
DISPENSA DE LICITAÇÃO  

Nº 18/2020 

 
O Município de Iúna - ES, torna público que, pelas razões expostas no processo nº 

1051/2020, que estará contratando as empresas Supermercado Pami Ltda, no valor de 

R$33.417,20 (trinta e três mil quatrocentos e dezessete reais vinte centavos), Vetorial 

Defensivos Agrícolas e Domissanitários Ltda, no valor de R$3.637,60 (três mil seiscentos e 
trinta e sete reais sessenta centavos), Renato Ceciliotti, no valor de R$2.446,00 (dois mil 

quatrocentos e quarenta e seis reais), Comercial Destaque Eireli, no valor de R$58.340,00 

(cinquenta e oito mil trezentos e quarenta reais), CS Costa & Silva Com. e Ser. Ambientais 

Eireli, no valor de R$4.747,50 (quatro mil setecentos e quarenta e sete reais cinquenta 
centavos), Barra Comercio de Equipamentos Eireli, no valor de R$40.885,00 (quatro mil 

oitocentos e cinquenta e cinco reais), MP Comercio e Serviços Eireli, no valor de 

R$16.200,00 (dezesseis  mil e duzentos reais), Impacto Dist. e Comer. de Unif. e Eq. de 

Seg. Ltda, no valor de R$162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais), E de Oliveira 

Bello, no valor de R$14.000,00 (quatorze mil reais), GT Comercio De Eletrônicos e 
Representante Eireli, no valor de R$112.800,00 (cento e doze mil e oitocentos reais), para 

aquisição de materiais de limpeza, higiene pessoal e afins, em caráter emergencial, para 

medidas de prevenção e controle de propagação do coronavírus (COVID-19), sendo a 

contratação direta tendo em vista a dispensa de licitação, com base no artigo 24, IV, da 
Lei 8.666/93. A despesa correrá por conta da dotação orçamentária nº 

110001.1030100193.038.44905200000 – Ficha 018, 

110002.1030100202.077.33903000000 – Ficha 027. ID CidadES: 

2020.037E0500001.09.0005. 
 

Iuna/ES, 14 de abril de 2020. 

 

Jonildo de Castro Muzi 
Sec. de Gestão e Planejamento 

 

Em atendimento ao que dispõe o art. 26 da Lei 8.666/93, ratifico o ato de dispensa de 

licitação, conforme acima descrito. 

 
Iúna/ES, 14 de abril de 2020. 

 

Weliton Virgílio Pereira 

Prefeito 
 


