
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER                            

CNPJ:

RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201

C.E.P.:

83.102.491/0001-09

89275-000 - Schroeder - SC

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Nr.:
Data:

Nr.:  55/2022 - DL

165/2022
27/09/2022

Folha:  1/2

 ITENS 

Fornecedor:
Endereço:
Cidade:
CNPJ:

Objeto da Compra:

MAXI CALHAS LTDA
R GUILHERME RISTOW,192 - CX.P. 33
SCHROEDER  -  SC
05.256.295/0001-85

contratação de empresa especializada em conserto de calhas, com fornecimento de material necessário e mão de obra 
para realizar reparos na cobertura superior do Prédio da Prefeitura.

Inscrição Estadual: 254.437.885

Código: 10390

 FUNDAMENTO LEGAL:

 Artigo 24 da Lei 8.666/93  - 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;

 JUSTIFICATIVA 

Foram consultados os processos licitatórios vigentes no município e nenhum contempla o objeto do presente
dispensa. Foram consultados os processos no Consórcio Cincatarina e também não há nenhum processo vigente
que contempla o objeto. Justifica-se a presente contratação por dispensa por limite, solicitando o conserto das
calhas para prevenção e manutenção do prédio publico. Este problema esta ocasionando infiltração toda vez que
chove, chegando a molhar móveis. O preço é condizente com o serviço a ser executado, inclusive é o menor
preço dos orçamentos consultados. A empresa contratada tem toda documentação exigida em lei e não foi
declarada inidônea para contratar com órgãos públicos.

 RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:

Schroeder,  27  de  Setembro  de  2022

FELIPE VOIGT
PREFEITO MUNICIPAL 

--------------------------------------------------------------------------------

 Item Quantidade Especificação Unid. Valor Unitário Valor Total
1 Conserto de calhas, com fornecimento de material necessário e

mão de obra para realizar reparos na cobertura superior do Prédio
da Prefeitura.

UN 3.108,00  3.108,00  1,00  



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER                            

CNPJ:

RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201

C.E.P.:

83.102.491/0001-09

89275-000 - Schroeder - SC

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Nr.:
Data:

Nr.:  55/2022 - DL

165/2022
27/09/2022

Folha:  2/2

em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores
jurídico, expedido pela Assessoria Jurídica, RATIFICO e AUTORIZO a realização da despesa por Dispensa de Licitação,

 DESPACHO FINAL:

 Valor da Despesa:

 Pagamento.........:

De acordo com as justificativas e fundamentações apresentadas e, levando-se em consideração os termos do parecer 

Schroeder,  26  de  Setembro  de  2022

3.108,00

15 DIAS APÓS RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL

(três mil cento e oito reais)

26/09/2022


