
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE L ICITAÇÃO 
 
 
 
 
Objeto: Aquisição de Tubos de Concreto.  
Contratada: INDUSTRIA DE ESQUADRIAS DE FERRO E ALUM INIO 
MENEGUETTI LTDA. 
Preço: R$:37.345,00 (Trinta e sete mil trezentos e quarenta e cinco reais). 
Dotação Orçamentária: 
0501 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 
2022 – Manutenção secretaria de Obras e Conservação de estradas. 
102 – 339030000000 Material de Consumo. 
Prazo da Contratação: 8 (oito) meses. 
 
 
 JUSTIFICATIVA: Aquisição de tubos de concreto das bitolas 40cm, 60cm e 80 cm, 
conforme pedido de orçamento.  
 
  Trata-se de procedimento de dispensa de licitação, visando a aquisição de 350 
(trezentos e cinquenta) unidades de tubo de concreto 40 cm, 120 (cento e vinte) unidades de 
tubos de concreto de 60 cm e 10 (dez) unidades de tubo de 80 cm de diâmetro, para uso da 
Secretaria Municipal de Obras na recuperação e conservação de vias, por intermédio de 
dispensa de licitação nos termos do artigo 75, II, da Lei 14.133/21, mediante percepção de 
valor determinado. 
     
 Com a presente busca o município visa adquirir tubos de concreto das bitolas 
indicadas de que irá necessitar durante o exercício para uso na recuperação e manutenção de 
vias locais. 
 
 Com a presente aquisição, desta forma realizado, o Município irá conseguir adquirir 
tubos de concreto de qualidade, de fornecedor qualificado, já em uso a nível local, e a um 
preço compatível com o mercado local, observado as características do objeto, prazo e local 
de entrega. 
  
 Tendo em vista a necessidade e a legalidade, pelo limite do valor e peculiaridade do 
objeto, enquadrado no limite estabelecido pelo dispositivo legal citado acima, entende-se 
configurada a hipótese de aquisição mediante dispensa de licitação, amparada pelo artigo 75, 
II, da referida Lei. 
 
 Estando o preço compatível com os praticados no mercado, observada a singularidade 
e peculiaridade do objeto, no atendimento das disposições insertas no art. 72 e decorrentes da 
Lei Federal n° 14.133/21, com a devida publicação do ato concernente na imprensa oficial, 
restam atendidos os requisitos da dispensa da licitação a teor do artigo 75 II, daquele Texto 
Federal. 
 



 
 Integra o presente, na forma de anexo: 
 I – Proposta financeira; 
 II – Ato constitutivo; 
 III – Negativas fiscais; 
 IV – Comprovação da compatibilidade do preço;  
 V – Comprovação de existência de dotação orçamentária; 
 
 
 Assim, solicita-se o recebimento e processamento da presente ex vi legis. 
 
 
  Faxinalzinho, RS, 11 de abril de 2022. 

 
 

Ari Paulo Diel  
Secretário Municipal de Obras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Processo nº036/2022 

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 
 
Modalidade: Dispensa de Licitação nº 024/2022 
Objeto: Aquisição de Tubos de Concreto.  
Contratada: Industria de Esquadrias de Ferro e Alumínio Meneghetti LTDA 
Preço: R$: 37.345,00 (trinta e sete mil trezentos e quarenta e cinco reais). 
Prazo da Contratação: 08 (oito) meses 
  
  OBJETO: Aquisição de tubos de concreto para recuperação e manutenção de vias 
locais, conforme proposta.  
 
  JUSTIFICATIVA: Trata-se de aquisição de tubos de concreto para atendimento de 
toda a demanda do município durante o exercício de 2022. 
 
 O termo de solicitação apresenta, de modo suficiente, o objeto, sua necessidade, 
justificativa do fornecedor, compatibilidade do preço e a existência de suficiente previsão 
orçamentária. 
 
 Dá análise efetivada, diante do interesse público na aquisição dos tubos de concreto, 
conclui-se pela ratificação do presente procedimento de dispensa de licitação, com base nos 
fundamentos apreciados, para o fornecimento de tubos de concreto para uso da Secretarias de 
Obras na recuperação e manutenção de vias locais. 
 
 
  Faxinalzinho, RS, 11 de abril de 2022. 

 
 

James Ayres Torres 
Prefeito de Faxinalzinho 


