
Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS 

VALOS
Rua Rubert, 900

C.N.P.J. 89.708.051/0001-86
SETOR DE LICITAÇÃO

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 030, DE 21 DE JULHO DE 2016

SECRETARIA DE ORIGEM: Secretartia Municipal da Educaçlão, Cultura e Desporto - SMECD..
OBJETO:CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM 
VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.
CONTRATADA: JOSÉ MARIO DE OLIVEIRA ANDRADE
VALOR DO CONTRATO: R$ 3.750,00(três mil, setecentos e cinquenta e cinquenta reais)

Pelo presente TERMO, fica dispensada a licitação para a contratação de serviços 
de manutenção e conservação de veículos do transporte escolar, adiante discriminados:

-Serviço de solda, conserto e lixa; colocação de vidro no ônibus nº 110 (placas IUP 9754);
-Serviço de solda e conserto no tanque de combustível no ônibus n° 44 (placas IAY 9779);
-Serviço de solda e conserto no tanque no micro-ônibus n° 29 (placas 0734);
-Serviço de solda, alinhamento de colunas, pintura, reforço na estrutura interna e troca do para-
brisa da kombi nº 100 (placas ISK 7123);
-Serviço de vedação, liza e troca de para-brisa no ônibus nº 86 (placas IKF 0591);
-Serviço de solda, alinhamento de colunas, pintura, reposição de fechaduras e de amortecedores 
no veículo Fiat-Ducato-Van n° 90 (placas IRV 7042).

JUSTIFICATIVA
Considerando o requerimento ora apresentado pela SMECD, o qual 

justifica, devidamente, a urgência na contratação dos serviços para bem atender ao 
interesse público;

Considerando a real e comprovada urgência/emergência na 
contratação dos serviços de manutenção em veículos utilizados no transporte escolar, 
haja vista que, a sua não realização acarretaria na interrupção do transporte dos alunos 
ou a sujeita-los a trafegar em veículos que não oferecem a devida segurança, podendo 
ocasionar riscos de acidentes de trânsito e, por conseguinte, risco de vida aos mesmos; 

Considerando o disposto no art. 24  IV, da Lei Federal nº 8.666, de 
21 de junho de 1993;

Fortaleza dos Valos/RS em 21 de Julho de 2016.

                            Adair Toledo                                                 Josiane Rubin Facco
            Prefeito Municipal                                Assessora Jurídica - OAB nº 84.866 


