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PROCESSO N° 37051/2021 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 033/2021 

Processo 2762/2021 

 

 

1. OBJETO: 

1.1. Aquisição de biodigestor, processo solicitado pela Secretaria Municipal de Agricultura, 

Pecuária e Meio Ambiente, de acordo com o Termo de Referencia, Anexo I deste edital. 

1.2. Justificativa: A administração Publica justifica a presente licitação para realizar 

transferência gratuita, através de cessão de uso, de um biodigestor para o Hospital de 

Caridade São Francisco de Assis para uso na cozinha. 

 

2. CONTRATADA: 

2.1. LABTEC INOVAÇAO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ 

sob o n° 27.443.844/0001-63, com sede a Rua BR de Campinas, n° 701, bairro Campos 

Eliseos, município de São Paulo- SP, CEP 01.201-001. 

 

3. VALOR E CONDIÇOES DE PAGAMENTO: 

3.1. O material deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio 

Ambiente, localizada à rua Moises Cantarelli, n° 368, bairro Centro, município de Restinga 

Seca, RS, sob fiscalização do servidor Lucas da Silveira, mediante agendamento com a 

Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente pelo telefone 55 -3261 3200, 

ramal 248. 

3.2. O produto devera ser entregue livre de despesas pertinentes a frete, carga, descarga, 

cabendo a contratada arcar com todos os custos inerentes a entrega. 

3.3. O prazo de entrega e instalação devera ser de no máximo 30 (trinta) dias, após a emissão 

da ordem de fornecimento e empenho. 

3.4. Caso seja verificada a não conformidade de algum produto, o licitante devera promover 

as correções necessárias no prazo máximo de 03 (três) dias uteis. 

3.5. O valor a ser pago corresponde ao montante total de R$ 19.100,00 (dezenove mil e cem 

reais) em parcela única; 

3.6. O pagamento será efetuado em ate 10 (dez) dias após a entrega e instalação, o devido 

recebimento dos produtos e da nota fiscal por parte do órgão competente. 

3.7. Para agilizar o pagamento, devera constar no documento de liquidação o seguinte número 

deste contrato. 

3.8. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IPCA 

(IBGE) do período, ou outro índice que vier a substitui-lo, e a Administração compensara a 

contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata. 

3.9. Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que regula a matéria. 

 

4. ORÇAMENTO: 

4.1. As despesas decorrentes deste processo serão por conta da seguinte dotação orçamentaria: 

Classificação Funcional 

Programática 

Atividade/Projeto/Elemento 

de Despesa 
Fonte Reduzido 

Bloqueio 

R$ 

18 541 00 35 1069  449052 1007 1007 40102 8.000,00 

18 541 00 35 1069  449052 1007 01 40103 11.100,00 

 

5. JUSTIFICATIVA: 

5.1. O processo de aquisi9ao esta sendo realizado por dispensa de licitação por emergência 

em virtude de que no atual momento, não ha licita9ao vigente para aquisição do item em 



                                                                                                                                                            

Fone/Fax: (55) 3261-3200 
Rua Moisés Cantarelli, nº 368 – Centro – CEP: 972000-000   

Restinga Sêca, terra de Iberê Camargo. Terra de Tradicionalistas 

CNPJ: 87.490.306/0001-51 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA 

questão, pois foi realizado dois processos licitat6rios - Pregão Eletrônico 030 e 044/2021 e 

ambos restaram desertos. 

 

6. JUSTIFICATIVA DE PREÇO: 

6.1. Os preços são condizentes com os praticados no mercado; inclusive, e o menor preço dos 

orçamentos consultados, conforme orçamentos anexos. 

 

7. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso V da Lei Federal n° 8.666/93 e suas 

posteriores alterações. 

 

Com base no Artigo 26 da Lei Federal 8.666/93 e Lei Federal 8.883/94, RATIFICO, a 

presente DISPENSA DE LICITAÇÃO. 

 

Restinga Seca, 23 de setembro de 2021. 

 

 

 

 

 

PAULO RICARDO SALERNO 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 
MARCELO SELHORST 

Procurador Jurídico 
                                                               OAB/RS 70.896 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Aquisição de biodigestor, processo solicitado pela Secretaria Municipal de Agricultura, 

Pecuária e Meio Ambiente, de acordo com o Termo de Referência, Anexo I deste edital. 

Item Descrição 

Unid. Quanti

dade 

Valor 

unitário  

em R$ 

Subtotal R$ 

1 

Biodigestor anaeróbio para transformação de 

resíduos orgânicos em biogás e fertilizante, 

contendo as seguintes características: 

Capacidade de digestão de no mínimo dez 

quilogramas (10 kg) de resíduos orgânicos por 

dia; Composto por tanque digestor e tanque de 

gás; Tanque de gás com capacidade para 2000 a 

2500 litros; Contendo filtro de carvão ativado 

para purificação do biogás; Sistema que 

possibilite a liberação automática de biogás 

(válvula de alívio); Contendo fogão de bancada 

adaptado para o uso de biogás como combustível; 

Sistema autônomo, com capacidade de 

transportar o biogás do tanque para o fogão sem a 

necessidade de uso de energia elétrica; Instalação 

acima do solo (não enterrado); Garantia de no 

mínimo 24 meses. 

Treinamento e instalação de sistema de 

biodigestores anaeróbica. A empresa vencedora 

do certame deverá prestar o serviço de instalação 

do sistema de biodigestão anaeróbica (com 

Capacidade mínima de 10 Kg), como forma de 

treinamento da equipe da contratante. A 

instalação deverá ser completa, ou seja, o 

equipamento deverá ficar pronto para uso. A 

contratada fornecerá todos os materiais adicionais 

necessários para instalação. Além dos 

procedimentos de instalação, o treinamento 

também deverá abranger aspectos relacionados a 

operação do sistema, manutenção e informação 

de segurança; 

Atestado de responsabilidade técnica; 

Hora técnica Adicional. 

 

 

 

Un 

 

01 
 

19.100,00 

 

19.100,00 

 

 


