
 

 
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA 

 
 
Processo Administrativo Nº 0169/2021 - DL 
Dispensa por Justificativa  Nº 0076/2021 - DL 
 

 
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 
O Prefeito de Arroio Trinta, senhor Alcidir Felchilcher, considerando a decisão proferida 

pela Comissão designada através do Decreto nº DECRETO Nº 2151, de 14 de junho de 2021., 

bem como o parecer favorável emitido pela assessoria jurídica, e tendo constatado que o 

procedimento atendeu à legislação pertinente em toda sua tramitação, com fundamento no Art. 

43º, VI da Lei 8.666/93, resolve: 

RATIFICAR a presente Dispensa por Justificativa, do tipo Menor preço Por item, 

embasada no Art. 24, inc. II da Lei 8.666/93 e tendo como objeto Contratação de Empresa 

Especializada para realizar a Desinsetização e Desratização dos setores do Fundo Municipal 

de Saúde, Secretaria de Educação, Escola PROJAF, CMEI PROFABI e CRAS., nestes 

termos: 

Proponentes que apresentaram o menor preço e seus respectivos itens:  

 4551 - PAGNO DESINSETIZADORA LTDA (08.174.671/0001-80) 

Item Material/Serviço Unid. 
medida 

Quant Valor 
unitário 

(R$) 

Valor 
total 
(R$) 

4 37140 - Desinsetização e 
Desratização do CRAS. 
• Desinsetização contra: baratas, 
moscas, mosquitos, pernilongos, 
insetos voadores, aranhas, cupins, 
traças, borrachudos, ratos e 
pulgas, com aplicação única e 
visitas mensais para manutenção 
dos porta iscas de insetos e 
aplicação de géis e pó durante 12 
meses; • Modo de aplicação e 
recomendações serão 
disponibilizados/ informados; • 

Un 1  680,00  680,00 



Fornecimento de documentos e 
profissionais habilitados. 

Valor Total 680,00 
 3398 - ANDRE LUIZ BOLZON 06736728916 (27.288.092/0001-03) 

Item Material/Serviço Unid. 
medida 

Quant Valor 
unitário 

(R$) 

Valor 
total 
(R$) 

1 35760 - Desinsetização e 
Desratização da Escola Jacy 
Falchetti 
• Desinsetização contra: 
baratas, moscas, mosquitos, 
pernilongos, insetos 
voadores, aranhas, cupins, 
traças, borrachudos, ratos e 
pulgas, com aplicação única 
e visitas mensais para 
manutenção dos porta iscas 
de insetos e aplicação de 
géis e pó durante 12 meses; • 
Modo de aplicação e 
recomendações serão 
disponibilizados/ 
informados; • Fornecimento 
de documentos e 
profissionais habilitados. 

Un 1  1.815,00  1.815,00 

2 35761 - Desinsetização e 
Desratização do CMEI 
PROFABI 
• Desinsetização contra: 
baratas, moscas, mosquitos, 
pernilongos, insetos 
voadores, aranhas, cupins, 
traças, borrachudos, ratos e 
pulgas, com aplicação única 
e visitas mensais para 
manutenção dos porta iscas 
de insetos e aplicação de 
géis e pó durante 12 meses; • 
Modo de aplicação e 
recomendações serão 
disponibilizados/ 
informados; • Fornecimento 
de documentos e 
profissionais habilitados. 

Un 1  893,00  893,00 

3 37139 - Desinsetização e 
Desratização da Secretaria 

Un 1  630,00  630,00 



de Educação 
• Desinsetização contra: 
baratas, moscas, mosquitos, 
pernilongos, insetos 
voadores, aranhas, cupins, 
traças, borrachudos, ratos e 
pulgas, com aplicação única 
e visitas mensais para 
manutenção dos porta iscas 
de insetos e aplicação de 
géis e pó durante 12 meses; • 
Modo de aplicação e 
recomendações serão 
disponibilizados/ 
informados; • Fornecimento 
de documentos e 
profissionais habilitados. 

5 34425 - PRESTAÇAÕ DE 
SERVIÇOS DE 
DEDETIZAÇÃO E 
DESRATIZAÇÃO, NAS 
DEPENDÊNCIAS DA 
UNIDADE DE SAÚDE 

UN 1  1.300,00  1.300,00 

Valor Total  4.638,00 
 

Emita-se a nota de empenho ou, sendo o caso, o respectivo contrato, publicando-se em 

seguida.  

 
 

Arroio Trinta - SC, 16/12/2021. 
 
 
 
 

Alcidir Felchilcher. 
Prefeito de Arroio Trinta. 

 
 

 


