
Memorando 12.301/2022

De: Marina O. - CITE

Para: CITE  - A/C Zenici H.

Data: 13/06/2022 às 17:18:46

Setores envolvidos:

SMAFO - DL, SMAFO - DC, SEA, PLO, CITE

Dispensa de Licitação - Recapagem/Borracharia/Óleos

 

Boa tarde,

Conforme amplamente debatido nos memorando e circulares, segue pedido de dispensa de licitação. 

Respeitosamente, 

_

Marina Nishimori Olescowicz

Agente Administrativa 

Secretaria M. de Assistência Social

Anexos:

Pedido_de_Dispensa_Licitacao_INTERVENCAO_2022.docx

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante Data Assinatura

Zenici Dreher Herbst 14/06/2022 09:42:08 1Doc ZENICI DREHER HERBST CPF 936.XXX.XXX-91

Para verificar as assinaturas, acesse https://canoinhas.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 1AD7-ACC0-1D9C-8FC3 
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  Memorando 1- 12.301/2022

De: Zenici H. - CITE

Para: SEA 

Data: 14/06/2022 às 09:45:56

Setores (CC):

SMAFO - DL, SEA

 

Prezados/as Senhores/as Bom dia,

Dispensa de licitação autorizada conforme necessidade do serviço.

Cabe informar que o prazo para Intervenção do Transporte Escolar está vigente até o dia 29 de julho de 2022 porém, considerando
o calendário escolar ainda temos 22 dias letivos para garantir o funcionamento deste serviço essencial para o acesso à Educação.

Sendo assim, considerando as justificativas apresentadas neste período e necessidade do serviço é imprescindível o atendimento
do pleito em regime de urgência. 

_

Atenciosamente,

Zenici Dreher Herbst

Assistente Social CRESS/SC 3114 

Secretária Municipal de Assistência Social

Canoinhas/SC

1Doc:  Memorando 12.301/2022  |  Anexo: relatorio_dispensa_988073_42022_1_.pdf (3/10)        2/117



  Memorando 2- 12.301/2022

De: Adilson R. - SMAFO - DL

Para: SMAFO - DC 

Data: 14/06/2022 às 13:55:33

 

A fim de atender o disposto no Anexo II, item 7 da orientação jurídica presente na Circular 12.119/2022 - Orientação

Normativa 01/2022 - Análise Jurídica, questiono qual o saldo já utilizado pelos objetos mencionados no pedido, nos
moldes do artigo 75, § 1º da Lei 14.133/21.

_

Adilson Fernando Ribeiro 

Setor de Licitações.
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 Circular 12.119/2022

De: Camilla W. - GAB - DJ

Para: setores (276)276 setores

Data: 10/06/2022 às 13:56:30

 

Prezados,

Segue em anexo a Orientação Normativa n. 01/2022 para conhecimento.

A referida orientação trata da desnecessidade de análise jurídica pelo Departamento Jurídico do Município em
processos de dispensa de licitação em razão do baixo valor.

Att.,

_

Camilla Walter 

Agente Administrativo

Prefeitura do Município de Canoinhas/SC

Departamento Jurídico

Telefone: (47) 3621-7707

Anexos:

Orientacao_Normativa_DJ_01_2022.pdf
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ORIENTAÇÃO DEPARTAMENTO JURÍDICO  N° 001/2022 

 

 

DISPÕE SOBRE A DESNECESSIDADE DE ANÁLISE JURÍDICA 
PELO DEPARTAMENTO JURÍDICO DE CANOINHAS EM 
PROCESSOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DO 
BAIXO VALOR (ART. 75, INCISOS I E II, DA LEI N. 
14.133/21), ATENDIDO O CHECKLIST ANEXO À PRESENTE 
ORIENTAÇÃO. 

 

 

O Departamento Jurídico do Município de Canoinhas, por intermédio de seu Procurador:  

CONSIDERANDO a necessidade de desburocratizar os processos de contratação direta em decorrência de 
baixo valor, uma vez que se trata de hipótese em que os processos, em geral, são de baixa complexidade;  

CONSIDERANDO a necessidade de conferir maior celeridade e segurança às contratações da Administração 
Pública relacionadas a compras e aquisições de baixo valor, mediante o uso de checklist e minuta contratual 
padrão, se for o caso;  

CONSIDERANDO que medidas similares são adotadas por vários entes administrativos, a exemplo da Advo-
cacia-Geral da União - AGU, conforme Orientação Normativa AGU nº 69, de 13 de setembro de 2021, e a 
Instrução Normativa AGU Nº 1, de 13 de setembro de 2021; 

CONSIDERANDO o art. 53, §5º, da Lei n. 14.133/21, que preceitua que a análise jurídica poderá ser dispen-
sada, mediante ato da autoridade jurídica máxima competente, que deverá considerar o baixo valor, a bai-
xa complexidade da contratação, a entrega imediata do bem ou a utilização de minutas de editais e instru-
mentos de contrato previamente padronizados; 

RESOLVE aprovar o presente regulamento:  

Art. 1º. É admissível juridicamente a dispensa em razão do valor, com fundamento no art. 75, I ou II, da Lei 
n. 14.133/2021, observada a minuta contratual pré-aprovada, caso se opte pela formação de instrumento 
contratual, e o checklist definido por este Departamento, todos em anexo à presente instrução; 

Art. 2º. É dispensada a manifestação jurídica deste Departamento nas contratações com fundamento no 
art. 75, incisos I ou II, da Lei n. 14.133/2021; 
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Art. 3º. Aplica-se o disposto nos artigos anteriores às contratações diretas fundadas no art. 74, da Lei n. 
14.133, de 2021, desde que seus valores não ultrapassem os limites previstos nos incisos I e II do art. 75, da 
Lei n. 14.133, de 2021. 

Art. 4º. A minuta contratual somente é necessária nos casos em que se opte pela formação de instrumento 
contrato, em consideração ao caráter facultativo disposto no art. 95, I, da Lei n. 14.133/2021 para as con-
tratações fundamentadas na dispensa em razão do valor, podendo ser substituída por outros instrumentos 
hábeis.  

Art. 5º. É de competência da secretaria interessada na contratação e do Setor de Licitações a análise e veri-
ficação de conformidade de tais processos com o checklist e minuta contratual, quando utilizada. 

 

Procurador do Município de Canoinhas 

 
 
 

Antonio Augusto Martins Weinfurter 
Procurador do Município de Canoinhas  
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ANEXO I 

MINUTA DE CONTRATO 
 
 
ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE CANOINHAS 
CONTRATO PMC XX/XXXX  
DISPENSA DE LICITAÇÃO PMC XX/XXX 

 
 

CONTRATAÇÃO DE XXXXXXXXXX, QUE ENTRE SI 
ESTABELECEM O MUNICÍPIO DE CANOINHAS, POR 
INTERMÉDIO DA EMPRESA XXXXXXX, CONSOANTE 

AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ORA DISPOSTAS. 
 
 

No dia XX/XX/20XX, de um lado o (Município ou Entidade), (endereço), neste ato repre-
sentado por seu (Prefeito ou representante da entidade), (qualificação), doravante deno-
minado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, por (...), Pessoa Física/Jurídica 
de Direito (...), (qualificação), neste ato representado pelo Sr (a) (...), (qualificação), dora-
vante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem celebrar esta contratação 
direta decorrente do Processo  n° XXXX, fundamentado em dispensa de licitação na 
forma do disposto no artigo 75, (I ou II), da Lei n° 14.133/21. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:  
Constitui objeto do presente contrato (...), conforme especificações e quantitativos 
previstos no pedido formalizado pela CONTRATANTE e na proposta da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
1 - A CONTRATADA obriga-se a: 
1.1 - Não transferir a outrem ou subcontratar, no todo ou em parte, o presente contrato. 
1.2 - Executar fielmente o contrato avençado, de acordo com as condições previstas, no 
Termo de Referência, sua proposta e demais atos anexos ao processo de contratação 
direta, que são parte integrante deste instrumento independente de transcrição. 
1.3 - Manter preposto, aceito pela CONTRATANTE, para representá-la na execução do 
contrato. 
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1.4 - Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no todo ou 
em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resul-
tantes da execução ou de materiais empregados. 
1.5 - Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, em 
razão de ação ou omissão, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, sua ou 
de seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais, a que 
estiver sujeita, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acom-
panhamento realizado pela CONTRATANTE. 
1.6 - Responsabilizar-se pelos salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, 
previdenciários, comerciais, indenizações e quaisquer outras que forem devidas no de-
sempenho do objeto do contrato, ficando a CONTRATANTE isenta de qualquer vínculo 
da CONTRATADA com seus fornecedores, prestadores de serviços e empregados. 
1.7 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, em consonância 
com o disposto no artigo 92, XVI, da Lei n° 14.133/21. 
1.8 - Prestar esclarecimentos que lhe forem solicitados, atendendo prontamente às even-
tuais reclamações/ notificações relacionadas com o objeto fornecido. 
1.9 - Disponibilizar o objeto negocial de forma parcelada, caso requeira a Administração e 
de acordo com as necessidades do Município. 
1.10 - A CONTRATADA se responsabilizará pela qualidade, quantidade e segurança do 
objeto negocial ofertado, não podendo apresentar deficiências técnicas, assim como pela 
adequação desses às exigências do Termo de Referência. 
1.11 - A CONTRATADA deve cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, 
bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado 
da Previdência Social e para aprendiz. 
1.12 - O prazo de garantia mínima do objeto é aquele definido no termo de referência, 
respeitados os prazos mínimos definidos na Lei n. 14.133/21, normas legais ou normas 
técnicas existentes. 
2 - A CONTRATANTE se compromete a: 
2.1 - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por intermédio de servidor(es) es-
pecialmente designado(s) conforme determina o artigo 117 da Lei n. 14.133/21. 
2.2 - Os representantes da administração anotarão em registro próprio todas as ocorrên-
cias relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário à regula-
rização das faltas ou defeitos observados, nos termos do artigo 117, § 1°, da Lei 
14.133/21. 
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2.3 - As decisões que ultrapassarem a competência do(s) representante(s) serão encami-
nhadas ao gestor da pasta para as devidas providências, conforme dispõe o artigo 117, § 
2°, da Lei 14.133/21. 
2.4 - Verificar e fiscalizar as condições técnicas da CONTRATADA, visando estabelecer 
controle de qualidade do objeto a ser entregue. 
2.5 - Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor e época estabelecidos na Cláusula 
Quarta. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA: 
A VIGÊNCIA deste Contrato, contada a partir da assinatura e publicação, com encerra-
mento em XX/XX/20XX. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 
1 - O valor total do contrato é de R$ (...) 
2 - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decor-
rentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, traba-
lhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, segu-
ro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 
3 - Os pagamentos serão realizados conforme especificado no Pedido ou Termo de Refe-
rência. 
4 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquida-
ção, qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade contratual (multa) 
ou em razão de inadimplência referente à execução do objeto contratual, sem que isso 
gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou à correção monetária. 
4.1 - No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade 
e quantidade, a parcela incontroversa deverá ser liberada no prazo previsto para paga-
mento. 
4.2 - Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o 
órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato. 
5 - Os preços praticados serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, 
contados a partir da data do orçamento estimado, nos termos da Lei n. 10.192/01 c/c 
art. 92, §3º, da Lei n. 14.133/21. O valor contratado será reajustado, caso necessário, uti-
lizando-se do índice (...). 
5.1 - Transcorrido o prazo de 12 (doze) meses, a CONTRATADA poderá protocolar re-
querimento de reajuste ao contrato até trinta dias antes do fim de cada período, sob pena 
de preclusão; 
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5.2 - Se o período de 12 meses for atingido devido a atrasos causados pela própria CON-
TRATADA, ou se esta não cumprir com suas obrigações contratuais, haverá perda ao 
direito de reajuste do contrato. 
 
CLAUSULA QUINTA - DO GESTOR E DA FISCALIZAÇÃO: 
1.1 - Será designado como gestor do Contrato o (a) Sr (a) (....) 
1.2 - Será designado como responsável administrativo pela fiscalização da execução da 
entrega dos serviços, objeto deste contrato, o (s) servidor (es) (....), nomeado (s) por por-
taria municipal, ao (s) qual (is) compete (m) o acompanhamento da execução do objeto da 
presente contratação, informando ao gestor as ocorrências que possam prejudicar o bom 
andamento do contrato e ainda: 
1.2.1 - Atestar, em documento hábil, o fornecimento e a entrega dos equipamentos e após 
conferência prévia do objeto contratado encaminhar os documentos pertinentes ao gestor 
para certificação; 
1.2.2 - Confrontar os preços e quantidades constantes da nota fiscal com os estabeleci-
dos no contrato; 
1.2.3 - Verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encontram-se de 
acordo com o estabelecido no instrumento contratual; 
1.2.4 - Comunicar ao gestor eventuais atrasos nos prazos de entrega e/ou execução do 
objeto, bem como os pedidos de prorrogação, se for o caso; 
1.2.5 - Acompanhar e controlar, quando for o caso, o estoque de materiais de reposição, 
destinado à execução do objeto contratado, relativamente à qualidade e quantidade ne-
cessárias e /ou previstas contratualmente; 
1.2.6 - Informar, em prazo hábil no caso de haver necessidade de acréscimos ou supres-
sões no objeto do contrato ao gestor do contrato; 
1.2.7 - Emitir e controlar, periodicamente, as ordens de serviço necessárias para a execu-
ção do objeto contratado; 
2 - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
empresa vencedora do certame, pelos danos causados a Administração ou a terceiros, 
resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou 
prepostos. 
3 - A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da Administração, não elide nem 
diminui a responsabilidade da empresa quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas 
entre as partes, responsabilizando esta quanto a quaisquer irregularidades resultantes de 
imperfeições técnicas, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, que não 
implicarão corresponsabilidade da Administração ou do servidor designado para a fiscali-
zação; 
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4 – À Administração não caberá qualquer ônus pela rejeição dos produtos considerados 
inadequados. 
5 - Ao preposto da CONTRATADA competirá, entre outras atribuições: 
5.1 - Representar os interesses desta perante a Administração; 
5.2 - Realizar os procedimentos administrativos junto a Administração; 
5.3 - Manter a Administração informada sobre o andamento e a qualidade dos produtos 
fornecidos; 
5.4 - Comunicar eventuais irregularidades de caráter urgente, por escrito, ao fiscal do con-
trato com os esclarecimentos julgados necessários. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 
própria, prevista no orçamento do Município de Canoinhas, para o exercício de 2022, na 
classificação a seguir: 
 
(...) 
 
CLÁUSULA SETIMA - DAS SANÇÕES: 
1 – Observado o disposto no art. 156 da Lei n° 14.133/2021, poderão ser aplicadas as se-
guintes sanções à CONTRATADA: 
1.1 - Advertência; 
1.2 - Multa compensatória entre [0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por 
cento)] do valor do contrato celebrado; 
1.3 - Impedimento de licitar e contratar; 
1.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 
1.5 - O procedimento, hipóteses de descumprimento e aplicação das sanções seguirá 
os preceitos  estabelecidos na Lei n. 14.133/21. 
1.6 - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de paga-
mento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse va-
lor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. 
1.7 - A aplicação das sanções previstas no caput deste artigo não exclui, em hipótese al-
guma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública. 
1.8 - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mo-
ra, no percentual de 10% da obrigação não cumprida. 
1.9 - A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em 
compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de 
outras sanções previstas no item 1. 
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1.10 - As sanções previstas nos itens 1.1, 1.3. e 1.4 poderão ser aplicadas cumulativa-
mente com a prevista no item 1.5, nos termos do art. 156, § 7º, da Lei n. 14.133/21. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA EXECUÇÃO DO OBJETO: 
1 - A CONTRATADA deverá executar o objeto contratado conforme solicitação da CON-
TRATANTE, nos termos prescritos no Termo de Referência, obedecendo-se ainda os 
seguintes preceitos: 
1.1 - O responsável pelo recebimento do objeto deverá atestar a qualidade e quantidade 
dos produtos, devendo rejeitar qualquer objeto que esteja em desacordo com o especifi-
cado no Termo de Referência. 
2 - Em conformidade com o artigo 140 da Lei n. 14.133/21, o objeto deste contrato será 
recebido: 
2.1 - Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com 
as especificações;  
2.2 - Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do objeto e conse-
quente aceitação. 
3 - Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os produtos foram entregues em 
desacordo com a proposta, com defeito/má qualidade, fora de especificação ou incomple-
tos, após a notificação por escrito à CONTRATADA, serão interrompidos os prazos de 
recebimento e suspenso o pagamento, até que sanada a situação. 
4 - O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez 
e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfei-
ta execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 
5 - Os ensaios, os testes e as demais provas para aferição da boa execução do objeto do 
contrato, exigidos por normas técnicas oficiais correrão por conta do contratado. 
 
CLÁUSULA NONA - DA EXTINÇÃO 
1 - A extinção do contrato poderá ser: 
1.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de des-
cumprimento decorrente de sua própria conduta; 
1.2 - Consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê 
de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração; 
2 - A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção consensual 
deverão ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente 
e reduzidas a termo no respectivo processo. 
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3 - Quando a extinção decorrer de culpa exclusiva da Administração, o contratado será 
ressarcido pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido e terá direito a 
aos pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção. 
4 - Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegura-
do o contraditório e a ampla defesa. 
5 - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 
 
CLÁUSULA DECIMA - DA PUBLICAÇÃO: 
1 - Caberá à CONTRATANTE providenciar, por sua conta, a publicação do contrato no 
Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP e divulgá-lo em seu sítio eletrônico ofi-
cial. 
2 - A divulgação do contrato no PNCP deverá observar o prazo máximo de 10 (dez) 
dias úteis, a contar da assinatura do contrato, como condição de eficácia do negócio jurí-
dico. Em caso de obras, deverá ser atendido o art. 94, §3º, da Lei n. 14.133/21. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VINCULAÇÃO 
1 - Aplica-se ao presente contrato a Lei n. 14.133/21. 
2 - Considera-se integrantes do presente instrumento o ato que autorizou a contratação 
direta, a respectiva proposta e o termo de referência, se houver, independentemente de 
transcrição. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS: 
O presente instrumento contratual rege-se, em casos omissos, por outras normas de direi-
to público ou privado que melhor tutelem o interesse público (coletivo), sendo que eventu-
ais dúvidas sobre a execução e interpretação das Cláusulas do presente contrato serão 
solucionadas por meio da aplicação do princípio constitucional da proporcionalidade, da 
boa-fé objetiva (art. 422, do Código Civil) e da função social dos contratos (art. 421 e 
2.035, parágrafo único, do Código Civil), bem como de conformidade com os princípios 
gerais de direito, levando-se em conta sempre e preponderantemente o interesse público 
(coletivo) a ser protegido/tutelado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ANÁLISE: 
A minuta do presente instrumento de contrato foi devidamente pré-aprovada pelo Depar-
tamento Jurídico da CONTRATANTE, conforme determina a legislação em vigor. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO: 
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Para os conflitos jurídicos oriundos do presente instrumento, fica eleito o foro da Comarca 
de Canoinhas – SC, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja ou venha a se tornar. Assim, justas e acordadas, as partes assinam o presente ins-
trumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito legal, na presença das 
testemunhas abaixo nominadas. 
    
