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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 069/2021 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2021 

 

 

1 – DO OBJETO  

 

Aquisição de projeto de estrutura metálica para telhado executado por profissional 

legalmente habilitado, incluindo projeto, memorial descritivo, quantitativo de material 

e Anotação de Responsabilidade Técnica. A edificação objeto do projeto será o futuro 

Centro de Convivência com aproximadamente 280,00 m². 

 

2 – JUSTIFICATIVA 

 

A presente contratação faz-se necessária tendo em vista que a Prefeitura de Ipira 

não conta com profissional legalmente habilitado para projetar estruturas metálicas 

com ligações feitas por solda. 

 

3 - DO FUNDAMENTO LEGAL 

 

- Art. 24, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

4 – DO CONTRATADO 

 

TAÍS REGINA BITENCOURT, engenheira mecânica, pessoa física, inscrita 

no CPF sob o n° 083.150.249-57, residente na Rua Progresso, nº 70, Bairro Nossa 

Senhora Aparecida, Irani - SC. 

 

5 – DO VALOR CONTRATADO 

A presente contratação é feita pelo valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos 

reais). 

O Município de Ipira efetuará o pagamento no prazo de 30 dias após a emissão de 

nota fiscal.   

6 - DA VIGÊNCIA 

O presente contrato entra em vigor na data de sua assinatura a 31 de julho de 

2021. 

 

8 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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As despesas relativas ao presente Contrato correrão por conta das 

dotações orçamentária, prevista no Orçamento do Município – Exercício Financeiro 

2021. 

 

 

Ipira (SC), em 08 de julho de 2021. 

 

 

 

_______________________________________ 

MARCIANO DE MELLO 

Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

O Termo de Referência 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 a presente contratação. 

 

1. DA ÁREA SOLICITANTE E DA FISCALIZAÇÃO 

 

1.1.  Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transportes 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 público Sr. Lucas Oliveira Alves, bem como o 

Secretári Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, Sr. Marciano Mello.  

 

2. OBJETO 

2.1. Aquisição de projeto de estrutura metálica para telhado executado por profissional 

legalmente habilitado, incluindo projeto, memorial descritivo, quantitativo de material e 

Anotação de Responsabilidade Técnica. A edificação objeto do projeto será o futuro Centro 

de Convivência com aproximadamente 280,00 m². 

 

3. DESCRIÇÃO DO ITEM 

 

Item Descrição Unid. 
Qd

e. 

Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

01 Projeto de estrutura metálica para o 

telhado do futuro Centro de Convivência, 

incluindo projeto, memorial descritivo, 

quantitativo de material e Anotação de 

Responsabilidade Técnica 

UN 01 R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 

  Valor Total R$ 4.500,00 

 

Valor total por extenso: R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). 

 

4. JUSTIFICATIVA DO OBJETO 

 4.1 A presente contratação faz-se necessária tendo em vista que a Prefeitura de Ipira 

não conta com profissional legalmente habilitado para projetar estruturas metálicas com 

ligações feitas por solda. 

 

5. ESPECIFICAÇÕES DAS OBRIGAÇÕES MÍNIMAS DA CONTRATADA E 

CONTRATANTE:  

5.1 DA CONTRATADA 

a) Assumir a responsabilidade por todos os encargos sociais, trabalhistas, tributários e 

comerciais previstos em lei para a fiel execução do presente contrato; 
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b) Responder por quaisquer danos que possam afetar o Município ou a terceiros, em qualquer 

caso, durante a execução do objeto contratado; 

c) Apresentar sempre que solicitadas e durante o período de vigência contratual as Certidões 

Negativas de Débito para com a Fazenda Municipal, Estadual, Federal, INSS e FGTS. 

d) Entregar o objeto até o dia 16 de julho de 2021.  

e) Prestar informações necessárias e tirar dúvidas desta administração durante a execução 

da referida estrutura metálica de telhado, realizando as adequações necessárias ao projeto, 

se for o caso.  

 

5.2 DO MUNICÍPIO 

a) Empenhar os valores correspondentes e proceder aos pagamentos conforme pactuado 

neste Contrato; 

b) Fiscalizar o objeto através do fiscal do contrato; 

c) Transmitir por escrito determinações sobre possíveis modificações no projeto; 

d) Esclarecer as dúvidas que lhe forem apresentadas; 

e) Emitir a Autorização de Fornecimento para que a proponente vencedora proceda à efetiva 

execução do objeto. 

 

6. DOCUMENTAÇÃO EXTRA:  

6.1 Não há documentação extra. 

 

7. PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO  

7.1 A contratada tem o prazo até 16 de julho de 2021 para entregar o serviço em arquivo 

digital (PDF assinado com certificado digital). 

7.3 O contrato terá prazo de vigência de 31 de julho, podendo ser prorrogado de acordo com 

o interesse da administração, e conforme art. 57, II, da Lei nº 8.666/93. 

 

8. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

8.1 O Município de Ipira efetuará o pagamento no prazo de 30 dias após a emissão de nota 

fiscal.   

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

Contratada ou através de boleto bancário.  

 

9. RECURSO A SER UTILIZADO  

9.1 A despesa relativa ao presente Contrato correrá por conta da seguinte dotação 

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

 

10.  DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1 Todas as despesas com a realização do objeto correrão por conta da empresa 

Contratada. 

11. TERMO DE ACEITE  

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

fiscalização do contrato, 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. 
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Nome Fiscal: Lucas Oliveira Alves 

CPF: 085.830.449-02 

Cargo/função: Diretor de Urbanismo 

Unidade: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transportes e Urbanismo 

Fone para contato: (49) 3558-0451 

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

Assinatura do fiscal: _______________________________________ 

 

Ipira, SC, 08 de julho de 2021. 

 

 

_______________________________________ 

MARCIANO DE MELLO 

Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo. 

 


