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Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO VALENTIM

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2018.
O município de São Valentim, Estado do Rio Grande do Sul, com
fundamento legal no Artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de
1993 e alterações, expede o presente ato, de dispensa de procedimento licitatório.
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços na área de
educação física, profissional bacharelado, carga horária de 03 (três) horas
semanais, para o desenvolvimento de atividades de voleibol adaptado – câmbio,
para o Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS,
com público acima de 50 anos e aproximadamente 60 participantes. A carga
horária semanal será controlada na forma disciplinada pela Secretaria de
Assistência Social, e as atividades serão realizadas no ginásio municipal. Em caso
de feriado no dia determinado para desenvolvimento dos trabalhos, a carga horária
correspondente deverá ser compensada no mesmo mês do feriado ocorrido, ou
deduzido do valor mensal, de acordo com a programação da Secretaria.
Período de prestação dos serviços de 29 (vinte e nove) meses.
Com início para o dia 01/08/2018 e término no dia 20/12/2020.
Empresa: FERNANDO BORZIO MARTINS, inscrita no CNPJ nº 27.763.278/000177, com sede na Rua Claudir Pedrotti, nº 93, Centro, na cidade de São
Valentim/RS, no valor global de R$ 16.820,00 (dezesseis mil, oitocentos e vinte
reais). O pagamento será realizado até o dia dez do mês subseqüente ao dos
serviços prestados, mediante apresentação da nota fiscal, deduzidos os tributos
legais.
.
São Valentim, 31 de julho de 2018.
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