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DISPENSA N. 006/2021 
 
 

1. OBJETO: 

 

1.1  CONSTITUI OBJETO DESTA DISPENSA DE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE 

INSTITUIÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO 

DESTINADO À ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE CORUPÁ/SC, 

PARA ADEQUAR A LEGISLAÇÃO VIGENTE ÀS NOVAS EXIGÊNCIAS DE PARÂMETROS 

MÍNIMOS DE QUALIDADE DE VIDA E URBANIZAÇÃO DA CIDADE E ELABORAR LEIS 

AINDA NÃO EXISTENTES. 

A adequação mencionada se trata da atualização das leis relativas ao plano diretor do Município de 
Corupá/SC, quais sejam: 
 

1 - Atualização da L.C. 89/2020 - Plano Diretor (Diretrizes, Macrozoneamento e 
Parcelamento) 
2 - Atualização da L.C. 21/2007 - Código de Obras 
3 - Atualização da L.C. 22/2007 - Código de Posturas 

 

 
 

2. JUSTIFICATIVA: 

 

2.1  A presente dispensa tem por objetivo a contratação de instituição para a realização de 

serviço técnico especializado destinado à atualização do plano diretor do município de 

Corupá/SC, para adequar a legislação vigente às novas exigências de parâmetros mínimos 

de qualidade de vida e urbanização da cidade e elaborar leis ainda não existentes, 

atendendo assim, aos princípios do plano diretor e do estatuto da cidade: (1) função social 

da propriedade, (2) promoção democrática, (3) desenvolvimento sustentável (preservação 

do meio ambiente, qualidade de vida da população e desenvolvimento econômico).   

Considera-se urgente a necessidade de ATUALIZAÇÃO integral DO PLANO DIRETOR DO 

MUNICÍPIO DE CORUPÁ, processo periódico da gestão municipal brasileira que, nesse sentido, se 

justifica pela importância estratégica na definição de diretrizes, normas e leis voltadas à organização 

e ocupação territorial do município de maneira sustentável e ordenada.   

Assim, fazem-se necessárias as ações de atualização das leis: L.C. 89/2020 - Plano Diretor 

(Diretrizes, Macrozoneamento e Parcelamento),  L.C. 21/2007 - Código de Obras e da L.C. 22/2007 - 

Código de Posturas, com todas as etapas definidas pela metodologia do Plano Diretor Participativo 

com o desenvolvimento da Leitura Comunitária e Técnica (com a atualização e elaboração de 

diversos mapas e análises urbanísticas do município de CORUPÁ). 

Considerando que o atual Plano Diretor, diverge em vários artigos do Código de Obras e 

Código de Posturas (ambos do ano de 2007) e  quanto a vários artigos do próprio Plano Diretor 

entrarem em contradições.  

Considerando que a atualização realizada no ano de 2020 não condiz com a realidade do 

Município de Corupá, sendo que em alguns momentos entra em conflito com as demais normas do 

Plano Diretor com grandes alterações nas diretrizes do Plano que não produzirão seus efeitos. 

Considerando todas essas alterações, há necessidade também de capacitação de 

Servidores Públicos para a interpretação e alinhamento das demandas. 

Neste sentido, justifica-se a necessidade de contratação de entidade promotora idônea e 

especializada na realização de atualização das leis que integram o Plano Diretor do Município de 

CORUPÁ. 
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3. ENQUADRAMENTO LEGAL: 

 
3.1 Como regra, as aquisições/contratações feitas pelo Poder Público devem se submeter ao 

devido processo licitatório, atendendo os ditames da Constituição Federal e da Lei 8666/93, 

permitindo que os fornecedores interessados concorram em linha de igualdade de condições, visando 

realizar a contratação que seja mais benéfica à Administração Pública. 

Contudo, é possível a realização de contratação direta – por inexigibilidade (art. 25) ou 

dispensa (art. 24) – nas hipóteses expressamente autorizadas pela Lei de Licitações. 

Nestes termos, cumpre salientar que todos os casos de DISPENSA estão taxativamente 

elencados no art. 24 e incisos do referido diploma legal e suas posteriores alterações, não admitindo, 

situações não descritas no texto legal.  

O caso específico merece acolhimento, já que o pedido está plenamente respaldado no artigo 

24, inciso XIII da Lei nº 8.666/93:  

 
Art. 24.  É dispensável a licitação: 
[...] 

XIII - na contratação de instituição brasileira 

incumbida regimental ou estatutariamente da 

pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento 

institucional, ou de instituição dedicada à 

recuperação social do preso, desde que a contratada 

detenha inquestionável reputação ético-profissional e 

não tenha fins lucrativos”. 

 

Os atos em que se verifica a dispensa de licitação são atos que fogem ao princípio 

constitucional da obrigatoriedade de licitar, consagrando-se como exceções a este princípio. Assim, 

este tipo de ato trata-se de ato discricionário, mas, devido a sua importância e necessidade extrema 

de idoneidade, se submete ao crivo de devida justificativa que ateste o referido ato. 

Sendo assim, como se vê, a lei autoriza a contratação direta, quando for entidade brasileira, 

sem fins lucrativos, incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do 

desenvolvimento institucional e reputada como de comportamento ético-profissional inquestionável, 

desde que, por óbvio, preenchidos os demais requisitos legais, como in casu.   

