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PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 30/2019 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 O Município de São Miguel da Boa Vista/SC, pessoa jurídica de direito publico interno, 
estabelecido na Rua São Luiz, 210, inscrita no CNPJ nº. 80.912.124/0001-82, representado neste ato 
pelo Prefeito Municipal o Sr. VILMAR SCHMAEDECKE, brasileiro, casado, residente e domiciliado na 
Linha Anta Gorda, s/n°, interior, neste Município, inscrito no CPF n.º 938.411.089-20, RG n°. 
3.299.783, DISPENSA o Processo de Licitação para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
REALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DO PRÉDIO DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL – CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO C, COMPREENDENDO OS MATERIAIS E MÃO-DE-
ÓBRA, com fundamento no artigo 24 inciso I e inciso XI da Lei 8.666/93 e suas alterações, pelas 
razões a seguir expostas: 

1) Considerando a solicitação da secretaria de educação, expondo a necessidade da 
contratação e a importância da mesma; 

2) Em razão da necessidade de adequações no prédio da creche pró-infância tipo C, 
considerando as exigências legais para a prestação de contas dos recursos obtidos para a 
construção da mesma, considerando que são de extrema importância; 

3) Considerando que a Lei 8.666/93 em seu artigo 24, inciso XI, prevê que é dispensável a 
licitação nos casos:Art.24:”XI- na contratação de remanescente de obra, serviços ou 
fornecimento, em consequência de rescisão contratual, desde que atendida a ordem de 
classificação da licitação anterior, e aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante 
vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido.” 

4) Considerando ainda o inciso I do art 24 da Lei 8.666/93, “é dispensável a licitação para obas 
e serviços de engenharia de valor até 10% do limite prevista na alínea “a”, do inciso I do 
artigo anterior, desde que não refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda 
para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas 
conjunta e concomitantemente.” 

DA JUSTIFICATIVA DE AQUISIÇÃO DO OBJETO:  
Em razão da necessidade de adequações no prédio da creche pró-infância tipo C, considerando 
as exigências legais para a prestação de contas dos recursos obtidos para a construção da 
mesma, considerando que são de extrema importância. 

DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO E ESCOLHA DA EMPRESA:   Levando-se em conta as razões 
acima expostas, e amparo legal, justifica-se a contratação da empresa VIGA CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA, CNPJ nº 21.775.054/0001-07, para realização dos serviços com fornecimento 
do material conforme planilha orçamentária em anexo ao edital, considerando que a referida empresa 
foi quem venceu e executou a finalização da obra supra citada em processo licitatório anterior. 
RESOLVE:  

Art. 1º - Autorizar a contratação direta, por (dispensa de licitação), da empresa VIGA 
CONSTRUTORA E INCORPORADORA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua 
Santa Catarina, nº326, Apart. 203, Edifício Portal do Sol, CEP: 89874-000, no Município de Maravilha, 
Estado de Santa Catarina, CEP 89874-000, inscrita no CNPJ sob nº. 21.775.054/0001-07, neste ato 
representada pelo Sr. MOUSER DE MARCO, inscrito no CPF sob nº 045.865.349-74 e RG 
3.667.776, para prestação dos serviços com fornecimento dos materiais, conforme e conforme item a 
seguir e planilha orçamentária em anexo ao edital. 

OBJETO:  

Item QTD UND DESCRIÇÃO Valor total máximo 

01 01 Obra 
EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DO PRÉDIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
– CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO C, COMPREENDENDO OS MATERIAIS E MÃO-DE-

OBRA, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DESCRIÇÕES EM ANEXO. 

R$ 6.384,51 


