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Contratação de empresa para alteração de uma Bomba Hidráulica,  O evento ocorreu no dia 07/05/2022
(sábado), no período de enchente ocorrido em nosso município. Justifica-se tal compra, devido a avenida
Getúlio Vargas estar completamente alagada, precisando com urgência de uma bomba para fazer a sucção
para jogar a água no rio. Contudo a referida bomba não era apropriada para fazer esse trabalho, tendo esta ter
que ser adaptada com uma outra peça, sendo esta um alongamento para poder alcançar no fundo da caixa
recalcando a água e jogando para rio, conforme já mencionado
 anteriormente. De tal modo, a urgência era tão grande que não se tinha tempo e nem disponibilidade para levar
em outras oficinas para se fazer orçamentos, em função de várias casas estarem atingidas em função de não
poder fazer a drenagem pluvial em função do transbordamento do rio. Logo para evitar que mais famílias
pudessem a vir perder seus pertences o município tomou a iniciativa emergencial contactando um produtor rural
o qual emprestou seu equipamento e seu trator para a realização de tal serviço. Conforme Memorando
14.785/2022, expedido pela Secretaria de Agricultura e Interior, Contrato substituído por nota de empenho.
Considerando ainda o decreto n° 6487/2022.

OBJETO DE COMPRA:

ITENS

Item Quantidade DescriçãoUnid
1 1,000 UNI Adaptador de Uma bomba de sucção

Pagamento:  30 dias após o recebimento da nota fiscal

DESPACHO FINAL:

Valor da despesa:  R$ 1100,00

De acordo com as justificativas e fundamentações apresentadas e, levando-se em consideração os termos
do parecer jurídico, expedido pela Assessoria Jurídica, RATIFICO e AUTORIZO a realização da despesa por
Dispensa de Licitação, em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

FUNDAMENTO LEGAL:

Tubarão, 04 de Julho de 2022

Artigo 24 da Lei 8666/1993 - 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;
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OBJETO DE COMPRA:

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL


