
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 Nº 02, DE 19 DE JANEIRO DE 2021

SECRETARIA DE ORIGEM: Secretaria Municipal da Fazenda
OBJETO: Contratação de  serviços especializados de limpeza e desinfecção de 
reservatórios de água, desratização e desinsetização de prédios públicos e bocas de lobo 
em vias públicas do município..
CONTRATADA: ANTÔNIO ORLANDO DE OLIVEIRA - CNPJ N.º 09.642.217/0001-70
VALOR DO CONTRATO: R$ 16.997,65

OBJETO

Constitui objeto do presente termo, a formalização de processo de dispensa de licitação 
para a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e desinfecção de 
reservatórios de água, desratização e desinsetização de prédios públicos e bocas de lobo em vias 
públicas urbanas do município, conforme especificação na planilha a seguir:

Serviço de Desensetização e Desratização

Ite
m

Q
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d.

Descrição

01 01 un Desinsetização (formigas, baratas, pulgas, cupins, aranhas, entre outros 
insetos) e desratização na EMEF 18 de Abril, (área: 906 m²)

02 01 un Desinsetização (formigas, baratas, pulgas, cupins, aranhas, entre outros 
insetos) e desratização na EMEI Pró Infância, na sede do Município (área: 565 
m²)

03 01 un Desinsetização (formigas, baratas, pulgas, cupins, aranhas, entre outros 
insetos) e desratização na EMEF Vó Justina Rossatto, na sede do Município 
(área: 402 m²)

04 01 un Desinsetização (formigas, baratas, pulgas, cupins, aranhas, entre outros 
insetos) e desratização na EMEF Santa Cruz, na localidade de Esquina Gaúcha 
(área: 278 m²)

05 01 un Desinsetização (formigas, baratas, pulgas, cupins, aranhas, entre outros 
insetos) e desratização na EMEF João Soares de Barros, na localidade do 
Portão, (área: 80 m²)

06 01 un Desinsetização (formigas, baratas, pulgas, cupins, aranhas, entre outros 
insetos) e desratização na CEMAEE Bem-Me-Quer, na sede do Município 
(área: 313 m²)

07 01 un Desinsetização (formigas, baratas, pulgas, cupins, aranhas, entre outros 
insetos) e desratização na Unidade Básica de Saúde Cândido Gomes da Silva, 



na sede do Município. (área: 317 m²)

08 01 un Desinsetização (formigas, baratas, pulgas, cupins, aranhas, entre outros 
insetos) e desratização na Unidade Básica da localidade de Saúde de Esquina 
Gaúcha (área:80,50 m²)

09 01 un Desinsetização (formigas, baratas, pulgas, cupins, aranhas, entre outros 
insetos) e desratização na Unidade Básica de Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro, na localidade de Rincão dos Valos (área: 70 m²)

10 01 un Desinsetização (formigas, baratas, pulgas, cupins, aranhas, entre outros 
insetos) e desratização na Unidade Básica de Nossa Senhora de Fátima, na 
localidade de  Rincão dos Valos (área: 60 m²)

11 01 un Desinsetização (formigas, baratas, pulgas, cupins, aranhas, entre outros 
insetos) e desratização na Unidade Básica de Fazenda Colorados, distrito do 
Município (área: 80 m²)

12 01 un Desinsetização (formigas, baratas, pulgas, cupins, aranhas, entre outros 
insetos) e desratização na Unidade Básica do Bairro Morada do Sol (área: 250 
m²)

13 01 un Desinsetização (formigas, baratas, pulgas, cupins, aranhas, entre outros 
insetos) e desratização na Prefeitura Municipal, na sede do Município (área: 
1.550 m²)

14 01 un Desinsetização (formigas, baratas, pulgas, cupins, aranhas, entre outros 
insetos) e desratização na Centro de Cultura e Eventos, na sede do Município 
(área: 760 m²)

15 01 un Desinsetização (formigas, baratas, pulgas, cupins, aranhas, entre outros 
insetos) e desratização na Centro de Convivência de Idosos, na sede do 
Município (área: 215 m²)

Serviços de Desinsetização
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Descrição

16 01 un Serviço de desinsetização em 320 bocas de lobo da rede de esgotamento 
pluvial da área urbana, compreendendo duas aplicações

Serviço de Limpeza e Desinfecção de Reservatório de Água

Ite
m

Q
td.

