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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 04/2020 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2020 
 

 
1 – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

1.1 – Pelo presente instrumento, de um lado o Município de Dona Emma, Estado de Santa 

Catarina, pessoa jurídica de direito público interno inscrita no CGCMF sob nº 

83.102.426/0001-83, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA 

EMMA inscrito no CGCMF 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 Prefeito Municipal, senhor NERCI BARP, 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 de conformidade com o 

art. 24, inciso I, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações. 

 

2 – OBJETO 
 

2.1 – Contratação de empresa especializada para realização da reforma da Unidade Básica de 

Saúde Mario Frare do Centro do Município de Dona Emma/SC, em conformidade com o 

projeto básico de engenharia – Anexo II, e do Termo de Referência - Anexo I deste Edital.  

 

3 – FUNDAMENTO LEGAL 
 

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

da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações. 

 
 I - para obras e serviços de engenharia de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na 

alínea "a", do inciso I do artigo anterior, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra 

ou serviço ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser 

realizadas conjunta e concomitantemente; 
  

3.2 - O Município, ad argumentandum tantum, preocupado em realizar a contratação 

observando as regras da legislação vigente, tende e deve ser célere no que tange alcançar 

objetivos com a brevidade possível. Prevalecerá sempre o princípio de que a contratação deve 

ser preponderante ao interesse público, visando sempre preço e qualidade, além, de 

prerrogativas que possam ser relevantes dos materiais e serviços. 

 

3.3 - Vejamos, ainda, orientação do próprio Tribunal de Contas da União: 

 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do 

Plenário, diante das razões expostas pelo Relator em, (...) 9.1. com fulcro no art. 

48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer do Pedido de Reexame 

interposto pelo Banco do Brasil para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, 
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alterando os subitens 9.3.1.2, 9.3.1.3. e 9.3.1.4 do Acórdão 3.219/2010-Plenário, 

que passam a vigorar com a seguinte redação: “9.3.1.2. o preço a ser pago deve 

ser compatível com aquele praticado no mercado, situação essa a ser comprovada 

pelo Banco do Brasil S/A mediante a juntada da documentação pertinente nos 

respectivos processos de dispensa, incluindo, no mínimo, três cotações de 

preços de empresas do ramo, pesquisa de preços praticados no âmbito de 

outros órgãos e entidades da Administração Pública ou justificativa 

circunstanciada caso não seja viável obter esse número de cotações, bem 

como fazendo constar do respectivo processo a documentação comprobatória 

pertinente aos levantamentos e estudos que fundamentaram o preço 

estimado;” (BRASIL. Tribunal de Contas da União. ACÓRDÃO Nº 522/2014 – 

TCU – Plenário. Processo nº TC-007.049/2004-6. Relator: Ministro Benjamin 

Zymler.) - grifo nosso. 

 

3.3.1 - Se a Corte Suprema de Contas do país adota tal medida, há que admitir idêntico procedimento 

pelo ente menor da federação, a fim de que não se postergue ainda mais o processo de aquisição de 

tais bens ou serviços se impeça a contratação dos mesmos, ainda mais obtendo o mínimo de 03 (três) 

orçamentos, e, principalmente porque se trata de qualidade de serviços comprovada. 

 

4 – JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 

4.1 – Justificamos a contratação direta por meio de dispensa de licitação, por que o valor não 

ultrapassa os 10% do limite previsto na alínea "a", inciso I, do artigo 24 da Lei Federal nº 

8.666/93 e alterações posteriores. Ademais, deve-se considerar a necessidade de atendimento 

em caráter de urgência, visto que estamos indo para o período de recesso, onde praticamente 

todos os funcionários do Posto de Saúde estarão de férias, podendo desta forma serem 

realizadas demolições em alvenaria e nos revestimentos para após realizar as reformas 

necessárias. Caso fossem realizadas em período de trabalho normal poderiam acarretar 

prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, serviços, equipamentos públicos. 

 

4.2 - OBJETIVO - Contratação de empresa especializada para realização da reforma da 

Unidade Básica de Saúde Mario Frare do Centro do Município de Dona Emma/SC, de 

conformidade com o projeto básico de engenharia – Anexo II, e da relação dos itens em 

Anexo I deste Edital. 

