
 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08/2022 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2022 

 

Dari Oreste Scaraboto, Secretário interino da Secretaria de Assistência Social, do 

município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais 

conforme portaria 1628/2022 e delegação de competência estabelecida no Decreto 8514/20, em 

conformidade com Art. 24 da Lei nº 8.666/93, com suas alterações posteriores, torna público 

o Processo Licitatório nº 08/2022, conforme segue: 

1. DO OBJETO 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

TRANSPORTE COLETIVO PARA VIAGEM DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DAS 

ALUNAS DO CLUBE DE MÃES ATEDENDO A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO  

A Secretaria De Assistência Social e Habitação, é responsável por suprir as 

necessidades equipamentos vinculados a pasta. O Clube de Mães disponibiliza para suas 

alunas, aulas de artesanato, como pintura, costura e confecções de adornos e adereços, entre 

outras. Ao final do ano de 2022 será realizada uma viagem ao município de Marcelino Ramos 

para confraternização. Para viabilização da viagem será necessário a contratação de empresa 

especializada em transporte coletivo. 

Considerando que não existe ata de registro de preço vigente para realizar a 

contratação; 

Considerando que não existe tempo hábil até a data da viagem para a realização de 

processo licitatório; 



 

 

E considerando que o valor do objeto não ultrapassa o valor de R$ 17.600,00 

(Dezessete mil e seiscentos reais); 

Justifica-se a solicitação de compra 250/2022, para dispensa de licitação com o objeto 

de serviço de transporte coletivo para viabilizar o transporte das alunas do clube de mães para 

viagem de confraternização de fim de ano. 

 

3. DO FORNECEDOR E DA RAZÃO DA ESCOLHA 

A TURISGAR Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 45.521.175/0001-82, com sede à Rua 

Mário Pisani, 304, Bairro dos Ypes, no município de Monte Carlo/SC, CEP 89618-000, foi 

selecionada para execução do objeto, levando em consideração o menor preço unitário entre 

aqueles concorrentes que enviaram proposta para execução do objeto deste processo. Foi 

realizada a solicitação de três orçamentos para empresas de mesmo seguimento, todavia 

devido à grande demanda de veículos de transporte necessária para a realização desta 

viagem, a empresa Reunidas comunicou que não poderia realizar a viagem vista de falta de 

contingente de frota na data solicitada. 

Considerando ser tradicional fornecedor desse tipo de serviço, aliado a vasta 

experiência nesse segmento e a disponibilidade de pessoal capacitado para prontamente 

executa-lo, é que optamos pela mesma. 

Além disso, a empresa apresentou todos os documentos, válidos, conforme exigidos 

para o procedimento, estando em dia com sua regularidade fiscal e trabalhista, conforme 

documentação acostada aos autos do processo. 

 

4. JUSTIFICATIVA DO PREÇO  

No que se refere à justificativa do preço, foi devidamente precedido de cotação de 

preços, em consonância com o Art. 40, §2º, inciso II, c/c art. 26, parágrafo único, inciso III, 



 

 

ambos da Lei n. 8.666/93, considerando-se assim, o valor de mercado e compatibilidade para 

a prestação dos serviços. 

A empresa acima qualificada apresentou a proposta de preço, conforme tabela abaixo: 

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE 
VALOR 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

01 

Ônibus de 44 lugares de Campos 

Novos até Marcelino Ramos (ida e 

volta) 

04 UN. R$ 3.485,70 R$ 13.942,80 

  

5. FUNDAMENTO LEGAL 

Na ocorrência de licitações impossíveis e/ou inviáveis, a lei previu exceções à regra, 

as Dispensas de Licitações.  

Trata-se de certame realizado sob a obediência ao estabelecido no Art. 24, inciso II 

da Lei n. 8.666/93, onde se verifica ocasião em que é cabível a dispensa de licitação:  

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; 
[...] 

O art. 23, inciso II, alínea “a” menciona os valores: 

Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do artigo 

anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor 

estimado da contratação: 

[...] 

II - Para compras e serviços não referidos no inciso anterior:  

a) convite - até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);  

[...] 



 

 

 

Por fim cumpre informar, o valor atualizado do limite para a dispensa em questão, de acordo 

com o decreto 9.412/2018, art. 1, inciso II, alínea “a”: 

 
 
[...] 
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); 
[...] 

 

6. DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

O presente contrato terá vigência de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de 

assinatura. 

 

7. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da presente dispensa de licitação, correrão por conta das 

seguintes Dotações Orçamentárias: 

Organograma: Fundo Municipal de Assistência Social 

Programa: Desenvolvimento Social 

Ação:  Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social 

Despesa: 04 – 3.3.90.00.00 / 0.1.00.0000 

 

Campos Novos/SC, 21 de dezembro de 2022. 

 

_____________________________________ 
DARI ORESTE SCARTABOTO 

SECRETÁRIO INTERINO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 


