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PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 13/2022 - FMAS 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1/2022 - FMAS 

 

 

1 – DO OBJETO 

 

 Contratação de empresa especializada, do ramo de serralheria, telhados e calhas em 

regime de empreitada por preço global (material e mão de obra), para reforma da cobertura 

da edificação do CRAS - CENTRO REFÊRENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 

localizada na Rua Henrique Kapkke, centro de Irani SC. 
 

2 – DA JUSTIFICATIVA  

 

A modalidade de dispensa de licitação em regime de empreitada por preço global 

justifica-se pois se trata da reforma da cobertura da edificação do CRAS - CENTRO DE 

REFÊRENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. O objetivo é resguardar o interesse público 

no intuito de contratar empresa que disponha de condições técnicas mínimas, para executar 

o reparo no telhado e calhas do prédio do CRAS. As goteiras do local, causadas por fissuras 

nas calhas de concreto, falat de caimento das calhas, mal funcionamento das pingadeiras 

existentes, falta de pingadeiras nas divisões internas do telhado e má vedação das algerosas 

estão danificando a estrutura de madeira do telhado, a laje de cobertura e a parte elétrica da 

edificação, representando um risco de descarga elétrica aos usuários do prédio, além de 

inviabilizar o atendimento ao público nos dias chuvosos. 

 

3 – DA EMPRESA CONTRATADA 

 

EMERSON KASTER, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 

20.256.981/0001-40, localizada na Rua Constante Pogere, 42, Bairro Bavaresco, Irani/SC, 

Cep. 89.680-000. 

 

4 – DO VALOR CONTRATADO 

 

Fica contratado o valor total de R$ 8.310,00 (oito mil trezentos e dez reais), para a realização 

dos serviços descritos no objeto desta. 

 

Item 

 

Descrição 

 

 

Unid. 

 

Quant. 
Valor 

Unit. 

Valor 

Total 

1 

Empreitada global para reforma da 

cobertura do prédio do CRAS, com 

área total de 175,95m² a ser executado 

conforme projeto, orçamentário 

anexo a este termo. 

Empreitada 

global 
1 

R$ 

8.310,00  

R$ 

8.310,00 
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Pingadeira nas paredes externas, com 

um total de 68m lineares com a chapa 

de aluzinco com 30 cm para dobra.  

Pingadeira interna simples, com 36m 

lineares com chapa de aluzinco com 

25 cm para dobra.  

Calhas novas com 41 metros lineares 

com chapa de 66cm para dobra.  

Vedação com polímero tipo PU 

próprui para telhados de algerosas 

existentes 60 m lineraes  

 

Total 
R$ 

8.310,00 
 

5 – DO FUNDAMENTO LEGAL 

 

Atendimento aos pressupostos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações introduzidas pela 

Lei nº 8.883/94, em especial o disposto no art. 24, inciso I. 

 
Art. 24. É dispensável a licitação: 

I - para obras e serviços de engenharia de valor até 10% 

(dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso I 

do artigo anterior, desde que não se refiram a parcelas de 

uma mesma obra ou serviço ou ainda para obras e serviços 

da mesma natureza e no mesmo local que possam ser 

realizadas conjunta e concomitantemente; (Redação dada 

pela Lei nº 9.648, de 1998) 

 

6 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

As despesas provenientes do processo acima citado serão custeadas pela seguinte 

dotação orçamentária: 

 

Órgão 2 – Poder Executivo  

Unidade 3001 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Recurso: 195  

Dotação 216  

       3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

 

Irani (SC), em 04 de agosto de 2022. 

 

 

Nelci Terezinha Pedroski Canci 

Secretária de Assistência Social 

 

 

Comunicado à autoridade superior em 04/08/2022. 
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PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 13/2022 - FMAS 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1/2022 - FMAS 

 

 

 

RATIFICAÇÃO 

 

 

Adelmo Mauro Lohmann, Prefeito em Exercício, Gestor do Fundo Municipal de Assistência 

Social de Irani/SC, nos termos da Lei 8.666/93, RESOLVE: 

 

RATIFICAR o ato da Comissão Permanente de Licitação referente à Dispensa de Licitação 

nº 1/2022 - FMAS nos termos apresentados e suas justificativas por ter verificado o atendimento aos 

pressupostos da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

DETERMINAR a publicação desse ato de ratificação na imprensa oficial para que produza 

todos os efeitos previstos em lei. 

 

Irani (SC), em 04 de agosto de 2022. 

 

 

 

 

 

ADELMO MAURO LOHMANN 

Prefeito em Exercício 
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