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PROCESSO LICITATÓRIO N° 002/2022 

 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 002/2022 

 
 

1. OBJETO: Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços 
Técnicos de Engenharia para a elaboração de projetos de rede de 
abastecimento de agua que serão realizados no território do município de 
Paial. 
 

 
 

2. MOTIVAÇÃO DA DECISÃO:  
 

A execução deste serviço se faz necessária para que sejam 
implantadas novas redes de água no Município, tendo em vista a 
necessidade de suprimento de abastecimento de água no setor rural e 
central. 

 
A ausência de chuvas previstas para a temporada, causaram o 

comprometimento das reservas hidrológicas locais, e consequente dano 
humano e animal no tocante ao abastecimento de água. 

 
Tal fator gera agravantes na produtividade agropecuária, que 

resultaram em danos materiais e prejuízos econômicos e sociais. Em 
consequência deste agravamento, resultaram os danos humanos e 
materiais, e os prejuízos econômicos e sociais que demandam de 
intervenção ainda maior do Poder Público. 

 
Além do abastecimento de água para as produções/atividades 

agrícolas, o município demanda diariamente de um veículo adaptado para 
abastecimento de água potável, para consumo humano, junto as 
residências e depósitos comunitário do interior. 

 
Desta forma, considerando o longo período de estiagem que, dia após 

dia, agrava a situação hídrica do município, se faz necessário a contratação 
de empresa especializada na Prestação de Serviços Técnicos de 
Engenharia para a elaboração de projetos de rede de abastecimento de 
agua que serão realizados território do município de Paial. 
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Importante também destacar que o Município de Paial decretou através 
do Decreto 005/2022 de 05 de Janeiro de 2022 situação de emergência 
tendo em vista a estiagem que assola nosso Município. 

 
  
Assim, é notório que nos procedimentos de dispensa, não existe a 

obrigatoriedade de cumprimento de todas as etapas formalizadas na Lei  n. 
14.133, de 1º de abril de 2021, 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 contratação direta 
pela modalidade de dispensa de licitação, sendo que todos os esforço para 
se obter um valor justo e uma empresa idônea foram observados. 
 
 

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 14.133, de 1º de 
abril de 2021, ressalvados os casos em que a administração pode ou deve 
deixar de realizar licitação, tornando-a dispensada, dispensável e inexigível.  
 

 
1. DA SITUAÇÃO DE DISPENSA – Artigo 75, inciso II da Lei n.º 14.133, 

de 1º de abril de 2021. 
 
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 14.133, de 1º de abril de 2021, em hipóteses tais, 
afim de garantir a continuidade dos serviços públicos, a 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2014.133-2021?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2014.133-2021?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2014.133-2021?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2014.133-2021?OpenDocument
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administração pode efetivamente realizar a contratação direta do 
referido serviço, mediante dispensa de licitação, conforme Artigo 75, 
inciso II do referido diploma: 
 

 
“Art. 75. É dispensável a licitação: 
II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras”. 

Note-se, pois, que a Lei autoriza a dispensa de licitação para 
contratação de serviços nos casos dos presentes autos de compra 
direta, cujo valor total da aquisição é de R$ 25.000,00 (vinte e cinco 
mil reais). 
 
 

4. RAZÃO DA ESCOLHA DA CONTRATADA:  
 

A escolha recaiu sobre a empresa PROJETAR PROJETOS CIVIS E 
AMBIENTAIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
05.311.762/0001-22, com sede na Rua Adelar Bednini, 701, Bairro Centro,  
Abelardo Luz-SC, CEP: 89.830-000, neste ato, representada por seu Sócio 
Administrador Senhor LEONIR BENINCÁ, portadora do RG nº 1.***.474, 
inscrito no CPF nº 4**.***.***-00. 
 
O fornecedor/prestador acima foi escolhido porque é do ramo pertinente ao 
objeto demandado, apresentou toda a documentação referente a habilitação 
jurídica, regularidade fiscal e trabalhista; ofertou o menor preço global dentre 
aqueles que participaram da pesquisa de preços, o que caracteriza a proposta 
mais vantajosa à Administração Pública local.  
 