 

4.3 - JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA EMPRESA: a escolha da empresa MAURINO 

DUARTE 76754570997, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. CNPJ 

27.542.256/0001-87, com sede na Rua Sabino Venturi, s/n, Centro, Dona Emma, Estado 

Santa Catarina, se justificativa por ser a empresa especializada, pertinente ao ramo de 

atividade, que apresentou o orçamento de menor valor, demonstrando, assim, que o valor está 

adequado ao praticado no mercado, comparado com os valores das demais empresas, que 

somam 3 (três) empresas ao todo, conforme colocação, Razão Social, CNPJ e valores abaixo: 

 

1ª - MAURINO DUARTE 76754570997, inscrita no CNPJ nº 27.542.256/0001-87 – valor 

total da proposta R$ R$ 26.102,35; 

 

2ª – JOÃO HOPPE 00438152948 – inscrita no CNPJ nº 35.685.381/0001-74 – valor total da 

proposta R$ 26.800,00; 

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 

 

 

 

3ª – Joarez Materiais de Construção LTDA – inscrita no CNPJ nº 13.864.955/0001-39 – valor 

total da proposta R$ 31.000,00. 

 

4.4 - JUSTIFICATIVA DO PREÇO: O preço contratado de R$ 26.102,35 (vinte e seis mil 

cento e dois reais e trinta e cinco centavos) é compatível com os preços praticados no 

mercado, a qual foi demonstrado através de orçamentos com 3 empresas do ramo em anexo 

ao processo, comprovando que o valor está adequado ao praticado no mercado.  

 

5 – CONTRATADA 
 

5.1 – MAURINO DUARTE 76754570997, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob nº. CNPJ 27.542.256/0001-87, com sede na Rua Sabino Venturi, s/n, Centro, Dona 

Emma, Estado 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 (a empresa é uma MEI e não possui funcionários, portanto, 

apresentará esta negativa para fins de pagamento); 

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. 

 

6.1.3 – Qualificação Econômico-financeira 
 

a) Certidão negativa de Pedido de Concordata ou de Falência, ou de Recuperação 

Judicial ou Extrajudicial quanto ao SAJ, expedida há menos de 60 (sessenta) dias, 

acompanhada da certidão de registro no sistema Eproc.  

Obs.: Considerando a implantação do sistema Eproc no Poder Judiciário de Santa Catarina, 

a partir de 1º de Abril de 2019, as certidões deverão ser solicitadas tanto no sistema 

Eproc quanto no SAJ. As duas certidões deverão ser apresentadas conjuntamente caso 
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contrário não terão validade, (sendo possível realizar diligência pela Comissão de 

Licitação). 

 

6.1.4 – Declarações obrigatórias: 
 

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, e demais Declarações. 

 

7 – ORDEM DE SERVIÇOS 

 

7.1 – A Ordem de Serviço será emitida imediatamente e deverá ser executada nos prazos 

constantes do Termo de Contrato. 

 

8 – VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 
 

8.1 – O Município pagará pela execução dos serviços o valor de R$ 26.102,35 (vinte e seis 

mil cento e dois reais e trinta e cinco centavos), efetuado em duas parcelas, conforme 

medições aprovadas, pago em até 30 (trinta) dias após emissão e recebimento de Nota Fiscal, 

devidamente atestada pela unidade competente. 

 

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. 

 
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), 23 de dezembro de 2020. 

 

 
 

 

NERCI BARP 

Prefeito Municipal 
PABLO IDEKER DA SILVA 

Assessor Jurídico 

OAB/SC nº. 16.044 
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 04/2020 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 01/2020 

 

ANEXO I  
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1 - OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização da reforma da Unidade 

Básica de Saúde Mário Frare, do Centro do Município de Dona Emma/SC, em conformidade 

com o projeto básico de engenharia – Anexo II e tabela com menor valor orçado abaixo: 
 

ITEM QUANT UN DESCRIÇÃO VALOR TOTAL 

01 1,00 UN Prestação de serviços com fornecimento de 

material para reforma da Unidade Básica de 

Saúde Mario Frare, do Centro do Município de 

Dona Emma/SC, de acordo com as 

especificações do Projeto Básico: Plantas, 

Planilha Orçamentária e Memorial Descritivo. 

R$ 26.102,35 

    
 
 

 

2 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

2.1 - A dotação orçamentária para as despesas decorrentes da contratação correrá por conta:   

 
Órgão.......: 05 - Secretaria da Saúde 

Unidade....: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde de Dona Emma 

Atividade..: 10.301.0006.2.400 - Manutenção dos Serviços de Saúde 

Recursos.: 0000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos (9) 

Elemento.: 4.4.90.51.98.00.00 - Obras Contratadas 

 

 

3 - DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO. 