                                                                                                      
                    CONTRATANTE                                                     CONTRATADA 
            Prefeito ou gestor da entidade                                        Representante 
 
 
 
Visto:  
         Minuta Pré-aprovada pelo Departamento Jurídico 
 

 
 
 
Testemunhas:           
 _____________________                          _________________________ 
  Nome:                                                        Nome: 
  CPF:                                                           CPF: 
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ANEXO II 
CHECKLIST PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DO VALOR 

(Contratação Direta – fundamento nos incisos I e II do Art. 75 da Lei 14.133/2021) 
 
 

Item Descrição Dispositivo Legal Competência S/N Obs 
01 Existência de documento de 

formalização de demanda e, se 
for o caso, estudo técnico pre-
liminar, termo de referência 
(assinado pela autoridade 
competente), projeto básico ou 
projeto executivo. 
 
Obs. 1: Se os elementos do 
estudo técnico preliminar já 
puderem ser apresentados com 
o Termo de Referência, sem 
prejuízos à Administração, não 
será necessária sua elaboração 
e juntada aos autos. 
 
Obs. 2: No mínimo, deverá 
existir Termo de Referência, 
contendo os elementos defini-
dos no art. 6º, XXIII, da Lei n. 
14.133/21 e, no caso das com-
pras, as informações comple-
mentares presentes no art. 40, 
§1º, da mesma lei. 
 
Obs. 3: Os casos previstos no 
Decreto Municipal nº 135/2022 
poderão estabelecer as situa-
ções de dispensa de apresen-
tação de Estudo Técnico Preli-
minar e Termo de Referência; 

Art. 72, I, IV, VI, VII da Lei 
n. 14.133/21: 
 
Art. 72. O processo de 
contratação direta, que 
compreende os casos de 
inexigibilidade e de dis-
pensa de licitação, deverá 
ser instruído com os se-
guintes documentos: 
I - documento de formali-
zação de demanda e, se 
for o caso, estudo técnico 
preliminar, análise de 
riscos, termo de referên-
cia, projeto básico ou 
projeto executivo; 
(...) 
IV - demonstração da 
compatibilidade da previ-
são de recursos orçamen-
tários com o compromisso 
a ser assumido; 
(...) 
VI - razão da escolha do 
contratado; 
VII - justificativa de preço; 
 

Secretaria ou 
Entidade 

  

02 

Estimativa de despesa, que 
deverá ser calculada estabele-
cida a partir do procedimento 
de pesquisa de preços, con-
forme art. 23 da Nova Lei de 
Licitações e Contratos Adminis-
trativos, bem como nos casos 
previstos em Decreto Municipal 
nº 135/2022. 

Art. 72, inciso II, e art. 23 
da Lei n. 14.133/21: 
 
Art. 72. O processo de 
contratação direta, que 
compreende os casos de 
inexigibilidade e de dis-
pensa de licitação, deverá 
ser instruído com os se-
guintes documentos: 
(..) 
II - estimativa de despesa, 
que deverá ser calculada 
na forma estabelecida 

Secretaria ou 
Entidade   
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no art. 23 desta Lei1; 
03 

Parecer jurídico e Pareceres 
técnicos, se for o caso, que 
demonstrem o atendimento dos 
requisitos exigidos. 
 

Art. 72, inciso III, da Lei n. 
14.133/21: 
 
Art. 72. O processo de 
contratação direta, que 
compreende os casos de 
inexigibilidade e de dis-
pensa de licitação, deverá 
ser instruído com os se-
guintes documentos: 
(...) 
III - parecer jurídico e 
pareceres técnicos, se for 
o caso, que demonstrem 
o atendimento dos requisi-
tos exigidos; 

Departamento 
Jurídico, salvo 
de dispensa de 
parecer, ou 
demais órgãos a 
depender do 
parecer técnico. 

  

04 

Indicação do recurso próprio 
para a despesa e comprovação 
da existência de previsão de 
recursos orçamentários, de 
acordo com o respectivo cro-
nograma. 
 
Obs.: Para tanto, juntar autori-
zação financeira, com a decla-
ração de compatibilidade orça-
mentária e financeira. 

Arts. 72, inciso IV, e 150 
da Lei n. 14.133/21: 
 
Art. 72. O processo de 
contratação direta, que 
compreende os casos de 
inexigibilidade e de dis-
pensa de licitação, deverá 
ser instruído com os se-
guintes documentos: 
(...) 
IV - demonstração da 
compatibilidade da previ-
são de recursos orçamen-
tários com o compromisso 
a ser assumido; 

Secretaria de 
Administração 

  

05 
Documentos de habilitação 
jurídica, qualificação técni-
ca/econômica, se for o caso, e 
de regularidade fiscal, trabalhis-
ta e em relação ao FGTS. De-
verá, também, consultar o 
Cadastro Nacional de Empre-
sas Inidôneas e Suspensas 
(Ceis), Cadastro Nacional de 
Empresas Punidas (Cnep) e 
cadastros locais de suspensão, 
impedimento ou inidoneidade. 

Arts. 72, inciso V, da Lei 
n. 14.133/21: 
 
Art. 72. O processo de 
contratação direta, que 
compreende os casos de 
inexigibilidade e de dis-
pensa de licitação, deverá 
ser instruído com os se-
guintes documentos: 
(...) 
V - comprovação de que o 
contratado preenche os 
requisitos de habilitação e 
qualificação mínima ne-
cessária2; 

Setor de Licita-
ções 

  

                                                 
1 Deverão ser observados os parâmetros art. 23 da Lei n° 14.133/2021 e as disposições em Decreto Muni-
cipal sobre a pesquisa de preços. 
 
2 Sobre os documentos de habilitação, ver os artigos 67, 68, 69 e 70, III, da Lei n° 14.133/2021. 
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06 

Autorização emitida pela auto-
ridade competente 

Art. 72, inciso VIII, da Lei 
da Lei 14.133/2021: 
 
Art. 72. O processo de 
contratação direta, que 
compreende os casos de 
inexigibilidade e de dis-
pensa de licitação, deverá 
ser instruído com os se-
guintes documentos: 
(...) 
VIII - autorização da auto-
ridade competente. 

Secretaria ou 
Entidade por 
meio de seu 
secretário com-
petente ou ges-
tor. 

  

07 

Documento assinado pelo 
secretário ou autoridade da 
entidade competente informan-
do que foram observados o 
somatório do dispêndio no 
exercício financeiro pela res-
pectiva unidade gestora e o 
somatório da despesa realizada 
com objetos de mesma nature-
za, entendidos como tais aque-
les relativos a contratações no 
mesmo ramo de atividade. 

Art. 75, §1º e §7º, da Lei 
14.133/213: 
 
Art. 75. É dispensável a 
licitação: 
I - para contratação que 
envolva valores inferiores 
a R$ 100.000,00 (cem mil 
reais), no caso de obras e 
serviços de engenharia ou 
de serviços de manuten-
ção de veículos automoto-
res: 
II - para contratação que 
envolva valores inferiores 
a R$ 50.000,00 (cinquenta 
mil reais), no caso de 
outros serviços e com-
pras; 
(...) 
§ 1º Para fins de aferição 
dos valores que atendam 
aos limites referidos nos 
incisos I e II 
do caput deste artigo, 
deverão ser observados: 
I - o somatório do que for 
despendido no exercício 
financeiro pela respectiva 
unidade gestora; 
II - o somatório da despe-
sa realizada com objetos 
de mesma natureza, en-
tendidos como tais aque-
les relativos a contrata-
ções no mesmo ramo de 
atividade. 
(...) 
§ 7º Não se aplica o dis-

Secretaria ou 
Entidade por 
meio de seu 
secretário com-
petente ou ges-
tor. 

  

                                                 
3
 Dispõe o Art. 182 da Lei 14.133/2021: O Poder Executivo federal atualizará, a cada dia 1º de janeiro, pelo 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) ou por índice que venha a substituí-lo, 
os valores fixados por esta Lei, os quais serão divulgados no PNCP 
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posto no § 1º deste artigo 
às contratações de até R$ 
8.000,00 (oito mil reais) 
de serviços de manuten-
ção de veículos automoto-
res de propriedade do 
órgão ou entidade contra-
tante, incluído o forneci-
mento de peças. 
 

08 

Divulgação de aviso em sítio 
eletrônico oficial pelo prazo 
mínimo de 3 dias úteis, a fim de 
colher outras propostas, OU 
justificativa acerca de não a-
tendimento à preferência de 
prévia divulgação. 

Art. 75, §3º, da Lei  n. 
14.133/14 
 
Art. 75. É dispensável a 
licitação: 
I - para contratação que 
envolva valores inferiores 
a R$ 100.000,00 (cem mil 
reais), no caso de obras e 
serviços de engenharia ou 
de serviços de manuten-
ção de veículos automoto-
res 
II - para contratação que 
envolva valores inferiores 
a R$ 50.000,00 (cinquenta 
mil reais), no caso de 
outros serviços e com-
pras;        . 
(...) 
§ 3º As contratações de 
que tratam os incisos I e II 
do caput deste artigo 
serão preferencialmente 
precedidas de divulgação 
de aviso em sítio eletrôni-
co oficial, pelo prazo mí-
nimo de 3 (três) dias úteis, 
com a especificação do 
objeto pretendido e com a 
manifestação de interesse 
da Administração em 
obter propostas adicionais 
de eventuais interessa-
dos, devendo ser selecio-
nada a proposta mais 
vantajosa. 

Setor de Licita-
ções 

  

09 Minuta do contrato OU instru-
mento equivalente. 
 
Obs. 1: conforme art. 95, inciso 
I, da Lei 14.133/21, é dispensá-
vel o instrumento contratual no 
caso dispensa de licitação em 
razão de valor. Nesse caso, o 

Art. 95, inciso I, da Lei 
14.133/21: 
 
Art. 95. O instrumento de 
contrato é obrigatório, 
salvo nas seguintes hipó-
teses, em que a Adminis-
tração poderá substituí-lo 
por outro instrumento 

Setor de Licita-
ções 
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contrato poderá ser substituído 
por outro instrumento hábil, 
como carta-contrato, nota de 
empenho de despesa, autori-
zação de compra ou ordem de 
execução de serviço. 

hábil, como carta-
contrato, nota de empe-
nho de despesa, autoriza-
ção de compra ou ordem 
de execução de serviço: 
I - dispensa de licitação 
em razão de valor; 
 

10 

A publicação do ato que autori-
za a dispensa no sítio eletrôni-
co oficial da Administração e no 
PNCP. 

Arts. 72, parágrafo único e 
94 da Lei n. 14.133/21. 
 
Art. 72. O processo de 
contratação direta, que 
compreende os casos de 
inexigibilidade e de dis-
pensa de licitação, deverá 
ser instruído com os se-
guintes documentos: 
Parágrafo único. O ato 
que autoriza a contrata-
ção direta ou o extrato 
decorrente do contrato 
deverá ser divulgado e 
mantido à disposição do 
público em sítio eletrônico 
oficial. 
 
Art. 94. A divulgação no 
Portal Nacional de Contra-
tações Públicas (PNCP) é 
condição indispensável 
para a eficácia do contrato 
e de seus aditamentos e 
deverá ocorrer nos se-
guintes prazos, contados 
da data de sua assinatura: 
I - 20 (vinte) dias úteis, no 
caso de licitação; 
II - 10 (dez) dias úteis, no 
caso de contratação dire-
ta. 
§ 1º Os contratos celebra-
dos em caso de urgência 
terão eficácia a partir de 
sua assinatura e deverão 
ser publicados nos prazos 
previstos nos incisos I e II 
do caput deste artigo, sob 
pena de nulidade. 
§ 2º A divulgação de que 

Setor de Licita-
ções 
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trata o caput deste artigo, 
quando referente à contra-
tação de profissional do 
setor artístico por inexigibi-
lidade, deverá identificar 
os custos do cachê do 
artista, dos músicos ou da 
banda, quando houver, do 
transporte, da hospeda-
gem, da infraestrutura, da 
logística do evento e das 
demais despesas específi-
cas. 
§ 3º No caso de obras, a 
Administração divulgará 
em sítio eletrônico oficial, 
em até 25 (vinte e cinco) 
dias úteis após a assina-
tura do contrato, os quan-
titativos e os preços unitá-
rios e totais que contratar 
e, em até 45 (quarenta e 
cinco) dias úteis após a 
conclusão do contrato, os 
quantitativos executados 
e os preços praticados. 
§ 4º (VETADO). 
§ 5º (VETADO). 
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 Circular 1- 12.119/2022

De: Winston L. - GAB - LC

Para: setores (0)0 setores

Data: 10/06/2022 às 14:53:41

 

Complementando as informações acima, a orientação expedida na orientação normativa refere-se às contratações a
serem realizadas à luz da Lei 14.133/2021, Nova Lei de Licitações, que assim prevê em seu art. 53, §5º:

Art. 53.

(...)

§º 5º É dispensável a análise jurídica nas hipóteses previamente definidas em ato da autoridade jurídica máxima
competente, que deverá considerar o baixo valor, a baixa complexidade da contratação, a entrega imediata do
bem ou a utilização de minutas de editais e instrumentos de contrato, convênio ou outros ajustes previamente
padronizados pelo órgão de assessoramento jurídico.

Os limites a que se refere a orientação normativa são os previstos no art. 75, I e II, da Nova Lei de Licitações:

Art. 75. É dispensável a licitação:

I - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso de obras e serviços de
engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores;

II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e
compras;

Adverte-se que as contratações de pequena não poderão ser realizadas sem o devido planejamento, tendo em vista
o disposto no §1º do mesmo artigo:

Art. 75

(...)

§1º Para fins de aferição dos valores que atendam aos limites referidos nos incisos I e II do caput deste artigo,
deverão ser observados:

I - o somatório do que for despendido no exercício financeiro pela respectiva unidade gestora;

II - o somatório da despesa realizada com objetos de mesma natureza, entendidos como tais aqueles relativos a
contratações no mesmo ramo de atividade.

Sobre o conceitos citados nos incisos I e II acima transcritos, a Assessoria  Zenite em Licitações e Contratos
Administrativos assim define:

Indaga-se sobre os significados das expressões “unidade gestora” e “objetos de mesma natureza” considerando o
previsto § 1º do art. 75 da nova Lei de Licitações. Conforme analisado, “em que pese não constar expressamente na
Lei nº 14.133/2021, entendemos possível e pertinente, para fins do § 1º do art. 75 da lei, compreender por ‘unidade
gestora’ as unidades administrativas – órgãos e entidade – com competência para gerir recursos orçamentários de
modo a empenhá-los para fazer frente à realização de despesas. Adotada essa compreensão, para fins do § 1º do
art. 75 da Lei nº 14.133/2021, deve-se considerar por ‘objetos de mesma natureza’ aqueles que constituem um
‘gênero’, do qual são ‘espécies’ os itens que se inserem em um mesmo ramo de atividade”. (1)

Por fim, informa-se às secretarias, entidades e demais setores envolvidos nas contratações que, para
a procedimentailzação dos pedidos, deverá ser fielmente observado o checklist que consta no Anexo II, cujas
atribuições deverão ser realizadas de acordo com a competência prevista na tabela para cada setor.

_

Winston Beyersdorff Lucchiari

Advogado da Prefeitura Municipal de Canoinhas
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(1) O que são “unidade gestora” e “objetos de mesma natureza” considerando o previsto § 1º do art. 75 da nova
Lei de Licitações? Zênite Fácil, categoria Perguntas e Respostas, jun. 2021. Disponível em:
http://www.zenitefacil.com.br. Acesso em: 10 jun 2022.
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 Circular 2- 12.119/2022

De: Edmilson V. - SMO

Para: setores (0)0 setores

Data: 14/06/2022 às 15:46:07

 

Boa Tarde!

Segue Orientação Normativa 01/2022 - Análise Jurídica.

Atenciosamente!

Muito Obrigado!

_

Edmilson Verka 

Secretário de Obras
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  Memorando 3- 12.301/2022

De: Adilson R. - SMAFO - DL

Para: PLO  - A/C Rafael S.

Data: 14/06/2022 às 14:23:39

 

Solicito dotação no valor de R$ 38.976,25 para dar andamento ao processo. Os valores de referência podem ser
acessados por meio do Memorando 11.919/2022 - Manutenção Ônibus (óleo ATF20 e 15W40) Intervenção, Memorando
10.293/2022 - Manutenção - Recapagem de Pneu - Intervençãoe Memorando 10.162/2022 - CONTRATAÇÃO SERVIÇOS
BORRACHARIA SOCORRO NO INTERIOR.

_

Adilson Fernando Ribeiro 
Setor de Licitações.

Anexos:

cotacao_intervencao.xlsx
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  Memorando 11.919/2022

De: Marina O. - CITE

Para: CITE  - A/C Zenici H.

Data: 08/06/2022 às 12:02:42

 

Bom dia,

Considerando o Decreto de Intervenção nº 079/2022;

Considerando a Portaria nomeando a Comissão de Intervenção nº 713/2022 e alterada pela Portaria nº 801/2022;

Considerando a necessidade de aquisição de itens e prestação de serviços emergenciais e indispensáveis para
manutenção da frota de transporte escolar, conforme Contrato PMC nº 39/2020 e aditivos;

Considerando os relatos dos motoristas e a informações apresentadas pelo servidor Fernando Oliveira da
necessidade dos óleos ATF 20 3 SAE 15W40; 

Considerando a orientação (01/04/2022 - reunião das 9h às 12h) do departamento jurídico sobre as aquisições serem
utilizadas, primeiramente, pelo registro de preço, ausente este, por , no mínimo, 03 orçamentos, devendo seguir os
trâmites já utilizados habitualmente na Prefeitura;

Considerando que o transporte escolar é Serviço Essencial (frota de 30 ônibus e + 3 reservas) e é dever do Estado
resguardar o direito constitucional de acesso a unidade escolar o qual deve ser desempenhado com segurança;

Considerando que a frota é evidentemente precarizada e a informação do Sr. Fernando Oliveira de que as
quantidades solicitadas serão suficientes até o final do prazo de Intervenção  ; 

Por fim, solicitamos a aquisição de:

01 unidade balde  de óleo ATF 20 W, com 20litros 
04 unidades de óleo lubrificante SAE 15W40, com 20 litros cada.

Segue orçamento.

Respeitosamente, 

_

Marina Nishimori Olescowicz

Agente Administrativa 

Secretaria M. de Assistência Social

Anexos:

Orcamento_OLEO_TF_20_E_15W40.pdf
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  Memorando 1- 11.919/2022

De: Zenici H. - CITE

Para: SMAFO - DC 

Data: 08/06/2022 às 15:00:33

 

Boa tarde,

Considerando a justificativa apresentada e necessidade do serviço, a despesa segue autorizada conforme
solicitação.

_

Atenciosamente,

Zenici Dreher Herbst

Assistente Social CRESS/SC 3114 

Secretária Municipal de Assistência Social

Canoinhas/SC
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  Memorando 2- 11.919/2022

De: Marco B. - SMAFO - DC

Para: SMAFO - DL  - A/C Adilson R.

Data: 08/06/2022 às 15:11:44

 

Prezado, boa tarde.

Considerando que o limite pertinente a aquisição dos itens supra já foi excedido, encaminho para verificação de
viabilidade de dispensa de licitação conforme informações expostas no caputdo presente memorando.

Atenciosamente,     

_

Marco Aurélio de Brum 

Agente Administrativo

Setor de Compras
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  Memorando 3- 11.919/2022

De: Adilson R. - SMAFO - DL

Para: GAB - LC  - A/C Winston L.

