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PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 23/2022 - FMS 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 5/2022 - FMS 

 

 

1 – DO OBJETO 

 

 Contratação de empresa para reparo no conversor de torque e corpo da borboleta do 

veículo Toyota corola XEI20 2012, placa MIN0923, da Secretaria de Saúde. 
 

2 – DA JUSTIFICATIVA  

 

Considerando que o veículo está 605330 km rodados, apresentou problemas na troca 

de marchas, trocando somente manual sendo encaminhada a oficina para realizar a 

manutenção, a mesma não realiza esse tipo de serviço onde a mesma indicou esta mecânica 

para realizar o serviço, sendo quando aberto e desmontado detectaram o problema havendo 

a necessidade de trocas das peças apresentadas no orçamento em anexo. 

 Considerando que o veículo é de grande utilidade para a secretaria para 

deslocamento de pacientes em tratamento fora do domicilio.  

Considerando que é de estrema necessidade manutenção preventiva do mesmo, para 

que não ocorra danos maiores ao usuário do veículo e a secretaria e seus atendimentos a 

população não fiquem sem tratamento/consultas, e que não fiquem esses pacientes 

desassistidos. 

Considerando que o município é de porte pequeno, e que hoje a secretaria não possui 

em sua frota veículos suficientes para atendimento de toda população, sendo realizado 

cronograma para viagens e consultas fora do domicilio. 

Considerando ainda, a grande dificuldade que a secretaria encontra em atender todos 

os pacientes, com sua pequena frota. 

Deste modo, contratação devido a menor valor do serviço a ser prestado e a qual 

aceitou a realizar este serviço.  

 

3 – DA EMPRESA CONTRATADA 

 

VANDERLEI CARLOS PERONDI & CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ n° 07.743.938/0001-40, localizada na Rua Dalfavo, 08, Bairro Vista 

Alegre, Concórdia/SC, Cep. 89.701-044. 
 

4 – DO VALOR CONTRATADO 
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Fica contratado o valor total de R$ 5.644,00 (cinco mil seiscentos e quarenta e quatro reais), 

para a realização dos serviços descritos no objeto desta. 

 

 

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. 

 
“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; 

(Redação dada pela Lei nº 8.666/1993).” 

 

6 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

As despesas provenientes do processo acima citado serão custeadas pela seguinte 

dotação orçamentária: 

 

Órgão 2 – Poder Executivo  

Unidade 3001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Recurso: 1.001 – SAÚDE COM QUALIDADE  

Dotação 293 – ATENÇÃO BÁSICA  

       3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

 

Irani (SC), em 05 de setembro de 2022. 

 

 

 

 

Rubia Magnabosco 

Diretora 

 

 

Comunicado à autoridade superior em 05/09/2022. 
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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 5/2022 - FMS 

 

 

 

RATIFICAÇÃO 

 

 

Bernardete Lucia Grisa, Secretária de Saúde, do Fundo Municipal de Saúde 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 5/2022 - FMS 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 05 de setembro de 2022. 

 

 

 

 

 

BERNARDETE LUCIA GRISA 

Secretária de Saúde 
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