
 
  

Modalidade: DISPENSA DE ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 
Licitação 
Processo nº 10/2019  

Locador/Contratada: VOLDILL COMÉRCIO DE ESTRUTURAS LTDA – HOME STEEL 

Objeto: Execução, na modalidade empreitada global, com fornecimento de material 
e mão-de-obra, da segunda fase da ampliação da Creche Municipal Criança Feliz, 
localizado na Rua João Jaguzewski, centro de Centenário, numa área total de 95,70 
m2, tudo de acordo com projetos, plantas e memoriais descritivos da obra. 
Preço: R$ 40.532,04 (Quarenta Mil Quinhentos e Trinta e Dois Reais e Quatro 
Centavos). 
Prazo: 03 (três) meses. 
 
   
  O Município precisa executar uma obra de ampliação da Creche Municipal, 
inclusive para atender a demanda do referido estabelecimento de ensino, e garantir um local 
adequado, seguro e confortável para os alunos e professores. 
 
  Objetivando a execução desta obra o Município realizou duas licitações, na 
modalidade carta convite, tendo numa delas a de nº 02/2019, enviado o convite para seis 
empresas e a segunda, a de nº 05/2019, enviado para quatro empresas. 
 
   
  Ambos os certames foram desertos, não tendo nenhuma empresa 
manifestado interesse. 
 
  O Município precisa, pelas características, local, público a que se destina e 
proximidade com o inverno, executar com urgência as referidas obras. 
 
   Dois certames restaram infrutíferos, não pode o Município mais esperar 
indefinidamente a realização de processos licitatórios até que alguém tenha interesse, sob 
pena de comprometer a segurança dos alunos que frequentam o local, e também 
comprometa o processo de ensino e aprendizagem já que o local será utilizado para 
atividades pedagógicas, lúdicas e culturais, além de ser um local onde os alunos podem 
aguardar o transporte em dias de clima ruim.   
 
   Com a proximidade do inverno e aumento dos dias chuvosos e com neblina a 
situação se complica ainda mais. 
 
   Não há mais condições do Município continuar sem a execução das referidas 
obras, pela segurança, conforto e condições de desenvolvimento das atividades. A parte 
que cabia o Município executar já fora executado, necessitando agora de uma empresa 
especializada para execução desta segunda parte, contudo, sem que se consiga com 
urgência concluir essa segunda parte a primeira não atingiu sua finalidade, muito pelo 
contrário, acabou trazendo problemas para execução e utilização do local, entretanto 
quando do início das obras pelo Município, durante o recesso escolar a idéia era que estas 
estivessem concluídas quando do início do ano letivo ou, quando muito, antes do término do 
verão, contudo as duas licitações frustradas acabaram retardando a obra que não pode 
mais esperar, inclusive pelo aumento do custo da obra com o passar do tempo. 



   O Município, após as licitações frustradas, conseguiu localizar uma empresa 
do ramo que tem interesse em executar a obra pelo preço e condições estabelecidas nos 
certames, mantidas todas as condições iniciais. 
 
 
   A situação é aquela dos incisos IV e V do artigo 24 da lei das licitações. 
 
  A presente situação encontra amparo na lei das licitações e na situação 
fática. 
  
  Deste modo, por tais razões ratifica-se a dispensa de processo licitatório para 

a contratação da  empresa VOLDILL COMÉRCIO DE ESTRUTURAS LTDA – HOME 
STEEL para execução das segunda fase da ampliação da Creche Municipal Criança Feliz. 
 

Centenário, 06 de maio de 2019. 
 
 

Hilário José Kolassa 
Prefeito Municipal 

 
 
 


