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SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO 
CENTRAL DE LICITAÇÕES 

   
         
                                                        
Dispensa de Licitação 24/2014 
 
                                                                          
1 – JUSTIFICAÇÃO: 
 
Consoante se infere da justificativa apresentada pelo Diretor Presidente do SAMAE, necessária se faz a 
locação de 01 (um) grupo gerador de 450 KVA carenado, para atendimento do sistema de captação de 
água do SAMAE.  
 
Tendo em vista a baixa das águas e o procedimento de limpeza das diversas residências e instalações 
públicas e privadas que foram acometidas pelas inundações motivadas pelasa chuvas intensas ocorridas 
nos dias 06,07 e 08 de junho vêm ocasionando um aumento excessivo do consumo, o que acarreta a 
falta de água em diversos bairros do município. 
 
Assim, no intuito de solucionar a questão e retornar ao atendimento normal à população, imprescindível 
a instalação de mais um gerador para a captação de água junto ao Rio Benedito. 
 
Segundo a Lei Federal n. 8.666/93, é dispensável a licitação “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”.  (Art. 24, IV) 
 
Colaciona Marçal Justen Filho1:  
 
“Ao meu ver, o art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/93, que trata da hipótese de situação emergencial, possui 
um caráter nitidamente voltado para a proteção física de pessoas e bens, diante de acidentes e eventos 
                                                
1 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 15 ed. São Paulo: 
Dialética, 2012, p. 340. 
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calamitosos. Mas, com a expressão  ‘que possa ocasionar prejuízos’ resta autorizada a extensão do 
conceito de situação emergencial àqueles contextos que, sem decorrerem necessariamente de traumas 
da natureza ou de acidentes, apresentam-se igualmente adversos, prementes da ação administrativa e 
totalmente fora do poder de previsibilidade do gestor. Nesse sentido, creio que a situação presentemente 
analisada enquadra-se nesse conceito mais amplo de estado emergencial, apto a ensejar a dispensa de 
licitação, caso necessária ao enfrentamento da situação” (Acórdão n. 8.356/2010, 1º C., rel. Min. 
Augusto Nardes) 
 
Deste modo, em observância ao princípio da eficiência, e diante da urgência na execução das atividades 
prestadas pelo SAMAE e visando evitar o surgimento de problemas de ordem pública, administrativa e 
atendimento à comunidade, em razão da situação emergencial relatada, tem-se a obrigação de locação 
imediata do objeto do presente processo de dispensa. 
 
Base Legal: Art. 24, inciso IV, Lei Federal nº 8666/93. 
                                                                             
Timbó (SC),  15 de Julho de 2014. 
 
                                                                            
 

Waldir Girardi 
DIRETOR PRESIDENTE 

 
 

2 - DELIBERAÇÃO:  
 
Consoante justificação supra mencionada e considerando o relatório do corpo técnico desta autarquia, 
aprovo nos termos em que se encontra, ficando o órgão de Compras incumbido da publicação desta 
justificativa, bem como a exaração dos documentos respectivos, para a plena consolidação do previsto 
cumpridas as formalidades legais.                  
                           
Timbó (SC), 15 de Julho de 2014. 
 
 

Waldir Girardi 
DIRETOR PRESIDENTE 
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JUSTIFICAÇÃO DO PREÇO E RAZÃO DA ESCOLHA DO EXECUTANTE DO OBJETO DA DISPENSA DE 
LICITAÇÃO.  
 
 
1 - DESCRIÇÃO DO OBJETO: 
 
Locação de 01 (um) grupo gerador de 450 KVA carenado, para atendimento do sistema de captação de 
água do SAMAE, conforme requisição de compra anexa.  
 
 
2- DA PROPOSTA 
 
VALOR POR MÊS DE LOCAÇÃO: R$ 7.990,00 (sete mil novecentos e noventa reais) 
PREÇO TOTAL: R$ 7.990,00 (sete mil novecentos e noventa reais), equivalente a 01 (um) mês de locação. 
 
Dotação orçamentária a ser utilizada:  
Secretaria  Órgão Unidade Proj. Atividade Elemento  Vinculo  
SAMAE 25 01 2304 33903912 60.000 
 
 
3- DA PUBLICAÇÃO:  
 
Veículo de comunicação: Diário Oficial dos Municípios (DOM) 
Data da publicação: 16/07/2014 
 
 
4 - EXECUTOR:  
 
NOME: CORREA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA 
CPF/CNPJ: 02.559.947/0001-62 
ENDEREÇO: Rua 2 de Setembro, n. 3383, bairro Itoupava Norte, Blumenau – SC.  
 
 
5 - RAZÃO DA ESCOLHA: 
 
Em razão de ser a única empresa da região a ter um gerador disponível neste momento.   
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6 - JUSTIFICAÇÃO DO PREÇO:  
 
Compatível com os praticados no mercado.  
 
 
Timbó (SC), 15 de Julho de 2014. 
 
 
 
 

Waldir Girardi 
DIRETOR PRESIDENTE 
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PARECER JURÍDICO SOBRE O PROCESSO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 

                                                                             
                        
 

 
 
 
 
Compulsando-se autos do presente processo licitatório, verifica-se estarem presentes os 

documentos indispensáveis e constitutivos à fundamentar o procedimento de dispensa 24/2014, quais 
sejam: requisição de compra com a respectiva justificativa; proposta apresentada pelo executor; 
Certidão Negativa de Débitos Município de Timbó, Certidão Positiva de Débitos com efeito de Negativa 
Município de Blumenau, Certidão Positiva de Débitos Estaduais com efeito de Negativa,  Certidão 
Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa relativa aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão Negativa de Débitos Previdenciários, Certificado de 
Regularidade do FGTS.     
 

Diante dos fatos e documentos apresentados, bem como da requisição anexa a este 
Processo Licitatório, somos de parecer que a contratação poderá ser efetuada através de Dispensa de 
Licitação, nos termos do Art. 24, inciso IV da Lei 8.666/93.  

 
Ressalve-se, no entanto, a necessidade de cumprimento do estabelecido no Art. 26 da 

referenciada Lei. 
 
 
 
 
 

 
MARIA CAROLINA S. BERRI  

Assessora Jurídica  
OAB/SC 26.502 
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ATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA LICITATÓRIA 
 
 
 
 
O Senhor Presidente do SAMAE, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 25, da Lei Federal 
nº 8.666/93 e alicerçado no Parecer da Procuradoria Geral do Município, constante da Dispensa de 
Licitação nº 24/2014, pelo presente RATIFICA A DISPENSA para locação de 01 (um) grupo gerador 450 
KVA carenado, para atendimento do sistema de captação de água do SAMAE, conforme justificativas e 
condições do edital. 
 
PREÇO TOTAL: R$ 7.990,00 (sete mil novecentos e noventa reais), equivalente a 01 (um) mês de locação. 
 
 
 
Timbó, 16 de Julho de 2014. 
 
 
 

Waldir Girardi 
DIRETOR PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