Data: 08/06/2022 às 19:12:48

 

Prezado, como informado pelo setor de compras, não há mais saldo para compra por meio de dispensa de licitação
com fundamento no artigo 24, inciso I. Questiono quanto à legalidade de forma emergencial, conforme exposto
acima.

_

Adilson Fernando Ribeiro 

Setor de Licitações.
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  Memorando (Nota interna 08/06/2022 19:13) 11.919/2022

De: Adilson R. - SMAFO - DL

Para:  

Data: 08/06/2022 às 19:13:44

 

Correção: artigo 24, inciso II da Lei 8.666/93.

_

Adilson Fernando Ribeiro 

Setor de Licitações.
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  Memorando 4- 11.919/2022

De: Winston L. - GAB - LC

Para: SMAFO - DL  - A/C Adilson R.

Data: 09/06/2022 às 08:30:18

 

Prezado, procurando responder objetivamente a questão, este Departamento posiciona-se da seguinte forma:

- Sim, em tese, é possível, mas essa é uma escolha da Secretaria, que deverá justificá-la, e não deste setor. Para
proceder à contratação, poderão ser observados os apontamentos expostos no parecer que consta ao Despacho n° 5

do Memorando 10.293/2022 - Manutenção - Recapagem de Pneu - Intervenção no que tange à escolha pela aplicação

ou não da Nova Lei de Licitações e a observação dos pressupostos para a configuração  da situação de emergência,
conforme previsão da legislação à luz da realidade fática (de preferência juntando-se a documentação necessária).
Em suma, caberá à secretaria realizar juízo de subsunção da norma autorizadora da dispensa ao caso concreto.

- Deverá, no requerimento, ser indicado o artigo que autoriza a contratação, seja pela lei antiga ou pela lei nova, bem
como o que prevê o procedimento de justificação da contratação direta (tais artigos estão expressamente citados no
parecer que consta ao Memorando mencionado acima);

- A secretaria deverá ter a cautela necessária em sua motivação para que não se levante a hipotése da ocorrência de
suposta "emergência fabricada", que é aquela situação causada pela demora da própria Administração. Com efeito,
dado o período em que a intervenção já perdura, a recomendação é de que a situação emergencial esteja exposta a
tal ponto que possa estar demonstrada a impossibilidade de prever necessidade da aquisição dos produtos
especificados por meio de um procedimento licitatório dentro desse interim.

- Como o presente Memorando foi voltado à realização de uma "compra direta", que nada mais é uma dispensa pelo
pequeno valor, entende-se pela necessidade de abertura de outro Memorando tratando especificamente de pedido
de dispensa por situação emergencial, devendo-se, para tanto, serem tomadas as cautelas explicitadas alhures;

_

Winston Beyersdorff Lucchiari

Advogado da Prefeitura Municipal de Canoinhas

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante Data Assinatura

Winston Beyersdorff Lucchi... 09/06/2022 08:30:36 1Doc WINSTON BEYERSDORFF LUCCHIARI CPF 053.XXX.XX...

Para verificar as assinaturas, acesse https://canoinhas.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 784A-B37A-9AA7-D007 
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  Memorando 5- 11.919/2022

De: Adilson R. - SMAFO - DL

Para: CITE  - A/C Marina O.

Data: 09/06/2022 às 15:42:34

 

Segue orientação jurídica.

_

Adilson Fernando Ribeiro 

Setor de Licitações.
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  Memorando 6- 11.919/2022

De: Marina O. - CITE

Para: SMAFO - DC 

Data: 23/06/2022 às 13:06:35

 

Boa tarde,

Considerando as justificativas acima expostos e em atendimento ao Despacho, informo que foi homologado a DL
10/2022. Assim, solicitamos a aquisição dos itens abaixo:

Dispensa de Licitação nº 10/2022

Fornecedor: DAROLT ELETRONICA DIESEL LTDA

Item 4 - 02 unidades de Balde de Óleo ATF 20W com 20 litros (Lumax)= Valor Total R$ 836,80

Item 5 - 04 unidade de Balde de Óleo Lubrificante SAE 15W40 com 20 litros (lumax) = Valor Total R$ 1.593,60

Atenciosamente,

_

Marina Nishimori Olescowicz

Agente Administrativa 

Secretaria M. de Assistência Social
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  Memorando 7- 11.919/2022

De: Daniela S. - SMAFO - DC

Para: CITE  - A/C Marina O.

Data: 23/06/2022 às 13:28:15

 

Boa tarde,

Comunicamos que segue anexa a Autorização de Fornecimento nº 1979 de 2022. Solicitamos que seja realizada a
conferência final referente a aquisição dos itens, quantidades, valor, descrição, endereço de entrega, etc., conforme
solicitado e se todas as informações estiverem corretas, que seja enviado ao fornecedor para realização da entrega. 

Atenciosamente,

_

Daniela Cristina da Silva 

AGENTE ADMINISTRATIVO

Anexos:

AF_N_1979_2022_2_.pdf
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Autorização de Fornecimento

Prefeitura Municipal de Canoinhas

Usuário: Daniela Cristina da
Chave de Autenticação Digital

1718-8536-704
Página

1 / 1https://www.pmc.sc.gov.br
CNPJ: 83.102.384/0001-80 Fone: (47) 3621-7700
Rua Felipe Schmidt, 10 - Centro - 89.460-000 - Canoinhas/ SC

1979/2022Número:
Emissão: 23/06/2022

Objeto: AQUISIÇÃO DE BALDES DE ÓLEO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DA EMPRESA TRANSPORTE E FRETAMENTO SANTA CRUZ,
QUE  REALIZAM  O  TRANSPORTE  ESCOLAR  DOS  ALUNOS  MATRICULADOS  NA  REDE  MUNICIPAL  E  ESTADUAL  DE  ENSINO  DEVIDO
INTERVENÇÃO,  CONFORME  DECRETO  MUNICIPAL  Nº  79/2022  E  SOLICITADO  NO  MEMORANDO  Nº  12301  DE  2022.

Órgão Orçam.: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL E EDUCAÇÃO Despesa: 32 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Un. Orçam.: 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Função: 12 - Educação Detalhamento: 26 - serviços de transporte escolar

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental Fonte de recurso: 10100 - Rec. Imp. e de Transf. Imp. - Educação

Programa: 5 - GESTÃO INOVADORA E QUALITATIVA EM EDUCAÇÃO

Ação: 2.5 - Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental

DL10/2022Licitação: Modalidade: Dispensa por Justificativa Finalidade: Contratação de Serviços

2302/2022 Empenho: 3612/2022Pré-empenho:

13144 - DAROLT ELETRONICA DIESEL LTDAFornecedor:

DAROLT ELETRONICA DIESELNome Fantasia:

Araranguá - SCCidade:

Fone: (48) 9955-6220

88.904-110CEP:

Agência: C/C:

CPF/CNPJ: 36.381.014/0001-40

Banco:

E-mail:

Endereço: AL ASCENDINO MORAES DE SA, 1747 - MATO ALTO

Tipo de entrega: Única

Prazo de entrega:  Os itens especificados 4 e 5 deverão ser entregues à Comissão de Intervenção na Secretaria de Assistência Social,  Rua 3 de Maio, 146,
Canoinhas – SC.

Local de entrega:  Os itens especificados 4 e 5 deverão ser entregues à Comissão de Intervenção na Secretaria de Assistência Social,  Rua 3 de Maio, 146,
Canoinhas – SC.

Pagamento: O pagamento ocorrerá em até 30 dias após o recebimento do produto com a nota fiscal correspondente, sendo seu quantitativo conferido
pelo  agente que receber  o  produto.  A CONTRATADA deverá manter  documento comprobatório  do serviço,  com a descrição completa  do
serviço realizado, assinatura do servidor/motorista da empresa interveniada e demais documentos comprobatórios da execução do serviço.

Fica autorizado o fornecimento dos itens abaixo discriminados:
Item Quantidade Unidade de medida Material/Serviço

Descrição
Valor unitário (R$) Valor total (R$)

4 2,00000 836,80418,4000068723 - ÓLEO ATF 20WBALDES
Complemento do item: Balde de Óleo ATF 20W com 20 litros.

Marca: LUMAX
5 4,00000 1.593,60398,4000040375 - ÓLEO 15W40 C/ 20 LITROSBALDES

Complemento do item: Balde de Óleo Lubrificante SAE 15W40 com 20 litros.
Marca: LUMAX

R$ 2.430,40Valor desta autorização:

Nota: "O NÚMERO DO EMPENHO DEVERÁ CONSTAR NA NOTA FISCAL", "A CONTA BANCÁRIA PARA O DEPÓSITO DO VALOR DA COMPRA DEVERÁ ESTAR VINCULADA AO CNPJ DA EMPRESA".

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CANOINHAS

Daniela Cristina da Silva
Setor de Compras

Marco Aurélio de Brum
Setor de Compras
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  Memorando 10.293/2022

De: Marina O. - CITE

Para: CITE  - A/C Zenici H.

Data: 20/05/2022 às 11:47:56

 

Bom dia,

Considerando o Decreto de Intervenção nº 079/2022;

Considerando a Portaria nomeando a Comissão de Intervenção nº 713/2022 e alterada pela Portaria nº 801/2022;

Considerando a necessidade da prestação de serviços emergenciais e indispensáveis para manutenção da frota de
transporte escolar, conforme Contrato PMC nº 39/2020 e aditivos;

Considerando o relatos dos motoristas e a informações apresentadas pelo servidor Fernando Oliveira., ambos via
app (grupo Transporte Escolar) das necessidades apresentadas com relação ao "PNEUS QUE EM SITUAÇÃO
PRECÁRIA DE RODAGEM, (...) que há muito tempo não fizeram recapes dos pneus" e ainda, rodam muito em
estradas de chão; 

Considerando a orientação (01/04/2022 - reunião das 9h às 12h) do departamento jurídico sobre as aquisições serem
utilizadas, primeiramente, pelo registro de preço, ausente este, por , no mínimo, 03 orçamentos;

Considerando que o transporte escolar é Serviço Essencial (frota de 30 ônibus e + 3 reservas), garantindo direito
constitucional de acesso a unidade escolar o qual deve ser desempenhado com segurança;

Assim, diante das considerações sugere-se inicialmente que o setor de compras verifique qual empresa estará
habilitada para fornecer o serviço, para que posteriormente possamos contatá-los para avaliação dos pneus "aptos" à
recapagem. Após a avaliação, possamos empenhar as quantidades exatas. Não sendo este o entendimento, solicita-
se o empenho estimativo de  27 unidades de recapagem de pneus (quantidade extraída dos pneus novos que foram
substituídos, porém tem -se a notícia (Fernando) nem todos poderão ser recapados pois visualmente "aparecem
arames e ferrinhos"). 

Atenciosamente, 

_

Marina Nishimori Olescowicz

Agente Administrativa 

Secretaria M. de Assistência Social

Anexos:

IMG_20210316_130718_jpg_IMAGEM_PNEU_NURILLE.jpg

Orcamento_BORRACHARIA_DO_FOCAdownload.pdf

Orcamento_FM_PNEUS_1_docx_RECAPAGEM.docx

Orcamento_MORESCHI_PNEUS_RECAPAGEM.pdf

Orcamento_RK2_pdf_RECAPAGEM.pdf

Webmail____Boa_tarde_Segue_abaixo_conforme_solicitado_orcamento_de_recape_de_pneus__.pdf

Webmail____orcamento_recape_Whats__42999408708_pdf_BORRACHARIA_DO_FOCA.pdf

Webmail____Re__Orcamento_RECAPAGEM_DE_PNEU_pdf_NURILLE.pdf

Webmail____Re__Orcamento_RECAPAGEM_DE_PNEU_pdf_RK2.pdf
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20/05/2022 10:36 webmail.pmc.sc.gov.br (900×1600)
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19/05/2022 11:59 Webmail :: Boa tarde!! Segue abaixo conforme solicitado, orçamento de recape de pneus .

webmail.pmc.sc.gov.br/?_task=mail&_safe=0&_uid=97&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1 1/1

Assunto
Boa tarde!! Segue abaixo conforme solicitado,
orçamento de recape de pneus .

De Caetano FM <emerson.caetano@fmpneus.com.br>
Para <intervencaotransporteescolar@pmc.sc.gov.br>
Data 2022-05-17 16:18
Prioridade Normal

Orçamento_padrão..docx (251 KB)
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20/05/2022 10:37 Webmail :: orçamento recape Whats: 42999408708

webmail.pmc.sc.gov.br/?_task=mail&_safe=0&_uid=98&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1 1/1

Assunto orçamento recape Whats: 42999408708
De GEFERSON BURJARKA <gefebu666@gmail.com>
Para <Intervencaotransporteescolar@pmc.sc.gov.br>
Data 2022-05-19 15:16
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17/05/2022 13:19 Webmail :: Re: Orçamento RECAPAGEM DE PNEU

webmail.pmc.sc.gov.br/?_task=mail&_safe=0&_uid=93&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1 1/1

Assunto Re: Orçamento RECAPAGEM DE PNEU
De Douglas Nurille <nurille89@gmail.com>
Para <intervencaotransporteescolar@pmc.sc.gov.br>
Data 2022-05-17 11:37

IMG_20210316_130718.jpg (~110 KB)

 
Em ter, 17 de mai de 2022 11:35, Douglas Nurille <nurille89@gmail.com> escreveu: 

Bom dia
Não possuo Recapagem na altura 18 milímetros
Mas com 20mm fica R$750,00 borracha Bandag 
 
Em ter, 17 de mai de 2022 11:25, <intervencaotransporteescolar@pmc.sc.gov.br> escreveu: 

Bom dia, estes pneus já se encontram desmontados 
Obrigada.

 
 

Em 2022-05-10 17:36, Douglas Nurille escreveu:

Boa tarde
 Retirarei estes pneus desmontados? Ou teremos que ir desmontar no local?
 
Em seg, 9 de mai de 2022 16:31, <intervencaotransporteescolar@pmc.sc.gov.br> escreveu:

Boa tarde,  
Solicitamos Orçamento para recapagem de pneus. 
Atenciosamente, 
 
Marina N. O  
SEMAS 
Prefeitura de Canoinhas - SC
 

IMG_20210316_130718.jpg IMG_20210316_130718.jpg
~110 KB
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19/05/2022 11:53 Webmail :: Re: Orçamento RECAPAGEM DE PNEU

webmail.pmc.sc.gov.br/?_task=mail&_safe=0&_uid=94&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1 1/1

Assunto Re: Orçamento RECAPAGEM DE PNEU
De Marcelo Bordinhão <marcelobordinhao@gmail.com>
Para <intervencaotransporteescolar@pmc.sc.gov.br>
Cópia <marcelo.rkpneus@gmail.com>
Data 2022-05-17 14:14

CANOINHAS.pdf (~698 KB)

Boa Tarde Marina...
 
Segue em anexo Orçamento. 
 
Marcelo Bordinhão
RK PNEUS BANDAG  
(42) 9.9129-5925
 
Em ter, 17 de mai de 2022 11:22, <intervencaotransporteescolar@pmc.sc.gov.br> escreveu: 

Bom dia,  
Segue Solicitação de Orçamento. 
OBS: Pneus a serem utilizados em estrada de chão. 
Atenciosamente, 
Marina N. O.  
Membro CITE 
Prefeitura de Canoinhas - SC
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  Memorando 1- 10.293/2022

De: Zenici H. - CITE

Para: SMAFO - DC 

Data: 30/05/2022 às 08:42:10

 

Prezados/s Senhores Bom dia;

Considerando que todos os dias os ônibus apresentam problemas com pneus e totalizam 33 ônibus para garantir o
funcionamento do Transporte Escolar no município de Canoinhas, considerando o Decreto 079/2022 e prazo para a
Intervenção até dia 29 de julho de 2022, considerando que foi comprado 22 pneus novos, mas cada ônibus necessita
de 06 pneus e que circulam na sua maioria em estradas que não são asfaltadas, e que o recape seria uma das
possibilidades mais em conta para garantirmos condições de trabalho neste período emergencial, sendo assim, a
despesa segue autorizada conforme necessidade do serviço.

_

Atenciosamente,

Zenici Dreher Herbst

Assistente Social CRESS/SC 3114 

Secretária Municipal de Assistência Social

Canoinhas/SC
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  Memorando 2- 10.293/2022

De: Marco B. - SMAFO - DC

Para: CITE  - A/C Marina O.

Data: 30/05/2022 às 09:02:01

 

Prezada, bom dia.

Informamos que não há saldo de limite para aquisição via Compra Direta do item, enquanto vigente a lei 8.666/93.
Solicitamos que o pleito seja encaminhado ao Setor de Licitações para realização de processo licitatório.

Atenciosamente, 

_

Marco Aurélio de Brum 

Agente Administrativo

Setor de Compras
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  Memorando 3- 10.293/2022

De: Zenici H. - CITE

Para: SMAFO - DL 

Data: 30/05/2022 às 11:10:53

 

Prezados Senhores Bom dia,

Solicitamos informar qual seria o meio mais rápido para prestação do serviço conforme solicitado, considerando o
caráter emergencial da situação apresentada e o prazo para funcionamento do Transporte escolar através da
intervenção.

Cabe ressaltar que temos licitação vigente para compras de pneus, porém, devido os valores dos pneus e que
estamos encaminhando este pedido para cumprimento dos serviços apenas pelo prazo da intervenção com
possibilidades de prorrogação ou não, porém, com a garantia do mínimo de segurança para os motoristas e para as
crianças e os adolescentes transportados/as.

Nesse sentido solicitamos manifestação o mais breve possível em função das demandas apresentadas diariamente.

_

Atenciosamente,

Zenici Dreher Herbst

Assistente Social CRESS/SC 3114 

Secretária Municipal de Assistência Social

Canoinhas/SC
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  Memorando 4- 10.293/2022

De: Adilson R. - SMAFO - DL

Para: GAB - LC  - A/C Winston L.

Data: 30/05/2022 às 13:08:56

 

Prezado, considerando a situação de emergência apresentada pela interventora, além do decreto 135/2022 e portaria
1.085/2022, questiono quanto à legalidade de realização de processo de dispensa de licitação com base na lei
14.133/2021.

Ressalto que em contato telefônico com a plataforma BLL, plataforma esta utilizada para realizar os pregões
eletrônicos do município, foi informado que por meio dela já é possível realizar processos de dispensa eletrônica de
licitações, tendo comunicação com o PNCP.

_

Adilson Fernando Ribeiro 

Setor de Licitações.
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  Memorando 5- 10.293/2022

De: Winston L. - GAB - LC

Para: SMAFO - DL  - A/C Adilson R.

Data: 30/05/2022 às 16:06:18

 

Parecer: 

Relatório: 

O Setor de Licitações deste Município encaminhou o Memorando em epígrafe com o seguinte questionamento:

Prezado, considerando a situação de emergência apresentada pela interventora, além do decreto 135/2022 e
portaria 1.085/2022, questiono quanto à legalidade de realização de processo de dispensa de licitação com base
na lei 14.133/2021.

Ressalto que em contato telefônico com a plataforma BLL, plataforma esta utilizada para realizar os pregões
eletrônicos do município, foi informado que por meio dela já é possível realizar processos de dispensa eletrônica
de licitações, tendo comunicação com o PNCP.

_

Adilson Fernando Ribeiro

Setor de Licitações.

O questionamento ocorreu por conta do pedido de contratação direta por dispensa de licitação, ao que parece,
emergencial, formulado pela Sra. Secretária de Assistência Social que, na oportunidade, atua como interventora
no serviço de transporte de alunos nos município, conforme Decreto de Intervenção n° 079/2022,

Desta forma, este Departamento Jurídico manifestar-se-á em conformidade com o disposto no tópico posterior.

