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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2020 

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2020 

 

1. PREÂMBULO: 

 

1.1. O MUNICÍPIO DE MONDAÍ, inscrito no CNPJ sob nº 83.028.415/0001-09, torna 

público que o Secretário de Administração e Fazenda, Senhor ELISEU BOHN, 

delegado como ordenador de despesas da Unidade Gestora Prefeitura Municipal de 

Mondaí, conforme Decreto Municipal nº 5.288 de 02/01/2020, no uso de suas 

prerrogativas legais, torna público, para conhecimento dos interessados que lavra o 

presente Termo de Dispensa para a contratação dos serviços constantes no item 04 – 

OBJETO, de acordo com o art. 24 da Lei Federal nº 8.666/1993 e regido pela mesma, 

diante das condições e do fundamento legal expressos no presente 

 

1.2. Participa a seguinte Unidade Gestora: 

a)  01 - Prefeitura Municipal de Mondaí – CNPJ: 83.028.415/0001-09. 

 

1.2.1. O objeto do presente Termo serão destinados para a Secretaria Municipal de Obras, 

Urbanismo e Serviços Públicos. 

 

1.3. Integram o presente Termo de Dispensa, como se nele estivessem transcritos, os 

seguintes anexos: 

Anexo I:  Termo de Solicitação; 

Anexo II:  Documentos de habilitação; e 

Anexo III: Contratações similares de outros entes públicos. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

2.1. O presente Termo de Dispensa encontra fundamentação legal no art. 24, inciso IV, da 

Lei nº 8.666/93 e alterações, que dispõe:  

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na 

alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta 

Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de 

maior vulto que possa ser realizada de uma só vez; 

 

IV – nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência 

de atendimento de situação  que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança 

das pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos e particulares, e 

somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa 

e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 
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180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da emergência ou 

calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos. 

 

Para Justen Filho (2002, p. 234),  

 

 A dispensa de licitação verifica-se em situações em que, embora viável a competição 

entre particulares, a licitação afigura-se objetivamente inconveniente ao interesse público. Toda 

licitação envolve uma relação de custos e benefícios. Há custos econômicos propriamente ditos, 

derivados do cumprimento dos atos materiais da licitação (publicação pela imprensa, realização de 

testes laboratoriais etc.) e da alocação de pessoal. Há custos de tempo, referentes à demora para 

desenvolvimento dos atos da licitação. Podem existir outras espécies de custos, a serem examinadas 

caso a caso. Em contrapartida, a licitação produz benefícios para a Administração. Esses benefícios 

consistem em que a Administração efetivará (em tese) contratação mais vantajosa do que realizaria 

se a licitação não tivesse existido. Muitas vezes, sabe-se de antemão que a relação custo-benefício 

será desequilibrada. Os custos necessários à licitação ultrapassarão benefícios que dela poderão 

advir. Logo, o procedimento licitatório acarretará o sacrifício do interesse público. Impõe-se a 

contratação direta porque a licitação é dispensável - grifo nosso. 

 Conforme já comentado, dentre as hipóteses de dispensa de licitação, encontra-se a 

situação emergencial, prevista no inciso IV do artigo 24, da Lei n°. 8.666/93, in verbis:  

Art. 24. É dispensável a licitação:  

 (...)  

 IV – nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada 

urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança 

de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os 

bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras 

e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e 

ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos 

respectivos contratos. (BRASIL, 1993) - grifo nosso.  

 

Segue a definição de Marçal Justen Filho:  

 

 No caso específico das contratações diretas, emergência significa necessidade de 

atendimento a certos interesses. Demora em realizar a prestação produziria risco de sacrifício de 

valores tutelados pelo ordenamento jurídico. Como a licitação pressupõe certa demora para seu 

trâmite, submeter a contratação ao processo licitatório propiciaria a concretização do sacrifício a 

esses valores. (JUSTEN FILHO,2002:239) - grifo nosso.  

 Assim, a situação narrada coaduna perfeitamente com o dispositivo legal, autorizando a 

contratação pretendida por DISPENSA de licitação. 
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3. JUSTIFICATIVAS: 

3.1. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:  

 Conforme divulgado pela mídia incessantemente nos últimos dias, os Estados do 

Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul foram atingidos no último dia 30/06/2020 por um 

“ciclone bomba”.  

Associado a uma frente fria, o ciclone extratropical deixou um rastro de destruição nos 

três estados da região Sul, sendo o de Santa Catarina o mais prejudicado. Dados da Defesa Civil 

estadual atualizados na manhã desta quarta-feira, 1º de julho, informaram que 49 Municípios foram 

afetados e houve a confirmação de 9 óbitos. Mais de 1 milhão de residências e estabelecimentos 

tiveram a energia elétrica interrompida por conta da queda de postes e de árvores que arrebentaram 

a fiação. Em várias cidades, a força dos ventos chegou a 120 km/h. 

Após a passagem do ciclone, uma onda de frio começa a atuar no território catarinense, 

derrubando as temperaturas. 

