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PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 04/2019-FMS 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2019-FMA 
 
 
 

1 – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

1.1 – O Fundo Municipal de Saúde de Dona Emma, entidade jurídica de direito público 

inscrita no CNPJ sob nº. 10.416.064/0001-21, estabelecida à Rua Alberto Koglin nº. 3493, 

Centro, Município de Dona Emma, Estado de Santa Catarina, por determinação de seu Gestor 

Municipal, senhor Simão Hasckel, com a autoridade que lhe é atribuída pela legislação em 

vigor, torna público para o conhecimento dos interessados, que será contratada diretamente, 

através de dispensa de licitação, de conformidade com o art. 24, inciso II, da Lei Federal nº. 

8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações. 

 

2 – OBJETO 
 

2.1 – Aquisição de peças e serviço prestado, em regime de urgência, para a recuperação do 

motor do veículo ambulância marca Renault, modelo Master TCA MIC, placa QHU-8086, da 

Secretaria da Saúde do Município de Dona Emma, conforme relação dos Itens em Anexo I deste 

edital. 

 

3 – FUNDAMENTO LEGAL 
 

3.1 – A presente dispensa de licitação é realizada com fundamento no art. no art. 24, inciso IV, 

da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, como seguinte teor: “Nos 

casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracteriza 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, contatos da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada 

a prorrogação dos respectivos contratos”. 

 

Infere-se desse princípio, que sempre que as peculiaridades e circunstâncias evidenciarem esta 

realidade, implícita a permissão para a contratação, cabendo, consequentemente, ao 

Administrador, o exame de sua conveniência e oportunidade, vez que, há margem de 

discricionariedade para agir, sem desvincular-se, todavia, dos princípios da administração 

pública. Corrobora nessa esteira de raciocínio, o fato de que não são exclusivas nem taxativas 

as hipóteses enumeradas nos incisos do artigo antes referido, mas sim, de cunho meramente 

exemplificado.  

 

4 – JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 

4.1 – Justificamos a contratação direta por meio de dispensa de licitação, por que ademais, no 

caso em tela o pedido inicial do gestor do Fundo para avaliação da possibilidade da Dispensa 
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já vem alicerçado por cotação de preços de mercado, onde se infere que a empresa ora 

pretendente possui o melhor preço. No caso em tela, é evidente que a aquisição em questão se 

amolda perfeitamente à hipótese prevista no inciso IV, do art. 24, da Lei 8.666/93, visto que, 

de urgência e emergência se trata, sendo certo que o município não pode aguardar os trâmites 

de um procedimento normal de licitação, sob pena de ocorrência de prejuízos irreparáveis aos 

usuários do sistema de saúde, sobretudo, considerando a escassez de ambulância do município.  

 

4.2 OBJETIVO - Promover a recuperação do motor do veículo ambulância marca Renault, 

modelo Master TCA MIC, placa QHU-8086, da Secretaria da Saúde do Município de Dona 

Emma, para atendimento emergencial à pacientes atendidos pelo Município. 

 

Justificativa da escolha da empresa: a escolha da empresa se justificativa por ser a empresa 

especializada, pertinente ao ramo de atividade, que apresentou o orçamento de menor valor 

global dos itens que demonstram, sem maiores aprofundamentos, que o valor está adequado ao 

praticado no mercado.  

 

5 – CONTRATADA 
 

5.1 – RETÍFICA TREVO / COPAVEL LTDA, CNPJ nº 83.061.317/000165. Endereço 

Rodovia BR 470 - KM 141, Nº 6.246 – Bairro Canta Galo, CEP 89160-000 – Rio do Sul – 

Estado de Santa Catarina. 

 
6 – HABILITAÇÃO 
 

6.1 – A empresa contratada para este processo de dispensa de licitação apresentou os seguintes 

documentos: 

 

6.1.1 – Habilitação Jurídica: 

 

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial, em se tratando de sociedades comerciais. 

 

6.1.2 – Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). 

b) Certificado de Regularidade de Situação com o FGTS – CRF, emitido pela Caixa 

Econômica Federal; 

c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, expedida pela Justiça do Trabalho; 

d) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos à Tributos Federais e à Dívida Ativa 

da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal; 

e) Certidão Negativa de Débitos Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda 

do domicílio ou sede do licitante; 

f) Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do 

licitante. 

