
 
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021 

 

Processo: 2020.01031. 002519-80                                            

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS 

DE ENGENHARIA PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA A SEREM IMPLANTADAS NO SETOR RESIDENCIAL ZILDA ARNS - GOIÂNIA/GO. 
Base Legal: Artigo 29, inciso II da Lei nº 13.303/2016 e artigo 124, inciso II do Regulamento de Licitações, 

Convênios e Contratos da AGEHAB 

Empresa: KV SERVICOS ELÉTRICOS LTDA 

CNPJ: 04.555.414/0001-38 

 

I - DA NECESSIDADE E DA CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO 

 

Tratam os presentes autos de procedimento para a CONTRATAR empresa especializada, 

com comprovada capacidade técnica, no desenvolvimento de PROJETOS EXECUTIVOS DE 

ENGENHARIA PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA a serem implantadas em todo o SETOR RESIDENCIAL ZILDA ARNS – GOIÂNIA/GO e 

contratados com recursos próprios da AGEHAB, conforme detalhamento e justificativa constante do Termo 

de Referência (ID: 445312), bem como da Minuta Contratual.  

Ressalta-se que consta da Proposta (ID: 447985), formulada pela empresa KV SERVICOS ELÉTRICOS 

LTDA, referente à contratação em epígrafe, reputa-se válida, vez que diz respeito ao objeto a ser contratado 

e demonstra ser atual (16/12/2020) e devidamente assinada por seu emissor. 

 

II – DO DISPOSITIVO APLICÁVEL À DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 

Na ocorrência de licitações impossíveis e/ou inviáveis, tanto a lei 13.303/2016 em seu artigo 

29, inciso II, quanto o Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da AGEHAB, artigo 124, 

Inciso II, previram exceções à regra, as Dispensas de Licitações e a Inexigibilidade de Licitação.  

 

A presente Dispensa de Licitação será realizado sob a obediência ao estabelecido no art. 124, 

inciso II do Regulamento Interno de licitações, Contratos e Convênios da AGEHAB, onde se verifica 

ocasião em que é cabível a dispensa de licitação: 

 

“Art. 124 É dispensável a realização de licitação pela 

AGEHAB: 
... 

II - para outros serviços e compras de valor até R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais) e para alienações desde que não se refiram 

a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior 

vulto que possa ser realizado de um só vez” 

 

III – DA INDICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas decorrentes do presente contrato, conforme consta da Declaração de Recursos nº 

1284/2020-GEFIN (ID: 446328), serão provenientes recursos próprios da AGEHAB.      
IV – DA RAZÃO DA ESCOLHA DO CONTRATADO 

                      

 Ressalte-se que nessa modalidade de dispensa de licitação, o critério do menor preço deve 
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presidir a escolha do contratado como regra geral, e o meio de aferi-lo está em juntar aos autos do 

respectivo processo pelo menos 03 (três) propostas válidas. 

 

             Em análise aos presentes autos, observamos que a escolha da proposta de menor valor, teve como 

base os preços pesquisados pela área demandante, onde foram anexadas 03(três) cotações válidas, todas 

do ramo pertinente aos serviços que ora se pretende contratar, conforme CNPJ e QSA (quadro de sócios 

e administradores) em anexo (ID: 448223) das empresas: 

 

1) KV SERVICOS ELÉTRICOS LTDA, CNPJ nº 04.555.414/0001-38, no valor total de R$ 12.100,00 

(doze mil e cem reais) (ID: 447985), conforme quadro abaixo: 

 

Item Descrição Preço Total 

(R$) 

01 Elaboração e aprovação do projeto de rede de distribuição de energia elétrica 

em média tensão (MT). 

 

4.300,00 

02 Elaboração e aprovação do projeto de rede de distribuição de energia elétrica 

em baixa tensão (BT) e iluminação pública (IP). 