Segundo dados da Defesa Civil, pelo menos 204 municípios registraram estragos em 

função do ciclone. O chefe da DCSC, João Batista Cordeiro Júnior, reforça que é fundamental que 

as prefeituras preencham o Formulário de Informação de Desastres (FIDE) do Governo Federal. 

Assim, será possível ter o cenário mais exato dos danos e inclusive solicitar recursos junto ao 

Ministério. 

Conforme o relatório da Defesa Civil do Município, foram atingidas 135 famílias, que 

tiveram os telhados de suas residências destruídos, total ou parcialmente. Além disso, 02 Escolas 

Municipais e prédios públicos tiveram seus telhados destruídos parcialmente, bem como, indústrias 

e comércios, face aos danos, Município de Mondaí decretou Situação de Emergência Nível I, em 

virtude dos danos causados pelo forte vendaval, que atingiu o Município, tanto na área urbana, 

quanto na área rural, no último dia 30 de junho, por meio do Decreto 5.354/2020. 

Os dados extraídos da plataforma online do Instituto Nacional de Meteorologia, 

disponível em www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=estacoes/estacoesAutomaticas, demonstram 

que a passagem do evento climático, provocou chuvas extremamente intensas num curto espaço de 

tempo, sobrecarregando todo sistema de captação e drenagem pluvial das estradas municipais. 

Ocorrido o desastre, a Administração iniciou as ações de reconstrução,  com objetivo de 

restabelecer o cenário destruído pelo desastre, como a reconstrução ou recuperação de unidades 

habitacionais, infraestrutura pública, sistema de abastecimento de água estradas vicinais, prédios 

públicos e comunitários, contenção de encostas, entre outras estabelecidas pelo Ministério da 

Integração Nacional 

Considerando a impossibilidade de realização de processo licitatório (Pregão), face a 

necessidade imediata de socorro, amolda-se a presente situação a hipótese preconizada no art. 24, 

Inciso IV, c/c art. 26 da Lei Federal nº. 8.666/93, alterada e consolidada. 
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3.2. ESCOLHA DO FORNECEDOR: A empresa contratada foi escolhida por se tratar de 

empresa tradicional do Município, com idoneidade, e especialmente possuir 

disponibilidade para entrega imediata dos itens. 

 

3.3. JUSTIFICATIVA DO PREÇO: O valor será de R$ 8.310,00 para a aquisição de 277  

tubos de concreto 300 mm x 1 m, incluso o preço do frete. Ademais, tem-se que a 

realização do certame traria além de gastos desnecessários para a administração, 

retardaria o processo diante do cenário calamitoso e emergencial que o município se 

encontra. Assim sendo, após pesquisa realizada de contratações similares de outros 

entes públicos (anexo), observou-se que há uma oscilação ocasionada pela variação de 

preços, e que para o presente momento o valor condiz com a realidade, levando em 

consideração a quantidade e a entrega ser realizada no prazo estipulado, atendendo ao 

interesse público. 

 

4.        OBJETO: A presente licitação refere-se à aquisição emergencial de materiais de 

construção (tubos de concreto 300mm x 1m) para reparo das estradas municipais, 

visando recompor sua trafegabilidade. 

 

4.1. PRAZO DE EXECUÇÃO: 

4.1.1. O item contratado deverá ser entregues no prazo de até 08 dias úteis após homologação 

do presente processo licitatório e confirmação do recebimento da autorização de 

fornecimento expedida pela secretaria solicitante. 

 

5. CONTRATADA: 

 

5.1. WINK ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME, com sede na Rua Nossa Senhora 

Aparecida, nº 181, Bairro industrial, Mondaí, SC, CEP 89.893-000, inscrita no CNPJ 

sob nº. 07.977.992/0001-50. 

   

6. PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO: 

 

 

6.1. O valor será de R$ 8.310,00 (oito mil trezentos e dez reais), para a aquisição de 277 

tubos de concreto 300mm x 1m. 

6.2  A contratada apresentará nota fiscal da entrega dos itens para regular liquidação e 

pagamento da despesa pelo Município de Mondaí, através de ordem bancária mediante 

crédito em conta corrente da CONTRATADA, em até 20 (vinte) dias úteis, contados a 

partir da data do aceite do material na(s) nota(s) fiscal(is) apresentada(s) pela matriz ou 

filial do CONTRATADO. 
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6.3. Quando inadimplente, e período compreendido entre as datas do adimplemento e a 

prevista para o pagamento não for superior a quinze dias, o pagamento será 

monetariamente atualizado, a partir do dia de seu vencimento e até o de sua liquidação, 

segundo os mesmos critérios adotados para a atualização de obrigações tributárias do 

município de MONDAÍ, vigente na data de seu pagamento. 

 

6.4. Em caso de irregularidades na emissão do documento fiscal, o prazo de pagamento será 

contado a partir da regularização do mesmo. 