 
 

5. VALOR TOTAL DO SERVIÇO E FORMA DE PAGAMENTO:  
O valor Total da presente contratação é de R$ 30.960,00 (trinta mil e 
novecentos e sessenta reais), compreendido o valor de R$ 19.980,00 
(dezenove mil e novecentos e oitenta reais) para Projeto de rede adutora e 
de distribuição de água com memorial descritivo, planilha de calculo, ART, 
mapa da rede de distribuição de água, identificando as residencias 
beneficiadas, e o valor de R$ 10.980,00(dez mil e novecentos e oitenta 
reais) referente ao serviço de elaboração de Projeto de rede adutora de 
água com memorial descritivo, planilha de calculo, ART, mapa da rede 
adutora da água, identificando o local onde será conectada a rede de 
distribuição existente. 
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6. RELAÇÃO DE ITENS: 
 
 
 

Item Descrição Unid. Quantidade Valores - Unitário Valores - Total 
1 PROJETO DE REDE ADUTORA E DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA COM 
MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA DE 
CALCULO, ART, MAPA DE REDE DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 
IDENTIFICANDO AS RESIDENCIAS 
BENEFICIADAS, QUANTIFICAÇÃO E 
ESPECIFICAÇÃO DOS TUBOS, 
DIÂMETRO E METROS. 
DIMENSIONAMENTO DA BOMBA 
SUBMERSA (CONJUNTO 
ELETROMECANICO), MODELO, 
POTÊNCIA E TIPO DE ENERGIA. 
ORÇAMENTO (VALOR DA OBRA) PARA 
O MUNICIPIO DE PAIAL, LOCALIZADO 
NAS Lº DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE 
PAIAL-SC. 

UNIDAD
E 

2,00000 9.990,0000 19.980,00 

2 PROJETO DE REDE ADUTORA DE 
ÁGUA COM MEMORIAL DESCRITIVO, 
PLANILHA DE CALCULO, ART, MAPA DE 
REDE ADUTORA DE AGUA 
IDENTIFICANDO O LOCAL ONDE 
SERÁCONECTADA A REDE DE 
DISTRIBUIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DOS 
TUBOS, DIAMETRO E METROS. 
DIMENSIONAMENTO DA BOMBA 
SUBMERSA (CONJUNTO 
ELETROMECANICO), MODELO, 
POTÊNCIA E TIPO DE ENERGIA. 
ORÇAMENTO (VALOR DA OBRA) PARA 
O MUNICIPIO DE PAIAL, LOCALIZADO 
NAS Lº DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE 
PAIAL-SC. 

UNIDAD
E 

2,00000 5.490,0000 10.980,00 

     
      

Soma: 30.960,00  

 
 

 
7. JUSTIFICATIVA DO PREÇO: 

 
A escolha da proposta mais vantajosa, foi decorrente de uma previa pesquisa 
de mercado, o que nos permite inferir que os preços encontram-se compatível 
com a realidade mercadológica. Face ao exposto, a contratação pretendida 
deve ser realizada com PROJETAR PROJETOS CIVIS E AMBIENTAIS LTDA, 
no valor total de R$ 30.960,00 (trinta mil e novecentos e sessenta reais), levando-se 
em consideração a melhor proposta ofertada, conforme documentos em anexo 
aos autos deste processo. 
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8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 

07. – SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 
03 – GERENCIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS  
2.034 – Manutenção do Programa de Água 
(81) 3.3.90.39.05.00.00.00 0000 

 
 
 

Paial – SC, 11 de janeiro de 2022. 
 
 
 
 

 
VOLNEI DIOGO DE PELEGRIN 
Prefeito Municipal em exercício 

 
 
 
 
DHONATAN RENAN POMMERENING 
Assessor Jurídico 
OAB/SC 46.461 


