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PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2020 

 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 012/2020 

 
 

1. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE 
ROCHAS, COM PERFURATRIZ MECÂNICA, COM  DIÂMETRO DE 
FUROS DE 2,5, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL 
NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 
 

 
2. MOTIVAÇÃO DA DECISÃO:  

Tendo em vista que a Prefeitura Municipal de Paial lançou Processo 
Licitatório n.34/2020 para Contratação de Empresa para execução de 
Construção de Pavilhão na Área Industrial do Município. Considerando que 
no momento da execução da terraplanagem constatou-se a necessidade de 
detonação de rocha visto a presença de laje de pedra no local da obra. 
Para tanto, se faz necessária a contratação de empresa especializada para 
prestação dos serviços constantes no objeto. É notório que nos 
procedimentos de dispensa e de inexigibilidade, não existe a 
obrigatoriedade de cumprimento de todas as etapas formalizadas na Lei 
8.666/93, que são fundamentais em um procedimento normal de licitação. 
Mesmo assim, devemos atentar para os princípios constitucionais da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade e probidade 
administrativa impostos à Administração Pública, conforme ensina Antônio 
Roque Citadini: "Conquanto esteja desobrigado de cumprir tais etapas formais, não 

estará o administrador desobrigado da obediência aos princípios básicos da contratação 
impostos à Administração Pública. Assim, será sempre cobrada ao administrador a estrita 
obediência aos princípios: da legalidade (a dispensa deverá ser prevista em lei e não fruto 
de artimanha do administrador para eliminar a disputa); da impessoalidade (a contratação 
direta, ainda que prevista, não deverá ser objeto de protecionismo a um ou outro 
fornecedor); da moralidade (a não realização das etapas de licitação não elimina a 
preocupação com o gasto parcimonioso dos recursos públicos, que deve nortear a ação do 
administrador); da igualdade (a contratação direta não significa o estabelecimento de 
privilégio de um ou outro ente privado perante a Administração); da publicidade (embora 
restrita, a contratação direta não será clandestina ou inacessível, de modo que venha a 
impedir que dela conheçam os outros fornecedores, bem como os cidadãos em geral); e 
da probidade administrativa (que é o zelo com que a Administração deve agir ao contratar 

obras, serviços ou compras)". Dentro destes princípios é que deve se nortear o 
presente processo de dispensa de licitação, sendo que todos os esforço 
para se obter um valor justo e uma empresa idônea foram observados. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:  
A Licitação para contratação de obras, serviços, compras e alienações é 
uma exigência constitucional, para toda Administração Pública, conforme 
ditames do artigo 37, XXI da CF/88, e da Lei Federal nº 8.666/93, 
ressalvados os casos em que a administração pode ou deve deixar de 
realizar licitação, tornando-a dispensada, dispensável e inexigível.  

 
DA SITUAÇÃO DE DISPENSA – Artigo 24, II da Lei n.º 8.666/93 c/c 
Decreto nº 9.412, de 18 de junho de 2018. 
 
O caso em questão se enquadra perfeitamente no dispositivo em que a lei 
classifica como licitação dispensável, pois a contratação dos serviços afigura-se 
dentro da situação prevista em lei. Segundo a Lei Federal nº 8.666/93, em 
hipóteses tais, a administração pode efetivamente realizar a contratação direta 
dos referidos serviços, mediante dispensa de licitação, conforme artigo 24, II do 
referido diploma, verbis: “Art. 24. É dispensável a licitação: II - para outros serviços e 

compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo 
anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas 
de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só 

vez; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)”. Note-se, pois, que a Lei autoriza a 
dispensa de licitação para contratação de serviços cujo valor não seja superior 
a 10% (dez por cento) do valor estabelecido na alínea “a”, inciso II, do art. 23 e 
ainda, o Decreto nº 9.412, de 18 de junho de 2018 estabelece o que segue: “Art. 

1º Os valores estabelecidos nos incisos I e II do caput do art. 23 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, ficam atualizados nos seguintes termos: [...] II - para compras e serviços não incluídos 
no inciso I: a) na modalidade convite - até R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais);[...]”. 
Desse modo, a hipótese tratada apresenta-se como um dos casos em que a 
administração pode (e deve) efetivamente dispensar o processo licitatório, pois 
o valor limite para a dispensa de licitação é de R$ 17.600,00 (dezessete mil e 
seiscentos reais), realizando a contratação direta para não ocasionar prejuízos, 
conforme estabelece a Lei nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993. 
 

