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ESTADO DE SANTA CATARINA  

MUNICÍPIO DE IRANI 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 13/2022 - FMAS 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1/2022 - FMAS 

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge):  

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. 

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. 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IRANI 

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

20.256.981/0001-40. 

VALOR TOTAL: R$ 8.310,00 (oito mil trezentos e dez reais). 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: inciso I do artigo 24, da Lei Federal nº 8.666/93. 

VIGÊNCIA: 30/08/2022. 

Irani, SC, 04 de agosto de 2022. 

ADELMO MAURO LOHMANN – PREFEITO EM EXERCÍCIO 
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