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TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 66/2020-FMS 

 
 

OBJETO: Aquisição de saco para cadáver para USO NA Unidade de pronto Atendimento (UPA) 
24 horas, em virtude Coronavirus Disease (COVID-19). 
 
EMPRESA CONTRATADA: PORTALI COM. DE EMBALAGENS EIRELI 
  
VALOR: R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais). 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
481 10/1 2043 3339030360000000000 
 
VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias, a partir da data do Decreto Emergencial. 
 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93, atualizada pela Lei nº 8.883/94. 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 180 (cento e oitenta) dias 
consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a 
prorrogação dos respectivos contratos; 
 
JUSTIFICATIVA: A aquisição deste objeto é em virtude da emergencialidade em virtude Corona 
virus disease (COVID-19) conforme o Decreto Municipal N°063/2020 declara a 
emergencialidade, Decreto Estadual 515/2020 no qual declara situação de emergência em todo 
o território catarinense e conforme a lei n°866 Art. 24inciso IV. Esta aquisição se faz necessária 
para garantir e atender a demanda de óbitos na Unidade de Pronto Atendimento do Município.  
 
O contratado apresentou todas as certidões negativas no prazo de validade, bem como a 
Secretaria requisitante apresentou 03 (três) orçamentos cujos documentos encontram-se 
acostados ao Processo. O valor contratado encontra-se dentro do praticado no mercado. 
 
 

Biguaçu, 02 de julho de 2020. 
RAMON WOLLINGER 

Prefeito Municipal 
 
 

_________________________________________ 
Por delegação – Daniela Garcia Fabricio Galiani 

Secretária de Administração 


