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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2021 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2021 

1 – DO OBJETO  

  Contratação de profissional registrado no CREA/CAU, para execução de perícia em 

Construção De Ponte Em Concreto Armado Pré- Moldada, localizada na Rua Edmundo 

Wolfart- Ipira/SC, a referida ponte foi contratada ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATÓRIO 

N° 047/2020-PMI, EDITAL DE Tomada de preço n° 008/2020, localizada na Rua Edmundo 

Wolfart- Ipira/SC. 

 

2 – JUSTIFICATIVA 

 

Análise técnica de projeto executado, sabendo que no dia 24 de março de 2021 a empresa enviou 

cópia física do projeto, memorial descritivo e oficio 011/2021, justificando as alterações do 

projeto original realizado pela engenharia da AMAUC, os quais estão no processo licitatório 

047/2020 Tomada de preço 008/2020. Por se tratar de alteração de projeto, sem autorização dos 

órgãos competentes do município, engenheiro civil e fiscal do contrato, motivo da necessidade 

de um profissional, que esclareça todas as dúvidas a respeito de projeto licitado com projeto 

executado. 

 

3 - 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 II. 

 

“Art. 24. É dispensável a licitação: 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; (Redação dada pela Lei nº 

8.666/1993).” 
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4 – DA CONTRATADA 

 

RODRIGO DHEIN, pessoa física, portador da carteira de identidade nº 1879171 e CPF 

n° 833.192.129-15, com endereço na Rua Romano Ancelmo Fontana, nº 326, centro, 

Concordia/SC – CEP: 89.700-095.  

 

5 – DO VALOR CONTRATADO 

 

A presente contratação é feita pelo valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais). 

 

6 - DA VIGÊNCIA 

O presente contrato entra em vigor na data de sua assinatura até o dia 30/06/2021. 

 

8 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

As despesas relativas ao presente Contrato correrão por conta das dotações 

orçamentária, prevista no Orçamento do Município – Exercício Financeiro 2021. 

 

 

Ipira (SC), em 30 de abril de 2021. 

 

 

 

_______________________________________ 

MARCIANO DE MELLO 

Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Urbanismo 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

O Termo de Referência em epígrafe tem por finalidade atender o disposto na legislação vigente 

concernente às contratações públicas, em especial ao artigo 37, inciso XXI da Constituição 

Federal e aos dispositivos da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como, normatizar, 

disciplinar e definir os elementos que nortearão o presente Processo Licitatório. 

 

1. DA ÁREA SOLICITANTE E DA FISCALIZAÇÃO 

1.1.  Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Urbanismo 

1.2.  Fica responsável pela fiscalização e acompanhamento do presente contrato, nos moldes do 

artigo 67 da Lei nº 8.666/93 o servidor Engenheiro Civil Guilherme Koch, bem como o 

Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Urbanismo, Sr. Marciano de Mello 

 

2. OBJETO 

2.1. Contratação de profissional registrado no CREA/CAU, para execução de perícia em 

CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO PRÉ- MOLDADA,  localizada 

na Rua Edmundo Wolfart- Ipira/SC, a referida ponte foi contratada ATRAVÉS DO 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 047/2020-PMI, EDITAL DE Tomada de preço n° 008/2020, 

localizada na Rua Edmundo Wolfart- Ipira/SC.  

 

3. DESCRIÇÃO DO ITEM 

ITEM DESCRITIVO UNID QUANT. 
V. 

UNIT 

V. 

TOTAL 

1 

Contratação de profissional registrado no 

CREA/CAU, para execução de PERÍCIA em 

construção de ponte em concreto armado pré- 

moldada. 

UNID. 1 4.800,00 4.800,00 

 

TOTAL R$ 
4.800,00 

 

Valor R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais). 
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4. JUSTIFICATIVA DO OBJETO 

4.1 Análise técnica de projeto executado, sabendo que no dia 24 de março de 2021 a 

empresa enviou cópia física do projeto, memorial descritivo e oficio 011/2021, 

justificando as alterações do projeto original realizado pela engenharia da Amauc, os 

quais estão no processo licitatório 047/2020 Tomada de preço 008/2020. Por se tratar 

de alteração de projeto, sem autorização dos órgãos competentes do município, 

engenheiro civil e fiscal do contrato, motivo da necessidade de um profissional, que 

esclareça todas as dúvidas a respeito de projeto licitado com projeto executado. 