 

3.1 - O objeto da presente dispensa deverá ser executado pela Contratada no prazo máximo de 

60 (sessenta) dias na Unidade de Básica de Saúde Mario Frare - Centro, localizada na Rua 

Antônio Frare, Bairro Centro, Município de Dona Emma/SC. 

 

3.2 - Os serviços, objeto do presente Edital, deverão ser executados de acordo com as 

especificações e condições estabelecidas no Projeto Executivo.  

 

 

4 - GARANTIA DA OBRA  
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4.1 - Executado o objeto contratual, a CONTRATADA responderá pela solidez e segurança 

da obra, durante o prazo de cinco anos, em conformidade com o art. 1.245 do Código Civil 

Brasileiro.  

 

(Art. 1.245. Nos contratos de empreitadas de edifícios ou outras construções consideráveis, o 

empreiteiro de materiais e execução responderá, durante cinco anos, pela solidez e segurança 

do trabalho, assim em razão dos materiais, como o solo, exceto, quando a este, se, não o 

achando firme, preveniu em tempo o dono da obra). 

 

5 - DO PRAZO DE ENTREGA DA OBRA E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  

 

5.1 - O prazo máximo para execução e entrega do objeto do presente Contrato é de 60 

(sessenta) dias, e será contado a partir da Autorização de Início de Obra de acordo com o 

Cronograma Físico-financeiro.  

 

5.2 - O período de vigência do contrato será por um período 60 (sessenta) dias, contados a 

partir da data de assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado casa haja interesse das partes, 

mediante termo aditivo, na forma e prazo estabelecidos na lei vigente.  

 

Parágrafo Único - Os prazos acima estabelecidos poderão ser prorrogados nos termos do art. 

57, parágrafos 1° e 2° da Lei n° 8.666/93. 

 

6 -  CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E FORMA DE REAJUSTE 

 

6.1 - Os pagamentos serão efetuados após a apresentação das medições da obra devidamente 

aprovada pelo engenheiro fiscal da Prefeitura.  

 

6.2 - Os pagamentos serão efetuados em duas parcelas, conforme medições aprovadas, pago 

em até 30 (trinta) dias após emissão e recebimento de Nota Fiscal, devidamente atestada pela 

unidade competente. 

 

6.3 - Não será efetuado qualquer pagamento à Contratada enquanto perdurar pendência de 

liquidação de obrigações em virtude de penalidades ou inadimplência contratual.  

 

6.4 - O contratante pagará a(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) somente à CONTRATADA, 

vedada sua negociação com terceiros ou sua colocação em cobrança bancária. 

 

6.5 - A empresa CONTRATADA deverá fazer constar na Nota Fiscal / Fatura correspondente, 

emitida sem rasura, e em letra bem legível, o número de sua conta corrente, o nome do Banco 

e a respectiva Agência. 

 

6.6 - O Município somente liberará a Nota Fiscal para pagamento acompanhada de todas as 

CND’s validas, quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condições pactuadas. 

6.7 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, a 

mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a licitante vencedora 

providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após 
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a regularização da situação ou reapresentação de novo documento fiscal, não acarretando 

qualquer ônus ao Município. 

6.8 - O preço estabelecido no Contrato não sofrerá reajuste. 

 

7 - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto deste 

Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e 

no prazo convencionados. 

 

Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

 

a) Exercer a fiscalização da obra; 

b) A fiscalização não altera ou diminui a responsabilidade da Contratada na execução do 

objeto, nem dos custos inerentes ao refazimento dos serviços; 

c) Receber e conferir o objeto do contrato, consoante às disposições estabelecidas; 

d) Efetuar os pagamentos na forma convencionada; 

e) Permitir que os funcionários da CONTRATADA tenha acesso ao local de execução do 

serviço; 

f) Notificar, por escrito, à contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de 

execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, com total ônus à CONTRATADA. 

