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JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 

 

Processo de Licitação n.30/2022 

Dispensa de Licitação n. 02/2022 

 

CONTRATADA: HIDROMINERADORA GETULIO VARGAS LTDA 

CNPJ nº 37.656.886/0001-36 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POSSO 

ARTESIANO NAS COMUNIDADES DE SANTO ANTÔNIO E NOVO SUL, EM REGIME 

DE URGÊNCIA, FACE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA CAUSADA PELA ESTIAGEM 

NO MUNICÍPIO DE CELSO RAMOS/SC. 

VALOR TOTAL: R$ 49.560,00 (quarenta e nove mil, quinhentos e sessenta reais). 

 

PREVISÃO LEGAL: Artigo 24, inciso IV, da Lei n. 8.666/93. 

 

Art. 24.  É dispensável a licitação:  

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 
210 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados 
da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a 
prorrogação dos respectivos contratos; 
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JUSTIFICATIVA:  

Cumpre destacar inicialmente a situação enquadra-se no disposto no art. 

24, inciso IV, da Lei n. 8.666/93, mencionando a dispensa de licitação nos casos de 

emergência ou 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. 

Ocorre que a forte estiagem que tem atingido o Município de Celso 

Ramos/SC tem ocasionado a falta de água nas comunidades de Santo Antônio e Novo 

Sul. 

A situação calamitosa é comprovada pelo Decreto Municipal n. 29/75 de 

10 de janeiro de 2022 e pela Portaria n. 316, de 08 de fevereiro de 2022, da Secretaria 

Nacional de Proteção e Defesa Civil. 

Destaca-se que há a informação de dotação orçamentária e 

disponibilidade financeira, para realizar a presente contratação.  

A empresa a ser contratada com o menor valor, encontra-se apta para o 

fornecimento do objeto a ser contratado conforme certidões negativas apensadas.  

Nota-se que o valor da contratação está dentro do limite previsto em lei, 

com isto, objetiva-se atender aos princípios da legalidade, economicidade e celeridade, 

realizando a presente contratação.  

Isto posto, opta-se pela dispensa da licitação por considerar que o valor 

da contratação não compensa os custos da Administração com o procedimento 

licitatório. 

Assim, com fundamento nos artigos supracitados da Lei n. 8.666/93 esta 

Comissão de Licitação apresenta a justificativa para ratificação e demais considerações 

que por ventura se fizerem necessárias. 

 

Celso Ramos, 21 de fevereiro de 2022 

 

FERNANDA SPAGNOLI STEFANES 

Presidente da Comissão de Licitação 
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ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 

Processo de Licitação n.30/2022 

Dispensa de Licitação n. 02/2022 

CONTRATADA: HIDROMINERADORA GETULIO VARGAS LTDA 

CNPJ nº 37.656.886/0001-36 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POSSO 

ARTESIANO NAS COMUNIDADES DE SANTO ANTÔNIO E NOVO SUL, EM REGIME 

DE URGÊNCIA, FACE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA CAUSADA PELA ESTIAGEM 

NO MUNICÍPIO DE CELSO RAMOS/SC. 

VALOR TOTAL: R$ 49.560,00 (quarenta e nove mil, quinhentos e sessenta reais). 

PREVISÃO LEGAL: Artigo 24, inciso IV, da Lei n. 8.666/93. 

 

Art. 24.  É dispensável a licitação:  

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 
210 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados 
da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a 
prorrogação dos respectivos contratos; 

 

Celso Ramos, 21 de fevereiro de 2022 

         

ALVADIR ROBERTO SCHONS 
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Prefeito Municipal em Exercício 

 

 

 

PARECER JURÍDICO 

Processo de Licitação n.30/2022 

Dispensa de Licitação n. 02/2022 

 

CONTRATADA: HIDROMINERADORA GETULIO VARGAS LTDA 

CNPJ nº 37.656.886/0001-36 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POSSO 
ARTESIANO NAS COMUNIDADES DE SANTO ANTÔNIO E NOVO SUL, EM REGIME 
DE URGÊNCIA, FACE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA CAUSADA PELA ESTIAGEM 
NO MUNICÍPIO DE CELSO RAMOS/SC. 

