
 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESSO Nº 334/2020 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/2020 

 

1. DO OBJETO   

A presente dispensa de licitação tem por objeto a Contratação de Consórcio Público para ratear as despesas 

do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL-CONDER, entidade 

com personalidade jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n° 23.773.012/0001-54, com sede na Rua 

Padre Aurélio Canzi, nº 1628, centro, município de São Miguel do Oeste, entre os CONSORCIADOS nos 

termos do art. 8º da Lei nº. 11.107/05 e LEI MUNICIPAL nº 1314/2017 de 14/06/2017 que passa a vigorar a 

partir do dia 01 de janeiro de 2021 até 31 de dezembro de 2021. 

2.  JUSTIFICATIVA    

As ações para contratações conjuntas de bens e serviços estão previstas na Lei, que tem por objetivo a 

realização licitações envolvendo mais de um órgão ou entidade com o fim de atender necessidade comum a 

ambos. Para o Município a adesão traz economia quando comparados aos valores praticados em outros 

processos de anos anteriores. Por derradeiro, busca-se atender a necessidade da administração, bem como, 

garantir o franco desenvolvimento municipal, sob todos os aspectos gerais. 

Aplicam-se a presente Dispensa as disposições da Lei Federal n° 11.107/05, Lei Federal n° 8.666/93, que 

dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos, Leis Municipais nº 1314/2017 de 14 de 

junho de 2017. 

A presente Dispensa de tem fundamento no artigo 24, inciso XXVI, da Lei Federal n° 8.666/93. Justificamos 

a contratação direta por meio de dispensa de licitação, por que o valor não ultrapassa os 10% do limite 

previsto na alínea "a", inciso II, do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores 

Tunápolis – SC, 16 de dezembro de 2020.  

________________________ 

Bruno Lengert 

____________________________ 

Alcides Luis Hofer 

 Secretário da Administração Finanças e 

Planejamento 

Assessor Jurídico OAB/SC 33.683 

                                                       

3. DO VALOR DA LOCAÇÃO E DOS PAGAMENTOS 

Para a execução do objeto deste Contrato de Rateio, e pelo correto e perfeito desempenho dos serviços ora 

contratados, o MUNICÍPIO repassará mensalmente ao CONDER, durante o exercício de 2021, conforme 

definido em assembleia realizada em 14/07/2020 e registrado sob ata nº 003/2020, o valor de R$ 650.00 

(seiscentos e cinquenta reais), acrescido de R$ 0,03 (zero três centavos) habitante/município - dados ano 

base IGBE/2020 - aplicando sobre este o indexador de reajuste do IPCA aprovado em assembleia em 

01/12/2020, sendo este o acumulado de Dezembro de 2019 à Novembro de 2020 que foi de (4,31%), 

conforme segue:  



 

 

 

 

 

 

 

 

  Parcela Vencimento Repasse mensal R$  

01 30.01.2021 819,61 

02 28.02.2021 819,61 

03 30.03.2021 819,61 

04 30.04.2021 819,61 

05 30.05.2021 819,61 

06 30.06.2021 819,61 

07 30.07.2021 819,61 

08 30.08.2021 819,61 

09 30.09.2021 819,61 

10 30.10.2021 819,61 

11 30.11.2021 819,61 

12 30.12.2021 819,61 

REPASSE TOTAL ANUAL R$ 9.835,32 

 

Os valores serão depositados em conta específica do CONDER: Banco: 001 – Banco do Brasil, agência 

0599-1, conta corrente 123.456-0. 

 

As despesas decorrentes do presente Contrato de Rateio correrão por conta da rubrica orçamentária de 

acordo com a LEI Nº 1446, DE 30 DE OUTUBRO DE 2020 e respectivos anexos, nas seguintes rubricas 

orçamentárias: 

Rubrica 

Dotação 
Especificação 

Valor 

Mensal 

(R$) 

Valor Anual 

(R$) 
(%) 

3.1.71.70 (....) 

Transferência a Consórcios 

Públicos - Rateio Despesas de 

Pessoal 

.............. 6.487,49 80% 

3.3.71.70  (....) 

Transferência a Consórcios 

Públicos - Rateio Despesas de 

Manutenção 

........... 1.216,26 15% 

4.4.71.70 (....) 

Transferência a Consórcios 

Públicos - Rateio Despesas de 

Investimento 

............... 405,60 5% 

TOTAL 819,61 9.835,32 100,00% 

 

 

4.   DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS  

Os recursos orçamentários serão atendidos pelas dotações do orçamento do Município de Tunápolis, 

classificadas e codificadas sinteticamente sob os números: Dotações: 11,12,14 do exercício financeiro de 

2021. Essa Dispensa que passa a vigorar a partir do dia 01 de janeiro de 2021 até 31 de dezembro de 2021. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.  DESPACHO   

A vista das exposições motivadas neste documento, e levando-se em consideração o alto e relevante interesse 

público municipal que permeia a situação exposta, com base artigo 24, inciso XXVI, da Lei Federal n° 

8.666/93 e demais alterações, ratifico este Processo de Dispensa de Licitação, e autorizo a despesa desta 

forma no valor de R$ 9.835,32 (nove mil oitocentos e trinta e cinco reais e trinta e dois centavos). 

Tunápolis – SC, 16 de dezembro de 2020.  

 

BRUNO LENGERT 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 

 

6.  HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO   

Fica Homologado e Adjudicado o presente processo licitatório em favor do CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL-CONDER, entidade com personalidade 

jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n° 23.773.012/0001-54, com sede na Rua Padre Aurélio Canzi, 

nº 1628, centro, município de São Miguel do Oeste, e conseqüência determino a elaboração do Contrato de 

Locação aos moldes deste instrumento, a partir do dia 01 de janeiro de 2021 até 31 de dezembro de 2021. 

Tunápolis – SC, 16 de dezembro de 2020 

 

 

 

RENATO PAULATA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

Comissão Permanente de Licitações 

 

 

 

 

BRUNO LENGERT                                   Sheila I Bieger                               Elisandro Both 

Presidente da Comissão de Licitação      Membro                    Membro 

 

 

 