Fundamentação: 

Por força do Decreto Municipal n° 135/2022, o Município de Canoinhas está autorizado a aplicar a Lei n°
14.133/2021 – Nova Lei de Licitações. Para tanto, o Controle Interno emitiu a Circular 10.980/2022 - ORIENTAÇÃO
06/2022 - POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI N° 14.133/2021 - NOVA LEI DE LICITAÇÕES E DECRETO MUNICIPAL
N° 135/2022com as observações necessárias no que tange à escolha das leis a serem aplicadas nas contratações,
visto que até 01º de abril de 2023 é possível a aplicação da lei antiga. Dentre tais observações, consta que
caberá ao setor solicitante realizar tal opção de forma motivada.

A hipótese de dispensa de licitação para casos de emergência ou de calamidade pública está prevista no inciso
VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021, que institui um novo regime jurídico para disciplinar as contratações da
Administração Pública direta, autárquica e fundacional:

“Art. 75. É dispensável a licitação:

(...)

VIII – nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de
situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de
pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para aquisição dos
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 1 (um) ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da
calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação de empresa já contratada com
base no disposto neste inciso;”

Observa-se que a nova lei não se diferencia em relação ao disposto na Lei nº 8.666/1993, mantendo a
possibilidade de o administrador dispensar a licitação nos casos de emergência ou de calamidade pública,
quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a
continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens,
públicos ou particulares.
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Também, tal qual admitido pela Lei nº 8.666/1993, a nova Lei de Licitações permite apenas a aquisição dos bens

necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa. Contudo, em relação às contratações de
obras e serviços, a Lei nº 14.133/2021 passa a admitir a contratação das parcelas que possam ser concluídas no
prazo máximo de 1 (um) ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade. Na Lei nº
8.666/1993 esse prazo era de até 180 dias.

A respeito dos pressupostos para a configuração da situação emergencial à luz da nova lei, há a seguinte
orientação da Equipe Técnica da Zênite:

Orientação produzida pela Equipe Zênite na vigência da Lei nº 8.666/1993, cuja racionalidade poderá
orientar a aplicação da 14.133/2021: “Para a perfeita configuração da dispensa de licitação, exige-se a
comprovação da possibilidade concreta e efetiva de dano e a demonstração de que a contratação é o meio
adequado para evitar sua ocorrência”. Em conclusão, “entendemos que não há a necessidade de toda e qualquer
contratação emergencial ser precedida de decreto exarado pelo Poder Executivo, ou seja, desde que
devidamente comprovado/demonstrado o caso de emergência (cumpridos os requisitos constantes na Lei de
Licitações) não há por que se obstar a realização da contratação direta. Ademais, concluímos que em
determinadas situações a falta da contratação emergencial poderia ensejar responsabilização dos agentes
administrativos por sua desídia” (1)

Logo, a hipótese prevista no inc. IV do art. 24 da Lei nº 8.666/93 foi idealizada para ser aplicada em situações
que impedem a seleção do terceiro por licitação, podendo tal entendimento ser replicado pela lei nova. É
necessário estar demonstrado, portanto: a)a existência de uma situação anormal que exige uma ação imediata
por parte do Poder Público; b)tal situação precisa ser impedida, atenuada ou eliminada como condição para evitar
ou minimizar dano, efetivo ou potencial; c)a solução da situação depende da contratação de terceiro, o qual
viabilizará os bens, serviços ou obras necessários para o controle da situação; e d)o meio normal (ordinário) de
seleção do terceiro se revela inadequado para viabilizar o fim, principalmente pela impossibilidade de observar
prazos e exigências definidas para a realização da licitação.

Assim como a Lei nº 8.666/1993, a Nova Lei de Licitações e Contratos veda a prorrogação dos contratos firmados
por dispensa de licitação emergencial e vai além, vedando a “recontratação de empresa já contratada com base no
disposto neste inciso”.

Outra novidade envolve a definição de situação emergencial. De acordo com a previsão contida no § 6º do art.
75, para efeito de aplicação da hipótese de dispensa de licitação, “considera-se emergencial a contratação por
dispensa com objetivo de manter a continuidade do serviço público”. Inclusive, nesses casos, “deverão ser
observados os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 desta Lei e adotadas as providências
necessárias para a conclusão do processo licitatório, sem prejuízo de apuração de responsabilidade dos agentes
públicos que deram causa à situação emergencial”.

Sobre tais disposições, pertinente citar nota elaborada por José Anacleto Abduch Santos:

(...) o planejamento deve ser suficiente, adequado e proporcional à complexidade do objeto e ao tempo disponível.
Toda contratação direta deve ser objeto de planejamento em cumprimento da sistemática prevista no art. 72 da Lei, e
instruída com diversos documentos, dentre os quais se destacam: I - documento de formalização de demanda e, se
for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo; e II -
estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no art. 23. Certo que há casos em que a
urgência de atendimento da necessidade pública autorizará a supressão, no todo ou em parte, das etapas de
planejamento, o que deve ocorrer mediante justificativa circunstanciada. A propósito da relação de proporcionalidade
entre o planejamento da contratação direta e a urgência da contratação registre-se que a Resolução nº 361/91 do
CONFEA prevê que poderá ser dispensado o Projeto Básico, no todo ou em parte nos casos de emergência, quando
caracterizada a urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de
pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos e privados (art. 5º) (2)

No que tange à dispensa eletrônica, o art. 75, §3º da nova lei de licitações estipula:

Art. 75. É dispensável a licitação:

(...)

§ 3º As contratações de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão preferencialmente precedidas de
divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com a especificação do
objeto pretendido e com a manifestação de interesse da Administração em obter propostas adicionais de
eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa.

Aplica-se a dispensa eletrônica para: dispensas em razão do valor (art. 75, inc. I e II, da Lei nº 14.133/2021, cujos
valores são, respectivamente R$ 100.000,00 e R$ 50.000,00; contratação de obras, bens e serviços, incluídos os
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serviços de engenharia, nos termos do disposto no inciso III e seguintes do caput do art. 75 da Lei nº
14.133/2021, quando cabível; registro de preços, na forma do art. 82, § 6º, da Lei nº 14.133/2021.

Segundo Rafael Carvalho Rezende de Oliveira,

Os valores indicados nos incisos I e II do art. 75 da nova Lei de Licitações, devem ser aferidos a partir do
somatório: a) do que for despendido no exercício financeiro pela respectiva unidade gestora; b) da despesa
realizada com objetos de mesma natureza no exercício financeiro, entendidos como tais aqueles relativos a
contratações no mesmo ramo de atividade (art. 75, § 1.º, da nova Lei de Licitações).

Nesses casos, a nova Lei de Licitações incentiva a realização de uma espécie de processo seletivo simplificado
ao estabelecer que as contratações serão preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sítio
eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 dias úteis, de aviso com a especificação do objeto pretendido e com a
manifestação de interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, devendo
ser selecionada a proposta mais vantajosa (art. 75, § 3.º, da nova Lei de Licitações).

A realização do processo seletivo simplificado representa inovação interessante em relação ao regime jurídico da
Lei 8.666/1993, uma vez que garante maior transparência e isonomia à contratação, além de incrementar a
probabilidade de obtenção de condições contratuais mais favoráveis à Administração Pública. (3)

Tratando-se de dispensa emergencial, caso o montante a ser contratado enquadre-se nos limites do art. 75, I e II,
da Lei n° 14.133/2021, pertinente a menção do disposto por Joel de Menezes Niebuhr:

A dispensa de licitação eletrônica não é destinada apenas às dispensas fundamentadas nos incisos I e II do
artigo 75 da Lei nº 14.133/2021, mas é obrigatória para todas as contratações cujos valores não ultrapassem
os limites prescritos nos referidos incisos, ainda que fundamentadas em outras hipóteses de dispensa de

licitação. Ressalva-se, com perdão pela redundância, que a dispensa de licitação eletrônica vale apenas para as
dispensas de licitação, não para as inexigibilidades. (4) (destacado)

Pertinente mencionar que as contratações à luz na da nova lei as fases da licitação são as que seguem:

Art. 17. O processo de licitação observará as seguintes fases, em sequência:

I - preparatória;

II - de divulgação do edital de licitação;

III - de apresentação de propostas e lances, quando for o caso;

IV - de julgamento;

V - de habilitação;

VI - recursal;

VII - de homologação.

§ 1º A fase referida no inciso V do caput deste artigo poderá, mediante ato motivado com explicitação dos
benefícios decorrentes, anteceder as fases referidas nos incisos III e IV do caput deste artigo, desde que
expressamente previsto no edital de licitação.

Destaca-se a fase preparatória, pois nela estão inclusas as etapas formadoras procedimento, a cargo das
secretarias, compostas pelo  Estudo Técnico Preliminar e a elaboração do Termo de Referência. Trata-se de
instrumentos voltados ao planejamento da contratação, mas que abrigam finalidades distintas.

O Estudo Técnico Preliminar, via de regra, é obrigatório e tem como objetivo evidenciar o problema a ser
resolvido e a solução mais adequada ao caso concreto, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e
econômica da contratação.

Consoante disposto no art. 18, §1º, da Lei nº 14.133/2021, possível indicar os seguintes elementos do estudo
técnico preliminar, objetivamente, sendo os compreendidos como indispensáveis (§2º):

I – descrição da necessidade, considerado o problema a ser resolvido;

II – identificação da contratação no plano de contratações anual;

III – requisitos da contratação;
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IV – estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos
de suporte; 

V – levantamento de possíveis soluções de mercado; 

VI – estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo
e dos documentos que lhe dão suporte;

VII – descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência
técnica, quando for o caso; 

VIII – justificativas para o parcelamento ou não da contratação;

IX – demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos
recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis;

X – providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato; XI – contratações
correlatas e/ou interdependentes;

XII – descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, bem como logística reversa,
quando aplicável; 

XIII – posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação.

Já o Termo de Referência é elaborado com amparo no Estudo Técnico Preliminar e Gerenciamento de riscos,
sintetizando as principais decisões e informações acerca do objeto a ser contratado, a definição da estratégia
para a seleção da melhor proposta, bem como as condições que regerão a futura contratação.

Já segundo o art. 8º, incisos II e V, do Decreto Municipal n° 135/2022, tais documentos poderão ser dispensados
em casos emergenciais, observada a motivação do agente responsável pela contratação:

Art. 8º. Em âmbito municipal, a elaboração do Estudo Técnico Preliminar será opcional nos seguintes casos:

(...)

II - dispensas de licitação previstas nos incisos VII, VIII, do art. 75, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021;

(...)

V - Nos demais casos de contratação direta (inexigibilidade e de dispensa de licitação) caberá ao Administrador
Público a decisão sobre a dispensa do estudo técnico preliminar, bem como, para àquelas situações (inexigibilidade e
de dispensa de licitação), a decisão acerca da dispensa de análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou
projeto executivo.

Desta monta, observadas as disposições concernentes a respeito da dispensa emergencial com base na nova lei
de licitações, este Departamento Jurídico manifesta-se em conformidade com o que segue ao tópico posterior.

Conclusão:

Ante todo o exposto, este Departamento Jurídico opina da seguinte forma:

1)  Preliminarmente, pela possibilidade de adoção do sistema de dispensa eletrônica caso os valores estejam
dentro dos limites indicados nos incisos I e II do art. 75 da Lei n° 14.133/2021, mesmo que a hipótese verse sobre
dispensa emergencial;

2) No entanto, como até o dia 01º de abril de 2023 poderá a Administração optar entre escolher a lei antiga e a lei
nova, deverá a secretaria solicitante manifestar-se expressamente acerca dessa escolha, conforme orientação
exposta na Circular n° 10.980/2022;

3) Seja pela lei antiga ou pela lei nova, a secretaria deverá requerer, dispondo expressamente o permissivo legal
(artigo) através termo de formalização de demanda:

3.1) No respectivo termo deverá constar: a) a existência de uma situação anormal que exige uma ação imediata
por parte do Poder Público; b) tal situação precisa ser impedida, atenuada ou eliminada como condição para
evitar ou minimizar dano, efetivo ou potencial; c) a solução da situação depende da contratação de terceiro, o
qual viabilizará os bens, serviços ou obras necessários para o controle da situação; e d) o meio normal (ordinário)
de seleção do terceiro se revela inadequado para viabilizar o fim, principalmente pela impossibilidade de observar
prazos e exigências definidas para a realização da licitação;
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3.2) Também deverá constar no termo:

Escolha de fornecedor
Justificativa de Preço (dispensa emergencial não afasta

necessidade de orçar)

Se optar pela Lei n° 8.666/93: indicar o art. 26, p.
único, II;

Se optar pela Lei n ° 14.133/2021: indicar o art.
72, VI;

Se optar pela Lei n° 8.666/93: indicar o art. 26 p. único, III;
(fontes de pesquisa observar o art. 5º IN nº 65/2021 do

Governo Federal)

Se optar pela Lei n ° 14.133/2021: indicar o art. 72 VI;
(fontes de pesquisa observar o art. 23 da Nova Lei de

Licitações e o art. 12 do Decreto Municipal n° 135/2022)

4) Se optar pela nova lei, a secretaria deverá motivar a ausência de Termo de Referência e Estudo Técnico
Preliminar, à luz do disposto no art. 8º, II e V, do Decreto Municipal n° 135/2022;

S,m,j

É o parecer.

_

Winston Beyersdorff Lucchiari

Advogado da Prefeitura Municipal de Canoinhas

1) Zênite Fácil. Disponível em: http://www.zenitefacil.com.br. Categoria Anotações, Lei nº 14.133/2021, nota ao
art. 75, Acesso em: 30 maio 2022;

(2) Ibidem;

(3) OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Nova lei de licitações e contratos administrativos: comparada e
comentada – 1. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2021. p. 222 – digital

(4) NIEBUHR, Joel de Menezes. A dispensa de licitação eletrônica é modalidade de licitação disfarçada: reflexões
sobre a Instrução Normativa SEGES/ME nº 67/2021, Zênite Fácil, categoria Doutrina, 03 ago. 2021. Disponível
em: http://www.zenitefacil.com.br. Acesso em: 30 maio 2022.

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante Data Assinatura

Winston Beyersdorff Lucchi... 30/05/2022 16:06:34 1Doc WINSTON BEYERSDORFF LUCCHIARI CPF 053.XXX.XX...

Para verificar as assinaturas, acesse https://canoinhas.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 0EF0-A3AF-20FC-3261 
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  Memorando 6- 10.293/2022

De: Adilson R. - SMAFO - DL

Para: CITE  - A/C Zenici H.

Data: 31/05/2022 às 11:48:18

 

Prezada, segue parecer.

_

Adilson Fernando Ribeiro 

Setor de Licitações.
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  Memorando 7- 10.293/2022

De: Marina O. - CITE

Para: SMAFO - DL  - A/C Adilson R.

Data: 02/06/2022 às 15:56:12

 

Boa tarde, 

Conforme contato segue Termo.

Atenciosamente, 

_

Marina Nishimori Olescowicz

Agente Administrativa 

Secretaria M. de Assistência Social

Anexos:

Documento_de_Formalizacao_de_Demanda_Secretaria_de_Assistencia_Social_RECAPAGEM_PNEU.docx

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante Data Assinatura

Zenici Dreher Herbst 08/06/2022 11:43:25 1Doc ZENICI DREHER HERBST CPF 936.XXX.XXX-91

Para verificar as assinaturas, acesse https://canoinhas.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: DDE0-DC63-FB65-D98A 
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  Memorando 8- 10.293/2022

De: Adilson R. - SMAFO - DL

Para: CITE  - A/C Zenici H.

Data: 02/06/2022 às 16:10:28

 

Prezada interventora, segue documento para assinatura.

_

Adilson Fernando Ribeiro 

Setor de Licitações.

Anexos:

Documento_de_Formalizacao_de_Demanda_Secretaria_de_Assistencia_Social_RECAPAGEM_PNEU.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Zenici Dreher Herbst 07/06/2022 11:31:43 1Doc ZENICI DREHER HERBST CPF 936.XXX.XXX-91

Para verificar as assinaturas, acesse https://canoinhas.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: B3A2-4F92-DDF2-7B88 
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Documento de Formalização de Demanda 

 

De: Comissão de Intervenção no Transporte Escolar  

Para: Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento. 

 

Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE RECAPAGEM DE PNEU. 

 

Justificativa: Considerando o Decreto nº 079/2022 em que declarada a 

intervenção sobre os bens e pessoal nas empresa s Transporte e Fretamento 

Santa Cruz e Coletivo Santa Cruz Ltda e que estas empresas prestam o 

serviço de transporte escolar da rede, respectivamente, municipal e estadual 

de ensino no âmbito do Município de Canoinhas, sendo que o transporte 

escolar é direito constitucional e um serviço essencial o qual não pode ser 

interrompido é necessário a recapagem de pneus para garantir a 

continuidade do transporte escolar  e a segurança dos alunos e motoristas. A 

frota da intervenção constituem-se de 33 ônibus, os quais realizam trajetos 

em vias de asfaltos, porém a maioria deles em estradas de chão o que agrava 

ainda mais a qualidade da manutenção dos pneus em boas condições de 

rodagem. Por fim, no Decreto nº 79 de 2022, Art. 7 º “No que for omisso este 

Decreto aplicar -se -ão as normas da Lei nº 8.666/93 e cláusulas e 

condições do contrato, no que for cabível”. 

Especificação do Objeto: 

ITEM 01 

RECAPAGEM DE PNEU TIPO BORRACHUDO, traseiro, MODELO 

275/80/R/22.5, RADIAL, BORRACHUDO, 16 LONAS, BORRACHUDO, 16 

LONAS, COM PROFUNDIDADE DOS SULCOS DE NO MÍNIMO 18 MM. 

Garantia mínima de 03 meses. 

Quantidade estimada: 30 unidades 
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Informações Adicionais: 

 

A empresa deverá verificar in loco quais os pneus estão aptos para a 

recapagem e após será empenhado as quantidades de pneus. A empresa 

deverá retirar e entregar no local definido pela municipalidade. 

 

Após a retirada dos pneus aptos à recapagem, a empresa deverá executar e 

entregar o serviço em, no máximo, 5 dias corridos, devido a essencialidade 

do serviço.  

 

Os serviços serão utilizados enquanto perdurar a Intervenção.  

 

 

 

 

 

 

ZENICI DREHER HERBST 

Interventora 

Decreto nº 79/2022 
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  Memorando (Nota interna 14/06/2022 14:25) 10.293/2022

De: Adilson R. - SMAFO - DL

Para:  

Data: 14/06/2022 às 14:25:17

 

Dado andamento por meio do Memorando 12.301/2022 - Dispensa de Licitação - Recapagem/Borracharia/Óleos.

