
ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS 

 

 

                     DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 35/2018 
                          PROCESSO Nº: 135/2018 

 

  

OBRA - SERVIÇO OU FORNECIMENTO  

 

 

DESCRIÇÃO DO OBJETO: 

 

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE TRANSPORTE ESCOLAR 

 

CONTRATADA(o):  

  

FOXTUR – TRANSPORTE E TURISMO LTDA  

 

VALOR TOTAL: R$ 6.975,50 (seis mil novecentos e setenta e cinco e cinquenta)  

 

DOTAÇÕES:   2.007.3390.00 - 3801 - 311/2018   -   Manutenção do Transporte Escolar   
 

FUNDAMENTO DA DISPENSA  -  JUSTIFICATIVA:   
 

FUNDAMENTO LEGAL :  É dispensável a licitação (Lei 8.666/93) 

 

Artigo 24-  IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada 

urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a 

segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e 

somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e 

para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 

(cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou 

calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos. 

 

 

É necessária a contratação de empresa para transporte escolar, pois dois veículos 

(ônibus) pertencentes à Secretaria de Educação, que faziam a rota, estão aguardando 

licitação para conserto e reposição de peças. Os mesmos estão danificados em virtude da 

ação temporal e dessa forma, estão sem condições de uso. Conforme Decreto de 

Emergência nº 8.245 de 26 de setembro de 2018, a medida é necessária para que as 

crianças possam comparecer as aulas até o final do ano letivo. 

 

Coronel Freitas, 11/10/2018 

  

 

                                                         ____________________________________ 

            CAROLINA ROSALEN PIVA 

      Presidente da Comissão de licitação 



ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS 

 

 

À vista de exposição do gerente de material e patrimônio, referente a  realização 

da  despesa independente de Licitação, com fundamento nos motivos expostos acima, e de 

conformidade com a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações: 

(X) Homologo a realização da despesa. 

(   )  Indefiro a realização da despesa. 

  

 

Coronel Freitas, 11 de Outubro de 2018 

  

 

                  _____________________________________________ 
IZEU JONAS TOZETTO 

        Prefeito Municipal  

 

 