 

5. ESPECIFICAÇÕES DAS OBRIGAÇÕES MÍNIMAS DA CONTRATADA E 

CONTRATANTE:  

 

5.1 Cabe à contratada:  

a) Executar o objeto de acordo com este Termo de Referência.  

b) Manter, durante a execução do objeto todas as condições de habilitação previstas no 

Edital e em compatibilidade com as obrigações assumidas.  

c) Responsabilizar-se por eventuais danos causados à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto.  

d) Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais, 

trabalhistas, previdenciários, securitários e de gerenciamento, resultantes da execução do 

objeto.  

e) Obedecer ao objeto e as disposições legais contratuais, prestando-os dentro dos padrões 

de qualidade, continuidade e regularidade.  

f) Exigir do órgão requisitante a Solicitação e a Autorização de Fornecimento para a efetiva 

execução dos serviços.  

g) Responsabilizar-se pela apuração e recolhimento de todos os encargos sociais e 

trabalhistas.  

h) Apresentar RRT/ou ART de execução de profissional registrado no CREA/ou CAU. 

 

5.1.2 Dos quesitos a serem respondidos no laudo técnico: 
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OBRA: PONTE EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO  

PROJETO: Ponte com estrutura em concreto armado e pré-moldado com 10,50m de 

largura e 7,50m de comprimento.  

LOCAL: Rua Edmundo Wolfart- Ipira – SC 

 

Análise técnica de projeto executado, sabendo que no dia 24 de março de 2021 a 

empresa enviou cópia física do projeto, memorial descritivo e oficio 011/2021, 

justificando as alterações do projeto original realizado pela engenharia da Amauc, os 

quais estão no processo licitatório 047/2020 Tomada de preço 008/2020. Por se tratar 

de alteração de projeto, sem autorização dos órgãos competentes do município, 

engenheiro civil e fiscal do contrato, motivo da necessidade de um profissional, que 

esclareça todas as dúvidas a respeito de projeto licitado com projeto executado. 

 

1. Quais os itens foram alterados, se teve mudança de valores mostrar em planilha 

(planilha licitada e planilha executada), se havia necessidade de alterações do 

projeto original feito pela associação de Municípios AMAUC, se a empresa 

poderá continuar com a execução da obra, se a obra em questão é segura para 

tráfegos de caminhão, se existe peso máximo para travessia. 

2. Cabeceiras foram executadas em cortina de concreto armado? 

3. Qual a largura da pista de rolamento, atende ao projeto original, ou existiu 

alteração? 

4. Qual a largura dos passeios que serão executados em ambos os lados? Será 

alterado o projeto original? 

5. A obra foi executada com vigas pré-moldadas -Classe 36; 

• Infraestrutura em concreto fck 20Mpa; 

• Mesoestrutura em concreto fcK 25Mpa; 

• Superestrutura em concreto fck 30Mpa; 

6. A laje do tabuleiro incorporada a viga como mesa de compressão, a resistência 

a compressão do concreto deverá ser de 30Mpa? 

7. Os apoios são cortinas e vigas de concreto armado in loco? 

8. A fundação serão do tipo diretas em sapatas de concreto armado? 
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9. A concepção do tabuleiro contemplou o que segue, após a execução dos pilares 

e vigas in loco? 

10. As vigas do tabuleiro são pré-moldadas parcialmente fora do local, até a cota 

inferior da laje do tabuleiro com armadura de espera? 

11. Painéis de laje são pré- moldadas com 4cm de espessura, contendo a armadura 

de tração inferior envolvendo as treliças de 16,00cm. Estas treliças (usada nas 

lajes treliçadas) permitem içar o painel e também incorporar a camada superior 

de laje?  

