
 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 085/2021 

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2021 

 

1. PREÂMBULO: 

 

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

representado pelo 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. 26 da Lei Federal nº 8.666 

de 21 de junho de 1993 e regido pela mesma, diante das condições e do fundamento legal 

expressos no presente. 

 

1.2. Participa a seguinte Unidade Gestora: 

 

a)  Município de MONDAÍ – CNPJ: 83.028.415/0001-09. 

 

1.2.1. Os serviços objeto do presente Termo serão executados para a Secretaria Municipal de 

Assistência Social- Fundo Municipal de Assistência ao Idoso. 

 

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: Orçamentos valor de mercado. 

 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

 

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

Lei nº 8.666/93 e alterações, que dispõe:  

“Art. 24. É dispensável a licitação: 

[…] 

V – quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, 

não puder ser repetida sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas 

as condições preestabelecidas; ” 

 

No entendimento do Prof° Ivan Barbosa Rigolin: 

“Ninguém precisa repetir licitação alguma, neste caso, para poder se valer deste inc. 

V, bastando resultar deserta a licitação. Quando isso ocorre, ou seja, quando não 

compareceu ninguém à licitação, declara-se isso no processo – licitação deserta - e já 



 

se pode comprar ou contratar o objeto de quem se quiser, até mesmo daquele que foi 

convidado e não compareceu porque não se interessou em ser licitante. Nessa hipótese 

precisam ser mantidas as condições pré-estabelecidas, como quantidade, qualidade e 

prazo. Ninguém, entretanto, precisa repetir uma licitação deserta para, se de novo for 

deserta, então valer-se do permissivo do inc. V, do art. 24; basta que a primeira 

licitação resulte deserta para que se abra a possibilidade de contratação direta com 

este fundamento. Também é de registrar a inutilidade da dicção do inciso segundo a 

qual apenas pode ser utilizado o inciso se a repetição prejudicar a Administração, 

porque é evidente que toda repetição de licitação a prejudica, tanto em tempo quanto 

em dinheiro, trabalho, e todo o desgaste inerente a qualquer procedimento licitatório. 

Não existe repetição de licitação que não seja prejudicial, e o próprio TCU já 

concordou expressamente com essa ideia. ” 

 

3. JUSTIFICATIVAS: 

 

3.1. PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS:  Justifica-se a aquisição de 01 (um) 

aparelho de pilates Reformer Torre para a futura sala de pilates da “Terceira Idade”, uma vez 

que o item não obteve êxito no Pregão Eletrônico n° 09/2021, Processo Licitatório n° 45/2021. 

 Considerando que a Lei de Licitações 8.666/93, ao antever situações similares à 

presente, eximiu a administração de realização de certame. 

 Além disso, trata-se de aquisição esporádica, sendo incoerente acionar a máquina 

pública para a realização de novo certame licitatório objetivando aquisição do item no valor de 

R$ 12.850,00 (doze mil oitocentos e cinquenta reais), compatível com o preço de mercado, 

conforme orçamentos anexados.  

 A implementação do Programa de Pilates para a Terceira Idade depende de tal 

equipamento para o funcionamento, sendo que falta ainda esse item e não se pode mais aguardar 

a realização de novo procedimento licitatório. 

 

3.2. ESCOLHA DO FORNECEDOR: Considerando que a empresa LOTERICA E 

COMERCIO SL EIRELI é idônea, possui todas as certidões negativas solicitadas, além de 

possuir o equipamento para entrega é uma empresa que já contratou em outras oportunidades 

com a administração pública e cumpriu com o estabelecido, além de orçar o menor valor para 

o equipamento. 

 

3.3. JUSTIFICATIVA DO PREÇO: O valor apresentado pela empresa é o menor valor 

dos orçamentos coletados no mercado, conforme orçamentos anexados e este procedimento de 

dispensa. 

 

 

4. OBJETO: Aquisição de 01 (um) aparelho de pilates Reformer Torre para a futura sala 

de pilates da “Terceira Idade”. 

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR 

 

 

 

REFORMER TORRE – Feito com madeira 

de reflorestamento da mais alta qualidade. 

