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MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

 

 

 

Processo Administrativo n. 40/2018 

 

Dispensa de Licitação n. 10/2018 

 

 

 

Município de Lacerdópolis, pessoa jurídica de direito público interno, com endereço na Rua 

31 de março, n. 1050, centro, Lacerdópolis/SC, CEP 89660-000, CNPJ 82.939.471/0001 – 

24, neste ato representado pelo prefeito, Sérgio Luiz Calegari, no uso das suas atribuições 

legais, em conformidade a Lei 8.666/93, torna público o presente edital. 

 

 

01 - OBJETO 

 

Aquisição de 01 (um) container marítimo DRY 40 PÉS HC, com 12,19 metros de 

comprimento, 2,44 metros de largura e 2,90 de altura, medidas externas, usado, em ótimo 

estado de conservação, fabricado entre 2001 e 2005, painéis em aço corten e piso em 

compensado naval com 2,90cm de espessura, pintura total externa total original, no estado 

em que se encontra, nacionalizado, com importação realizada, incluído o frete rodoviário do 

Município de Itajaí/SC até o de Joaçaba/SC e o descarregamento através de caminhão 

“Munck”, com emissão de nota fiscal eletrônica, descrevendo como produto container 

marítimo, código NCM 86.09.00.00, a ser usada pelo Corpo de Bombeiros Militar deste 

Estado, 3ª Região (Joaçaba e Herval D’Oeste), 11º Batalhão. 

 

 

02 - JUSTIFICATIVA 

 

A justificativa para a aquisição vem da própria corporação que necessita desse tipo de 

equipamento para fazer treinos relacionados ao combate de incêndios, depósito de materiais, 

etc. 

 

 

03 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

A dispensa de licitação concernente à despesa especificada neste processo tem amparo no 

art. 24, inciso II, ambos da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 
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promovidas pelo Decreto Federal n. 9.412 de 18 de junho de 2018, o qual aumentou o 

valor para dispensa de licitação para R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos). 

 

 

04 - FORNECEDOR 

 

Evolution Contêineres & Geradores Ltda., pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 

09.125.593/0001-97, inscrição estadual 255.598.823 com endereço na Rodovia Br. 101, Km 

118, Bairro Espinheiros, Itajaí/SC, CEP 88.317-490, representada por seu sócio 

administrador, Rodrigo Areias, CPF 284.047.768-81. 

 

 

05 - RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR 

 

A razão da escolha deve-se ao fato de que a empresa supracitada ofertou o menor preço. 

 

 

06 - VALOR DO OBJETO 

 

O valor a ser pago pelo contêiner e o seu transporte é R$ 14.200,00 (quatorze mil e 

duzentos reais). 

 

 

07 – VIGÊNCIA 

 

O contrato terá vigência até 31/12/2018, a iniciar-se com a publicação do mesmo na 

imprensa oficial do Município de Lacerdópolis (art. 61, § único da Lei 8.666/93). 

 

 

08 - EXECUÇÃO 

 

O fornecimento do objeto do presente contrato ocorrerá em até 10 (dez) dias após a 

solicitação da Secretaria de Administração do Município de Lacerdópolis/SC. 

 

 

09 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta do orçamento vigente: 

 

ORGAO 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS JURIDICOS 

UNIDADE 01-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS JURIDICOS 

Proj/At. 04.122.1002.1.004-AQUISIÇÃO EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE  

Compl.Elem.  4.4.90.52.24.00.00.00 – Equip. de proteção, segurança e socorro (10) 

Recurso 0000-Recursos Ordinários 
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10 - JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

 

O preço equivale ao valor pago à contratada pelo equipamento fornecido.  

 

Não obstante, é menor entre as 03 (três) empresas que forneceram orçamento, sendo R$ R$ 

14.900,00 (quatorze mil e novecentos reais) e R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos 

reais) os preços apresentados pelas empresas Porto Container Ltda. (CNPJ 26.427.695/0001-

86) e MM REEFER Max & Maky Imp. e Exp. Ltda (CNPJ 13.305.466/0001-47), 

respectivamente. 

 

Ainda, foi solicitado orçamento às empresas C.N.T.R. Projetos, vendas e Locações de 

Containers Ltda. e Moducon Containers e Módulos, porém os representantes das mesmas 

não responderam até o momento, conforme e-mails anexos. 

 

Lacerdópolis/SC, 19 de outubro de 2018. 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 

Comissão de Licitações  

 