 

 

 

mailto:prefeitura@donaemma.sc.gov.br


 

MUNICÍPIO DE DONA EMMA 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
CNPJ nº. 83.102.426/0001-83 

Rua Alberto Koglin nº. 3493 – Centro – 89.155-000 – Dona Emma – SC 

Fone/Fax: (47) 3364-2800   –   E-mail: prefeitura@donaemma.sc.gov.br  

 

3 

 

 

6.1.3 – Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal: 
 

a) Declaração de não exploração do trabalho infantil de acordo com inciso V do art. 27 da 

Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei Federal nº. 9.854, de 

27 de outubro de 1999. 

 

7 – AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 
 

7.1 – A Autorização de Fornecimento será emitida imediatamente e deverá ser executada no 

prazo máximo de 48 horas. 

 

8 – VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 
 

8.1 – O Município pagará pelas peças e serviços prestados, o valor total de R$ 25.600,68 (vinte 

e cinco mil, seiscentos reais e sessenta e oito centavos), pagos em até 15 (quinze) dias após 

a devida emissão e apresentação da fatura de cobrança dos serviços, atestado pela comissão 

responsável pelo seu recebimento. 
 

8.2 – O valor a ser pago não será atualizado até a data do efetivo pagamento do objeto, nem 

haverá compensação financeira e/ou penalização por eventual atraso do pagamento bem como 

nenhuma antecipação será efetuada antes da prestação dos serviços. 

 
9 – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

9.1 – Caberá à autoridade competente revogar ou anular esta licitação, no todo ou em parte, nos 

termos do art. 49 da Lei Federal nº. 8.666/93, e suas alterações. 
 

9.2 – Na contagem dos prazos estabelecidos nesta dispensa de licitação, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando 

for explicitamente disposto em contrário. 
 

9.3 – Para dirimir quaisquer questões que por ventura venham surgir com a execução do 

presente procedimento licitatório, fica eleito o Foro da Comarca de Presidente Getúlio – SC, 

com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 

9.4 – A presente dispensa de licitação é regulada pela Lei Federal nº. 8.666/93, e suas alterações. 
 

 

 

Dona Emma (SC), 20 de maio de 2019. 

 

 
 

 

NERCI BARP 

Prefeito Municipal 
PABLO IDEKER DA SILVA 

Assessor Jurídico 

OAB/SC nº. 16.044 
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PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 04/2019-FMS 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2019-FMA 

 

ATO DECLARATÓRIO 
 

1 – OBJETO 
 

Constitui objeto da presente dispensa de licitação, a “aquisição de peças e serviço prestado, em 

regime de urgência, para a recuperação do motor do veículo ambulância marca Renault, modelo 

Master TCA MIC, placa QHU-8086, da Secretaria da Saúde do Município de Dona Emma, 

conforme relação dos Itens em Anexo I deste edital. 
 

 

2 - PARECER: 
 

De acordo com a justificativa de dispensa de licitação apresentada, observando-se as 

fundamentações relatadas, e levando-se em consideração os termos do parecer jurídico, expedido 

pela Assessoria Jurídica deste Município, declaramos caracterizada a hipótese de dispensa de 

licitação nos termos que preceitua o art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº. 8.666/93, de 21 de junho 

de 1993, e suas alterações. 

 

 

3 - DESPACHO FINAL: 
 

Subam os autos ao Chefe do Poder Executivo Municipal para a ratificação deste ato declaratório de 

dispensa de licitação, nos termos do art. 26 da citada Lei. 

 

 

Dona Emma (SC), 20 de maio de 2019. 

 
 

 

 

 

ITAMAR CHRISTÓVAO DA SILVA 

Presidente da Comissão de Licitações 
ANNA PAULA GUESSER AX 

Secretária da Comissão de Licitações 

 

 

 

SULEIKA KRAMER MARCILIO 
Membro da Comissão de Licitações 

DEISE TORETTI 
Membro da Comissão de Licitações 

 

 

 

JOICE MARA AMARANTE 
Membro da Comissão de Licitações 
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