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RESOLUÇÃO DP Nº 02/2019, DE 11 DE MARÇO DE 2019. 

 

ALTERA O REGULAMENTO DE LICITAÇÕES DA 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E URBANIZAÇÃO DE 

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - COMPUR. 

 

Considerando o recente entendimento do Tribunal de Contas da União veiculado por meio do 

julgamento do Acórdão n.º 2488/2018, acerca dos parâmetros para contratação direta de empresa parceira, 

com fundamento no art. 28, § 3º, inciso II, da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais); 

Considerando a necessidade de adaptação, regulamentação, e disciplina das contratações diretas 

a serem realizadas no âmbito dos procedimentos de compras da Companhia de Desenvolvimento e 

Urbanização de Balneário Camboriú – COMPUR; 

Considerando, por último, a necessidade de atualização da Resolução n.º 001/2018, que 

disciplinou o Regulamento de Licitações da Companhia de Desenvolvimento e Urbanização de Balneário 

Camboriú – COMPUR; 

O Diretor Presidente da Companhia de Urbanização e Desenvolvimento de Balneário Camboriú - 

COMPUR, usando das atribuições que lhe confere o estatuto social da companhia e conforme aprovação em 

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28/02/2019, RESOLVE alterar o Regulamento de 

Licitações da Companhia de Desenvolvimento e Urbanização de Balneário Camboriú – COMPUR, 

acrescentando os Arts. 18-A e 18-B conforme abaixo: 

 

Art. 18-A – A COMPUR ficará dispensada de observar as exigências licitatórias da Lei 13.303/2016 

(Lei das Estatais), quando a comercialização, prestação ou execução, de forma direta, de produtos, 

serviços ou obras especificamente forem relacionados com seus respectivos objetos sociais e; 

I - nos casos em que a escolha do parceiro esteja associada a suas características particulares, 

vinculada a oportunidades de negócio definidas e específicas, justificada a inviabilidade de 

procedimento competitivo. 

II – nos casos em que a avença obrigatoriamente relacionada com o desempenho de atribuições 

inerentes aos respectivos objetos sociais das empresas envolvidas 

III – nos casos em que a configuração de oportunidade de negócio, o qual pode ser estabelecido por 

meio dos mais variados modelos associativos, societários ou contratuais, nos moldes do art. 28, § 4º, 

da Lei das Estatais; 

IV – nos casos em que haja demonstração inequívoca da vantagem comercial para a estatal, com 

justificativa e compro e comprovação, pelo administrador público, de que o parceiro escolhido 

apresenta condições que demonstram sua superioridade em relação às demais empresas que atuam 

naquele mercado;  

V – nos casos e que fique demonstrada a inviabilidade de procedimento competitivo, servindo a esse 

propósito, por exemplo, a pertinência e a compatibilidade de projetos de longo prazo, a comunhão de 

filosofias empresariais, a complementariedade das necessidades e a ausência de interesses 

conflitantes. 
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Art. 18-B – Nos casos de licitação dispensável com base no artigo 29, I e II, da Lei 13.303/2016 (Lei 

das Estatais), bastará que comissão de licitação apresente três orçamentos, com validade mínima de 

30 (trinta) dias. 

 

Esta Resolução entra em vigor a partir desta data. 

 

 

 

 

OSMAR DE SOUZA NUNES FILHO 

Diretor Presidente 
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