 

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA: 

 

a) Executar fielmente os serviços, compreendendo, inclusive, o fornecimento de mão-de-

obra, materiais, todas as ferramentas, equipamentos e maquinários necessários à execução do 

objeto, ficando responsável por seu transporte e guarda, de acordo com as especificações 

técnicas constantes do Projeto Executivo desenvolvido pela Contratante, o qual será entregue 

no início das obras, e demais termos prescritos no edital de licitação e no presente 

CONTRATO; 

b) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em 

parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução ou de materiais empregados;  

c) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da 

execução do presente Contrato; 

d) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as Obrigações por 

ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

e) Apresentar sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que 

comprovam estar cumprindo a legislação em vigor quanto as obrigações assumidas na 

licitação, em especial encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e 

comerciais; 

f) Fornecer a seus funcionários uniformes e equipamentos de proteção individual (EPI’s) e 

coletiva adequados à execução dos serviços e em conformidade com as normas de segurança 

vigentes;  

g) Executar os serviços de acordo com as especificações técnicas e prazos determinados no 

Edital, como também de acordo com o Cronograma Físico-financeiro. Caso esta obrigação 

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 

   

8 

 

 

não seja cumprida dentro do prazo, a Contratada ficará sujeita à multa estabelecida no 

Contrato; 

h) Propiciar o acesso da fiscalização da CONTRATANTE ao local onde se realizarão os 

serviços, para verificação do efetivo cumprimento das condições pactuadas; 

i) Empregar boa técnica na execução dos serviços, com materiais de primeira qualidade, de 

acordo com o previsto no Edital e Projeto Executivo;  

j) Executar todos os serviços complementares julgados necessários para que o local tenha 

condições de uso satisfatório; 

k) Responsabilizar-se por quaisquer danos ao patrimônio da Contratante, causados por seus 

funcionários em virtude da execução dos serviços;  

l) Executar limpeza geral, ao final da execução dos serviços, devendo o espaço ser entregue 

em perfeitas condições de ocupação e uso; 

m) Obedecer sempre às recomendações dos fabricantes na aplicação dos materiais 

industrializados e dos de emprego especial, cabendo à CONTRATADA, em qualquer caso, a 

responsabilidade técnica e os ônus decorrentes de sua má aplicação;  

n) Proceder à substituição, em até 24 horas a partir da comunicação, de materiais, 

ferramentas, equipamentos ou maquinários julgados pela fiscalização da Contratante como 

inadequados para a execução dos serviços;  

o) Entregar o local objeto do contrato sem instalações provisórias e livres de entulhos ou 

quaisquer outros elementos que possam impedir a utilização imediata das unidades. A 

Contratada deve comunicar, por escrito, à fiscalização da Contratante, a conclusão dos 

serviços, para que a mesma proceda à vistoria da obra com vistas à sua aceitação provisória. 

Todas as superfícies deverão estar impecavelmente limpas; 

p) Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, 

impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos 

serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo 

empregatício com a Contratante; 

q) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Contratante ou a 

terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 

independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 

r) Empregar, na execução dos serviços, apenas materiais de primeira qualidade e que 

obedeçam às especificações técnicas, sob pena de impugnação destes pela fiscalização da 

CONTRATANTE; 

s) A CONTRATADA deverá assinar com os demais profissionais que são responsáveis pela 

fiscalização da obra, em relatório único, o Boletim de Medição dentro do cronograma 

apontado pela empresa; 

t) Prestar manutenção da construção, durante o período de garantia, da seguinte forma:  

 Iniciar o atendimento em no máximo 5 (cinco) dias úteis, contados da comunicação do(s) 

defeito(s) pela CONTRATANTE; 

 Concluir os serviços de manutenção no prazo determinado pela CONTRATANTE; 

 Caso o atendimento do chamado e/ou a conclusão dos serviços de manutenção não sejam 

realizados dentro do prazo, a Contratada ficará sujeita à multa estabelecida neste contrato; 

 A Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da 

Contratada para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.  

 

8 – FISCALIZAÇÃO 
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8.1 - A Fiscalização pertinente aos serviços, objeto deste contrato, será exercida pelo(s) 

Servidor(es) designado(s) a critério do Poder Executivo desta municipalidade através de 

Portaria específica. 

 

8.2 - Atribuições do Fiscal do Contrato: 

 

a) É a atividade de controle e inspeção do objeto contratado (aquisição de bens, serviços e 

obras) pela Administração, com a finalidade de examinar ou verificar se sua execução 

obedece às especificações, ao projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigações previstas 

no contrato. Envolve, portanto, responsabilidade com o mérito técnico do que está sendo 

executado, observadas as condições convencionadas. 