_

Adilson Fernando Ribeiro 
Setor de Licitações.
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  Memorando 10.162/2022

De: Zenici H. - CITE

Para: SEA 

Data: 19/05/2022 às 09:12:49

Setores (CC):

COMP/SMS, SEA

 

Prezados/as Senhores/as Bom dia,

Considerando o Decreto de Intervenção nº 079/2022;Considerando a Portaria nomeando a Comissão de Intervenção nº 713/2022 e
alterada pela Portaria nº 801/2022;

Considerando as mais diversas demandas apresentadas pelos motoristas dos ônibus que realizam o Transporte Escolar no
município de Canoinhas, na região interiorana e que necessitam de socorro in loco sempre em regime emergencial por estarem
transportando crianças e adolescentes;

Considerando que contamos com apenas um trabalhador da oficina da empresa Coletivo Santa Cruz, à disposição dos serviços o
qual pagamos remuneração em torno de 5.000,00 (cinco mil) devido horas extras e plantão e que estamos autorizando combustível
para o deslocamento,visto que ainda não estão autorizadas compras e pagamentos à Coletivo Santa Cruz;

Considerando a extensão territorial do nosso município e distância de até 80 ou 90 quilômetros da sede da oficina até a localização
dos ônibus mais distantes;

Considerando as condições climáticas em nossa região e quando há necessidade de socorro as crianças permanecem aguardando
o socorro para garantir o transporte até a escola ou até suas residências e que nesta semana foi necessário atendimento no mesmo
horário um em Rio do Pinho e outro em Barra Mansa;

Considerando que a maioria das estradas não são pavimentadas e as demandas apresentadas são para SOCORRO IN LOCO para
troca de pneus, consertos e suporte de borracharia;

SOLICITAMOS EM REGIME DE URGÊNCIA  AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 10.000,00 (DEZ MIL
REAIS) para uma empresa/borracharia localizada na localidade de Valões e que poderá ficar à disposição de até 13 (treze)
ônibus que prestam serviços nas localidades de Rio da Areia, Barra Mansa, Pinheiros, Felipe Schmidt, Rio dos Pardos, Valinhos e
arredores.

_

Atenciosamente,

Zenici Dreher Herbst

Assistente Social CRESS/SC 3114 

Secretária Municipal de Assistência Social

Canoinhas/SC
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  Memorando 1- 10.162/2022

De: Zenici H. - CITE

Para: CITE  - A/C Marina O.

Data: 19/05/2022 às 09:13:44

 

Bom dia,

Solicito por gentileza a complementação dos dados cadastrais e descrição dos serviços ofertados.

_

Atenciosamente,

Zenici Dreher Herbst

Assistente Social CRESS/SC 3114 

Secretária Municipal de Assistência Social

Canoinhas/SC
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  Memorando 2- 10.162/2022

De: Ana M. - COMP/SMS

Para: SMAFO - DC 

Data: 24/05/2022 às 10:46:17

 

_

Ana Paula Wagner Markiv

Chefe de Setor 
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  Memorando 3- 10.162/2022

De: Daniela S. - SMAFO - DC

Para: GAB - LC  - A/C Winston L.

Data: 24/05/2022 às 11:15:38

 

Bom dia,

Solicitamos parecer jurídico referente a possibilidade de aquisição do solicitado neste memorando por dispensa de
licitação.

Respeitosamente,

_

Daniela Cristina da Silva 

AGENTE ADMINISTRATIVO
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  Memorando 4- 10.162/2022

De: Winston L. - GAB - LC

Para: SMAFO - DC  - A/C Daniela S.

Data: 25/05/2022 às 09:26:44

 

1.Relatório:

A dúvida levantada pelo Setor de Compras versa sobre a possibilidade de realizar contratação direta por
dispensa de licitação, tendo em vista a formulação do requerimento formulado pela Sra. Secretária de Assistência
Social que, na oportunidade, atua como interventora no serviço de transporte de alunos nos município, conforme
Decreto de Intervenção n° 079/2022, in verbis:

(...)

SOLICITAMOS EM REGIME DE URGÊNCIA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE
10.000,00 (DEZ MIL REAIS) para uma empresa/borracharia localizada na localidade de Valões e que poderá ficar
à disposição de até 13 (treze) ônibus que prestam serviços nas localidades de Rio da Areia, Barra Mansa,
Pinheiros, Felipe Schmidt, Rio dos Pardos, Valinhos e arredores.

(...)

Em síntese, é o relatório.

2.Fundamentação:

A solicitação, num primeiro momento, dá a entender que a aquisição ocorra por meio da malfadada “compra
direta”, que, ao rigor da Lei nº 8.666/93, remete à aplicação da dispensa de licitação, conforme o artigo 24, o que,
no entender deste Departamento Jurídico, pressupõe a formalização de um procedimento formal para a aquisição
de determinado objeto/serviço.

Diferentemente do que ocorre à espécie a formalização de processo só não ocorre nas contratações de pequeno

vulto realizadas sob o regime de adiantamento de fundos(ou procedimentos semelhantes), pois não dependem
de instrução relacionada à ampla pesquisa de mercado, uma vez que seu cabimento está atrelado à inviabilidade
de adoção do processo usual de contratação.

Assim, ao ocorrer uma eventualidade, e houver a necessidade de atendê-la de maneira rápida, não sendo
possível aguardar o processo normal (procedimento licitatório), uma das possibilidades é satisfazê-la através de
um procedimento denominado concessão de suprimento de fundos. A finalidade do suprimento de fundos é de
atender a despesas que não possam aguardar o processo normal, ou seja, é exceção quanto à não realização de
procedimento licitatório.

Chama-se de adiantamento de fundos porque os valores são antecipados ao servidor que realizará a despesa,
tudo em conformidade com a lei. Logo, trata-se de valor previamente sabido, até porque necessita haver dotação
para tal fim.

Sobre o tema, dispõe o art. 68 da Lei nº 4.320/64:

Art. 68. O regime de adiantamento é aplicável aos casos de despesas expressamente definidos em lei e consiste
na entrega de numerário a servidor, sempre precedida de empenho na dotação própria para o fim de realizar
despesas, que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação.

Segundo Harrison Leite, o suprimento de fundos "é medida excpecional, aceitável apenas quando a natureza da
despesa justificá-la, em detrimento  do procedimento formal aplicável nos demais casos. Compete, assim, à lei
específica de cada ente federativo as especificações do que é excepcional,aí mencionando o que é urgente ou a
insignificância do valor a ser pago".(1)

Para fins de licitação, o parágrafo único do art. 60 da Lei nº 8.666/93 prevê que " É nulo e de nenhum efeito o
contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas
de valor não superior a 5% (cinco por cento) do limite estabelecido no art. 23, inciso II, alínea "a" desta Lei, feitas em
regime de adiantamento.",o que equivaleria a R$8.800,00, observado o limite o R$ 176.000,00 para a modalidade
convite.
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Neste termos, dispõe a Assessoria Zenite:

De acordo com o art. 60, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, será admitida a contratação verbal, em regime de
adiantamento, para compras de pronto pagamento cujo valor não ultrapasse o limite de R$ 4.000,00. Embora
esse dispositivo se refira apenas a compras, deve-se entender pela sua extensão aos serviços que se
enquadrem nos parâmetros indicados (execução e pagamento imediatos + valor inferior a R$ 4.000,00).
De todo modo, tanto as compras como os serviços devem apresentar caráter de urgência e
imprevisibilidade, de modo que a sua contratação não pode aguardar o regular processamento das
despesas públicas. A constatação da impossibilidade de planejamento é de suma importância, na medida em
que o suprimento de fundos afasta as formalidades consideradas indispensáveis pela Lei nº 8.666/93 (tais como
pesquisa de preços, avaliação das condições de habilitação, etc.) (2)

Com efeito, somente os ajustes que se enquadrem nessa categoria é que representam modalidade simplificada
de execução de despesas e, nessa medida, não justificam a movimentação da estrutura da Administração para a
formalização e processamento prévio, razão pela qual seria cogitável a contratação verbal, podendo ser,
inclusive, dispensável as providências usualmente relacionadas à prévia pesquisa de preços, o que não é o caso.

Fator relevante também é a disposição de Joel de Menezes Niebuhr acerca do fracionamento de dispensas de
licitações:

Por exemplo, a Administração compra determinada quantidade de pneus em cada exercício financeiro, de
conformidade com estudos e planejamentos que envolvem a expectativa de durabilidade dos respectivos
produtos. Acontece que os motoristas dos veículos podem passar por buracos com mais ou menos frequência,
inutilizando pneus e requisitando a compra de outros, às vezes acima da quantidade planejada. Suponha-se que
a previsão inicial da Administração era comprar uma quantidade de pneus cujo valor do contrato se limitaria a R$
7.000,00 (sete mil reais). Ocorre que, se, por acaso, pneus perecerem antes do previsto, tornando-se necessário
comprar mais pneus, provavelmente se irá ultrapassar os R$ 8.000,00 (oito mil reais) que servem de limite para a
dispensa. Sob esse prisma, não se impõe exigir que se tivessem somado aos R$ 7.000,00 (sete mil reais) iniciais
os valores apurados posteriormente, provocados por situações fortuitas, que não podiam ser previstas. (3)

Nessa toada, à luz da especificidade do caso concreto e do valor solicitado para a contratação, entende-se que o
pleito deve ser formalizado através de processo de dispensa de licitação, que, a princípio, pode ter como lastro o
art. 24, II, ou o art. 24, IV, ambos da Lei n° 8.666/93. Salienta-se que, para tanto, deverá ser observado o
parágrafo único do art. 26 da mesma lei, o que demandará das necessárias justificativas por parte do setor
demandante, bem como a comprovação da situação emergencial, se adotada tal espécie de dispensa.

S,m,j

É o parecer.

_

Winston Beyersdorff Lucchiari

Advogado da Prefeitura Municipal de Canoinhas

(1) LEITE, Harrison, Manual de Direito Financeiro. 8ª ed. Ver. Ampl e atual. – Salvador. Juspodivm, 2019. p. 403

(2) Zenite-Fácil. Disponível em: http://www.zenitefacil.com.br. Categoria Anotações, Lei nº 8.666/93, nota ao art.
60, Acesso em: 25 maio 2022.

(3) NIEBUHR, Joel de Menezes. Dispensa e Inexigibilidade de licitação pública. 4 ed. rev. e ampl. Belo Horizonte:
Fórum, 2015, p. 252.
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  Memorando 5- 10.162/2022

De: Daniela S. - SMAFO - DC

Para: CITE  - A/C Marina O.

Data: 25/05/2022 às 10:54:26

Setores (CC):

SMAFO - DL, CITE

 

Bom dia,

Segue para conhecimento o parecer informado no despacho 10 para tomada de providências em relação a justificativa da
emergência. Solicitamos confirmação de qual empresa seria destinada a dispensa de licitação, confirmação se somente essa
empresa atende a demanda de serviços necessários na citada região, orçamentos dos serviços que serão prestados por essa
empresa e cotação de preço em mais 02 empresas para comprovação do valor de preço que será cobrado.

Atenciosamente, 

_

Daniela Cristina da Silva 

AGENTE ADMINISTRATIVO
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  Memorando (Nota interna 25/05/2022 12:01) 10.162/2022

De: Marina O. - CITE

Para:  

Data: 25/05/2022 às 12:01:47

Anexos:

Webmail____ORCAMENTO_pdf_BORRACHARIA_DO_FOCA.pdf

WhatsApp_Image_2022_05_25_at_11_55_59_1_jpeg_BORRACHARIA_DO_FOCA.jpeg
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25/05/2022 11:56 Webmail :: ORÇAMENTO

webmail.pmc.sc.gov.br/?_task=mail&_safe=0&_uid=1&_mbox=Spam&_action=print&_extwin=1 1/1

Assunto ORÇAMENTO
De GEFERSON BURJARKA <gefebu666@gmail.com>
Para <Intervencaotransporteescolar@pmc.sc.gov.br>
Data 2022-05-25 11:12
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  Memorando (Nota interna 25/05/2022 13:00) 10.162/2022

De: Marco B. - SMAFO - DC

Para:  

Data: 25/05/2022 às 13:00:03

 

Boa tarde.

No aguardo do solicitado no Despacho 5.

Atenciosamente,

_

Marco Aurélio de Brum 

Agente Administrativo

Setor de Compras
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  Memorando (Nota interna 30/05/2022 16:26) 10.162/2022

De: Winston L. - GAB - LC

Para:  

Data: 30/05/2022 às 16:26:55

 

Obs.: as considerações expostas no parecer que consta ao Despacho n° 5 do Memorando 10.293/2022 - Manutenção -

Recapagem de Pneu - Intervençãotambém podem ser aplicadas ao presente caso.

_

Winston Beyersdorff Lucchiari

Advogado da Prefeitura Municipal de Canoinhas
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  Memorando 6- 10.162/2022

De: Marina O. - CITE

Para: CITE  - A/C Zenici H.

Data: 02/06/2022 às 16:37:35

 

Boa tarde,

Segue Termo de formalização para assinatura e posterir encaminhamento ao Sr. Adilson.

_

Marina Nishimori Olescowicz

Agente Administrativa 

Secretaria M. de Assistência Social

Anexos:

Documento_de_Formalizacao_de_Demanda_Secretaria_de_Assistencia_Social_BORRACHARIA.docx
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  Memorando (Nota interna 06/06/2022 16:19) 10.162/2022

De: Marina O. - CITE

Para:  

Data: 06/06/2022 às 16:19:19

 

Segue Informação recebida via aap whatsapp

Borracharia São Pascoal não realiza este tipo de serviç e Borracharia de Daniel Biega não possui CNPJ.

_

Marina Nishimori Olescowicz

Agente Administrativa 

Secretaria M. de Assistência Social
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  Memorando (Nota interna 07/06/2022 11:54) 10.162/2022

De: Marina O. - CITE

Para:  

Data: 07/06/2022 às 11:54:54

 

Segue Termo Correto.

Anexos:

Documento_de_Formalizacao_de_Demanda_Secretaria_de_Assistencia_Social_BORRACHARIA.docx
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  Memorando 7- 10.162/2022

De: Marina O. - CITE

Para: CITE  - A/C Zenici H.

Data: 07/06/2022 às 15:24:36

 

_

Marina Nishimori Olescowicz

Agente Administrativa 

Secretaria M. de Assistência Social

Anexos:

Documento_de_Formalizacao_de_Demanda_Secretaria_de_Assistencia_Social_BORRACHARIA.docx
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  Memorando (Nota interna 14/06/2022 14:24) 10.162/2022

De: Adilson R. - SMAFO - DL

Para:  

Data: 14/06/2022 às 14:24:28

 

Dado andamento por meio do Memorando 12.301/2022 - Dispensa de Licitação - Recapagem/Borracharia/Óleos.

_

Adilson Fernando Ribeiro 
Setor de Licitações.
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  Memorando 4- 12.301/2022

De: Daniela S. - SMAFO - DC

Para: SMAFO - DL  - A/C Adilson R.

Data: 14/06/2022 às 14:38:54

 

Boa tarde,

Seguem valores conforme elemento e detalhamento adquiridos por compra/contratação direta no CNPJ da Prefeitura
Municipal de Canoinhas.

3001 - combustíveis e lubrificantes automotivos = R$ 5.362,50 (compras habituais) e R$ 54.791,05
(emergencial devido intervenção conforme decreto 079/2022) total de R$ 60.153,55.
3919 -  manutenção e conservação de veículos ( inclui serviços de borracharia) = R$ 5.816,49 sendo
R$ 963,49 desse valor de compras referente a garantia de fábrica do veículo
3039 - material para manutenção de veículos = R$ 22.180,62 sendo R$ 4.870,42 desse valor de compras
referente a garantia de fábrica do veículo e R$ 775,48 (emergencial devido intervenção conforme decreto
079/2022) totalizando R$ 22.956,10.
3974 - fretes e transportes de encomendas ( inclui quilômetro rodado) = R$ 3.326,00

Atenciosamente,

_

Daniela Cristina da Silva 

AGENTE ADMINISTRATIVO
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  Memorando 5- 12.301/2022

De: Rafael S. - PLO

Para: SEA  - A/C Diego A.

Data: 14/06/2022 às 14:57:15

 

Prezado, boa tarde!

Segue solicitação para autorização.

Utilizar a Despesa 32.

Atenciosamente,

_

Rafael Verka Sorg

Contador - CRCSC 041990/O-3
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  Memorando (Nota interna 14/06/2022 15:44) 12.301/2022

De: Daniela S. - SMAFO - DC

Para:  

Data: 14/06/2022 às 15:44:44

 

Boa tarde,

Em tempo, informamos que R$ 48.787,05 do valor total citado no despacho 04 no detalhamento e elemento 3001 foi
aquisição de combustível (Diesel S500) para os ônibus devido intervenção conforme decreto 079/2022.

Atenciosamente,

_

Daniela Cristina da Silva 

AGENTE ADMINISTRATIVO
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  Memorando (Nota interna 14/06/2022 15:48) 12.301/2022

De: Adilson R. - SMAFO - DL

Para:  

Data: 14/06/2022 às 15:48:30

 

Prezada interventora, a INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 67, DE 8 DE JULHO DE 2021 dispõe sobre o
limite de compra por meio de dispensa de licitação baseado em reduzido valor:

Art. 4º Os órgãos e entidades adotarão a dispensa de licitação, na forma eletrônica, nas seguintes hipóteses:

[...]

§ 1º Para fins de aferição dos valores que atendam aos limites referidos nos incisos I e II do caput, deverão ser
observados:

I - o somatório despendido no exercício financeiro pela respectiva unidade gestora; e

II - o somatório da despesa realizada com objetos de mesma natureza, entendidos como tais aqueles relativos a
contratações no mesmo ramo de atividade.

§ 2º Considera-se ramo de atividade a partição econômica do mercado, identificada pelo nível de subclasse da
Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE.

Realizando a busca de código CNAE, identificou-se que a subclasse venda de combustível é diferente da
subclasse venda de lubrificantes, o que, em tese, concede maior limite para aquisição de óleo diesel.

Diante disto, para atender a exigência mencionada no despacho 2, segue documento para assinatura.

_

Adilson Fernando Ribeiro 
Setor de Licitações.

Anexos:

cnae_combustivel.pdf

cnae_oleo_lubrificante.pdf

declaracao_limite_INTERVENCAO_2022.docx
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14/06/2022 15:27 IBGE | Concla | Busca online

https://concla.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?subclasse=4731800&tipo=cnae&versao=6&view=subclasse 1/2

Esta página disponibiliza as classificações estatísticas nacionais, para temas
selecionados, usadas no sistema estatístico e nos cadastros administrativos do País e
as classificações internacionais a elas associadas.

