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Resultado Processo Licitário 045/2018 - Inexigibilidade 006/2018

A Prefeitura Municipal de Juvenilia – MG, por intermédio do Presidente da Comissão Permanente de Licitação o
Sóstenes Nogueira de Oliveira, nomeado através da Portaria nº 140, de 02.01.2018, torna público o resultado do
Processo Licitatório n° 045/2018 - Inexigibilidade 6/2018, que tem como objeto a Adesão à Ata de Registro de
Preços nº 043/2018, celebrada entre o Município de Brasília de Minas e a empresa Damasceno Construções
Ltda-EPP, por conta da prestação de serviços de substituição de 35 luminárias  vapor de sódio de 100 w e ou
vapor de mercúrio de 125 w, por (Hesa Light), bem como substituição de 35 luminárias (lâmpadas) vapor de sódio
de 70 w e ou vapor de sódio de 80 w por (Hesa Light), incluso fornecimento das respectivas luminárias e materiais
que se fizerem necessários, conforme detalhado no anexo I - termo de referencia, em atendimento à solicitação
da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Comunitários”.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA - CNPJ 01.612.485.0001-37

Damasceno Construções Ltda - EPP - CNPJ 18097208000136CONTRATADA:

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 67.375,00  (SESSENTA E SETE MIL E TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Caput do art. 25, da Lei 8.666/93. da Lei Federal de Licitação nº 8.666/93

JUSTIFICATIVA:

Considerando que foi transferida para os Municípios a responsabilidade de manutenção de iluminação pública, considerando
que o Município de Juvenília não disponibiliza de mão de obra, nem tão pouco de equipamentos e ferramental para a
prestação dos serviços, considerando que o Município de Brasília de Minas realizou licitação na modalidade pregão
presencial através procedimentos de registro de preços para a eventual contração de serviços de manutenção de iluminação
pública, e que ensejou no desfecho da celebração da ata de registro de preços nº 043/2018, com a empresa Damasceno
Construções Ltda-EPP, considerando que o Município de Juvenília manifestou interesse em pegar carona na ata de registro
de preços e, em face disto encaminhou oficio ao Município de Brasília de Minas, solicitando a adesão a ata de registro de
preços nº 043/2018, considerando que a empresa Damasceno Construções Ltda-EPP, detentora da Respectiva Ata de
Registro de Preços concordou em celebrar contrato com o Município de Juvenília, justificando assim a abertura de processo
licitatório objetivando a contratação da empresa supra citada para realizar a substituição de 70 luminárias  vapor de sódio
para LEDs (Hesa Light)
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Juvenília - MG, 12 de setembro de 2018

Sóstenes Nogueira de Oliveira
Presidente da comissão Permanente de Licitação

Portaria nº 140, de 02.01.2018


