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PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 18.09/2021 

 

 

O MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, localizado na Praça 

Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro – 88113-250 torna público que realizará DISPENSA 

DE LICITAÇÃO, na forma como autoriza o inciso IV, do art. 24, da Lei n. 8.666, de 21 de 

junho de 1993, em conformidade com as condições e anexos que seguem: 

 

 Nos termos do art. 24, Inc. IV, da Lei nº. 8.666/1993 e do Decreto  N°22 de 28 de Janeiro de 

2021 a Prefeitura contrata a empresa VERLICH EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA., 

portadora do CNPJ 28.257.820/0001-82 localizada na ROD SC 281 – SN - SALA 02 - SANTA 

TERESA - CEP 88125000, São Pedro de Alcântara -  SC, para a reforma Reforma da Escola 

Reunida Santa Filomena Prof. Augusto Schnitvler 

 

1.O objeto: 

 

 

Item Quantidade  Descrição do Objeto 

Valor 

Material 

Valor Mão de 

Obra 

1 20 

Troca de telhas de barros quebradas, trincadas valor 

unitário (material e mão de obra).  R$ 24,00  R$ 300,00  

2 6 

Troca ou colocação de espigão/cumeeira/retelhas de 

barro e argamassa, valor unitário por metro linear.  R$ 180,00   R$ 200,00  

3 1 

Aplicação de manta fria asfáltica 3mm com alumínio 

(mão de obra e material) por m².  R$ 8,00   R$ 25,00  

   

 R$ 212,00   R$ 525,00 

   

Total  R$ 737,00 

 

2. DA CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL, DA RAZÃO DA 

ESCOLHA DO EXECUTANTE E FORNECEDOR, DA JUSTIFICATIVA DE PREÇO E 

DO PROJETO BÁSICO (ART.26, caput e incisos, da Lei 8.666/1993) 

 

Como condição de eficácia dos atos oriundos deste processo de Dispensa de Licitação ─ para 

além das determinações contidas no caput do art.26 da Lei 8.666/1993, mais especificamente, a 

comunicação à autoridade superior no prazo de 3 (três) dias para ratificação e a publicação na 

imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias ─, torna-se pública: I) a caracterização da situação 

emergencial; II) a razão da escolha do executante e do fornecedor; III) a justificativa de preço e; 

IV) a documentação de aprovação do projeto básico, nos termos que seguem: 

 

2.1. DA CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL: 
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A emergência notória está caracterizada pelos estragos causados pelas chuvas ocorridas no mês 

de Janeiro de 2021, que assolaram grande parte dos Municípios catarinenses. Tais estragos, no 

que tange ao Município de São Pedro de Alcântara, estão descritos no Relatório elaborado pela 

Defesa Civil Municipal do dia 15 de fevereiro de 2021 (ANEXADO), consubstanciado pelo 

laudo meteorológico emitido pela Defesa Civil estadual de SC, que mostram a ocorrência de 

“deslizamentos de terra, alagamentos e enxurradas na região da Grande Florianópolis”.  

Ressalta-se, ainda, a observação encontrada neste mesmo relatório, no sentido de que: "a partir 

dos dados da estação do CEMADEN, é que ao longo do mês de janeiro (até o dia 25) foram 

registrados mais de 368 mm em São Pedro de Alcântara, sendo a média climatológica mensal 

de 227 mm”.  

Esses documentos instruem o Decreto Municipal nº 22, de 28 de Janeiro de 2021, que declarou 

situação anormal, caraterizada como situação de emergência em todo o território do Município 

de São Pedro de Alcântara- SC, COBRADE- 1.3.2.1.4. 

 

2.2. RAZÃO DA ESCOLHA DO EXECUTANTE E DO FORNECEDOR E DA 

JUSTIFICATIVA DE PREÇO: 

 

Foram realizados 3 (três) diferentes orçamentos (anexados): 

a) o apresentado pela empresa VERLICH EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA, no 

valor total de R$ 737,00 (setecentos e trinta reais), segundo mais baixo dentre a pesquisa de 

preços realizada;  

 

b) aquele apresentado por RE9 Micro Empresa - ME, no valor total de R$ 631,25 (seiscentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos), mais barato entre a pesquisa de preço. Porem a 

empresa apresentou uma carta de desistência da obra, segue em anexo. 

