
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 07/2020

SECRETARIA DE ORIGEM: Secretaria Municipal de Obras e Trânsito.
OBJETO: Contratação de serviços para a construção do prédio da Sub-Prefeitura e para 
a reforma no piso do Parque de Máquinas, ambas na localidade de Fazenda Colorados..
CONTRATADA: JOSÉ VILACIR SILVA DE CAMPOS 45265810030
VALOR DO CONTRATO: R$ 15.000,00 (quinze mil reais)

Pelo Presente TERMO, fica dispensada a licitação para a contratação da 
empresa José Vilacir Silva de Campos para realizar serviços na construção do prédio da 
Sub-Prefeitura e para realizar melhorias junto ao Parque de Máquinas, ambas na 
localidade de Fazenda Colorados, conforme especificações a seguir:

Item Qt. Un. Especificação

01 O1 Cnj. CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SUB-PREFEITURA DE 
FAZENDA COLORADOS, CONFORME PROJETO, 
COMPREENDENDO:

- 38,85 m² de área construída, com paredes em alvenaria, 
rebocadas;

- Execução do contra piso e assentamento de piso cerâmico em 
toda a área interna da edificação (31,38 m²);

- Colocação de forro em PVC na área interna e beirais;

- Colocação de aberturas metálicas;

-Instalações elétricas;

-Pintura;

- Execução de 152 m² de piso de concreto queimado, nas 
garagens dos caminhões do Parque de Máquinas (incluso no 
projeto)

JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO

O objetivo da contratação consiste na execução dos serviços para a construção do 
prédio para sediar a Sub-Prefeitura de Fazenda Colorados, que atualmente funciona em 
prédio alugado. Também para a realização de melhorias junto ao Parque de Máquinas 



daquela localidade.

JUSTIFICATIVA DE AQUISIÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO
O valor proposto no menor orçamento enquadra-se no disposto no art. 23, inciso II, 

alínea “a” e no art. 24, inciso II, da Lei nº. 8.666/93, referindo-se à dispensa de licitação 
para aquisição de bens, com pequena relevância econômica, diante da onerosidade de 
uma licitação. O art. 24, II, da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, dispõe que é 
DISPENSÁVEL a licitação quando o valor para aquisição de bens for de até 10% (dez por 
cento) do valor estipulado no art. 23, II, “a”, corrigido pelo Decreto Nº 9412/2018, R$ 
176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais).0

 RAZÃO DA ESCOLHA DO PRESTADOR DE SERVIÇO E JUSTIFICATIVA DO 
PREÇO A SER CONTRATADO 

Atendendo ao que determina as Instruções Normativas n.ºs 05/2014 e 03/2017, do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e Secretaria de Logística e Tecnologia 
da Informação, a escolha do prestador de serviços se deu pelo menor valor dentre os três 
orçamentos acostados.

Fortaleza dos Valos/RS em 26 de Março de 2020.

                                                 Marcia Rosstto Fredi                                         
                      Prefeito Municipal                                  