 

7.800,00 

Valor Total 12.100,00 

 

2) Energy Engenharia Elétrica e Serviços LTDA, CNPJ nº 22.197.425/0001-75, no valor total de R$ 

14.100,00 (QUATORZE MIL E CEM REAIS) (ID: 447985), conforme quadro abaixo: 

C Descrição Preço Total 

(R$) 

01 Elaboração e aprovação do projeto de rede de distribuição de energia elétrica 

em média tensão (MT). 

 

6.300,00 

02 Elaboração e aprovação do projeto de rede de distribuição de energia elétrica 

em baixa tensão (BT) e iluminação pública (IP). 

 

7.800,00 

Valor Total 14.100,00 

 

3) Braz Rabelo Construtora LTDA-EPP, CNPJ nº 17.357.166/0001-62, no valor total de R$ 15.400,00 

(QUINZE MIL E QUATROCENTOS REAIS) (ID: 447985), conforme quadro abaixo: 

Item Descrição Preço Total 

(R$) 

01 Elaboração e aprovação do projeto de rede de distribuição de energia elétrica 

em média tensão (MT). 

 

5.900,00 

02 Elaboração e aprovação do projeto de rede de distribuição de energia elétrica 

em baixa tensão (BT) e iluminação pública (IP). 

 

9.500,00 

Valor Total 15.400,00 

 

               Como acima se observa, a escolha recaiu sobre a KV SERVICOS ELÉTRICOS LTDA, por ser a 

que ofertou o menor valor total de R$ 12.100,00 (doze mil e cem reais). 

                     

V – DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

 

                 Em relação ao preço, conforme justificativa apresentada pela área demandante, verifica-se 

que o mesmo está compatível com a realidade do mercado o valor referente à aquisição dos referidos 

materiais, previsto na REQUISIÇÃO DE DESPESAS Nº 557/2020 - GEPROTEC (ID: 445281) na 
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DECLARAÇÃO DE RECURSOS Nº 1284/2020-GEFIN (ID: 446328), e ainda constante da Proposta da 

empresa KV SERVICOS ELÉTRICOS LTDA (ID: 445313), estão condizentes com a especificação e 

precificação estabelecidos pelo NUSLF, conforme consta do DESPACHO Nº 67104/2021-SSL (ID: 

448029), não ultrapassando, portanto, o limite previsto no art. 124, inciso II do Regulamento Interno de 

licitações, Contratos e Convênios da AGEHAB 

 

 

VI – DA CONCLUSÃO 

 

Ante ao exposto, e considerando a possibilidade de contratação direta em razão do valor, e tendo em vista 

situar-se no limite preconizado pelo art. 124, inciso II do Regulamento Interno de licitações, Contratos e 

Convênios da AGEHAB, esta Comissão Permanente de Licitação encaminha e submete os presentes autos 

à Assessoria Jurídica desta Agência, para análise e emissão de parecer quanto à regularidade do 

procedimento de Dispensa de Licitação. 

 

Comissão Permanente de Licitação, aos 11 (onze) dias do mês de janeiro de 2021. 

 

PA
-e.2020.01031.002519-80 D

ocum
ento Publicado D

igitalm
ente na A

gência G
oiana de H

abitação S/A
 em

 10/01/2021 - 17:50:46. V
alidação pelo ID

: 448224
PA

-e.2020.01031.002519-80 D
ocum

ento Publicado D
igitalm

ente na A
gência G

oiana de H
abitação S/A

 em
 10/01/2021 - 17:50:46. V

alidação pelo ID
: 448224

PA
-e.2020.01031.002519-80 D

ocum
ento Publicado D

igitalm
ente na A

gência G
oiana de H

abitação S/A
 em

 10/01/2021 - 17:50:46. V
alidação pelo ID

: 448224

Assinado Eletronicamente por:
NEILA MARIA MELO DE OLIVEIRA
ASS. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-ASSESSOR
V
Em 11/01/2021 08:01:54


