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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 11/2018

PROCESSO Nº 104/2018

ANGELA MARIA PUERARI, Diretora de Administração,  e  CLÁUDIO ROBERSON
LEMONIE, Secretário de Turismo e Cultura, no uso de suas atribuições legais, justifica o presente
termo de dispensa mediante as seguintes considerações:

Considerando  que  o  antigo  cemitério  municipal,  objeto  deste  projeto  se  encontra
descuidado necessitando de revitalização e urbanização.

Considerando o acervo histórico o qual foi fundado em 1884, e muito embora a área
não mais receba sepultamentos desde meados de 1990, ela continua a ocupar uma porção central
da mancha urbana.

Considerando que esse projeto nasce da necessidade de preservar a história de Itapoá,
de fazer uma justa homenagem e reconhecimento à memória daqueles que partiram, mas deixaram
um legado. Um legado da sua família, dos seus costumes, da sua cultura em favor do município de
Itapoá, mas acima de tudo um legado que inspirou uma reflexão que gerou uma ação, fazendo
referência aos pioneiros (Pioneiros) deste município, que construíram, iniciaram a história e desta
maneira  nada  mais  justo  que  valorizar  um  espaço  que  foi  abandonado  pelo  tempo,  com  a
construção de um Memorial, oferecendo soluções para valorizar o local do antigo cemitério em uma
referência histórica para contemplação e usufruto público.

Considerando que histórias passadas podem unir moradores de um mesmo lugar e
fazer que cada um sinta-se parte de uma mesma comunidade. Isso porque a história de cada
indivíduo traz em si à memória do grupo social ao qual pertence desta forma a implantação de uma
praça  -“Memorial  dos  Pioneiros”  no  espaço  onde está  o  cemitério  desativado  em 1990 é  uma
experiência humanizada.

 Considerando que o preço apresentado está dentro do valor real de mercado conforme
comprova as pesquisas de preços: Alleanza Projetos e Consultoria, orçou o valor de R$30.750,00,
Formata Engenharia Ltda, orçou o valor de R$32.010,00, Carolina Ferreira-CAU nºA52294-5, o valor
de R$33.000,00.

Considerando que a empresa a ser contratada dispõe de conduta ilibada, regularidade
financeira  e  fiscal  nas  esferas  municipal,  estadual  e  federal  e  está  bem  estruturada  com
equipamentos necessários a regular prestação do serviço;

Considerando  o  Parecer  Jurídico  nº  119/2018  da  Procuradoria  Jurídica  desta
municipalidade. 

Autoriza o serviço abaixo descrito:

1. OBJETO: Contratação de empresa de serviços especializados de Arquitetura e Urbanismo para
a  elaboração  do  Projeto  Básico,  Executivo  e  complementares,  da  Praça  “Memorial  dos
Pioneiros de Itapoá”, conforme especificações constantes no Termo de referência.

2. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso I da Lei nº 8.666/93 e Decreto Federal nº 9.412/2018:

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);
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[...]

Art. 1º Os valores estabelecidos nos incisos I e II do caput do art. 23 da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
ficam atualizados nos seguintes termos:
I - para obras e serviços de engenharia:
a)  na  modalidade  convite  -  até  R$  330.000,00  (trezentos  e  trinta  mil
reais);

3. VALOR  E  CONDIÇÃO  DE  PAGAMENTO: O  preço  total  para  este  serviço,  para  efeitos
financeiros,  fiscais  e  orçamentários,  totaliza  o  valor  de  R$  30.750,00 (Trinta  mil  setecentos  e
cinquenta reais).

4. DOS  RECURSOS  PARA  ATENDER  ÀS  DESPESAS:  As  despesas  correrão  pela  dotação
orçamentária conta:

Descrição Cód. Órgão Unid. Função Sub-função Progr. Proj/Ativ. FR Sub-elemento
o Turismo 235 010 003 013 392 008 1051 010000 344905199

5. PRAZO  DE VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias corridos, podendo ser prorrogado ou renovado de
acordo com o interesse da Administração pública. A dilatação dos prazos de conclusão somente será
tolerado por problemas de caso fortuito ou de força maior, que se assim ocorrerem, deverão ser
comunicados a Secretaria de Turismo e Cultura. 

6. CONTRATADO: ALLEANZA  PROJETOS  E  CONSULTORIA  LTDA,  inscrita  no  CNPJ/MF:
05.347.435/0001-20,  com sede  a  Rua  XV  de  novembro,  nº2230,  Bairro:  Glória,  na  cidade  de
Joinville/SC, CEP: 89.216-200, telefones: (47)3433-2844, 34332844, neste ato representado pelo
Diretor Geral Sr. SÉRGIO GUILHERME GOLLNICK, portador da CI. RG nº2/R.413.855 SSI/SC e
do CNPF/MF: 599.889.167-87.

Itapoá, 10 de outubro de 2018.

ANGELA MARIA PUERARI
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO MUNICIPAL Nº 3479/2018

CLÁUDIO ROBERSON LEMONIE 
SECRETÁRIO DE TURISMO E CULTURA 
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