4. RAZÃO DA ESCOLHA DA CONTRATADA:  
A escolha recaiu sobre a empresa THEISEN DETONAÇÕES LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 10.296.926/0001-20, com sede 
na Av. 29 de Setembro, centro, Cunhataí/SC, em face da qualificação técnica 
apresentada, consultas de idoneidade realizadas e do valor apresentado.  
 

 
5. VALOR TOTAL DO SERVIÇO E FORMA DE PAGAMENTO:  

O valor pago por metro linear de perfuração/detonação é de R$ 71,50 
(setenta e um reais com cinquenta centavos), gerando um valor global 
estimado da presente contratação de R$ 17.500,00 (dezessete mil e 
quinhentos reais), equivalente a 244,76 metros. O pagamento ocorrerá da 
seguinte forma: O município de Paial efetuará o pagamento do objeto desta 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9648cons.htm#art24ii
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licitação em até 30 dias após a conclusão dos serviços com apresentação 
da nota fiscal e relatório de serviço, através de depósito em conta corrente 
de titularidade da licitante vencedora, observando a ordem cronológica de 
pagamentos. 

 
6. JUSTIFICATIVA DO PREÇO: 

 
A responsabilidade e o eficiente emprego dos recursos do Erário Público deve 
ser meta permanente de qualquer administração. Como se sabe, tendo em vista 
que o objetivo dos procedimentos licitatórios é selecionar a proposta mais 
vantajosa à administração, e considerando o caráter excepcional das ressalvas 
de licitação, um dos requisitos indispensáveis à formalização desses processos 
é a justificativa do preço. Assim, vale ressaltar que o preço a ser pago encontra-
se em conformidade com a média do mercado específico, obtida através de 
cartas de tomada de preço (solicitação de orçamento) para várias empresas, 
sendo que obtivemos respostas de 02 (duas) empresas, sendo: KANAPP & 
CIA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número 
76.376.375/0001-12, com sede na Cidade de Palmitos/SC, que apresentou o 
valor de R$ 73,50 (setenta e três reais com cinquenta centavos), por metro 
linear de perfuração/detonação, gerando um total global  estimado em R$ 
17.989,86 (dezessete mil novecentos e oitenta e nove reais com oitenta e seis 
centavos); e THEISEN DETONAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 10.296.926/0001-20, com sede em Cunhataí/SC, 
que apresentou o valor de R$ 71,50 (setenta e um reais com cinquenta 
centavos) por metro linear de perfuração/detonação, gerando um total global  
estimado em R$17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais). 

 
7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 
07 – SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 
03 – GÊRENCIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS.  
2.032 - Manutenção das Atividades da Gerência de Transportes e Serviços 
3.3.90.00.00.00.00.00 2053 

 
   

8.  Foram anexos ao processo os seguintes documentos: 
 
a) Solicitação de Serviços; 
b) Orçamentos; 
c) Solicitação de Abertura de Licitação/Dispensa; 
d) Parecer Contábil; 
e) Autorização para Abertura de processo administrativo de 

licitação/dispensa; 
f) Parecer Jurídico; 
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g) Contrato Social da Contratada; 
h) Prova de Inscrição no CNPJ; 
i) Certidão Negativa Federal; 
j) Certidão Negativa Estadual; 
k) Certidão Negativa Municipal; 
l) Certificado de Regularidade do FGTS; 
m) Certidão Negativa Trabalhista; 
n) Certidão de Falência, Concordata e Recuperação 

Judicial; 
o) RG e CPF do Representante Legal da Empresa; 
p) Termo de Homologação; 
q) Contrato Administrativo; 
r) Autorização de Fornecimento 
s) Publicação no Diário Oficial dos Municípios e no site do 

Município. 
 

Paial – SC, 21 de Julho de 2020 
 
 
 

 
NEVIO ANTONIO MORTARI 

Prefeito Municipal  
 
 
 