 

7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

7.1. As despesas provenientes da contratação do objeto do presente Termo correrão por 

conta da seguinte dotação orçamentária do exercício de 2020:  

Entidade: Prefeitura Municipal de Mondaí 

Órgão: 09 - Secretaria de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos 

Unidade: 02 - Departamento de Obras e Serviços Viários 

Proj./Ativ.: 2.025 - Manutenção dos Serviços Viários 

Cód. Red.: (89) - 3.3.90 - Aplicações Diretas - 30.51 - Materiais para conservação e 

manutenção de bens de uso comum do povo. 

 

8. REAJUSTE DE PREÇOS E EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: 

 

8.1. REAJUSTE DE PREÇOS: 

8.1.1. Havendo a prorrogação contratual, os preços serão reajustados pelo IGP-DI – Índice 

Geral de Preços – Disponibilidade Interna, da Fundação Getúlio Vargas, após 12 meses 

da data de realização do orçamento básico do edital que originou o presente contrato, de 

acordo com o art. 3º, § 1º da Lei Federal nº 10.192/01. 

 

8.2. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO–FINANCEIRO: 

 

8.2.1. O reequilíbrio econômico-financeiro será concedido para restabelecer a relação que as 

partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da 

Administração para a justa remuneração do fornecimento do produto/equipamento, 

objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na 

hipótese de sobreviverem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de conseqüências 

incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso 

de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica 

extraordinária e extracontratual. 
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9.  FORO: 

 

9.1. O foro competente para dirimir possíveis dúvidas, após se esgotarem todas as tentativas 

de composição amigável, e/ou litígios pertinentes ao objeto do presente Termo de 

Dispensa de Licitação, independente de outro que por mais privilegiado seja, será o da 

Comarca de MONDAÍ/SC. 

 

10. LEGISLAÇÃO APLICADA: 

 

10.1. Aplica-se a este Termo de Dispensa, nos casos omissos, a seguinte legislação:  

a) Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; 

b) Constituição do Estado de Santa Catarina de 1989; 

c) Lei Orgânica do Município de MONDAÍ; 

d) Lei Federal nº 8.666/93; 

e) Lei Federal nº 4.320/64. Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e 

controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal; 

f) Lei Federal nº 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor; 

g) Lei Federal nº 10.406/02 - Código Civil Brasileiro; 

h) Decreto-Lei nº 3.689/41 - Código de Processo Penal; 

i) Lei Federal nº 7.210/84 - Lei de Execução Penal; 

j) Lei Federal nº 12.846/13 - Lei Anticorrupção; 

k) Lei Complementar Federal nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal; e 

l)  Lei Federal nº 13.979/20 -  dispõe sobre as medidas que poderão ser adotadas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 

do coronavírus responsável pelo surto de 2019. 

 

11. DELIBERAÇÃO: 

 

11.1. Nada mais havendo a tratar e tendo em vista todas as condições apresentadas retro, 

encerra-se o presente Termo de Dispensa de Licitação, sendo assinado pelo responsável 

da unidade requisitante e pelos membros da Comissão Permanente de Licitações 

designados pela Portaria nº. 305/2020, encaminhe-se à Autoridade Competente para que 

produzam seus efeitos legais. 
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Mondaí/SC, em 10 de julho de 2020. 

 

 

 

 

KARLHEINZ KOELLN 

Secretario De Obras, Urbanismo e Serviços Públicos. 

 

 

 

2.2. Comissão Permanente de Licitações:  

 

 

 

 

Sidnei Rodrigues Fábio Junior Blank Rejane A. Markoski 

Presidente Membro Membro 

CPF n. 022.902.709-11 CPF n. 047.969.529-69 CPF n. 702.703.179-53  
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2020 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2020 

 

I - OBJETO 

O presente processo de dispensa de licitação tem por objeto a aquisição emergencial de 

materiais de construção para reparo das estradas municipais, visando recompor sua trafegabilidade, 

no Município de Mondaí. 

 

II - ENCAMINHAMENTO 

 Exmo. Senhor Ordenador de Despesas da Unidade Gestora Prefeitura Municipal de 

Mondaí, 

 

 Encaminhamos a Vossa Excelência para ratificação o Processo de Dispensa de 

Licitação nº 015/2020, Processo Administrativo nº 051/2020, para o qual solicitamos a 

possibilidade de viabilizá-lo, com a expedição do Termo de Ratificação do Processo. 

 

 

Mondaí (SC), 10 de julho de 2020. 

 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 

 

 

 

 

Sidnei Rodrigues Fábio Junior Blank Rejane A. Markoski 

Presidente Membro Membro 

CPF n. 022.902.709-11 CPF n. 047.969.529-69 CPF n. 702.703.179-53 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2020 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2020 

 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 

 

 Tendo em vista a necessidade de aquisição emergencial de materiais de construção para 

reparo das estradas municipais, visando recompor sua trafegabilidade e considerando o parecer 

jurídico favorável, RATIFICO a presente Dispensa de Licitação, nos termos e condições 

constantes dos autos. 

 

Publique-se a presente decisão. 

 

Mondaí (SC), 10 de julho 2020. 

 

 

 

 

ELISEU BOHN 

Secretário de Administração e Fazenda 

Ordenador de Despesas 


