
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2018 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2018 

 
 
1) PREÂMBULO; 
A Prefeitura Municipal de Coqueiros do Sul, sediada à Av. Presidente Vargas nº 315, 
centro, CEP 99528-000, em Coqueiros do Sul-RS, através do seu Prefeito Municipal 
Senhor Valoir Chapuis, abre processo administrativo para contratação de empresa 
prestadora de serviços de locação de um pavilhão montado em pirâmides durante a 
realização da VIII Feira do Imigrante para organização da I Mostra da Terneira e 
instalação dos serviços de saúde e secretaria da saúde a realizar-se de 27 a 29 de julho 
de 2018, por Dispensa de Licitação, realizado nos moldes do art. 24, inciso II da Lei 
Federal nº 8.666/1993, e demais legislações pertinentes. 
 
2) DO OBJETO: 
Contratação de empresa prestadora de serviços de locação (compreende: 
locação/montagem e desmontagem de estruturas/pavilhão e pirâmide) conforme segue: 
- Locação de um pavilhão em pirâmides no formato 15x30m, coberturas com sistemas 
de calhas e lonas brancas, pé direito de 3,00 metros de altura, com fechamento de lonas 
nas laterais e fundo que servirá de local para abrigo a exposição dos animais durante a 
realização da 1ª Feira da Terneira; - Locação de pirâmide medindo 10x10m, com piso 
tipo deck, medindo 9x9m, com estande semi-especial, medindo 3x4m em octanorm, 
painéis de TS estruturado em alumínio, com frente meio painel meio vidro, que servira 
de posto de atendimento de saúde e Secretaria da Saúde durante a realização da VIII 
Feira do Imigrante e I Mostra da Terneira a realizar-se de 27 a 29 de julho de 2018. 
  
3) DA PROPOSTA DE PREÇO: 
3.1) A proposta de preço deverá ser elaborada de forma a atender as especificações 
aplicadas à espécie do objeto desta licitação: 
3.2) O prazo de validade da proposta deverá ser de até 30 (trinta) dias, a contar da data 
de encaminhamento. A não indicação deste prazo será interpretado como sendo 
orçamento válido por 30 (trinta) dias. 
 
4) DO PAGAMENTO E DA ENTREGA: 
4.1) O pagamento será realizado após a montagem do objeto da presente dispensa, 
mediante a emissão de NF de Prestação de Serviços. 
4.2) A contratada deverá realizar os serviços de montagem do pavilhão e da pirâmide 
até as 12:00 horas do dia 27 de julho de 2018, e a sua desmontagem até o dia 31 de 
julho de 2018. 
 
5) DA VIGÊNCIA; 
A vigência do contrato objeto da presente dispensa de licitação será de 25 a 31 de julho 
de 2018. 
 
6) DAS PENALIDADES: 
6.1) Será aplicada multa quando a contratada incorrer, dentre outras, em uma das 
situações a seguir indicadas, no percentual de até 10% (dez por cento), calculada sobre 
a obrigação assumida e não cumprida: 

a) recusa injustificada, em aceitar, retirar ou assinar o instrumento contratual; 
b) recusa em honrar a proposta apresentada, dentro do prazo estipulado. 

 
6.2) As multas aplicadas deverão ser recolhidas ao Município no prazo de 5 (cinco) dias, 
a contar da data da notificação. 
 
7) DAS CONDIÇÕES GERAIS; 



Caberá a Contratada; 
7.1) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta Dispensa de Licitação, 
sem prévia e expressa anuência da Administração. 
7.2) Assumir inteira responsabilidade pela entrega do serviço, de acordo com as 
especificações constantes da proposta e/ou instruções desta Dispensa de Licitação e 
seus Anexos. 
7.3) Prestar à Administração, sempre que necessário, esclarecimento sobre o objeto 
desta dispensa, fornecendo toda e qualquer orientação que possa ser dada para o 
acompanhamento dos mesmos. 
 
8) As despesas correrão a conta das seguintes dotações orçamentárias abaixo: 
 
Órgão 05 Secretaria da Agricultura 
Projeto 
Atividade 

2225 Feira da Terneira 

Elemento 339039 Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica 
   
Órgão 07 Secretaria da Saúde 
Projeto 
Atividade 

2039 Desp. PAB/Vigil/Farm. Básica e Outras 

Elemento 339039 Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica 
   
Projeto 
Atividade 

2205 Vigilância Sanitária 

Elemento 339039 Outros serviços de terceiros – pessoa juridica 
 

Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Carazinho 
RS, para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato decorrente, com 
expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja. 

 
 

Coqueiros do Sul/RS, 24 de julho de 2018. 
 
 

VALOIR CHAPUIS 
Prefeito Municipal 

 


