
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 5/2021

O Município de Vitória das Missões (RS), com sede na Avenida Sete Povos, nº 2033,

neste ato representado por seu Prefeito Municipal,  Sr.  CORNÉLIO  LUÍS  GRIMM,  brasileiro,

casado inscrito no CPF sob o nº. 727.021.760-20, residente e domiciliado no Município de Vitória

das Missões (RS),  daqui por diante denominado PREFEITURA  MUNICIPAL  DE VITÓRIA  DAS

MISSÕES,  decide dispensar processo licitatório da despesa abaixo especificada, cujo objeto é a

Aquisição de materiais e equipamento a serem utilizados nas escolas e ônibus no combate e

prevenção ao COVID -19. Município de Vitória das Missões – RS 

A aquisição de tais bem, por dispensa de licitação, será realizada com base no art. 24 ,

inciso II   do mesmo diploma legal.

I – DO OBJETO:  Aquisição de materiais e equipamento a serem utilizados nas

escolas e ônibus no combate e prevenção ao COVID -19, do Município de Vitória das Missões -

RS, conforme pedido e orçamento em anexo.

Fornecedor Descrição Produto Valor Unit. Valor Total

EDUCARE

MATERIAIS

PEDAGOGICOS

LTDA

Kit  Banner  Covid-19  (  4

unidades)

255,00 510,00

EDUCARE

MATERIAIS

PEDAGOGICOS

LTDA

Kit adesivos distanciamento ( 12

unidades)

70,00 210,00

EDUCARE

MATERIAIS

PEDAGOGICOS

LTDA

Dispenser de álcool  em gel  ,

acionado por pedal.

150,00 1.650,00

Os valores serão pagos em até 15 dias após a entrega dos materiais,  mediante

apresentação da nota fiscal.

IV – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

Órgão                                                             06.02

Secretaria de Educação                                  3681

Secretaria de Educação                                  3695

V - DA VIGÊNCIA:  O presente termo de dispensa de licitação terá vigência de 60

dias (sessenta dias).



VI  - DA DOCUMENTAÇÃO:  Nos termos do art. 32, 1º, da Lei  nº 8.666/93, a

documentação relativa a habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e

qualificação econômico financeira resta dispensada, eis que trata-se de fornecimento de bens para

pronta entrega.

Vitória das Missões (RS), 17 de fevereiro de 2021

CORNÉLIO   LUÍS GRIMM

Prefeito Municipal