Uni
d.

Descrição

17 01 un Desinfecção do reservatório de água junto à EMEF 18 de Abril, na sede do 
Município

18 01 un Desinfecção do reservatório de água junto à EMEI Pró Infância, na sede do 
Município

19 01 un Desinfecção do reservatório de água junto à EMEI Vó Justina Rossatto, na sede 
do Município

20 01 un Desinfecção do reservatório de água junto à EMEF Santa Cruz, na localidade 
de Esquina Gaúcha

21 01 un Desinfecção do reservatório de água junto à EMEF João Soares de Barros, na 
localidade do Portão



22 01 un Desinfecção do reservatório de água junto à CEMAEE Bem-Me-Quer, na sede 
do Município

23 01 un Unidade Básica Morada do Sol, na sede do Município

JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO

O objetivo da contratação consiste em atender demanda de serviços necessários na área 
de saneamento básico, imprescindível para prevenir infestação de pragas e, por consequência, 
promover a prevenção de doenças para a melhoria na qualidade da saúde pública.

FUNDAMENTO LEGAL
A contratação ora pretendida encontra respaldo no art. 24, inciso II da Lei 8.666/1993.

4  DEMONSTRAÇÃO DOS PREÇOS COTADOS E RAZÃO DA ESCOLHA DO 
FORNECEDOR.

Realizada pesquisa de preços, a escolha do fornecedor se deu pelo menor valor 
apresentado, sendo juntados outros dois orçamentos de empresas distintas, conforme a seguir 
representado:

Empresa Valor da proposta global, 
compreendendo os 23 itens

Antônio Orlando de Oliveira  ME R$ 17.000,00

Dedetizadora Vence-Tudo R$ 18.500,00

Exterminate controle de pragas R$ 19.900,00

PRAZO E LOCAIS DE INSTALAÇÃO PRAZO DE EXECUÇÃO
O prazo para a execução dos serviços é de até 30 (trinta) dias após recebimento da Nota 

de Empenho ou prazo agendado com o responsável da Secretaria. 
LOCAL DA EXECUÇÃO: Na área urbana e na área rural do Município de Fortaleza dos 

Valos, conforme descrito no item 1; 
CRONOGRAMA: Os serviços deverão ser efetuados aos finais de semana e/ou em 

dias/horários a ser combinado com a Secretaria solicitante; 
 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
O pagamento pelos serviços contratados será efetuado à vista, em até 30 (trinta) dias, 

mediante visto fiscal, após recebimento da Nota Fiscal na contabilidade, devidamente assinada 
pelo secretario responsável, correspondente ao valor dos serviços prestados, sendo vedada a 
antecipação de pagamento. 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes deste processo correrão às custas das seguintes 

dotações:

05                                  SECRETARIA MUN DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

05.03                                                 EDUCAÇÃO  GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO

05.03.12.361.0124.2052.1002             MANUTENÇÃO DE DESPESAS                

195     3390.39.00.00.00.00                            OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS  PESSOA JURÍDICA

06                                  SECRETARIA MUN DA SAÚDE



06.03                                                 SAÚDE  FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

06.03.10.301.0124.2062.4502             MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE               

527      3390.39.00.00.00.00                            OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS  PESSOA JURÍDICA

Fortaleza dos Valos/RS em 19 de Janeiro de 2021.

                                                 Marcia Rosstto Fredi                                         
                      Prefeita Municipal                                  


