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PROCESSO LICITATÓRIO FMS Nº 25/2021 

DISPENSA DE LICITAÇÃO FMS Nº 18/2021 

 

 

I – FUNDAMENTO LEGAL: 

Art. 24. É dispensável a licitação: 

... 

II – para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea 

“a”, do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que 

não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa 

ser realizada de uma só vez;” 

 

II – OBJETO: 

Constitui objeto do presente instrumento a aquisição de insumos para campanha de vacinação 

de animais domesticos com vacina anti-rabica, sendo os seguintes 

 Aquisição de 1.500 vacinas antirrábicas e 03 focinheiras, à serem utilizadas na 

Campanha contra a Raiva em cachorros e gatos acima de 03 meses de idade, a ser 

realizado pela Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Agricultura, 

nos dias 23, 24 e 25 de agosto de 2021. 

 

III –  JUSTIFICATIVA: 

Dado conta que, a raiva em cães e gatos, traz sérios riscos aos munícipes, a secretaria municipal 

de Saúde em Conjunto com a secretaria municipal de Agricultura, promovem campanha de 

vacinação de cães e gatos, com intuito de prevenção da raiva animal e em consequência evitar 

acidentes com munícipes, o que pode acarretar em gastos bem maiores com tratamentos, sendo 

que a prevenção pode evitar e prevenir mais esta enfermidade em que a população esta exposta. 

 

IV – FUNDAMENTO DA DESPESA: 

As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta, do orçamento vigente de 

2021, nos elementos 06 e 11 

 

V – DOS VALORES e ORÇAMENTOS: 
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Para execução do objeto desta dispensa de licitação será necessário do gasto no valor total do 

presente é de R$ 9.095,03 (Nove Mil, neventa e cinco reais com três centavos), a ser pago em 

até 15 (quinze) dias após a entrega ao município. 

 

VI - FORNECEDOR: 

Contratada: 

BASSO & PANCOTTE LTDA, AV GUERINO PANCOTTE, n 865, BAIRRO 

INDUSTRIAL, NOVA ALVORADA-RS, CEP 95.985-000. 

 

VII – PRAZO: 

O prazo de sua vigência de 30(TRINTA) dias a contar da data de assinatura do contrato, não 

podendo ser prorrogado. 

 

 

VII – DETERMINAÇÃO: 

Desta forma, tendo as condições acima elencadas, determino que se proceda a contratação com 

as condições acima elencadas. 

 

VIII – RATIFICAÇÃO 

 

  Em virtude da necessidade e das justificativas, aprovo e autorizo a contratação 

da empresa referida no corpo desta Dispensa de Licitação, com fundamento no art. 24, II, da Lei 

8.666/93, atualizada. 

Determino que o setor de contratos verifique a documentação fiscal da referida 

empresa e confeccione o contrato com a mesma em no máximo 10 (dez) dias corridos 

da data deste termo. 

 

São Domingos/SC, 18 de agosto de 2021. 

 

 

 

 

MARCIO LUIZ BIGOLIN GROSBELLI 

Prefeito Municipal 