 

VALOR TOTAL: R$ 49.560,00 (quarenta e nove mil, quinhentos e sessenta reais). 

 

PREVISÃO LEGAL: Artigo 24, inciso IV, da Lei n. 8.666/93. 

 

Art. 24.  É dispensável a licitação:  

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 
210 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados 
da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a 
prorrogação dos respectivos contratos; 
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1. RELATÓRIO 

Cumpre destacar inicialmente a situação enquadra-se no disposto no art. 

24, inciso IV, da Lei n. 8.666/93, mencionando a dispensa de licitação nos casos de 

emergência ou 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. 

Ocorre que a forte estiagem que tem atingido o Município de Celso 

Ramos/SC tem ocasionado a falta de água nas comunidades de Santo Antônio e Novo 

Sul, colocando diversas famílias em situação de risco. 

A situação calamitosa é comprovada pelo Decreto Municipal n. 29/75 de 

10 de janeiro de 2022 e pela Portaria n. 316, de 08 de fevereiro de 2022, da Secretaria 

Nacional de Proteção e Defesa Civil. 

É cediço que todos tem direito a receber do estado os serviços 

essenciais. 

A matéria em análise está prevista no art. 37, inciso XXI, da Constituição 

Federal de 1988, vejamos: 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Município obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e , também, 
ao seguinte: 

(...) 

XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 
serviços, compras e alienações serão contratados mediante 
processo de licitação pública que assegure igualdade de 
condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições 
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá 
as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis 
à garantia do cumprimento das obrigações. 
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Como se vê, inteligentemente o Legislador ressalvou as hipóteses e que o 

Processo Licitatório, por diversas razões poderia não se mostrar viável, ou seja, o 

próprio texto constitucional abre a possibilidade de a Lei Ordinária fixar hipótese para 

estabelecer exceções à regra de licitar. 

As exceções acima mencionadas estão comtempladas nos artigos 24 e 

25 da Lei Federal nº 8.666/93. 

Como se nota, o caso em comento se trata de uma das hipóteses 

taxativamente previstas no corpo da Lei de Licitações (Lei Federal nº 8.666/93), 

conforme dispõe o art. 24, inciso IV, da citada lei, vejamos: 

 

Art. 24. É dispensável a licitação: 

(...) 

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 
210 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados 
da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a 
prorrogação dos respectivos contratos; 

 

Assim, coadunando os fatos com as razões de direito acima estampadas, 

não resta dúvida de estar-se diante de uma legítima situação de emergência, 

reconhecida inclusive pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, conforme 

Portaria n. 316 de 08 de fevereiro de 2022. 

In casu, verifica-se que tanto o Município de Celso Ramos/SC quanto o 

Estado de Santa Catarina vêm enfrentando recentemente uma situação emergencial, 
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decorrente dos fatos imprevisíveis que exigem imediatas providências da 

Administração Pública. 

Diante disto, a contratação direta de pessoa jurídica para perfuração de 

posso artesiano nas comunidades de Santo Antônio e Novo Sul, em regime de 

urgência, face a situação de emergência causada pela estiagem no município de Celso 

Ramos/SC, encontra respaldo legal. 

Após a elaboração do ato de dispensa, o mesmo deve ser submetido à 

autoridade competente para homologação. Em seguida, deve ser providenciada a 

publicação do contrato, nos termos do art. 61, parágrafo único, da Lei n. 8.666/93. 

O presente parecer não possui valor vinculativo, cabendo a Administração 

prolatar decisão final.  

 

Celso Ramos, 21 de fevereiro de 2022 

 

 

  ____________________________________________________________ 

Assessor Jurídico do Município de Celso Ramos/SC 

RODRIGO FERNANDES SUPPI 
OAB/SC 34.220 

 

 