12. São colocadas a vigas no local e travadas lateralmente através da viga 

trasversina? 

13. São fixadas as formas das transversinas nas vigas, completada a armadura e 

concretadas; 

• São apoiados os painéis das lajes nas vigas; 

• É completada a armadura superior da laje; 

• Concretada a laje com concreto especificado; 

 

Conforme oficio datado em 24 de março de 2021, a empresa CONSTRUTORA DECA 

LTDA, inscrita no CNPJ: 05.581.992/0001-01, vem fazer algumas considerações, segue 

oficio, memorial descritivo e projeto em anexo para avaliação. 

Diante destes fatos, gostaríamos da averiguação, perícia, laudo técnico e planilha do 

valor real da obra em execução conforme alterações e execução do projeto. 

14. Considerando que o projeto licitado teve alterações na sua execução, qual o valor 

real executado. A obra foi superfaturada? 

15. Considerando as alterações, qual a carga máxima que pode ser trafegada por esta 

ponte? Veículos pesados como caminhão caçamba, graneleira, carreta, podem 

fazer esta travessia? 

16. A obra corre risco de cair?  

17. É uma obra segura? 

18. Podemos dar andamento na obra de acordo com o projeto apresentado pela 

empresa, mostrando alterações em projeto e memorial descritivo, este projeto é 

equivalente em questão de valores com o projeto licitado? 

Apresentação de ART/ou RTT do profissional. 
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5.1.3 Cabe à CONTRATANTE:  

a) A Contratante obriga-se a proporcionar todas as facilidades para que a 

Contratada possa executar o objeto da presente licitação de forma satisfatória.  

b) Efetuar à Contratada o pagamento em até 30 (trinta) dias, após a emissão da nota 

fiscal;  

c) Notificar à Contratada, através do fiscal de contrato ou do gestor da contratação, 

fixando-lhe prazos para correção de irregularidades encontradas no 

fornecimento dos serviços;  

d) Gerenciar e supervisionar a prestação dos serviços, por intermédio de servidor 

designado; 

 

6. DOCUMENTAÇÃO EXTRA:  

6.1   LAUDO TÉCNICO 

 

7. PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO  

7.1. A solicitação para início da perícia será feita a partir da Autorização de fornecimento que 

se dará através do Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Urbanismo, Sr. 

Marciano de Mello, que solicita com prazo de 2 (dois) dias de o inicio da perícia, in loco, e o 

prazo de 15 (quinze) dias para entrega do laudo.  

 

8. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

8.1 O pagamento será efetuado mediante crédito aberto em conta corrente em nome da 

Contratada ou através de boleto bancário.  

8.2 O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da nota fiscal.  

 

9. LOCAIS DE EXECUÇÃO  

9.1 Ponte com estrutura em concreto armado e pré-moldado, localizada na Rua Edmundo 

Wolfart- Ipira – SC. 

 

10. RECURSO A SER UTILIZADO 

As despesas relativas ao presente Contrato correrão por conta das dotações orçamentária, 

prevista no Orçamento do Município – Exercício Financeiro 2021. 

 

11. TERMO DE ACEITE  
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Declaro, nos termos da Lei nº 8.666/93, art. 67, §1° e §2° que serei responsável pela fiscalização 

do contrato originado por esse Processo Licitatório, acompanhando e anotando em registro 

próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do mesmo, determinando o que se 

fizer necessário à regularização das faltas ou defeitos para exigir seu fiel cumprimento. 

 

Nome Fiscal: Guilherme Koch 

CPF: 087.369.839-85 

Cargo/função: Engenheiro Civil -CREA/SC 158950-1 

Unidade: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Urbanismo 

Fone para contato: (49) 3558-0423 

E-mail para contato: engenharia2@ipira.sc.gov.br 

Assinatura do fiscal: _______________________________________ 

 

Ipira, SC, 30 de abril de 2021. 

 

 

 

_________________________________ 

Marciano de Mello 

Secretário de Infraestrutura, Transporte e Urbanismo 