Atividades EstruturaEstrutura

Este sistema de busca permite:

Pesquisar códigos ou atividades econômicas na CNAE. O usuário pode encontrar, a partir da digitação da descrição de uma dada atividade ou de
uma palavra-chave, os códigos das classes CNAE ou subclasses CNAE, que contêm as palavras digitadas, ou a partir da especificação de um
código, o conjunto de atividades a ele associadas;

Indicar a posição de cada código na estrutura da CNAE, incluindo o desdobramento de subclasses CNAE e as Notas Explicativas de seu conteúdo.

classificação

 buscar  todas as seções

Hierarquia

Notas Explicativas:
Esta subclasse compreende:
- o comércio varejista de combustíveis para veículos automotores realizado em postos de combustíveis

- a venda de gás natural para veículos automotores GNV

- a venda a varejo de combustíveis para barcos de pequeno porte

Esta subclasse compreende também:
- o comércio varejista de álcool carburante para veículos automotores

Esta subclasse não compreende:
- o comércio varejista de gás liqüefeito do petróleo (GLP) (4784-9/00)

- o comércio varejista de lubrificantes para veículos automotores e para outros usos (4732-6/00)

- o comércio atacadista de combustíveis em aeroportos (4681-8/01)

- o comércio varejista de carvão e lenha (4789-0/99)

Lista de Descritores
Registros encontrados: 16

BRASIL

   CNAE-Subclasses 2.3
classe

Seção: G COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS

Divisão:  47 COMÉRCIO VAREJISTA

Grupo:  47.3 Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Classe:  47.31-8 Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Subclasse:  4731-8/00 Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

apresentação classificações documentação busca online estruturas links central de dúvidas
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Mostrar 10  registros por página

Anterior 1 2 Próximo

Código Descrição

4731-8/00 AUTO POSTO

4731-8/00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA BARCOS DE PEQUENO PORTE; COMÉRCIO VAREJISTA

4731-8/00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS; COMÉRCIO VAREJISTA

4731-8/00 COMBUSTÍVEIS NATURAL DE PETRÓLEO PARA VEÍCULOS; COMÉRCIO VAREJISTA

4731-8/00 COMBUSTÍVEIS PARA BARCOS DE PEQUENO PORTE; COMÉRCIO VAREJISTA

4731-8/00 DERIVADOS DO PETRÓLEO; COMÉRCIO VAREJISTA

4731-8/00 GASOLINA PARA VEÍCULOS; COMÉRCIO VAREJISTA

4731-8/00 GNV; COMÉRCIO VAREJISTA

4731-8/00 GÁS NATURAL DE PETRÓLEO PARA VEÍCULOS; COMÉRCIO VAREJISTA

4731-8/00 GÁS NATURAL PARA VEÍCULOS; COMÉRCIO VAREJISTA
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14/06/2022 15:28 IBGE | Concla | Busca online

https://concla.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?subclasse=4681805&tipo=cnae&view=subclasse 1/2

Esta página disponibiliza as classificações estatísticas nacionais, para temas
selecionados, usadas no sistema estatístico e nos cadastros administrativos do País e
as classificações internacionais a elas associadas.

Atividades EstruturaEstrutura

Este sistema de busca permite:

Pesquisar códigos ou atividades econômicas na CNAE. O usuário pode encontrar, a partir da digitação da descrição de uma dada atividade ou de
uma palavra-chave, os códigos das classes CNAE ou subclasses CNAE, que contêm as palavras digitadas, ou a partir da especificação de um
código, o conjunto de atividades a ele associadas;

Indicar a posição de cada código na estrutura da CNAE, incluindo o desdobramento de subclasses CNAE e as Notas Explicativas de seu conteúdo.

classificação

 buscar  todas as seções

Hierarquia

Notas Explicativas:
Esta subclasse compreende:
- o comércio atacadista de lubrificantes derivado ou não do refino do petróleo, tais como: lubrificantes automotivos, fluídos para freios, para
transmissão, óleos lubrificantes industriais (hidráulicos, desmoldantes, para engrenagens, etc.)

Esta subclasse não compreende:
- o comércio atacadista de aditivos para combustíveis e lubrificantes (4684-2/99)

Lista de Descritores
Registros encontrados: 13

BRASIL

   CNAE-Subclasses 2.3
classe

Seção: G COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS

Divisão:  46 COMÉRCIO POR ATACADO, EXCETO VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS

Grupo:  46.8 Comércio atacadista especializado em outros produtos

Classe:  46.81-8 Comércio atacadista de combustíveis sólidos, líquidos e gasosos, exceto gás natural e glp

Subclasse:  4681-8/05 Comércio atacadista de lubrificantes

Mostrar 10  registros por página

Código Descrição

4681-8/05 ADITIVOS DERIVADOS OU NÃO DO REFINO DO PETRÓLEO; COMÉRCIO ATACADISTA DE

4681-8/05 ANTICORROSIVOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE

4681-8/05 DESENGRAXANTES; COMÉRCIO ATACADISTA DE

4681-8/05 FLUIDOS DERIVADOS OU NÃO DO REFINO DO PETRÓLEO; COMÉRCIO ATACADISTA DE

4681-8/05 FLUÍDOS PARA FREIO E TRANSMISSÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE

4681-8/05 GRAXA; COMÉRCIO ATACADISTA DE

4681-8/05 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO; COMÉRCIO ATACADISTA DE

4681-8/05 LUBRIFICANTES; COMÉRCIO ATACADISTA DE

apresentação classificações documentação busca online estruturas links central de dúvidas
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Anterior 1 2 Próximo

Código Descrição

4681-8/05 VASELINA INDUSTRIAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE

4681-8/05 ÓLEO DE TEMPERA; COMÉRCIO ATACADISTA DE
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  Memorando 6- 12.301/2022

De: Diego A. - SEA

Para: SMAFO - DL 

Data: 14/06/2022 às 22:00:51

 

Prezados, boa noite!

Segue o pleito autorizado.

_

Diego Rafael Alves

Secretário de Administração
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  Memorando 7- 12.301/2022

De: Adilson R. - SMAFO - DL

Para: CITE  - A/C Zenici H.

Data: 15/06/2022 às 13:53:24

 

Segue documento para assinatura.

_

Adilson Fernando Ribeiro 

Setor de Licitações.

Anexos:

Pedido_de_Dispensa_Licitacao_INTERVENCAO_2022.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:
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COMISSÃO DE INTERVENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 
Decreto nº 79/2022/PMC e Portaria 801/2022/PMC 

 
AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 10/2022 

 
O Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, Pessoa Jurídica de Direito Público, 
inscrita no CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, com sede na cidade de Canoinhas-SC, na Rua 
Felipe Schmidt nº 10, centro, através da COMISSÃO DE INTERVENÇÃO DO TRANSPORTE 
ESCOLAR, torna público para conhecimento dos interessados que será realizado Dispensa 
Eletrônica, com critério de julgamento na hipótese do art. 75, inciso II, nos termos da Lei nº 
14.133, de 1º de abril de 2021, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 67/2021 e demais 
legislação aplicável. 
 
Data da sessão: 22/06/2022  
 
Link:  https://www.gov.br/compras/pt-br 
 
Horário da Fase de Lances: 08:00 às 14:00  
 
1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA 
1.1. O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a 
contratação por dispensa de licitação de serviços de RECAPAGEM DE PNEU, CONSERTO DE 
PNEU 275/80 ARO 22,5 – DESMONTAGEM, CONSERTO E REMONTAGEM, QUILOMETRO 
RODADO (RODOVIA E ESTRADAS DE CHÃO) PARA SOCORRO/ATENDIMENTO DE 
BORRACHARIA E ÓLEOS ATF 20W E ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40.    
1.2. A contratação ocorrerá em lotes, conforme tabela e descritivo constante abaixo. 

 

Lote Item Descrição Unidade Quantidade 
Estimada 

1 1 Recapagem de pneu tipo borrachudo, 
traseiro, modelo 275/80/r/22.5, radial, 
borrachudo, 16 lonas, com 
profundidade dos sulcos de no mínimo 
18 mm. Garantia de 03 meses. 

Unidade 30 unidades 

2 2 Conserto de pneu tipo 275/80 aro 22,5 

– desmontagem, conserto e 

remontagem (Borrachudo e Liso). 

Deverão estar inclusos todos os 

materiais, mão de obra, entre outros 

que forem necessários. Atendimento 

imediato.  

Os ônibus para atendimento serão os 

de transporte escolar que conduzem 

alunos para localidades de 

Unidade 50 unidades 
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abrangências das Unidades Escolares 

da EBM Maria Izabel de Lima Cubas, 

EBM. Benedito Therézio de Carvalho, 

EBM. Barra Mansa e EBM.  Bonetes.   

3 Quilometro rodado (rodovia e estradas 
de chão) para socorro/atendimento do 
serviço de Borracharia, conforme item 
2.  
O quilometro rodado deverá ser 
realizado pelo trajeto mais curto. 
Deverá ser o mesmo fornecedor para 
os itens 2 e 3.  

quilômetro 2.000 km 

 

3 4 Balde de Óleo ATF 20W com 20 litros Unidade 02 unidades 

4 5 Balde de Óleo Lubrificante SAE 15W40 
com 20 litros 

Unidade 04 unidades  

 
2. PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA ELETRÔNICA 
2.1. A participação na presente dispensa eletrônica se dará mediante Sistema de Dispensa 
Eletrônica integrante do Sistema de Compras do Governo Federal – Comprasnet 4.0, 
disponível no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br. 
2.1.1. Os fornecedores deverão atender aos procedimentos previstos no Manual do Sistema 
de Dispensa Eletrônica, disponível no Portal de Compras do Governo Federal, para acesso ao 
sistema e operacionalização. 
2.1.2. O fornecedor é o responsável por qualquer transação efetuada diretamente ou por 
seu representante no Sistema de Dispensa Eletrônica, não cabendo ao provedor do Sistema 
ou ao órgão entidade promotor do procedimento a responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros não autorizados. 
2.2. Não poderão participar desta dispensa os fornecedores: 
2.2.1.  Que não atendam às condições deste Aviso de Contratação Direta e seu(s) anexo(s); 
2.2.2. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 
2.2.3. Que se enquadrem nas seguintes vedações: 
a) autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, 
quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele 
relacionados; 
b) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico 
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, 
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a 
voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a contratação versar sobre obra, 
serviços ou fornecimento de bens a ela necessários; 
c) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da contratação, impossibilitada de 
contratar em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 
d) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 
trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público 
que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou 
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que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, 
até o terceiro grau; 
e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, concorrendo entre si; 
f) pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do aviso, tenha 
sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, 
por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de 
adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista. 
2.2.3.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo 
econômico; 
2.2.3.2. Aplica-se o disposto na alínea “c” também ao fornecedor que atue em substituição a 
outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela 
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente 
comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do fornecedor; 
2.2.4. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição 
(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); e  
2.2.5. Sociedades cooperativas. 
 
3. INGRESSO NA DISPENSA ELETRÔNICA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL 
 
3.1. O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletrônica se dará com o 
cadastramento de sua proposta inicial, na forma deste item. 
3.2. O fornecedor interessado, após a divulgação do aviso de contratação direta, 
encaminhará, exclusivamente por meio do Sistema de Dispensa Eletrônica, a proposta com a 
descrição do objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preço, até a data e 
o horário estabelecidos para abertura do procedimento. 
3.2.1. A proposta também deverá conter declaração de que compreende a integralidade dos 
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas 
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos 
de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 
3.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial o preço, vinculam a 
Contratada. 
3.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta 
ou indiretamente na prestação dos serviços; 
3.4.1. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 
exclusiva responsabilidade do fornecedor, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
3.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais 
variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos 
da empresa nos últimos doze meses. 
3.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão 
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 
3.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições 
nelas contidas, em conformidade com este documento, assumindo o proponente o 
compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades 
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adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua 
substituição. 
3.8. Uma vez enviada a proposta no sistema, os fornecedores NÃO poderão retirá-la, 
substituí-la ou modificá-la; 
3.9. No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor deverá, também, assinalar “sim” ou 
“não” em campo próprio do sistema eletrônico, às seguintes declarações: 
3.9.1. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 
3.9.2. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 
2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49. 
3.9.3. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso de Contratação Direta 
e seus anexos; 
3.9.4. Que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, 
assumindo como firmes e verdadeiras; 
3.9.5. Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 
reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91. 
3.9.6. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, 
nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição. 
 
4. FASE DE LANCES 
 
4.1. Na data e hora estabelecida neste Aviso de Contratação Direta, a sessão pública será 
automaticamente aberta pelo sistema para o envio de lances públicos e sucessivos, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo encerrado no horário de finalização 
de lances também já previsto neste aviso. 
4.2. Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverão encaminhar lances 
exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 
recebimento e do valor consignado no registro. 
4.2.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item. 
4.3. O fornecedor somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto 
em relação ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema. 
4.3.1. O fornecedor poderá oferecer lances sucessivos iguais ou superiores ao lance que 
esteja vencendo o certame, desde que inferiores ao menor por ele ofertado e registrado 
pelo sistema, sendo tais lances definidos como “lances intermediários” para os fins deste 
Aviso de Contratação Direta. 
4.4. Havendo lances iguais ao menor já ofertado, prevalecerá aquele que for recebido e 
registrado primeiro no sistema. 
4.5. Caso o fornecedor não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
4.6. Durante o procedimento, os fornecedores serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado, vedada a identificação do fornecedor. 
4.7. Imediatamente após o término do prazo estabelecido para a fase de lances, haverá o 
seu encerramento, com o ordenamento e divulgação dos lances, pelo sistema, em ordem 
crescente de classificação. 
4.7.1. O encerramento da fase de lances ocorrerá de forma automática pontualmente no 
horário indicado, sem qualquer possibilidade de prorrogação e não havendo tempo aleatório 
ou mecanismo similar. 
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5. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO 
 
5.1. Encerrada a fase de lances, será verificada a conformidade da proposta classificada em 
primeiro lugar quanto à adequação do objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 
estipulado para a contratação. 
5.2. No caso de o preço da proposta vencedora estar acima do estimado pela Administração, 
poderá haver a negociação de condições mais vantajosas. 
5.2.1. Neste caso, será encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha apresentado 
o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta com preço compatível ao estimado 
pela Administração. 
5.2.2. A negociação poderá ser feita com os demais fornecedores classificados, respeitada a 
ordem de classificação, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for 
desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido para 
a contratação. 
5.2.3. Em qualquer caso, concluída a negociação, o resultado será registrado na ata do 
procedimento da dispensa eletrônica. 
5.3. Estando o preço compatível, será solicitado o envio da proposta e, se necessário, de 
documentos complementares, adequada ao último lance. 
5.4. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data 
de sua apresentação. 
5.5. Será desclassificada a proposta vencedora que: 
5.5.1. Contiver vícios insanáveis; 
5.5.2. Não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus 
anexos; 
5.5.3. Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido 
para a contratação; 
5.5.4. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 
5.5.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste aviso ou seus 
anexos, desde que insanável. 
5.6. Quando o fornecedor não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos 
suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de 
preços ou menor lance que: 
5.6.1. For insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global 
ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos 
e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da 
dispensa não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 
instalações de propriedade do próprio fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou à 
totalidade da remuneração. 
5.6.2. Apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles 
fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas 
provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes. 
5.7. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade 
de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa 
comprove a exequibilidade da proposta. 
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5.8. Erros no preenchimento da planilha, quando exigida em aviso de dispensa de licitação, 
não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada 
pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço. 
5.8.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem 
a substância das propostas; 
5.8.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de 
recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não 
cabível esse regime. 
5.9. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, 
poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área 
especializada no objeto. 
5.10. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, será examinada a proposta ou 
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
5.11. Havendo necessidade, a sessão será suspensa, informando-se no “chat” a nova data e 
horário para a sua continuidade. 
5.12. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, se iniciará a fase de habilitação, 
observado o disposto neste Aviso de Contratação Direta.  
 
6. HABILITAÇÃO 
 
6.1. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação constam do ANEXO I – 
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO deste aviso e serão solicitados do fornecedor 
mais bem classificado da fase de lances. 
6.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do fornecedor 
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, será verificado o eventual 
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta 
aos seguintes cadastros: 
a) SICAF; 
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça em: 
 (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 
d) Lista de Inidôneos mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU; 
6.2.1. Para a consulta de fornecedores pessoa jurídica poderá haver a substituição das 
consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do 
TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/) 
6.2.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e também 
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre 
as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 
qual seja sócio majoritário. 
6.2.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 
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6.2.2.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
fornecimento similares, dentre outros. 
6.2.2.1.2. O fornecedor será convocado para manifestação previamente à sua 
desclassificação  
6.2.3. Constatada a existência de sanção, o fornecedor será reputado inabilitado, por falta de 
condição de participação. 
6.3. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos fornecedores será 
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos. 
6.3.1. É dever do fornecedor atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF 
para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, quando 
solicitado, a respectiva documentação atualizada. 
6.3.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do fornecedor, exceto se 
a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões lograr êxito em encontrar a(s) 
certidão(ões) válida(s). 
6.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Aviso de Contratação Direta e já 
apresentados, o fornecedor será convocado a encaminhá-los, em formato digital, após 
solicitação da Administração, sob pena de inabilitação. 
6.5. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em 
relação à integridade do documento digital. 
6.6. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, 
estará dispensado  
(a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e  
(b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último 
exercício. 
6.7. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessão 
será suspensa, sendo informada a nova data e horário para a sua continuidade. 
6.8. Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o 
estabelecido neste Aviso de Contratação Direta. 
6.8.1. Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a habilitação, o órgão ou 
entidade examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de 
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda às especificações do objeto e as 
condições de habilitação  
6.9. Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será habilitado. 
 
7. CONTRATAÇÃO 
 
7.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado 
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente. 
7.2. O adjudicatário terá o prazo de 04 (quatro) dias úteis, contados a partir da data de sua 
convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta. 
7.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 

assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, 
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mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para 

que seja assinado e devolvido no prazo de 04 (quatro) dias, a contar da data de seu 

recebimento. 
7.2.2. O prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitação da nota de empenho ou 
instrumento equivalente poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada 
do adjudicatário e aceita pela Administração. 
7.4. As condições de habilitação e contratação consignadas neste aviso deverão ser mantidas 
pelo fornecedor durante a vigência do contrato. 
 
8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com 
as cláusulas deste projeto básico e os termos de sua proposta; 
8.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão 
especialmente designados, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando 
dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 
8.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua 
correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 
8.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço ou fornecimento do 
produto, no prazo e condições estabelecidas neste projeto básico. 
 
9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
9.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no projeto básico e sua 
proposta assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 
perfeita execução do objeto e, ainda: 
9.1.1. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os 
artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 
9.1.2. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede 
a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a 
devida comprovação; 
9.2. Executar os serviços e/ou entregar os produtos conforme condições, prazos propostos e 
demais especificações previstas em contrato/autorização de fornecimento. 
9.3. Informar ao Município de Canoinhas qualquer ocorrência que possa vir a afetar, direta 
ou indiretamente, a regularidade do que foi contratado. 
9.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade à fiscalização do CONTRATANTE em seu acompanhamento. 
9.6. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação, e de qualificação exigidas para a contratação. 
9.7. A CONTRATADA deverá atender a demanda dos serviços de borracharia, após o 

chamado de atendimento, de forma imediata, justificando que não há como o aguardo 

devido a urgência no atendimento em que envolvem crianças. A empresa deverá manter 

atualizado o telefone de contato.  

1Doc:          95/117



 
 

 

9.8 A CONTRATADA deverá manter documento comprobatório do serviço, com a descrição 

completa do serviço realizado, assinatura do servidor/motorista da empresa interveniada e 

demais documentos comprobatórios da execução do serviço.  

9.9 A CONTRATADA deverá avaliar antecipadamente os pneus que estão aptos para a 

recapagem, para posterior empenho exato e real das quantidades.   

10. Os serviços serão utilizados enquanto perdurar a Intervenção.  

  

10. SANÇÕES 
 
10.1. Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações 
previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam: 
10.1.1. Dar causa à inexecução parcial do contrato; 
10.1.2. Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
10.1.3. Dar causa à inexecução total do contrato; 
10.1.4. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
10.1.5. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente 
justificado; 
10.1.6. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
10.1.7.  Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem 
motivo justificado; 
10.1.8. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 
declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato; 
10.1.9. Fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
10.1.10.  Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
10.1.10.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 
fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de 
lances. 
10.1.11.  Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame. 
10.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 
10.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 
sanções: 
a) Advertência pela falta do subitem 10.1.1 deste Aviso de Contratação Direta, quando não 
se justificar a imposição de penalidade mais grave; 
b) Multa de 5 % (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 
conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 10.1.1 a 10.1.12; 
c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta 
do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos 
casos dos subitens 8.1.2 a 8.1.7 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a 
imposição de penalidade mais grave; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar 
ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes 
federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos 
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subitens 10.1.8 a 10.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da 
penalidade mais grave; 
10.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 
10.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida; 
10.3.2. as peculiaridades do caso concreto; 
10.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
10.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública; 
10.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas 
e orientações dos órgãos de controle. 
10.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento 
eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a 
diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. 
10.5. A aplicação das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta, em hipótese 
alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública. 
10.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
10.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, 
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei 
nº 9.784, de 1999. 
 
