
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITATÓRIO Nº. 51/2015 
 

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, transcreve o Processo de Dispensa de 
Licitação para aquisição de 04 (quatro) de tubos de concreto, de 2 (dois) metros de diâmetro 
CA2, para a Secretaria Municipal de Estradas de Rodagem, com base no Decreto Municipal de 
Emergência n° 046 e fundamento no artigo 24 inciso IV da Lei 8.666/93 e suas alterações, pelas razões 
a seguir expostas: 
 

1) Considerando as condições climáticas e o índice pluviométrico onde se observou, no dia 
14/07/2015, uma precipitação de água muito acima da média na região;  

2) Considerando que estas condições climáticas ocasionaram diversos estragos em estradas, 
pontilhões, pontes etc, deixando diversos locais sob alerta e risco eminente;  

3) Considerando que estes estragos afetam diretamente o transporte de alunos, escoamento da 
produção agrícola, e população em geram que depende das estradas; 

4)  Considerando que o poder público municipal tem a obrigação de manter e preservar os 
acessos do município, não podendo negligenciar nesta obrigação; 

5) Considerando a urgência e necessidade de se consertar os estragos ocasionados pelas 
chuvas do dia 14/07/2015, na tentativa de afastar os riscos para a população usuária das 
estradas municipais, torna-se inviável a realização de processo licitatório, conforme solicitado 
pela Secretaria Municipal de Estradas de Rodagem. 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Autorizar a contratação direta por dispensa de licitação da empresa ARTES K – 

ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. estabelecida na Rodovia SC 283-km 4,8, bairro Linha Santa Maria 
Goretti, s/n°, CEP 89887-000 na Cidade de Palmitos/SC, inscrita no CNPJ sob o n°04.322.290/0001-40, 
Inscrição Estadual 254.176.879, para fornecer os tubos de concreto, abaixo relacionados, conforme 
pesquisa de preso realizado pela secretaria do S.M.E.R. 

 
I – Do objeto: 
 

Item Quant. Unid. DESCRIÇÃO R$ total 
01 04 Und. Tubo de concreto com 2 (dois) metros de diâmetro CA2. 830,00 

   Total 3.320,00 
 
II – o objeto deste edital deverá ser entregues, pela Contratada, em, no máximo, 03 (três) dias da 

assinatura do Contrato, na localidade de Linha Barra Bonita, interior, neste Município de SMBV/SC.  
II - no preço do objeto, mencionado no inciso I, está incluído o transporte e demais custos e 

despesas que possam incidir sobre o produto. 
 Art. 2º. O pagamento será efetuado até o dia 12 do mês subsequente a entrega do objeto 
mencionado no inciso I, do art. primeiro, e apresentação da emissão da Nota Fiscal, a qual deverá estar 
atestada pelo Secretário do S.N.E.R. 

Art. 3º. As despesas para execução do Contrato correrão por conta das seguintes dotações 
orçamentárias: 

2.033 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMER. 
      Sendo assim, caracterizado o interesse público, necessário se faz a contratação da Empresa. 
 Publique-se no local de costume. 

      São Miguel da Boa Vista, SC, 31 de julho de 2015. 
 
 
 

Valmir Cesar Schroter 
Prefeito Municipal em exercício 

 


