
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA
Secretaria do Planejamento

Departamento de Compras e Licitações

PROCESSO Nº 157/2017

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2017

1. OBJETO:

1.1. Contratação emergencial de empresa com equipe multidisciplinar, para

a  realização  de  serviços  técnicos  referentes  a  vistoria  e  emissão  de

pareceres técnicos de licenciamento ambiental para a Secretaria Municipal

de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente de Restinga Sêca.  

2. CONTRATADA:

2.1. TECHNISAN ENGENHARIA LTDA - EPP, CNPJ n° 04.650.752/0001-

59, com sede à Rua Coronel Niederauer, n° 608, térreo,  bairro Centro,

Santa Maria (RS), CEP 97.015-120.

3. VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

3.1. O  valor  a  ser  pago  corresponde  a  40% das  taxas  recebidas  pela

Prefeitura Municipal, referente ao licenciamento ambiental. 

3.2. O  pagamento  será  efetuado  em até  10  (dez)  dias  após  o  efetivo

recebimento  dos  veículos  devidamente  revisados  e  com confirmação  da

respectiva manutenção, mediante apresentação da fatura.

4. ORÇAMENTO:

4.1. As despesas decorrentes deste processo serão por conta da seguinte

dotação orçamentária:

CATEGORIA INSTITUCIONAL

Depto de Meio ambiente e Limpeza Urbana- Manutenção do Meio Ambiente.

12.361.0007.2.033.000 - Transporte Escolar

CATEGORIA ECONÔMICA

3.3.90.39.00 - Serviços de terceiros - Pessoa jurídica

Recurso Financeiro: 1007 – Fundo do Meio Ambiente.
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5. JUSTIFICATIVA:

5.1. A referida dispensa se justifica, tendo em vista que o Município não

possui  contrato  vigente  com  nenhuma  empresa  que  preste  serviço  de

licenciamento ambiental, pois o departamento responsável não requereu a

prorrogação do contrato, que venceu em 30 de outubro de 2016.  Desta

forma, considerando que nosso município é eminentemente agrícola, e que

compete aos Municípios o licenciamento de empreendimentos e atividades

que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, conforme

dispõe  a  Resolução  do  CONSEMA  nº  288/2014,  faz-se  necessário  a

contratação emergencial de empresa que preste serviços de licenciamento.

Da  mesma  forma,  a  urgência  na  contratação  de  empresa  que  preste

licenciamento  ambiental  é  necessária,  pois  a  Prefeitura  Municipal  foi

notificada  pelo  Conselho  Regional  de  Engenharia  e  Agronomia  do  Rio

Grande do Sul, que pediu esclarecimentos sobre a existência de empresa

contratada  para  fornecer  o  serviço  de  licenciamento,  sendo  que  se  o

Município não tiver nenhuma empresa que preste serviços desta natureza,

poderá, inclusive, ser autuado e multado. Desta forma, a não prestação de

serviços de licenciamento ambiental  acarretará danos irreparáveis para o

Município  e  para  os  munícipes,  que  necessitam  de  custeio  bancário.

Portanto,  faz-se  necessário  a  contratação  emergencial  de  empresa  que

forneça  serviços  de  licenciamento  ambiental,  evitando  prejuízos  a

municipalidade e os munícipes. 

6. JUSTIFICATIVA DE PREÇO:

6.1. Os preços condizem com os serviços prestados e peças fornecidas por

empresas representantes das fabricantes dos veículos.

7. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93

e suas posteriores alterações.

Com base no Artigo 26 da Lei Federal 8.666/93 e Lei Federal 8.883/94,

RATIFICO, a presente DISPENSA DE LICITAÇÃO.
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Restinga Sêca, 23 de janeiro de 2017.

PAULO RICARDO SALERNO
Prefeito

TATIELE DE ABREU ALMEIDA
Assessora Jurídica
OAB/RS 90.031
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