
  

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DIRETORIA DE LICITAÇÕES 
 
 
 

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 102/2020 
 
 
OBJETO:  Aquisição de telhas para atender a situação de emergência provocada pelo ciclone do dia 30 
de junho de 2020, de acordo com o relato da defesa civil e decreto 152/2020. 
 
CONTRATADAS: Cristiani Louri Rodrigues – 08.676.816/0001-41 
                              Cassol Materiais de Construção Ltda – 75.400.218/0001-32 
 
 
VALOR TOTAL: R$ 107.800,00 
 
- Cristiani Louri Rodrigues – R$ 31.800,00 
- Cassol Material de Construção Ltda. – R$ 76.000,00 
 
 
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 180 dias após emissão da ordem de compra, de acordo com decreto de 
emergência 152/2020. 
 
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 desse objeto é devido a emergência provocada pelo ciclone ocorrido no dia 
30/06/2020 conforme Decreto de Emergência 152/2020 e tem por objetivo a aquisição de telhas, em caráter 
emergencial, para atender os cidadãos de Biguaçu que foram atingidos pelo Ciclone extratropical de acordo 
com o relato da defesa civil. 
Não obstante, a própria Constituição Federal, em seu art. 37, XXI, ao fazer a exigência da licitação, ressalva 
que a lei ordinária poderá fixar hipóteses para estabelecer exceções à regra de licitar, que é o que se 
observa nos dispositivos dos artigos 24 da Lei 8.666/93, que trata, respectivamente, de dispensa de 
licitação. 
Nesse sentido, in casu, entendemos ser possível tal contratação, através de dispensa de licitação 
fundamentada no inciso IV do art. 24 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, por ser uma 
situação emergencial e/ou de calamidade pública, senão 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 180 (cento e oitenta) dias 



  

 

consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência 
ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;” 

Outrossim, na Decisão nº 347/1994, o Plenário do Tribunal de Contas da União entendeu que para 

haver essa caracterização é necessário existir “urgência concreta e efetiva do atendimento a situação 

decorrente do estado emergencial ou calamitoso, visando afastar risco de danos a bens ou à saúde ou 

à vida de pessoas” e que “o risco, além de concreto e efetivamente provável, se mostre iminente e 

especialmente gravoso”. 

 

Urge restar demonstrada, concreta e efetivamente, a potencialidade de dano às pessoas, obras, 

serviços, equipamentos ou outros bens, públicos ou particulares que o Ciclone extratropical causou 

aos munícipes de Biguaçu.  

 
 
DA ESCOLHA DO FORNECEDOR E DO PREÇO: 
 
As Empresas contratadas atendem o que determina o item XIII do art. 24 da Lei 8.666/93 apresentando o 
valor dentro do praticado no mercado e apresentando os documentos de regularidade fiscal dentro do prazo 
de validade e de acordo com o art. 32, §1º da lei 8666/93. 
 
Biguaçu, 01 de julho de 2020 
    

 
RAMON WOLLINGER 

PREFEITO(A) MUNICIPAL 
 

 

   

 

Por Delegação – Daniela Garcia Fabricio Galiani 
Secretária Municipal de Administração 

 

 

 


