
PROCESSO N.º 22/2020 

 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

 

1 – DO OBJETO: 

Prestação de serviços de mão de obra e fornecimento de materiais para deslocamento de poste 

e rede, e para compactação da rede elétrica, junto à obra de reconstrução do Pórtico de Acesso a 

cidade de Agudo, no cruzamento da RST 287 e ERS 348. 

 

2 – DA PRESTADORA DOS SERVIÇOS: 

Os serviços serão prestados pela empresa RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., 

inscrita no CNPJ sob nº 02.016.440/0001-62, localizada na Av. São Borja, nº 2801, bairro Fazenda 

São Borja, município de São Leopoldo/RS, Cep.: 93.032-525, tel.: 51-3316-1400. 

 

3 – DA JUSTIFICATIVA:  

Inviabilidade de competição decorrente da exclusividade da respectiva empresa no seu ramo 

de atuação, evitando-se assim, que outra empresa realize possível serviço em desacordo com 

padrões de qualidade e segurança exigidos pela concessionária, o que resultaria em aumento de 

custo para o Município, sendo que a execução pela fornecedora de energia diminuirá o tempo de 

serviço a ser realizado, pois a reconstrução encontra-se suspensa de 14 de novembro de 2019, por 

motivos de segurança dos operários que darão continuidade aos trabalhos de reconstrução do 

pórtico, residências muito próximas a rede elétrica e também devido ao grande fluxo de veículos 

que trafegam pela rodovia. 

 

4 – DO PRAZO DE EXECUÇÃO: 

Os serviços deverão ser executados em até 120 (cento e vinte) dias após comprovação do 

pagamento do boleto. 

 

5 – DO VALOR, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

Pelos serviços prestados, será pago o valor de R$ 40.805,08 (quarenta mil e oitocentos e cinco reais e 

oito centavos), pagáveis mediante boleto bancário, com recursos próprios do município. 

 

6 - DO REAJUSTE DOS PREÇOS: 

Os valores fixados no item 5 do presente processo não sofrerão reajustes, conforme 

parágrafo 1º do artigo 28 da Lei federal nº 9.069, de 29 de junho 1995. 

 

7 – DO RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO: 

O recebimento dos serviços será efetuado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 

Cultura e Turismo, através de seu Secretário ou pessoa designada. 

7.1. A fiscalização da execução dos serviços será efetuada pelo servidor Arno Carlos Hörbe 

Braunig. 

 

8 – DO ORÇAMENTO/RECURSO:  

A despesa decorrente do presente processo ocorrerá por conta da dotação orçamentária PJ 

2268 – Rec 001 da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo. 
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9 – DO FUNDAMENTO LEGAL:  

Artigo 25 “caput”da Lei Federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações. 

  

 

 

Com base no artigo 26 da Lei Federal 8.666/93, Ratifico o presente processo de 

Inexigibilidade de Licitação.                                      

 

 

Agudo, 17 de março de 2020. 

 

 

 

                                                                                                            VALÉRIO VILÍ TREBIEN 

                                                                                                               Prefeito Municipal 


