
 

 

 

 

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 11/2020 
 

 HILÁRIO JOSÉ KOLASSA, Prefeito Municipal de Centenário, Estado do 
Rio Grande do Sul, no uso das atribuições legais, e com fundamento legal no art. 24, 
inciso I e IV, da Lei Federal n°8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, 
vem pelo presente ato, ratificar a dispensa do procedimento licitatório do objeto 
conforme segue: 
 
 OBJETO: Prestação de serviços especializados de coleta, transporte e 
destinação final do lixo hospitalar. 
 
 FORNECEDOR: ATITUDE AMBIENTAL LTDA 
 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INICIAL: 0601.1030101072.060 - 
339039000000 

 
  JUSTIFICATIVA: Trata-se de procedimento de dispensa de licitação, 
visando a contratação de prestação de serviços especializados de coleta, transporte e 
destinação final do lixo hospitalar. 
 
 O Município de Centenário está em situação de emergência decretada e 
reconhecida/homologada, em face da estiagem que assola nosso território, com 
graves e irrecuperáveis danos. 
 
 Não bastasse o Município está em situação de calamidade pública em face da 
pandemia do novo corona vírus Covid-19, igualmente reconhecida. 
 
 A soma das duas situações tem sido desastrosa. 
 
 O Município possui uma unidade básica de saúde, localizada na sede urbana 
do Município. 
 
 Para o recolhimento do lixo hospitalar o Município possuía fornecedor 
contratado mediante processo licitatório. 
 
 Prestes a realização de uma nova prorrogação da vigência contratual, o 
fornecedor referir não mais ter interesse e nem condições de efetuar a prorrogação da 
contratação. 
 
 O Município efetuou pesquisas no mercado de fornecedores e preços, se 
tratando de um mercado bastante reduzido de opções. 
 
 O recolhimento do lixo hospitalar se trata de serviço de extrema necessidade, 
de saúde pública, sem o qual poderá acarretar sérios problemas sanitários, de saúde. 
 
 Dada a proximidade do término da vigência contratual, não há tempo 
suficiente para a realização de um novo certame. 
 



 

 

 

 

 Por outro lado, o valor dos serviços, até o final deste exercício, ficará abaixo 
dos limites estabelecidos em lei.   
 
  Tendo em vista a necessidade e a legalidade, pelo limite do valor dos serviços e 
pela urgência na prestação dos serviços aliado ao enquadrado no limite estabelecido 
pelo dispositivo legal citado acima, entende-se configurada a hipótese de contratação 
mediante dispensa de licitação, amparada pelo artigo 24, II e IV da referida Lei. 
  
  Trata-se de contratação de serviços de coleta, transporte e destinação final do 
lixo hospitalar, por intermédio de dispensa de licitação nos termos do artigo 24, II e 
IV, da Lei 8.666/93, mediante percepção de valor determinado, de acordo com o tipo 
e quantidade a ser recolhido. 
 
 Tendo em vista a necessidade, urgência e a legalidade, pelo risco a integridade, 
a segurança das pessoas, em grave situação de risco, e situação estabelecido pelos 
dispositivos legais citados acima, entende-se configurada a hipótese de contratação 
mediante dispensa de licitação, amparada pelo artigo 24, II e IV da referida Lei. 
 
 O expediente encontra-se devidamente justificado. Se constitui em contratação 
de serviços emergenciais de coleta, transporte e destinação final do lixo hospitalar. 
  
 Estando o preço compatível com os praticados no mercado, observada a 
singularidade e peculiaridade do objeto, no atendimento das disposições insertas no 
art. 26 da Lei Federal n°8.666/93 e alterações posteriores quanto à justificativa da 
dispensa e a ratificação da mesma, com a devida publicação do ato concernente na 
imprensa oficial, restam atendidos os requisitos da dispensa da licitação a teor do 
artigo 24, II e IV, daquele Texto Federal. 
 
 Ante a análise efetivada, diante do interesse público e da urgente necessidade 
dos serviços, conclui-se pela ratificação do presente procedimento de dispensa de 
licitação, com base nos fundamentos apreciados. 
 

 
Centenário/RS, 28 de maio de 2020. 

 
 
 

HILÁRIO JOSÉ KOLASSA 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