11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
11.1. O procedimento será divulgado no Comprasnet 4.0, no Portal Nacional de 
Contratações Públicas – PNCP, no site www.pmc.sc.gov.br, na aba licitações e encaminhado 
automaticamente aos fornecedores registrados no Sistema de Registro Cadastral Unificado - 
Sicaf, por mensagem eletrônica, na correspondente linha de fornecimento que pretende 
atender. 
11.2. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados 
(procedimento fracassado), a Administração poderá: 
11.2.1. Republicar o presente aviso com uma nova data; 
11.2.2. Valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de 
base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, 
e desde que atendidas às condições de habilitação exigidas. 
11.2.2.1. No caso do subitem anterior, a contratação será operacionalizada fora deste 
procedimento. 
11.2.3. Fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da documentação de 
habilitação, conforme o caso. 
11.3. As providências dos subitens 11.2.1 e 11.2.2 acima poderão ser utilizadas se não 
houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento deserto) 
11.4. Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, 
cujo prazo não conste deste Aviso de Contratação Direta, deverá ser atendido o prazo 
indicado pelo agente competente da Administração na respectiva notificação. 
11.5. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações, ficando responsável pelo ônus 
decorrente da perda do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas 
pela Administração ou de sua desconexão. 
11.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
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primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que 
não haja comunicação em contrário. 
11.7. Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento e durante o envio de 
lances observarão o horário de Brasília-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no 
Sistema e na documentação relativa ao procedimento. 
11.8. No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração poderá sanar erros ou 
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
11.9. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratação Direta serão sempre 
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não 
comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a 
segurança da contratação. 
11.10. Os fornecedores assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo de contratação. 
11.11. Em caso de divergência entre disposições deste Aviso de Contratação Direta e de seus 
anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Aviso. 
11.12. Da sessão pública será divulgada Ata no sistema eletrônico. 
11.13. Integram este Aviso de Contratação Direta, para todos os fins e efeitos, os seguintes 
anexos: 
11.13.1. ANEXO I – Documentação exigida para Habilitação 
11.13.2. ANEXO II - Minuta de Termo de Contrato 
11.13.3  ANEXO III – Termo de referência. 

 
 
 

Canoinhas/SC, 13 de Junho de 2022. 
 
 
 

ZENICI DREHER HERBST 
Interventora  

Decreto nº 79/2022 
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ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO 
 
1 Habilitação jurídica: 
 
1.1 No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 
cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
1.2 Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;  
1.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 
administradores; 
1.4 Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 
1.5 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 
administradores; 
1.6 Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em 
funcionamento no País; 
1.7 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva. 
 
2 Regularidade fiscal, social e trabalhista: 
 
2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas 
Físicas, conforme o caso; 
2.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à 
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário 
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 
2.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
2.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título 
VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943; 
2.5 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, relativo ao 
domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto contratual; 
2.6 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e/ou Municipal do domicílio ou sede do 
fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 
2.7 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou municipais 
relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação 
de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na 
forma da lei; 
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3 Qualificação Econômico-Financeira: 
 
3.1 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor; 
3.2 balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações 
contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais; 
3.2.1 As empresas criadas no exercício financeiro da dispensa deverão atender a todas as 
exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de 
abertura. 
3.2.2 Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa 
jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. 
 
4 Qualificação Técnica 
 
4.1 Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e 
prazos compatíveis com o objeto desta dispensa, ou com o item pertinente, mediante a 
apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 
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ANEXO II 
MINUTA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 

 

Prefeitura Municipal de Canoinhas 

 
Rua Felipe Schmidt, 10 - Centro - 89.460-000 - Canoinhas/ SC 

 

CNPJ: 83.102.384/0001-80 Fone: (47) 3621-7700 

https://www.pmc.sc.gov.br 

 
Usuário: xxxxxxxxxxx 

Chave de 
Autenticação Digital 

1111-1111-111 

Página 

1 / 1  

 

 

Número: xx/202x 

Emissão: xx/xx/202x 

Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Órgão Orçam.: 111111 - XXXXXXXXXXXXXX Despesa: 11 - 1.1.11.11.11 
- XXXXXXX 

Un. Orçam.: 1111 - XXXXXXXXXXXX Elemento: 11 - XXXXXXXXXX 

Função: 11 - XXXXXXXX  Detalhamento: 1 – XXXXXXXXXX 

Subfunção: 111 - XXXXXXXXXXXXXXX Fonte de recurso: 11111 - 

XXXXXXXXXXXX Programa: 1 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Ação: 1.11 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Licitação: xx/2022 Modalidade: Dispensa Eleltrônica
 Finalidade: xxxxxxxxx 

Pré-empenho: xxxx/2022 Empenho: xxxx/2022 

 

Fornecedor: 11111 - xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Nome Fantasia: xxxxxxxxx 

Endereço: xxxxxxxxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx 

Banco: 
Tipo de entrega: xxxxxxx 

CPF/CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxx-xx 

CEP: xx.xxx-xxx 

Cidade: xxxxxxxx - xx 

Fone: (xx) xxxx-xxxx 

Agência: C/C: 

Prazo de entrega: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Local de entrega: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Pagamento: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Fica autorizado o fornecimento dos itens abaixo discriminados: 
Item Quantidade Unidade de medida 
Material/Serviço 

Descrição 

Valor unitário (R$) Valor total 
(R$) 

x xxxxxxxx  
xxxxxxxxxx 

1111 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx,xxxxx x.xxx,xx 

Complemento do item: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Marca: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: MUNICÍPIO 
DE CANOINHAS 

Valor desta autorização: R$ x.xxx,xx 

Nota: "O NÚMERO DO EMPENHO DEVERÁ CONSTAR NA NOTA FISCAL", "A CONTA BANCÁRIA PARA O DEPÓSITO DO VALOR DA COMPRA DEVERÁ ESTAR VINCULADA AO CNPJ DA 
EMPRESA". 
    

Autorização de Fornecimento 
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ANEXO III 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
Fundamentação da contratação: Estudo Técnico Preliminar - Justifica-se a dispensa da 
elaboração do Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência, nos termos do Art. 8º, 
incisos I e V, do DECRETO Nº. 135/2022, que regulamenta a lei nº 14.133, de 1º de abril de 
2021, que dispõe sobre licitações e contratos administrativos, no município de Canoinhas/SC 
e dá outras providências. 
 
Justificativa dos Pedidos: O presente justifica-se considerando o Decreto nº 079/2022 em 

que declarada a intervenção sobre os bens e pessoal nas empresas Transporte e Fretamento 

Santa Cruz e Coletivo Santa Cruz Ltda e que estas empresas prestam o serviço de transporte 

escolar da rede, respectivamente, municipal e estadual de ensino no âmbito do Município de 

Canoinhas, sendo que o transporte escolar é direito constitucional e um serviço essencial o 

qual não pode ser interrompido é necessário a recapagem de pneus para garantir a 

continuidade do transporte escolar  e a segurança dos alunos e motoristas. A frota da 

intervenção constituem-se de 33 ônibus, os quais realizam trajetos em vias de asfaltos, 

porém a maioria deles em estradas de chão o que agrava ainda mais a qualidade da 

manutenção dos pneus em boas condições de rodagem, bem como o fornecimento de óleos 

para reposições nos ônibus, evitando o desnível de óleos e a parada dos veículos.  

 

Justificativa das Quantidades: as quantidades serão utilizadas enquanto perdurar o Decreto 
de Intervenção nº 79/2022 e a quantidade de veículos da frota interveniada.  
 
Objeto:  

Lote Item Descrição Unidade Quantidade 
Estimada 

1 1 Recapagem de pneu tipo borrachudo, 
traseiro, modelo 275/80/r/22.5, radial, 
borrachudo, 16 lonas, com 
profundidade dos sulcos de no mínimo 
18 mm. Garantia de 03 meses. 

Unidade 30 unidades 

2 2 Conserto de pneu tipo 275/80 aro 22,5 

– desmontagem, conserto e 

remontagem (Borrachudo e Liso). 

Deverão estar inclusos todos os 

materiais, mão de obra, entre outros 

que forem necessários. Atendimento 

imediato.  

Os ônibus para atendimento serão os 

de transporte escolar que conduzem 

alunos para localidades de 

Unidade 50 unidades 
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abrangências das Unidades Escolares 

da EBM Maria Izabel de Lima Cubas, 

EBM. Benedito Therézio de Carvalho, 

EBM. Barra Mansa e EBM.  Bonetes.   

3 Quilometro rodado (rodovia e estradas 
de chão) para socorro/atendimento do 
serviço de Borracharia, conforme item 
2.  
O quilometro rodado deverá ser 
realizado pelo trajeto mais curto. 
Deverá ser o mesmo fornecedor para 
os itens 2 e 3.  

quilômetro 2.000 km 

 

4 4 Balde de Óleo ATF 20W com 20 litros Unidade 02 unidades 

5 5 Balde de Óleo Lubrificante SAE 15W40 
com 20 litros 

Unidade 04 unidades  

 
Critérios de medição e pagamento: O pagamento ocorrerá em até 30 dias após o 
recebimento do produto com a nota fiscal correspondente, sendo seu quantitativo conferido 
pelo agente que receber o produto. A CONTRATADA deverá manter documento 
comprobatório do serviço, com a descrição completa do serviço realizado, assinatura do 
servidor/motorista da empresa interveniada e demais documentos comprobatórios da 
execução do serviço. 
 
Forma e critérios de seleção do fornecedor: A forma de seleção será por meio de dispensa 
eletrônica de licitação e o critério será o de menor preço. 
 
Adequação orçamentária:  
1 - Prefeitura Municipal de Canoinhas 
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL E EDUCAÇÃO 
5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
12 - Educação 
361 - Ensino Fundamental 
5 - GESTÃO INOVADORA E QUALITATIVA EM EDUCAÇÃO 
2.5 - Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental 
32 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 
10100 - Rec. Imp. e de Transf. Imp. - Educação 
 
Informações Adicionais: Para os serviços de recapagem, deverá ter garantia de 03 meses e a 
anotação da referida DOT de cada pneu. Neste caso a Contratada deverá avaliar 
antecipadamente os pneus que estão aptos para a recapagem, para posterior empenho 
exato e real das quantidades. Quanto aos serviços de borracharia e suas quilometragens de 
atendimento, deverá ser mesma empresa contratada para o serviço. Deverá a contratada 
optar pelo menor trajeto, comprovando a quilometragem realizada.  Em todos os casos, 
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deverá a fornecedora/contratada COMPROVAR FORMALMENTE os serviços prestados, sendo 
que poderão ser fiscalizados pela Administração.  
 
Local de entrega: Para os serviços de recapagem de pneus, deverá a Contratada avaliar a 

recapagem in loco das condições de cada pneu que estarão aptos, sem qualquer ônus desta 

avaliação.  Com relação aos serviços de borracharia, a empresa deverá atender a demanda, 

após o chamado de atendimento, de forma imediata, justificando que não há como o 

aguardo devido a urgência no atendimento. A empresa deverá manter atualizado o telefone 

de contato.    O fornecedor deverá atender os ônibus do Transporte Escolar (INTERVENÇÃO) 

que circulam nas Localidades de Abrangência das Escolas: EBM Maria Izabel de Lima Cubas, 

EBM Barra Mansa, EBM Bonetes e EBM Benedito Therézio de Carvalho. Os itens 

especificados 4 e 5 deverão ser entregues à Comissão de Intervenção na Secretaria de 

Assistência Social, Rua 3 de Maio, 146, Canoinhas – SC, em até 48 horas após recebimento 

da autorização de fornecimento. 

 
 
 
 
 
 
 

Canoinhas/SC, 13 de Junho de 2022. 
 
 
 
 
 

ZENICI DREHER HERBST 
Interventora  

Decreto nº 79/2022 
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  Memorando (Nota interna 15/06/2022 15:59) 12.301/2022

De: Adilson R. - SMAFO - DL

Para:  

Data: 15/06/2022 às 15:59:34

 

Processo cadastrado.

https://pncp.gov.br/app/editais/82951229000176/2022/100

_

Adilson Fernando Ribeiro 

Setor de Licitações.
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  Memorando 8- 12.301/2022

De: Adilson R. - SMAFO - DL

Para: CITE  - A/C Zenici H.

Data: 22/06/2022 às 17:01:09

 

Prezada Interventora, na data de hoje ocorreu a disputa da dispensa eletrônica de licitação.

Conforme ata em anexo, os itens 01 (recapagem de pneu), 04 (Balde de Óleo ATF 20W com 20 litros) e 05 (Balde de
Óleo Lubrificante SAE 15W40 com 20 litros) tiveram vencedor, oferecendo valores abaixo do inicialmente orçado.
Para os itens 3 e 4 (conserto de pneu e quilômetro rodado) não houve a participação de nenhum interessado,
restando demonstrado, portanto, vantajosidade na contratação com a empresa Geferson Burjarka 08772135930.

Caso esteja de acordo, encaminho documento para assinatura.

_

Adilson Fernando Ribeiro 
Setor de Licitações.

Anexos:

relatorio_dispensa_988073_42022_1_.pdf

Resultado_DL_10_2022.pdf
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Dispensa eletrônica 4/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS

Objeto: Dispensa eletrônica para contratação de empresa para prestar serviço de recapagem de pneu, conserto de
pneu 275/80 aro 22,5 – desmontagem, conserto e remontagem, quilometro rodado (rodovia e estradas de chão) para
socorro/atendimento de borracharia e fornecimento de óleos ATF 20W e óleo lubrificante SAE 15W40.

Recapagem de pneu tipo borrachudo, traseiro, modelo 275/80/r/22.5, radial, borrachudo, 16 lonas, com
profundidade dos sulcos de no mínimo 18 mm. Garantia de 03 meses.

UNIDADE
30

Adjudicado e Homologado
Não informado

Quantidade:

Situação:

Aceito para IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA, CNPJ 36.445.798/0001-22, pelo melhor lance R$ 820,0000,
negociado a R$ 725,0000.

Propostas do item 1

36.445.798/0001-22 - IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 850,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Situação: Proposta adjudicada

Descrição detalhada: Recapagem de pneu tipo borrachudo, traseiro, modelo 275/80/r/22.5, radial, borrachudo,
16 lonas, com profundidade dos sulcos de no mínimo 18 mm. Garantia de 03 meses. 30 unidades.
Validade da Proposta 60 (sessenta) dias, Marca Própria, Modelo Próprio.

Valor negociado: R$ 725,0000

13.337.896/0001-40 - MELHORLANCE MAQUINAS E PRODUTOS Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 950,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: Recapagem de pneu tipo borrachudo, traseiro, modelo 275/80/r/22.5, radial, borrachudo,
16 lonas, com profundidade dos sulcos de no mínimo 18 mm. Garantia de 03 meses.

Lances do item 1
R$ 820,000022/06/2022 13:59:55 36.445.798/0001-22
R$ 850,000022/06/2022 13:59:59 13.337.896/0001-40

Mensagens do chat do item 1

Enviado pelo sistema:
O item 1 está encerrado.

22/06/2022 14:00:24

Item 1 - Recauchutagem / recapagem / montagem pneus

Unidade de fornecimento:

Valor estimado:

Participação preferencial ME/EPP: Sim

Período para entrega de proposta: 15/06/2022 15:55:11 até 22/06/2022 07:59:59

Emergencial: Não
Período para envio de lances: 22/06/2022 08:00:00 até 22/06/2022 14:00:00
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Eventos do item 1

Encerramento etapa - Item com etapa aberta encerrada. 22/06/2022 14:00:24

Encerramento lances - Item encerrado para lances. 22/06/2022 14:00:24

Convocação negociação - Fornecedor IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA,
CNPJ 36.445.798/0001-22 convocado para negociação de valor.

22/06/2022 14:13:50

Novo valor informado - Negociação encerrada. Fornecedor IMPERIO PNEUS E
RECAPAGENS LTDA, CNPJ 36.445.798/0001-22 informou R$ 725,0000.

22/06/2022 14:14:30

Aceitação - Fornecedor IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA, CNPJ
36.445.798/0001-22 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 820,0000, valor negociado:
R$ 725,0000.

22/06/2022 14:18:30

Convocação anexo - Fornecedor IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA, CNPJ
36.445.798/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento:
22/06/2022 18:00:00. Motivo: Prezado, solicito a gentileza de envio de proposta
atualizada..

22/06/2022 14:25:36

Envio encerrado - Fornecedor IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA, CNPJ
36.445.798/0001-22 finalizou o envio de anexo.

22/06/2022 15:08:35

Habilitação - Fornecedor IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA, CNPJ
36.445.798/0001-22 foi habilitado.

22/06/2022 15:18:19

Adjudicação - Fornecedor IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA, CNPJ
36.445.798/0001-22 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 820,0000, valor
negociado: R$ 725,0000.

22/06/2022 15:29:12

Homologação - Item homologado. 22/06/2022 15:29:12

Mensagens do chat do item 1

Enviado pelo sistema para o participante 36.445.798/0001-22:
Sr. Fornecedor IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA, CNPJ 36.445.798/0001-22, você foi convocado para
negociação de valor do item 1. Justificativa: Prezados, o órgão requisitante encontrou o valor de referência de R$
726,00. Questiono se a empresa consegue cobrir esse valor..

22/06/2022 14:13:50

Enviado pelo participante 36.445.798/0001-22:
A negociação do item 1 foi aceita pelo fornecedor IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA, CNPJ
36.445.798/0001-22, tendo informado o valor de R$ 725,0000.

22/06/2022 14:14:30

Enviado pelo sistema para o participante 36.445.798/0001-22:
Sr. Fornecedor IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA, CNPJ 36.445.798/0001-22, você foi convocado para
enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 22/06/2022. Justificativa: Prezado,
solicito a gentileza de envio de proposta atualizada..

22/06/2022 14:25:36

Enviado pelo participante 36.445.798/0001-22:
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:08:35 de 22/06/2022. 2 anexos foram enviados
pelo fornecedor IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA, CNPJ 36.445.798/0001-22.

22/06/2022 15:08:35
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Conserto de pneu tipo 275/80 aro 22,5 – desmontagem, conserto e remontagem (Borrachudo e Liso). Deverão estar
inclusos todos os materiais, mão de obra, entre outros que forem necessários. Atendimento imediato.
Os ônibus para atendimento serão os de transporte escolar que conduzem alunos para localidades de abrangências
das Unidades Escolares da EBM Maria Izabel de Lima Cubas, EBM. Benedito Therézio de Carvalho, EBM. Barra
Mansa e EBM.  Bonetes.

UNIDADE
50

Deserto e Homologado
Não informado

Quantidade:

Situação:

Lances do item 2
Nenhum lance foi registrado para o item 2.

