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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2021 
EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2021-DL 

 
 

Considerando-se o Inciso II, do art. 24, da Lei n. 8.666/1993, que dispõe: “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” (BRASIL, 1993); 

 
Considerando a obrigatoriedade do Município na prestação dos serviços de 

transporte escolar; 
 
Considerando o início das aulas do ano letivo de 2021 nas Redes Municipal e 

Estadual de ensino no dia 18 de fevereiro de 2021. 
 
Considerando que o Município de Rio Fortuna, no seu quadro de funcionários, 

não possui motorista disponível para a prestação do referido serviço, naquele local em 
que é realizada a linha a ser contratada; 

 
Considerando-se a realização do Processo Licitatório nº 009/2021, Pregão 

Presencial nº 006/2021 cujo objeto é a “CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA”; 

 
Considerando-se que o Processo Licitatório nº 009/2021, Pregão Presencial nº 

006/2021 foi fracassado em relação ao item 06 – Linha 02, pois não houve participante 
habilitado para este item. 

 
Considerando-se que não há tempo hábil de realizar nova licitação, haja vista 

que, nesta data, já se iniciaram as aulas do ano letivo de 2021, sendo, portanto, 
urgente a necessidade de realização do transporte escolar; 

 
Considerando-se ainda, que não há registros de reclamações na execução dos 

serviços realizados pelo prestador de serviços a ser Contratado em exercícios 
anteriores; 

 
Indica-se a celebração de Contrato, com o Sr. MÁRIO BOEING, pessoa física, 

residente e domiciliado na Estrada Geral Rio Chapéu, s/nº, no Município de Rio 
Fortuna/SC, portador do CPF nº 029.534.949-28 e RG nº 4.357.280, mediante 
dispensa de licitação, até a realização da Licitação Pública, para CONTRATAÇÃO 
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAL DE TRANSPORTE ESCOLAR 
PARA A LINHA 02 DO MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA, cujo trajeto e demais 
especificações seguem adiante discriminados: 

 
LINHA 02: Contratação de Prestação de Serviços de Transporte Escolar, 

com veículo de capacidade mínima para 13 (treze) lugares, com quantidade 
estimada de 10 (dez) estudantes, no período matutino, saindo da propriedade do 
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senhor Valdair Boeing (localidade Serrinha do Rio Chapéu), seguindo pela 
Estrada Geral Rio Chapéu com saída na propriedade de Valério Feldhaus, até o 
ponto de embarque na propriedade de Fitos Boeing, na comunidade de Rio 
Chapéu, município de Rio Fortuna, ida e volta, totalizando 15 (quinze) 
quilômetros por dia. 

 
Tal contratação dar-se-á pelo valor fixo de R$ 203,13 (duzentos e três reais e 

treze centavos) por dia de serviço prestado, pago, mensalmente, conforme a prestação 
dos serviços, até a homologação de novo certame, a ser lançado pelo Município. 

 
 
Rio Fortuna/ SC, 18 de fevereiro de 2021. 
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