 

b) Refere-se às atividades da administração pública e de seus agentes visando a se fazer 

cumprir as obrigações legais da sociedade. A fiscalização consiste em examinar uma atividade 

para comprovar se cumpre com as normas em vigor. 

 

c) A forma de fiscalizar os contratos deverá estar prevista no art. 67, da Lei nº 8.666/93 e art. 

6º do Dec. Nº 2.271/97. 

 

d) Ao Fiscal de Contratos compete zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais 

assumidas dos serviços prestados a Administração, bem como a qualidade dos produtos 

fornecidos. Dentre suas atribuições esta a de acompanhar, fiscalizar e atestar a execução dos 

serviços e obras contratadas; indicar as eventuais glosas das faturas; além das conferencias do 

adequado cumprimento das exigências das garantias contratuais, compete ao fiscal informar a 

área responsável pelo controle de contratos o eventual descumprimento dos compromissos 

pactuados, que poderá ensejar a aplicação de penalidades. 

 

e) Em regra, aprovar as medições (serviços e obras) e atestar as notas fiscais são atribuições 

do fiscal de contrato, já que ao mesmo compete, entre outras atividades, receber o objeto 

provisória e definitivamente, nos moldes dos arts. 73 e 74 da Lei nº 8.666/93. 

 

 

Dona Emma (SC), 23 de dezembro de 2020. 

 

 

 

 

NERCI BARP 

Prefeito Municipal
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 04/2020 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2020 

 

ATO DECLARATÓRIO E 

 PARECER DA COMISSÃO 
 

1 – OBJETO 
Constitui objeto da presente dispensa de licitação, a Contratação de empresa especializada 

para realização da reforma da Unidade Básica de Saúde Mario Frare do Centro do Município 

de Dona Emma/SC, em conformidade com o projeto básico de engenharia – Anexo II, e do 

Termo de Referência - Anexo I do Edital de Dispensa de Licitação nº 01/2020 - FMS. 

 

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 I, da Lei Federal nº. 8.666/93, 

de 21 de junho de 1993, e suas alterações. 

 

3 - HABILITAÇÃO: 
A Comissão de Licitação do Município de Imbuia/SC realizou análise dos documentos de 

habilitação da empresa MAURINO DUARTE 76754570997, inscrita no CNPJ sob nº. CNPJ 

27.542.256/0001-87, constatando que a mesma atende todas as exigências deste processo 

administrativo. 

 

4 - 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), 23 de dezembro de 2020. 

 

 

 

NICOLE TEREZA WEBER 

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 

 

 

 

PAULO LUCIANO JAGIELSKI 

Membro da Comissão de Licitações 
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
RATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO 

 
 

Referente: Processo Administrativo nº 04/2020 – Dispensa de Licitação nº 01/2020  

 

Objeto: Constitui objeto da presente dispensa de licitação, a Contratação de empresa 

especializada para realização da reforma da Unidade Básica de Saúde Mario Frare do Centro 

do Município de Dona Emma/SC, em conformidade com o projeto básico de engenharia – 

Anexo II, e do Termo de Referência - Anexo I do Edital de Dispensa de Licitação nº 01/2020 

- FMS. 

 

O Prefeito Municipal de Dona Emma, Estado de Santa Catarina, Sr. NERCI BARP, torna 

público que, em virtude de haver concordado com as justificativas e o Parecer da Assessoria 

Jurídica do Município, resolve RATIFICAR o ato de Dispensa de Licitação, fulcrada art. 24, 

inciso I, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações.  

 

Considerando a necessidade de contratação do serviço acima especificado;  

Considerando ainda, que concordamos e entendemos necessário e legal a contratação, 

RATIFICO os termos da presente Dispensa de Licitação nº 01/2020 - FMS, para que produza 

todos os efeitos legais,  

 

Por fim determino a publicação desse ato de ratificação, com a consequente publicação do seu 

extrato na imprensa oficial para que produza todos os efeitos previstos em lei.  

 

FORNECEDOR: MAURINO DUARTE 76754570997, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob nº. CNPJ 27.542.256/0001-87, com sede na Rua Sabino Venturi, s/n, 

Centro, Dona Emma, Estado Santa Catarina. 

 

VALOR ESTIMADO: R$ 26.102,35 (vinte e seis mil cento e dois reais e trinta e cinco 

centavos). 

 

 

Dona Emma (SC), 23 de dezembro de 2020. 

 

 

 

 

NERCI BARP 

Prefeito Municipal 
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