 

d) o orçamento encaminhado por Tiago Hillesheim, com o valor total de R$ 1.560,00 (um mil 

quinhentos e sessenta reais); 

 

Assim, a razão da escolha do fornecedor VERLICH EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA 

LTDA está clara, considerando o critério de seleção da proposta mais vantajosa para a 

Administração, tendo em vista que, além de cumprir com as especificações da demanda de 

serviço e fornecimento, ofertou o segundo menor preço. 

Ademais, do simples comparativo dos orçamentos apresentados, levando em conta a 

especificidade dos serviços e dos materiais que serão contratados, há plausibilidade e 

razoabilidade, elementos que se aferem também, conforme mencionado, a partir da comparação 

dos preços praticados pelo mercado, com demonstrativos extraídos a partir dos 3 (três) 

orçamentos. 

 

 

No mais, a juntada de três diferentes orçamentos denota que a Administração Pública Municipal 

embrenhou esforços para a efetivação da pesquisa de mercado prévia à contratação. 

 

2.3. DO PROJETO BÁSICO 

 

Em atendimento a C.I. N°16/2021 (anexada), do Gabinete do prefeito de São Pedro de 

Alcântara.  
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Dessa comunicação interna, verifica-se a emergência na contratação de material e mão de 

obra, com a finalidade de empreender obras de reparação na Escola Reunida Santa Filomena 

Prof. Augusto Schnitvler atingida por alto volume de chuva, conforme Laudo meteorológico da 

Defesa Civil Estadual (anexado) e relatórios de vistoria emitidos pela Defesa Civil Municipal 

(anexados).  

A partir dessas demandas, o Projeto Básico está descrito na Comunicação Interna 16/2021, já 

mencionada, em que constam exatamente quais os reparos necessários à sem realizados, a 

quantidade de material e mão de obra. 

 

3. O valor a ser pago é de R$ 737,00 (setecentos e trinta e sete reais) do contrato, a contratada 

deverá, sob pena de inviabilizar a contratação, apresentar: 

 

a) cédula de identidade; 

 

b) Cartão CNPJ aquisição; 

 

c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado; 

 

I Modelo de declaração de microempresa e empresa de pequeno porte, ou cooperativa 

enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007. 

  

d) prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Federal (CND); 

 

e) prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual (CND); 

 

f) prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal (CND); 

 

g) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (CND); 

  

h) “Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.” 

 

i) modelo de declaração de cumprimento do art. 7º, xxxiii da CRFB/1988; 

 

j) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal; 

 

k) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando situação regular no 

cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 
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l) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física; 

 

m) Responsável pela ART por profissional competente; (CREA) 

 

 

No mais, a presente contratação direta, via processo de Dispensa de Licitação, obedece a todos 

os termos da Lei nº. 8.666/1993, sujeitando-se a ela, na sua totalidade, sobretudo no que se 

refere ao enquadramento ao Inciso IV, do art. 24, do Estatuto das Licitações e, em decorrência 

dele, com os elementos do art. 26, caput e incisos, também da Lei 8.666/1993.  

 

 

 

São Pedro de Alcântara - SC, 09 de Março de 2021. 

 

 

 

 

CHARLES DA CUNHA 

Prefeito Municipal  
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RELATÓRIO DE VISTORIA 010/2021/Defesa Civil 

Identificação: 

 

Local do estudo: Escola Reunida Municipal Santa Filomena Professor Augusto Schitzler 

Requerente: Prefeitura Municipal São Pedro de Alcântara  

Data do estudo: 15 de janeiro de 2021 

 

A Coordenadora Municipal de Defesa Civil no uso de suas atribuições, e 

considerando o Decreto Municipal 22/2021 de 28 de janeiro de 2021, efetuou vistoria 

emergencial na Escola Reunida Municipal Santa Filomena Professor Augusto Schitzler, em São 

de São Pedro de Alcântara no dia 09/02/2021. 

Na vistoria foi constatada situação de calamidade devido às goteiras infiltrações na 

laje, telhas quebradas, deficiências nas calhas e mofo nas paredes de quase todas as salas de 

aula e cozinha. Os problemas decorrem de situação já existente e que foram agravadas, 

principalmente, em decorrência das fortes chuvas que caíram nas ultimas semanas no 

município, conforme demonstram as fotografias em anexo. 