Eventos do item 2

Cancelamento automático - Item deserto. 22/06/2022 08:03:11

Item 2 - Reparo de pneu / câmara de ar

Unidade de fornecimento:

Valor estimado:
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Quilometro rodado (rodovia e estradas de chão) para socorro/atendimento do serviço de Borracharia, conforme
item 2.
O quilometro rodado deverá ser realizado pelo trajeto mais curto.
Deverá ser o mesmo fornecedor para os itens 2 e 3.

UNIDADE
2000

Deserto e Homologado
Não informado

Quantidade:

Situação:

Lances do item 3
Nenhum lance foi registrado para o item 3.

Eventos do item 3

Cancelamento automático - Item deserto. 22/06/2022 08:03:11

Item 3 - Manutenção de Veículos Pesados - Parte Mecânica

Unidade de fornecimento:

Valor estimado:
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Óleo Lubrificante Uso: Automotivo , Tipo: Sintético , Classificação: Atf , Viscosidade: Sae 32

Galão 20 L
2

Adjudicado e Homologado
Não informado

Quantidade:

Situação:

Aceito para DAROLT ELETRONICA DIESEL LTDA, CNPJ 36.381.014/0001-40, pelo melhor lance R$ 496,8000,
negociado a R$ 418,4000.

Propostas do item 4

36.381.014/0001-40 - DAROLT ELETRONICA DIESEL LTDA Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 500,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Marca/Fabricante: LUMAX
Modelo/versão: SPEEDY ATF
Situação: Proposta adjudicada

Descrição detalhada: óleo lubrificante ATF

Valor negociado: R$ 418,4000

34.001.937/0001-01 - DUNAS DISTRIBUIDORA DE FILTROS E Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 500,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Marca/Fabricante: IMPERIUM
Modelo/versão: IMPERIUM ATF

Descrição detalhada: Balde de Óleo ATF 20W com 20 litros

44.258.379/0001-00 - MARCELO VIEIRA DA SILVA 09512989921 Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 5.000,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Marca/Fabricante: VR LUB
Modelo/versão: SAE 32

Descrição detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Automotivo , Tipo: Sintético , Classificação: Atf , Viscosidade: Sae
32

45.125.667/0001-59 - SJT COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 1.111.111.111,1111 Declaração ME/EPP: Sim

Marca/Fabricante: MOTOR OIL
Modelo/versão: MOTOR OIL

Descrição detalhada: Óleo lubrificante - Óleo Lubrificante Uso: Automotivo , Tipo: Sintético , Classificação: Atf ,
Viscosidade: Sae 32

Item 4 - Óleo lubrificante

Unidade de fornecimento:

Valor estimado:
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Propostas do item 4

33.275.120/0001-50 - SUPER LICITE LICITACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 6.500,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Marca/Fabricante: Montana/Similar
Modelo/versão: Óleo Lubrificante Uso: Automotivo , Tipo: Sintétic

Descrição detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Automotivo , Tipo: Sintético , Classificação: Atf , Viscosidade: Sae
32

Lances do item 4
R$ 499,000022/06/2022 08:02:43 36.381.014/0001-40
R$ 498,000022/06/2022 08:56:46 34.001.937/0001-01
R$ 497,000022/06/2022 09:17:27 36.381.014/0001-40
R$ 500,000022/06/2022 13:50:46 44.258.379/0001-00
R$ 496,900022/06/2022 13:59:56 44.258.379/0001-00
R$ 496,800022/06/2022 13:59:57 36.381.014/0001-40

Mensagens do chat do item 4

Enviado pelo sistema:
O item 4 está encerrado.

22/06/2022 14:00:10

Enviado pelo sistema para o participante 36.381.014/0001-40:
Sr. Fornecedor DAROLT ELETRONICA DIESEL LTDA, CNPJ 36.381.014/0001-40, você foi convocado para
negociação de valor do item 4. Justificativa: Prezados, o valor de referência encontrado pelo setor requisitante é de
R$ 418,50. Questiono se a empresa consegue cobrir esse valor..

22/06/2022 14:09:46

Enviado pelo participante 36.381.014/0001-40:
A negociação do item 4 foi aceita pelo fornecedor DAROLT ELETRONICA DIESEL LTDA, CNPJ
36.381.014/0001-40, tendo informado o valor de R$ 418,4000.

22/06/2022 14:10:40

Enviado pelo participante 36.381.014/0001-40:
Boa tarde, conseguimos chegar no valor de 418,40

22/06/2022 14:11:21

Enviado pelo participante 36.381.014/0001-40:
Sr Pregoeiro, vai abrir a opção para anexar a documentação de aceite?

22/06/2022 14:26:21

Enviado pelo sistema para o participante 36.381.014/0001-40:
Sr. Fornecedor DAROLT ELETRONICA DIESEL LTDA, CNPJ 36.381.014/0001-40, você foi convocado para
enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 22/06/2022. Justificativa: Prezado,
solicito a gentileza de envio de proposta atualizada. Caso o cadastro no Sicaf não esteja atualizado, poderá incluir
neste mesmo campo os documentos solicitados no Anexo I do Aviso de Dispensa..

22/06/2022 14:27:26

Enviado pelo sistema para o participante 36.381.014/0001-40:
Prezado, foi aberto neste momento o campo para envio de documentos.

22/06/2022 14:28:06

Enviado pelo participante 36.381.014/0001-40:
O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:30:26 de 22/06/2022. 1 anexo foi enviado pelo
fornecedor DAROLT ELETRONICA DIESEL LTDA, CNPJ 36.381.014/0001-40.

22/06/2022 14:30:26

Enviado pelo participante 36.381.014/0001-40:
Muito Obr, pode confirmar se o anexo com a proposta está em conformidade!?

22/06/2022 14:31:36
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Eventos do item 4

Encerramento etapa - Item com etapa aberta encerrada. 22/06/2022 14:00:10

Encerramento lances - Item encerrado para lances. 22/06/2022 14:00:10

Convocação negociação - Fornecedor DAROLT ELETRONICA DIESEL LTDA, CNPJ
36.381.014/0001-40 convocado para negociação de valor.

22/06/2022 14:09:46

Novo valor informado - Negociação encerrada. Fornecedor DAROLT ELETRONICA
DIESEL LTDA, CNPJ 36.381.014/0001-40 informou R$ 418,4000.

22/06/2022 14:10:40

Aceitação - Fornecedor DAROLT ELETRONICA DIESEL LTDA, CNPJ
36.381.014/0001-40 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 496,8000, valor negociado:
R$ 418,4000.

22/06/2022 14:17:24

Convocação anexo - Fornecedor DAROLT ELETRONICA DIESEL LTDA, CNPJ
36.381.014/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento:
22/06/2022 18:00:00. Motivo: Prezado, solicito a gentileza de envio de proposta
atualizada. Caso o cadastro no Sicaf não esteja atualizado, poderá incluir neste mesmo
campo os documentos solicitados no Anexo I do Aviso de Dispensa..

22/06/2022 14:27:26

Envio encerrado - Fornecedor DAROLT ELETRONICA DIESEL LTDA, CNPJ
36.381.014/0001-40 finalizou o envio de anexo.

22/06/2022 14:30:26

Convocação anexo - Fornecedor DAROLT ELETRONICA DIESEL LTDA, CNPJ
36.381.014/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento:
22/06/2022 18:00:00. Motivo: Não foi possível identificar no Sicaf o balanço
patrimonial, exigido no item 3 do Anexo I e atestado de capacidade técnica, exigido no
item 4 do mesmo anexo..

22/06/2022 14:51:46

Envio encerrado - Fornecedor DAROLT ELETRONICA DIESEL LTDA, CNPJ
36.381.014/0001-40 finalizou o envio de anexo.

22/06/2022 15:18:43

Habilitação - Fornecedor DAROLT ELETRONICA DIESEL LTDA, CNPJ
36.381.014/0001-40 foi habilitado.

22/06/2022 15:27:56

Adjudicação - Fornecedor DAROLT ELETRONICA DIESEL LTDA, CNPJ
36.381.014/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 496,8000, valor
negociado: R$ 418,4000.

22/06/2022 15:29:12

Mensagens do chat do item 4

Enviado pelo sistema para o participante 36.381.014/0001-40:
Sr. Fornecedor DAROLT ELETRONICA DIESEL LTDA, CNPJ 36.381.014/0001-40, você foi convocado para
enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 22/06/2022. Justificativa: Não foi
possível identificar no Sicaf o balanço patrimonial, exigido no item 3 do Anexo I e atestado de capacidade técnica,
exigido no item 4 do mesmo anexo..

22/06/2022 14:51:46

Enviado pelo participante 36.381.014/0001-40:
já vou lhe mandar.

22/06/2022 15:11:36

Enviado pelo participante 36.381.014/0001-40:
O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:18:43 de 22/06/2022. 3 anexos foram enviados
pelo fornecedor DAROLT ELETRONICA DIESEL LTDA, CNPJ 36.381.014/0001-40.

22/06/2022 15:18:43

Enviado pelo participante 36.381.014/0001-40:
Segue os anexos como solicitado.

22/06/2022 15:21:01
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Eventos do item 4

Homologação - Item homologado. 22/06/2022 15:29:12

Óleo Lubrificante Uso: Automotivo , Tipo: Mineral , Classificação: Api Ch-4 , Viscosidade: Sae 15w-40

Galão 20 L
4

Adjudicado e Homologado
Não informado

Quantidade:

Situação:

Aceito para DAROLT ELETRONICA DIESEL LTDA, CNPJ 36.381.014/0001-40, pelo melhor lance R$ 496,8000,
negociado a R$ 398,4000.

Propostas do item 5

36.381.014/0001-40 - DAROLT ELETRONICA DIESEL LTDA Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 500,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Marca/Fabricante: LUMAX
Modelo/versão: SPEEDY SUPER DUTY
Situação: Proposta adjudicada

Descrição detalhada: Óleo lubrificante Uso: automotivo, tipo: mineral SAE 15w40

Valor negociado: R$ 398,4000

34.001.937/0001-01 - DUNAS DISTRIBUIDORA DE FILTROS E Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 500,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Marca/Fabricante: IMPERIUM
Modelo/versão: IMPERIUM DIESEL TRUCK

Descrição detalhada: Balde de Óleo Lubrificante SAE 15W40
com 20 litros

44.258.379/0001-00 - MARCELO VIEIRA DA SILVA 09512989921 Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 5.000,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Marca/Fabricante: VR LUB
Modelo/versão: API CH - 4 15W40

Descrição detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Automotivo , Tipo: Mineral , Classificação: Api Ch-4 , Viscosidade:
Sae 15w-40

45.125.667/0001-59 - SJT COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 1.111.111.111,1111 Declaração ME/EPP: Sim

Marca/Fabricante: MOTOR OIL
Modelo/versão: MOTOR OIL

Descrição detalhada: Óleo lubrificante - Óleo Lubrificante Uso: Automotivo , Tipo: Mineral , Classificação: Api
Ch-4 , Viscosidade: Sae 15w-40

Item 5 - Óleo lubrificante

Unidade de fornecimento:

Valor estimado:
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Propostas do item 5

33.275.120/0001-50 - SUPER LICITE LICITACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 6.500,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Marca/Fabricante: Montana/Similar
Modelo/versão: Óleo Lubrificante Uso: Automotivo , Tipo: Mineral

Descrição detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Automotivo , Tipo: Mineral , Classificação: Api Ch-4 , Viscosidade:
Sae 15w-40

Lances do item 5
R$ 499,000022/06/2022 08:02:56 36.381.014/0001-40
R$ 498,000022/06/2022 08:56:54 34.001.937/0001-01
R$ 497,000022/06/2022 09:17:40 36.381.014/0001-40
R$ 500,000022/06/2022 13:50:51 44.258.379/0001-00
R$ 496,900022/06/2022 13:59:57 44.258.379/0001-00
R$ 496,800022/06/2022 13:59:57 36.381.014/0001-40

Eventos do item 5

Encerramento etapa - Item com etapa aberta encerrada. 22/06/2022 14:00:24

Encerramento lances - Item encerrado para lances. 22/06/2022 14:00:24

Convocação negociação - Fornecedor DAROLT ELETRONICA DIESEL LTDA, CNPJ
36.381.014/0001-40 convocado para negociação de valor.

22/06/2022 14:11:02

Mensagens do chat do item 5

Enviado pelo sistema:
O item 5 está encerrado.

22/06/2022 14:00:24

Enviado pelo sistema para o participante 36.381.014/0001-40:
Sr. Fornecedor DAROLT ELETRONICA DIESEL LTDA, CNPJ 36.381.014/0001-40, você foi convocado para
negociação de valor do item 5. Justificativa: Prezados, o valor de referência apresentado pelo órgão requisitante é
de R$ 398,50. Questiono se a empresa consegue cobrir esse valor..

22/06/2022 14:11:02

Enviado pelo participante 36.381.014/0001-40:
Boa tarde, conseguimos chegar neste item o valor unitário de 398,40

22/06/2022 14:12:49

Enviado pelo participante 36.381.014/0001-40:
A negociação do item 5 foi aceita pelo fornecedor DAROLT ELETRONICA DIESEL LTDA, CNPJ
36.381.014/0001-40, tendo informado o valor de R$ 398,4000.

22/06/2022 14:13:01

Enviado pelo sistema para o participante 36.381.014/0001-40:
Sr. Fornecedor DAROLT ELETRONICA DIESEL LTDA, CNPJ 36.381.014/0001-40, você foi convocado para
enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 22/06/2022. Justificativa: Prezado,
solicito a gentileza de envio de proposta atualizada. Caso o cadastro no Sicaf não esteja atualizado, poderá incluir
neste mesmo campo os documentos solicitados no Anexo I do Aviso de Dispensa...

22/06/2022 14:28:47

Enviado pelo participante 36.381.014/0001-40:
O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:30:13 de 22/06/2022. 1 anexo foi enviado pelo
fornecedor DAROLT ELETRONICA DIESEL LTDA, CNPJ 36.381.014/0001-40.

22/06/2022 14:30:13
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Eventos do item 5

Novo valor informado - Negociação encerrada. Fornecedor DAROLT ELETRONICA
DIESEL LTDA, CNPJ 36.381.014/0001-40 informou R$ 398,4000.

22/06/2022 14:13:01

Aceitação - Fornecedor DAROLT ELETRONICA DIESEL LTDA, CNPJ
36.381.014/0001-40 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 496,8000, valor negociado:
R$ 398,4000.

22/06/2022 14:17:57

Convocação anexo - Fornecedor DAROLT ELETRONICA DIESEL LTDA, CNPJ
36.381.014/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento:
22/06/2022 18:00:00. Motivo: Prezado, solicito a gentileza de envio de proposta
atualizada. Caso o cadastro no Sicaf não esteja atualizado, poderá incluir neste mesmo
campo os documentos solicitados no Anexo I do Aviso de Dispensa...

22/06/2022 14:28:48

Envio encerrado - Fornecedor DAROLT ELETRONICA DIESEL LTDA, CNPJ
36.381.014/0001-40 finalizou o envio de anexo.

22/06/2022 14:30:13

Habilitação - Fornecedor DAROLT ELETRONICA DIESEL LTDA, CNPJ
36.381.014/0001-40 foi habilitado.

22/06/2022 15:28:09

Adjudicação - Fornecedor DAROLT ELETRONICA DIESEL LTDA, CNPJ
36.381.014/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 496,8000, valor
negociado: R$ 398,4000.

22/06/2022 15:29:12

Homologação - Item homologado. 22/06/2022 15:29:12

Eventos da dispensa 4/2022

Abertura da sessão pública - Abertura da sessão pública 22/06/2022 08:00:05

Início julgamento de propostas - Início da etapa de julgamento de propostas 22/06/2022 14:02:49

Mensagens do chat da dispensa 4/2022

Enviado pelo sistema:
A sessão pública está aberta. A partir deste momento todos os itens estão abertos para disputa até as 14:00.
Mantenham-se conectados.

22/06/2022 08:00:05

Enviado pelo sistema:
A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na
linha do tempo.

22/06/2022 14:02:49
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Canoinhas

Usuário: Adilson Fernando
Chave de Autenticação Digital

2468-7897-377
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CNPJ: 83.102.384/0001-80 Fone: (47) 3621-7700
Rua Felipe Schmidt, 10 - Centro - 89.460-000 - Canoinhas/ SC

Licitação: DL10/2022 Modalidade: Dispensa por Justificativa Julgamento: Por item Registro de preço: Não Controla quantidade: Sim
Objeto: DISPENSA ELETRÔNICA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEU, CONSERTO DE PNEU 275/80 ARO 22,5 – DESMONTAGEM, CONSERTO E REMONTAGEM,

QUILOMETRO RODADO (RODOVIA E ESTRADAS DE CHÃO) PARA SOCORRO/ATENDIMENTO DE BORRACHARIA E FORNECIMENTO DE ÓLEOS ATF 20W E ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40.

Fornecedor: 13144 - DAROLT ELETRONICA DIESEL LTDA CPF/CNPJ: 36.381.014/0001-40 Valor total (R$): 2.430,40

Data Item Material/Serviço/Denominação Un. Medida Quantidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
22/06/2022 4 68723 - ÓLEO ATF 20W BALDES 2,00000 418,40000 836,80

Balde de Óleo ATF 20W com 20 litros.Complemento do item:
Marca: LUMAX

22/06/2022 5 40375 - ÓLEO 15W40 C/ 20 LITROS BALDES 4,00000 398,40000 1.593,60
Balde de Óleo Lubrificante SAE 15W40 com 20 litros.Complemento do item:

Marca: LUMAX

Fornecedor: 13145 - GEFERSON BURJARKA 08772135930 CPF/CNPJ: 43.294.820/0001-46 Valor total (R$): 9.900,00

22/06/2022 2 17320 - CONSERTO DE PNEU SERVIÇO 50,00000 50,00000 2.500,00
Conserto de pneu tipo 275/80 aro 22,5 – desmontagem, conserto e remontagem (Borrachudo e
Liso).  Deverão  estar  inclusos  todos  os  materiais,  mão  de  obra,  entre  outros  que  forem
necessários. Atendimento imediato.  Os ônibus para atendimento serão os de transporte escolar
que conduzem alunos para localidades de abrangências  das Unidades Escolares  da EBM Maria
Izabel de Lima Cubas, EBM. Benedito Therézio de Carvalho, EBM. Barra Mansa e EBM.  Bonetes.

Complemento do item:

22/06/2022 3 68890 - SERVIÇO DE SOCORRO PARA BORRACHARIA. QUILÔMETRO 2.000,00000 3,70000 7.400,00
Quilometro  rodado  (rodovia  e  estradas  de  chão)  para  socorro/atendimento  do  serviço  de
Borracharia, conforme item 2.  O quilometro rodado deverá ser realizado pelo trajeto mais curto.
Deverá ser o mesmo fornecedor para os itens 2 e 3.

Complemento do item:

Fornecedor: 13143 - IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA CPF/CNPJ: 36.445.798/0001-22 Valor total (R$): 21.750,00

22/06/2022 1 68889 - RECAPAGEM DE PNEU. SERVIÇO 30,00000 725,00000 21.750,00
Recapagem  de  pneu  tipo  borrachudo,  traseiro,  modelo  275/80/r/22.5,  radial,  borrachudo,  16
lonas,  com  profundidade  dos  sulcos  de  no  mínimo  18  mm.  Garantia  de  03  meses.

Complemento do item:

Total Adjudicado (R$): 34.080,40

Total de licitações adjudicadas: 1 Total Geral Adjudicado (R$): 34.080,40

ZENICI DREHER HERBST
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