MEDIDAS: LARGURA: 80CM – 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

01 

ALTURA: 203CM – COMPRIMENTO: 

268CM (COM PRANCHA DE 

EXTENSÃO) ASSESSÓRIOS 

INCLUSOS: ALÇA PÉ-COXA (PAR), 

ALÇA MÃO (PAR), ALÇA ABDOMEN, 

ALÇA SEGURANÇA, 21 

MOSQUETÕES, 1 CORDA (SISTEMA 

EXCLUSIVO), 13 MOLAS, BARRA 

ROLL-DOWN, CONVERSOS MAT. 

ESTOFAMENTO EM EVA. 

 

 

 

01 

 

 

 

R$ 12.850,00 

 

 

4.1. PRAZO DE EXECUÇÃO: 

4.1.1. A entrega do objeto deverá acontecer em até 15 dias úteis após a emissão da Autorização 

de Fornecimento, sendo esse procedimento de dispensa de licitação válido até 31 de dezembro 

de 2021.  

 

5. CONTRATADA: 

 

5.1. LOTERICA E COMERCIO SL EIRELI, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrito 

no CNPJ sob o nº 15.082.583/0001-14, com sede a Rua Guilherme Jose Missen, 789, Centro, 

Paraíso/SC. 

 

5.2. REPRESENTANTE LEGAL: CLEYTON RICARDO LAZAROTTO, residente e 

domiciliado na Rua Alberto Dal Canale, 181, centro, em São Miguel do Oeste/SC. 

 

 

6. PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO: 

 

6.1. O valor total contratado é de R$ 12.850,00 (doze mil oitocentos e cinquenta reais) a ser 

paga em parcela única após a entrega total do objeto. 

6.2. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contado a partir da entrega do 

objeto, bem como da apresentação da Nota Fiscal, devidamente atestada pela Unidade 

Requerente da Licitadora, através de deposito na conta bancária indicada pela empresa. 

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 2021 e subsequentes: 

 

Entidade: 01 – MUNICIPIO DE MONDAÍ  

Órgão: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Unidade: 02 – Fundo Municipal de Assistência ao Idoso 

Projeto/Atividade: 2.014 – Promoção da Política Municipal de Apoio a Pessoa Idosa 

Código Reduzido: 157 

Modalidade de Aplicação: 4.4.90 – Aplicações Diretas – 52.10 – Aparelhos e Equipamentos 

para Esportes e Diversões 

 

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 consequências 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. 

 

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, 

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 – Normas para licitações e contratos da Administração Pública 

e dá outras providências; 

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; e, 

k) Lei Complementar Federal nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

 

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. 281/2021, encaminhe-se à Autoridade Competente para que produzam seus efeitos 

legais. 

 

Mondaí/SC, em 22 de setembro de 2021. 

 

 

 

LUCIANE WOCKES MARASCHIN 

Secretária Municipal de Assistência Social 

 

2.2. Comissão Permanente de Licitações:  

 

 

 

Fábio Junior Blank Afonso Henkel Marcos Felipe da Silva 

Presidente 

CPF: 047.969.529-69 

Membro 

CPF: 108.279.679-42 

Membro 

CPF: 067.268.409-85 

   

 

 

 

  



 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 085/2021 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2021 

 

I - OBJETO 

Aquisição de 01 (um) aparelho de pilates Reformer Torre para a futura sala de pilates da 

“Terceira Idade”. 

 

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 

019/2021, para o qual solicitamos a possibilidade de viabilizá-lo, com a expedição do Termo 

de Ratificação do Processo. 

 

Mondaí (SC), 22 de setembro de 2021. 

 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 

 

 

 

  

Fábio Junior Blank Afonso Henkel Marcos Felipe da Silva 

Presidente Membro Membro 

CPF: 047.969.529-69 CPF: 108.279.679-42 CPF: 067.268.409-85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 085/2021 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2021 

 

 

 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 

 

 

Tendo em vista a necessidade da aquisição do aparelho de pilates Reformer Torre para o 

prosseguimento do programa de Pilates para a Terceira Idade 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), 22 de setembro de 2021. 

 

 

 

 

ELISEU BOHN 

Secretário de Administração e Fazenda 

Ordenador de Despesas 