A situação em que se encontra o prédio torna o local insalubre e inseguro para as 

crianças, professores e demais funcionários, pelo risco de desabamento de parte do telhado.  

Sendo assim, recomenda-se a reforma urgente do ambiente escolar para que torne 

seguro e em condições de uso do equipamento educacional. 

Considerando que existe a necessidade de que medidas de segurança sejam tomadas 

pela Defesa Civil, aconselhamos a reforma urgente do imóvel. 

 

http://www.pmspa.sc.gov.br/
mailto:licitacoes@pmspa.sc.gov.br


 

8 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA 
CNPJ: 01.613.101/0001-09 
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro, CEP: 88125-000 
Fone: 48-32770122 – R-202 
www.pmspa.sc.gov.br                     licitacoes@pmspa.sc.gov.br  

 
 
prefeiturasaopedrodealcantara                      Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara  

  

 

 

http://www.pmspa.sc.gov.br/
mailto:licitacoes@pmspa.sc.gov.br


 

9 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA 
CNPJ: 01.613.101/0001-09 
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro, CEP: 88125-000 
Fone: 48-32770122 – R-202 
www.pmspa.sc.gov.br                     licitacoes@pmspa.sc.gov.br  

 
 
prefeiturasaopedrodealcantara                      Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara  

  

 

São Pedro de Alcântara, 15 de Fevereiro de 2021. 

 

FABIANA BOMFIM DA SILVA 

COORDENADORA DE DEFESA CIVIL 
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LAUDO METEOROLÓGICO 

 

 

 

Florianópolis, 28 de janeiro de 2021 

 

 

 

Este laudo meteorológico visa atender ao pedido formulado pela Prefeitura Municipal 

de São Pedro de Alcântara, que solicita informações sobre as chuvas intensas que ocorreram 

no município ao longo do mês de janeiro de 2021 e provocaram desastres em vias, estruturas 

e no ambiente em geral. Tal solicitação é para a criação do decreto no município 

estabelecendo estado de emergência, permitindo de maneira mais ágil e eficaz o socorro da 

população diante das intempéries causadas por estas chuvas. 

Na Figura 1 são mostrados os acumulados de chuva diários ao longo do mês de 

janeiro em São Pedro de Alcântara, segundo dados da estação do CEMADEN. Observa-se 

que a última semana, entre os dias 17 e 24, foi bastante chuvosa e os maiores volumes de 

chuva foram registrados nos dias 17, 22 e 24 de janeiro, sendo acima dos 40 mm. No dia 24 

foram registrados volumes bastante altos também em municípios próximos, com 240 mm 

em Florianópolis , 85 mm em São José e 71 mm em Santo Amaro da Imperatriz, segundo 

dados do INMET e EPAGRI/Ciram. Neste dia foram registrados deslizamentos de terra, 

alagamentos e enxurradas na região da Grande Florianópolis. 
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Figura 1 - Acumulados de chuva diários no mês de janeiro em São Pedro de Alcântara. 
*Até o dia 25 de janeiro de 2021. Fonte: CEMADEN. 

 

São apresentados os acumulados horários de chuva no decorrer do dia 24 na Figura 2 

em São Pedro de Alcântara. É possível verificar que entre às 12h e 16h (hora local) foi 

acumulado um total de 38,4 mm no município. Outra observação importante, a partir dos 

dados da estação do CEMADEN, é que ao longo do mês de janeiro (até o dia 25) foram 

registrados mais de 368 mm em São Pedro de Alcântara, sendo a média climatológica mensal 

de 227 mm. 
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Figura 2 - Acumulados horários de chuva no dia 24/01/2021 em São Pedro de Alcântara. 