 
 

4. DOS RECURSOS FINANCEIROS: 

 
4.1 Os recursos financeiros para o pagamento de que trata este objeto, serão próprios do 
Município de Corupá/SC para o exercício de 2021. 
 
 

5. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

 
5.1 Os recursos orçamentários previstos correrão por conta dos consignados no orçamento do 
município de Corupá/SC para o ano de 2021, sendo:  
 

Órgão 03 – Secretaria de Administração e Fazenda 

Unidade 
 

01 – Divisão de Administração e Fazenda 

Ação 
 

2008 – Manutenção da Divisão de Desenvolvimento Mun. e 
Planejamento. 

Elemento 33903905 Serviços Técnicos Profissionais 
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Vínculo 
 

01000000 – Recursos Ordinários  

Cód.Desp 
 

25 

 
 

 6.    PREÇO E JUSTIFICATIVA: 

 

6.1 O valor global ajustado com a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE 

BLUMENAU – CNPJ Nº. 82.662.958/0001-02, localizada na Rua Antônio da Veiga, número 

140, bairro Itoupava Seca, Município de Blumenau, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.030-

903 para a aquisição do objeto desta dispensa de licitação, é de até R$ 139.550,00 (cento e trinta 

e nove mil, quinhentos e cinquenta reais). Neste valor estão inclusas todas as despesas 

diretas e indiretas, incluindo todos os encargos sociais do pessoal contratado. 

6.2 Em razão das peculiaridades a serem observadas, em especial a composição de corpo 

técnico / profissional próprio especializado para a reformulação do Plano Diretor  e a legislação 

vigente atinentes a matéria no Município de Corupá, a Fundação Universidade Regional de Blumenau 

– FURB mostrou-se a instituição adequada pelo grau de especialização, reputação profissional, 

experiência e conhecimentos compatíveis com a dimensão e complexidade dos serviços objeto da 

presente dispensa de licitação, bem como por preencher todos os requisitos legais. 

6.3 – Desta forma, a proposta apresentada pela Fundação Universidade Regional de Blumenau – 

FURB mostrou-se compatível com o preço praticado no mercado. 

 

7. RAZÃO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR: 

 

7.1 A escolha desta Administração Municipal para a contratação direta da empresa FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU – CNPJ Nº. 82.662.958/0001-02, localizada na 

Rua Antônio da Veiga, número 140, Bairro Itoupava Seca, Município de Blumenau, 
Estado de Santa Catarina, CEP: 89.030-903, mostra-se vantajosa para a Administração 
Municipal, porque percebe-se que sua proposta é a de melhor relação preço x benefício, por 
tratar-se de um serviço técnico especializado. Outrossim, trata-se de uma entidade idônea, 
sendo que a proposta comercial apresentada atende as necessidades da nossa 
Administração Municipal. 
Neste sentido, a escolha da Fundação Universidade Regional de Blumenau – FURB se deu 
pelo preenchimento de todos os requisitos necessários para tanto. Considerando a 
documentação acostada, conforme se infere do estatuto da Fundação Universidade 
Regional de Blumenau – FURB, a mesma constitui-se de entidade brasileira, incumbida 
estatutariamente, da promoção do desenvolvimento científico, tecnológico [...], promover as 
atividades de ensino superior, médio e profissionalizante, de pesquisa, de extensão e de 
serviços, de forma permanente e abrangente, bem como propiciar o desenvolvimento da 
cidadania, incrementar propostas e realizações, pesquisa institucional, visando ao 
desenvolvimento regional e global, científico, tecnológico, cultural, com vista ao bem-estar e 
à valorização do ser humano. (Artigo 5º do Estatuto da FURB). 
Por fim, a Fundação Universidade Regional de Blumenau, denominada FURB, instituída 
pela Lei Municipal n.º 1.557, de 14 de Dezembro de 1968, reconhecida como Universidade 
pelo Ministério da Educação pela Portaria Ministerial n.º 117, de 13 de Fevereiro de 1986, e 
com sua estrutura administrativa estabelecida pela Lei Complementar Municipal n.º 743, de 
19 de Março de 2010, é uma pessoa jurídica de direito público interno e integrante da 
Administração Pública Indireta do Município de Blumenau na forma de Autarquia Municipal 
de regime especial, constituindo assim instituição sem fins lucrativos. 
Desta forma, diante das peculiaridades observadas e da demonstração do preenchimento 
de todas as formalidades legais pela Fundação Universidade Regional de Blumenau – 
FURB, torna-se dispensável a licitação, conforme dispõe o Artigo 24, Inciso XIII da Lei 
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Federal n.º 8.666/1993.  
 

8. DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

8.1    O prazo para execução dos serviços de todas as etapas pertinentes ao objeto se dará 

em 04 (quatro) meses, a contar da data da assinatura do contrato. 

 

9. COMUNICAÇÃO: 

 

9.1 Comunicamos ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal a situação de Dispensa 

neste processo caracterizado, sobre a qual requeremos despacho, para que possamos dar 

continuidade a contratação no atendimento dos interesses da Administração Municipal, 

conforme artigo 26, caput, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 consolidada. 

 

 
Corupá (SC), 22 de Abril de 2021. 

 
 
 
 
 

CRISTIANE GARCIA MAURISSENS 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 
 
 
 


