
ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS 

PREFEITURA MUNICIPAL 

 

AV. Getúlio Vargas, 815 Centro – Jardinópolis – SC – CEP 89848-000 – Fone: (49) 3337-0008 

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 
 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para coleta, transporte e destino final do lixo 
hospitalar e destino final do lixo produzido no município de Jardinópolis SC pelo período de 60 dias.  
 
ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria de Administração; Fundo Municipal de Saúde. 
 
JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO: A presente contratação faz-se necessária devido 
ao contrato estar vencido e se tratar de serviço essencial. O período de 60 dias é para haver tempo 
hábil para realização de processo licitatório. 
 
JUSTIFICATIVA DO FORNECEDOR: Será contratado o fornecedor que já vinha prestando o serviço ao 
município. 
 
JUSTIFICATIVA DO PREÇO: Ficou estabelecido o preço estipulado em contrato anterior acrescido do 
INPC. 
 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação 
 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 

Artigo 24, Inciso II, da Lei 8.666/93. 

 

Art. 24. É dispensável a licitação: 

II - para outros serviços e compras de valor até 

10% (dez por cento) do limite previsto na 

alínea "a", do inciso II do artigo anterior e 

para alienações, nos casos previstos nesta Lei, 

desde que não se refiram a parcelas de um 

mesmo serviço, compra ou alienação de maior 

vulto que possa ser realizada de uma só vez. 
 
Contratado: CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA 

 

Valor Global: 12.833,26 (Doze mil, oitocentos e trinta e três reais e vinte e seis centavos) 

 

Dotação Orçamentária:  

08 001 2027 3339039280000 COLETA DE LIXO E DEMAIS RESÍDUOS 93 1000 

05 
 

001 2019 3339039280000 COLETA DE LIXO E DEMAIS RESÍDUOS 248 1002 

Órgão - Unidade – Ação –Elemento e subelemento – Descrição – dotação - Fonte de Recursos/ vínculo.    
 

 

Prazo execução: imediato. 
 

Prazo Vigência: 60 dias 

 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
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Foram anexos ao processo os seguintes documentos: 

 

 Requisição de Compras; 

 Orçamento; 

  Parecer Contábil; 

 Autorização para abertura de processo administrativo de licitação/dispensa; 

 Decreto da Comissão; 

 Certidão Negativa de Débito para com o INSS, podendo ser junto com a certidão federal: 

 Certificado de Regularidade do FGTS; 

 Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais; 

 Certidão Negativa de Débitos de Tributos Estaduais do domicílio ou sede do licitante; 

 Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais do domicílio ou sede do licitante; 

 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

 Declaração Conforme Decreto Federal 4.358/2002 quanto ao emprego de menores; 

 Registro Comercial e/ou ato constitutivo, estatuto ou contrato social; 

 Cadastro nacional de pessoa jurídica (CNPJ); 

 Comprovação de registro junto ao Conselho Regional de classe da empresa relacionada os 

ramos de serviços pertinente ao ramo de atividade do objeto licitado, (CREA) Conselho 

Regional de Engenharia; 

 Indicação do profissional responsável (engenheiro sanitarista com registro no CREA, vinculado 
a empresa. 

 Comprovar possuir licença ambiental, expedida pelo órgão estadual de meio ambiente, do 

aterro sanitário para RSU resíduos sólidos urbanos. 

 A empresa deverá ter posse e ou propriedade de no mínimo um caminhão com carroceria 

fechada com sistema de compactação. 

 

 

O presente processo será submetido à apreciação da Autoridade Superior, para, se assim 

entender e concordar, promover sua RATIFICAÇÃO. 

 

 

Jardinópolis, SC, 11 de janeiro de 2021 

 
 

_______________________ 
MAURO FRANCISCO RISSO 

Prefeito Municipal 
 
 
 
_____________________           ______________________           _______________________ 
DIANA MIGLIAVACA                     EDILES PROVENSE MARIA                        OLMIR CREMONINI 
Presidente Comissão                                 Membro                                                 Membro 