Fonte: CEMADEN 

 

 

Na imagem do satélite GOES-16, produto Infravermelho, exibido na Figura 3, a 

seguir, é possível observar predomínio de nuvens do tipo estratiforme, com menor 

desenvolvimento vertical, sobre o litoral catarinense e a cidade de São Pedro de Alcântara 

o. Nuvens convectivas e que estão associadas aos temporais são indicadas por tons mais 

quentes e escuros. 
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Figura 3 - Imagem do satélite GOES-16, no canal 13 (infravermelho), dia 24 de janeiro de 

2021, às 13h30 Hora Local. Fonte: DC/SC 

 

Os sistemas meteorológicos responsáveis pelos eventos de chuva intensa no dia 24 

são indicados na Figura 4. Próximo à superfície, ventos de quadrante nordeste transportavam 

umidade do oceano para o litoral catarinense. Já em níveis mais altos da atmosfera era 

possível identificar um sistema de baixa pressão, conhecido tecnicamente como Vórtice 

Ciclônico de Médios Níveis (VCAN), no nordeste do Rio Grande do Sul. 
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Figura 4 - Carta sinótica do dia 24 de janeiro de 2021 às 12 UTC. Fonte: DC/SC 

 

Durante o monitoramento das condições de tempo no dia 24, a Defesa Civil Estadual 

de SC emitiu alertas de curto prazo para chuvas intensas na região. Às 09h04 e 11h38min 

foram enviados alertas de nível observação (risco moderado) e às 14h38min, 17h07min e 

19h07min de nível atenção (risco moderado), conforme Figura 5. 
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Figura 5 - Alertas de curto prazo emitidos pela Defesa Civil de Santa Catarina para a 

região da Grande Florianópolis no dia 24 de janeiro de 2021. 

 

Além disso, no dia 24 de janeiro, mais municípios da região da Grande Florianópolis 

foram atingidos pelas fortes chuvas, principalmente o município de Florianópolis. com uma 

cobertura pela mídia, conforme os links de notícias a seguir: 

 

https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2021/01/24/chuva-forte-em-sc-provoca 

-alagamentos-e-deixa-cidades-em-estado-de-atencao.ghtml 

 

https://www.progresso.am.br/post/116041/chuva-forte-em-sc-provoca-alagamentos-e 

-deixa-cidades-em-estado-de-atencao.html 

 

ATUALIZAÇÃO 

 

Em decorrência dos últimos acontecimentos (em 48 horas), foi solicitada a 

atualização do laudo emitido para o município de São Pedro de Alcântara. 

Do período entre a terça-feira (26/01/2021) até a manhã de quinta-feira (28/01/2021), 

foram registrados temporais na região da Grd. Florianópolis. Na Figura 6, observa-se a 

imagem com alta densidade de descargas elétricas na região da Grd. Florianópolis e na 

imagem do satélite GOES-16 a temperatura de topo de nuvem (cores quentes e escuras 

representam maior potencial severo da nuvem). Na manhã e tarde de quarta-feira (27), a 

Defesa Civil de Santa Catarina emitiu um Aviso Meteorológico para temporais e risco de 

deslizamentos em Santa Catarina, com validade até a noite do dia 28. Ao longo do período, 
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prefeiturasaopedrodealcantara                      Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara  

  

foram emitidos alertas de nowcasting (curtíssimo prazo, até 6h) para a região e município aqui 

citado, em nível de Observação e Atenção, com risco moderado a alto para desastres 

associados às rajadas de vento e chuva intensa, conforme a Figura 7 e 8. 

 

 

 

 

Figura 6 - Alta densidade de descargas atmosféricas no litoral de Santa Catarina (esq.), 

nuvens com menor temperatura de topo indicando potencial mais severo (dir.). Fonte: 

Defesa Civil de Santa Catarina. 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Atualização dos Avisos Meteorológicos com riscos associados aos 
alagamentos, deslizamentos e enxurradas. Fonte: Defesa Civil de Santa Catarina. 
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Figura 8 - Alertas Meteorológicos em curtíssimo prazo, até 06h, para temporais com 
descargas elétricas, rajadas de vento e riscos de alagamentos que compreendem o 
município de São Pedro de Alcântara.. Fonte: Defesa Civil de Santa Catarina. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao avaliar a carta sinótica que caracteriza os sistemas meteorológicos de maiores 

escalas sobre Santa Catarina, a imagem do satélite GOES-16, que exibe predomínio de 

nebulosidade estratiforme, chuva de moderada a forte intensidade, dados de descargas 

atmosféricas (raios) e os dados medidos pelos pluviômetros do CEMADEN, instalados na 

cidade de São Pedro de Alcântara, há caracterização chuva volumosa e temporal com chuva 

intensa no município, no período solicitado. 


