprometida
há possibilidade de refazê-la no mesmo local, visto que está sob uma construção;

 
Considerando-se a necessidade de 

a referida rua, sendo constatado 
um terreno particular, de propriedade
de Registro de Imóveis de Braço do Norte sob o número 1.634;

 
Considerando-se que o proprietário do 

Fortuna e executar a obra 
Processo Licitatório; 

 
Considerando-se que 

restabelecimento de tudo o que fo
de água pluvial; 

 
Considerando-se que o muro do referido imóvel precisou ser, em parte, de

para a passagem dos tubos
as lajotas ali colocadas anteriormente; 

 
Considerando-se que o Município 

obras de recuperação, visto que 
 
Considerando-se que o Municíp

ocupe a função de pedreiro
restabelecimento do que foi danificado;

 
Considerando-se a necessidade de 

executar os reparos nos danos causados ao imóvel durante as obras de instalação de
drenagem de águas pluviais da r
Heidemann; 

 
Considerando-se que o valor orçado é compatível com 

que pode ser observado pelos orçamentos anexados a este certame licitatório
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2020

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/20

se o inciso II, do artigo 24, da Lei nº 8.666/93, bem como as 
estabelecidas pelo Decreto nº 9.412, de 18 de junho de 2018;

se a edificação de obras de pavimentação asfáltica na r
Lacerda, no centro do município de Rio Fortuna; 

se que a atual drenagem pluvial da rua 
desemboca na rua Teodoro Rodolfo Heidemann está totalmente comprometida

la no mesmo local, visto que está sob uma construção;

a necessidade de fazer uma nova tubulação de água pluvial
rua, sendo constatado que o local mais adequado para passar a tubulação seria 

ular, de propriedade do senhor Oldair Heidemann, matriculado no C
de Braço do Norte sob o número 1.634; 

se que o proprietário do citado imóvel autorizou o Município de Rio 
em seu imóvel, conforme Termo de Permissão anexo a este 

se que o Município de Rio Fortuna comprometeu
o que fosse necessário danificar para a instalação da tubulação 

se que o muro do referido imóvel precisou ser, em parte, de
s, sendo ainda danificados o canteiro da p

as lajotas ali colocadas anteriormente;  

se que o Município possui os materiais necessários à execução da
s de recuperação, visto que há Processos Licitatórios para a aquisição de

se que o Município não possui em seu quadro efetivo, servidor que 
ocupe a função de pedreiro, para prestar os serviços necessários visando o 
restabelecimento do que foi danificado; 

a necessidade de se contratar serviço de mão de obra para 
nos danos causados ao imóvel durante as obras de instalação de

drenagem de águas pluviais da rua Jorge Lacerda; desembocando na r

se que o valor orçado é compatível com os preços de mercado
observado pelos orçamentos anexados a este certame licitatório

Proc. Licitatório nº 063/2020 

20 
/2020-DL 

se o inciso II, do artigo 24, da Lei nº 8.666/93, bem como as 
s pelo Decreto nº 9.412, de 18 de junho de 2018; 

edificação de obras de pavimentação asfáltica na rua Jorge 

 Jorge Lacerda que 
desemboca na rua Teodoro Rodolfo Heidemann está totalmente comprometida e que não 

la no mesmo local, visto que está sob uma construção; 

tubulação de água pluvial para 
para passar a tubulação seria 

matriculado no Cartório 

imóvel autorizou o Município de Rio 
, conforme Termo de Permissão anexo a este 

comprometeu-se em realizar o 
ar para a instalação da tubulação 

se que o muro do referido imóvel precisou ser, em parte, demolido 
, sendo ainda danificados o canteiro da propriedade e retirada 

os materiais necessários à execução das 
Processos Licitatórios para a aquisição destes; 

em seu quadro efetivo, servidor que 
, para prestar os serviços necessários visando o 

serviço de mão de obra para 
nos danos causados ao imóvel durante as obras de instalação de 

desembocando na rua Teodoro Rodolfo 

os preços de mercado, o 

observado pelos orçamentos anexados a este certame licitatório; 
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Indica-se a celebração de contrato com a empresa 
JUNIOR 04001507943, pessoa jurídica de direito privado, com sede na R
s/n, bairro Nossa Senhora de Lourdes
nº 37.262.612/0001-62, neste ato representada por seu proprietário, Sr. 
Pereira Junior, portador do CPF nº 
bairro Nossa Senhora de Lourdes
licitação, no valor global de 

 
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A RECONSTRUÇÃO DE MURO, 

CANTEIRO, COLOCAÇÃO DE LAJOTAS, RECUPERAÇÃO DE VIGAS
MURO E LIXEIRA, DANIFICADOS 
DRENAGEM PLUVIAL DA RUA JORGE LACERDA

 
 

ITEM 
 

PRODUTO/SERVIÇO 

1 Contratação de mão de 
obra para a reconstrução 
de muro (2,25m²), canteiro 
(25 metros), colocação de 
lajotas (100 m²), 
recuperação de vigas
(0,13m²), lavação de muro 
e pintura de muro e lixeira, 
danificados para a 
instalação da drenagem 
pluvial da Rua Jorge
Lacerda, que desemboc
na Rua Teodoro Rodolfo 
Heidemann.  

 
 
Rio Fortuna/SC, 14 de 

 

____________________________________

Presidente da Comissão de Licitação

____________________________________

Secretária da Comissão de Licitação

____________________________________
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se a celebração de contrato com a empresa JOSÉ CORDINI PEREIRA 
pessoa jurídica de direito privado, com sede na R

Nossa Senhora de Lourdes, no município de Rio Fortuna/SC, inscrita no CNPJ 
, neste ato representada por seu proprietário, Sr. 

, portador do CPF nº 040.015.079-43, domiciliado na R
de Lourdes, município de Rio Fortuna/SC, mediante dispensa de 

 R$ 5.000,00 (cinco mil reais), objetivando à:

CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A RECONSTRUÇÃO DE MURO, 
CANTEIRO, COLOCAÇÃO DE LAJOTAS, RECUPERAÇÃO DE VIGAS
MURO E LIXEIRA, DANIFICADOS DURANTE AS OBRAS DE INSTALAÇÃO DA
DRENAGEM PLUVIAL DA RUA JORGE LACERDA, conforme segue descrição abaixo:

 
MARCA 

 
QTD 

 
UN VALOR UNIT

(em R$)

Contratação de mão de 
obra para a reconstrução 
de muro (2,25m²), canteiro 
(25 metros), colocação de 
lajotas (100 m²), 
recuperação de vigas 
(0,13m²), lavação de muro 
e pintura de muro e lixeira, 
danificados para a 
instalação da drenagem 
pluvial da Rua Jorge 

que desemboca 
na Rua Teodoro Rodolfo 

SERVIÇO 01 UN 5.000,00

de setembro de 2020. 

 
 

____________________________________ 
CARLA WIEMES 

Presidente da Comissão de Licitação 
 
 

____________________________________ 
SINTIA MILENA BOEING 

Secretária da Comissão de Licitação 
 
 

____________________________________ 
CHÁRBEL VANDRESEN 

Membro da Comissão de Licitação 

Proc. Licitatório nº 063/2020 

JOSÉ CORDINI PEREIRA 
pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rodovia SC 108, 

, no município de Rio Fortuna/SC, inscrita no CNPJ 
, neste ato representada por seu proprietário, Sr. José Cordini 

, domiciliado na Rodovia SC 108, s/n, 
mediante dispensa de 

, objetivando à: 

CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A RECONSTRUÇÃO DE MURO, 
CANTEIRO, COLOCAÇÃO DE LAJOTAS, RECUPERAÇÃO DE VIGAS, PINTURA DE 

DURANTE AS OBRAS DE INSTALAÇÃO DA 
conforme segue descrição abaixo: 

 
VALOR UNIT 

(em R$) 

 
VALOR TOTAL 

(em R$) 
 

5.000,00 5.000,00 


