
PROCESSO N.º 74/2021 

 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

 

1 – DO OBJETO: 

Aquisição de lombadas de rápida instalação do tipo ondulação transversal de borracha, tipo B, nas cores 

preta e amarela para uso no controle de excesso de velocidade para serem utilizadas em vias públicas do 

município de Agudo, a pedido da Secretaria de Infraestrutura, Obras, Serviços e Trânsito. 

 

 

 

2 – JUSTIFICATIVA:  

Empresa detentora de Atestado de Produtor e Fornecedor Exclusivo, conforme documentos 

comprobatórios em anexo. 

 

3 – DO FORNECEDOR: 

 Empresa EMK Indústria e Comércio de Plástico Eireli, CNPJ: 22.828.119/0001-90, endereço: 

Est. Para Moleque, nº 1010, Bloco: A, Bairro: Várzea Grande, Município de Gramado/RS, fone: 54 

3422 -1203, email: comercial@emk.ind.br.     
  

4 – LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA: 

As lombadas serão entregues em entrega única, em até 30 (trinta) dias após o envio da nota de 

empenho, no pátio da Secretaria de Infraestrutura, Obras, Serviços e Trânsito, localizada na Avenida 

Concórdia nº 1274, Agudo/RS, sem custo extra de frete, carga e descarga. 
  

5 – DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

5.1. Pelo fornecimento das Lombadas de Ondulação Transversal de Borracha tipo B, será pago 

o valor de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais) o metro linear, totalizando R$ 16.191,00 (dezesseis mil 

cento e noventa e um reais). O pagamento será efetuado em uma única parcela em até 10 (dez) dias 

úteis, sem qualquer forma de reajuste, sem ônus de frete, na tesouraria da Prefeitura Municipal ou via 

sistema bancário.   

 5.2.Nos pagamentos efetuados após a data de vencimento, por inadimplência do contratante, 

desde que entregue o(s) produto(s), incidirão juros de 1% (um por cento) ao mês, até a data da 

efetivação do pagamento. 

ITEM QUANT.  DESCRIÇÃO VALOR 

MÉDIO 

UNITÁRIO 

VALOR 

MÉDIO 

TOTAL  

 

01 

 

25,7 metros 

Lombadas de Ondulação Transversal de 

Borracha tipo B, nas cores preta e 

amarela, formada por placas pré-

fabricadas, leves, de fácil manuseio, 

amarradas umas com as outras através de 

encaixes e fixadas ao pavimento com a 

utilização de parafusos. 

• Base da Lombada 1,50m de largura. 

• A altura da ondulação transversal é 

entre 0,06 a 0,08 metros. 

• O comprimento é de acordo com a 

largura da via. 

• A largura de cada módulo é de 0,50 cm. 

 

R$ 630,00       

(por metro 

linear) 

 

R$ 16.191,00 
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 5.3. Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de 

liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

6 – DO ORÇAMENTO:  

As despesas decorrentes da presente Licitação correrão por conta da seguinte dotação 

orçamentária: 

Secretaria Dotação Recurso 

Secretaria Municipal de 

Infraestrutura, Obras, 

Serviços e Trânsito. 

 

9181 

 

001 – Recurso Livre 

 

7 – DA FISCALIZAÇÃO: 

 7.1. O recebimento dos materiais será efetuado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, 

Obras, Serviços e Trânsito, na forma prevista nas Letras “a” e “b” do Inciso II do Artigo 73 da Lei 

Federal 8.666/93 e posteriores alterações. 

 7.2. O recebimento dos materiais será efetuado pelos Servidores Renato Wacholz e Luciano de 

Castro e a fiscalização ficará a cargo do Sr. Secretário Mauricio Angelo Kohls e o Servidor Renato 

Wacholz. Se verificada desconformidade dos mesmos em relação às especificações exigidas 

anteriormente neste Termo de Referência, a licitante vencedora deverá promover as correções 

necessárias no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas neste edital. 

 7.3. A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.  
 

8 – DO FUNDAMENTO LEGAL:  

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

 Agudo, 24 de novembro de 2021. 

 

 

                                                                                   MAURÍCIO ANGELO KOHLS.                                                                                                                                                                                                                                            

     Secretário Municipal de Infraestrutura, Obras, Serviços e Trânsito 

 

 

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

    

 

                                 Agudo, 24 de novembro de 2021. 

 

 

                                                                                                      LUÍS HENRIQUE KITTEL 

                                                                                                        Prefeito Municipal 

 


