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PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 105/2021 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2021 

 

1 – DO OBJETO 

 

 Contratação de empresa especializada, para transporte com um Micro-ônibus para 

atendimento dos alunos constante no transporte escolar, da Secretaria de Educação, Cultura 

e Esportes. 

 

2 – DA JUSTIFICATIVA  

 

Tendo em vista que no mês de agosto aconteceu o retorno das aulas 100% presencial, 

o que consequentemente acarretou em um aumento considerável dos alunos que utilizam o 

transporte escolar. Salientamos também, que desde o inicio do ano letivo, foram feitos alguns 

remanejamentos de alunos da EEBM Santo Antonio para EEBM Prefeito Valdecir Ângelo 

Zampieri, devido não ter o número mínimo de alunos para abrir turmas na referida escola e 

também pelo aumento de alunos do Fundamental II e Ensino Médio que precisam se deslocar 

para outras escolas. Justifica-se a contratação emergencial de mais um veículo, para auxiliar 

no transporte escolar, sendo que o atual transporte está superlotado, não atendendo mais a 

demanda de alunos, que se deslocam no bairro Santo Antonio para as escolas: EEBM 

Prefeito Valdecir Ângelo Zampieri, EEBM Sebastião Rodrigues de Souza e EEB Dom 

Felício Cesar da Cunha Vasconcelos. Também levando em consideração que, a portaria 

conjunta SES/SED/DCSC n° 1967, de 11 de agosto de 2021, apresenta dentro das medidas 

sanitárias para o transporte escolar as seguintes narrativas: “A capacidade do transporte 

escolar está limitada obrigatoriamente a capacidade do veículo, considerando passageiros 

sentados”. Também identificamos a necessidade de ofertar mais um transporte, sendo que, 

presamos e garantimos a segurança e conforto dos nossos estudantes. 

 

3 – DA EMPRESA CONTRATADA 

 

IZANTUR TRANSPORTES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob n° 02.118.664/0001-85, situada a Rua Izabete Griza, 306, Lote 04, Distrito 

Industrial, Irani/SC, Cep. 89.680-000, representado neste ato pelo seu Sócio Administrador, 

Senhor Ilizandro Pagnoncelli, brasileiro, empresário, portador da carteira de Identidade n° 

3.188.228 e do CPF sob n° 017.772.539-77, residente e domiciliado nesta municipalidade.  

 

4 – DO VALOR CONTRATADO 
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O valor a ser pago será de R$ 8.792,70 (oito mil setecentos e noventa e sete reais 

com setenta centavos) sendo pagos no valor mensal de acordo com os dias de serviço 

prestados, conforme apresentação da Nota Fiscal devidamente assinada pelo fiscal 

responsável. Sendo referente ao serviço prestado de 53 dias letivos de 01 de outubro de 2021. 

 

ITEM PERCURSO DIAS 

LETIVOS 

KM diário VALOR 

UNITÁRIO 

por km 

VALOR 

TOTAL 

01 Saída da EEBM Santo 

Antonio para EEBM 

Prefeito Valdecir 

Ângelo Zampieri, 

passando para a 

EEBM Sebastião 

Rodrigues de Souza e 

terminando na EEB 

Dom Felício Cesar da 

Cunha Vasconcelos, 

retornando pelo 

sentido inverso. 

Veículo: Micro-

ônibus 32 lugares. 

53 21 7,90 8.792,70 

  

 

5 – DO FUNDAMENTO LEGAL 

 

Atendimento aos pressupostos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 

introduzidas pela Lei nº 8.883/94, em especial o disposto no art. 24, inciso II. 

 

6 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

As despesas provenientes do processo acima citado serão custeadas pela seguinte 

dotação orçamentária: 

 

Órgão 02 – Poder Executivo 

Unidade 03 – Secretaria de Educação, Cultura e Esportes   

Despesa: 34 – MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 

      Complemento –   3.3.90.39.26.00.00.00 – Serviços de Transporte Escolar 

 

 

 

mailto:licitacao@irani.sc.gov.br


 

 

 
RUA EILIRIO DE GREGORI, 207 – CEP: 89680-000 – IRANI – SC. 

FONE/FAX: (49) 3432-3200 – licitacao@irani.sc.gov.br – CNPJ: 82.939.455/0001-31 

VISITE IRANI – O BERÇO DO CONTESTADO 

 

 

Irani (SC), em 13 de outubro de 2021. 

 

 

 

Lidiane Tressino Lorenzi 

Diretora de Tecnologias 

 

 

Comunicado à autoridade superior em 13/10/2021. 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

RATIFICAÇÃO 

 

 

Maria Inez De Bastiani, Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes, do 

Município de Irani/SC, nos termos da Lei 8.666/93, RESOLVE: 

 

RATIFICAR o ato da Comissão Permanente de Licitação referente à Dispensa de 

Licitação nº 039/2021 nos termos apresentados e suas justificativas por ter verificado o 

atendimento aos pressupostos da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

DETERMINAR a publicação desse ato de ratificação na imprensa oficial para que 

produza todos os efeitos previstos em lei. 

 

Irani (SC), em 13 de outubro de 2021. 

 

 

 

 

 

MARIA INEZ DE BASTIANI 

Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes 
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