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DISPENSA DE LICITAÇÃO 
ART. 75, INCISO I  DA LEI FEDERAL 14.133/21  

 
 

GABINETE DO PREFEIRO 
 

EXTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 
DISPENSO  e RATIFICO  o procedimento l ic i tatór io com base no art igo 75, inc iso I ,  da 
Lei Federa l n° 14.133/21, em razão do valor,  para contratar d iretamente com a 
empresa RBP SOLUÇÕES LTDA ,  CNPJ nº 41.404.361/0001-80, estabelec ida à Rua 
Thomaz Sebast ião de Mendonça, n° 443, no Municíp io de Santo Antônio do 
Aracanguá-SP,   para real izar os serv iços de contratação de empresa especial izada 
para, em reg ime de execução de empre itada por preço g lobal ,  executar a obra de 
construção de muro de fechamento da ampl iação do cemitér io munici pa l ,  pelo va lor  
da proposta da empresa no total  de R$ 59.000,00 (c inquenta e nove mil  reais).   A  
razão da esco lha do fornecedor é que o mesmo está legalmente const i tuída com o 
objeto socia l  pert inente e compatível com objeto contratado, e quanto ao valor a  
mesma apresentou o menor va lor  dentre  os orçamentos constantes nos autos.  O va lor  
apresentado está dent ro dos prat icados no mercado e abaixo do valor da p lani lha 
orçamentár ia apresentada pelo Departamento de Engenharia,  real izado com base na 
plani lha de preços da CPOS (Companhia Paul is ta de Obras e Serv iços).  Proceda-se 
a contratação.  S.A.A.,  16/06/2021 .  ROBERTO DONÁ - Prefeito Municipa l  
 

EXTRATO DE CONTRATO 
 

CONTRATO: 028/2021  
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ  
CONTRATADA: RPB SOLUÇÕES LTDA 
OBJETO: contratação de empresa especializada para, em regime de execução de empreitada por preço global, 
executar a obra de construção de muro de fechamento da ampliação do cemitério municipal, com fornecimento de 
material e mão de obra. 
MODALIDADE: Dispensa de Licitação com fundamento no artigo 75, inciso I, da Lei Federal 14.133 de 1º de abril 
de 2021. 
VALOR: R$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil). 
ASSINATURA: 16/06/2021.  
VIGÊNCIA: Até 90 dias. 
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