
 

Estado do Rio Grande do Sul 
 

MUNICÍPIO DE BARÃO DE COTEGIPE 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 
 

SÚMULA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 02-2020 

 

  A Câmara Municipal de Barão de Cotegipe, (Poder Legislativo), comunica que, 

em despacho proferido no Processo nº 002/20 – Dispensa de Licitação nº 002/20, o Presidente 

da Câmara Municipal reconheceu a Dispensa, tendo em vista o que consta do presente processo 

a necessidade de locação 01 (uma) máquina impressora/xerocadora/scanner marca Ricoh 

modelo SP 310 SFw na Secretaria da Câmara Municipal de Barão de Cotegipe, de propriedade 

do CONTRATADO, situado à Av. Caldas Júnior, nº 343, na cidade de Erechim/ RS. 

 

 O valor pago pelo aluguel da máquina impressora/xerocadoras/scanner será: 

01 (uma) máquina marca Ricoh, modelo SP 310 SFw, com o valor de R$ 0,05 (cinco centavos) 

por folha livre de toner e manutenção aceito pelo CONTRATADO, entendido este como preço 

justo e suficiente para a total execução do presente objeto. 

Estimativa para o período da contratação de 25.000 mil cópias. 

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária: 

 2859: 01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.12.00.00  Recurso 1                                             

O pagamento de que trata esta cláusula será efetuado mensalmente, mediante 
protocolização da Nota Fiscal. A protocolização somente poderá se dar após a conclusão e 
liberação por parte do órgão fiscalizador competente. 

O prazo de vigência deste Contrato será de 02 de janeiro de 2020 até 31 de dezembro de 2020, 

podendo prorrogado por igual período, rescindido antecipadamente caso for de acordo comum 

das partes, em caso de descumprimento de alguma cláusula contratual, ou rescindido mediante 

aviso prévio de 30 (trinta) dias, caso haja interesse das partes. 

 

                  Barão de Cotegipe, 02 de janeiro de 2020. 

__________________________ 

Luiz Eduardo Razzia Giacomel 

Presidente  

Câmara Municipal de Vereadores de Barão de Cotegipe/RS 
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Estado do Rio Grande do Sul 
 

MUNICÍPIO DE BARÃO DE COTEGIPE 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 
 

SÚMULA DE CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 02/2020 

 

 Processo nº 02/20, Dispensa de Licitação nº 02/20. Contratante: Câmara Municipal de 

Barão de Cotegipe – RS. Contratado: MB copiadora Ltda. Objeto Locação de 01 (uma) máquina 

impressora/xerocadora/scanner marca Ricoh modelo SP 310 SFw, de propriedade do 

CONTRATADO, situado à Av. Caldas Júnior, nº 343, na cidade de Erechim/ RS. 

 O valor pago pelo aluguel das máquinas impressora/xerocadora será: 

01 (uma) máquina marca Ricoh, modelo SP 310 SFw, com o valor de R$ 0,05 (cinco centavos) 

por folha livre de toner e manutenção, aceito pelo CONTRATADO, entendido este como preço 

justo e suficiente para a total execução do presente objeto. 

Estimativa para o período da contratação de 25.000 mil cópias. 

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária: 

 2859: 01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.12.00.00  Recurso 1                                         

O pagamento de que trata esta cláusula será efetuado mensalmente, mediante 
protocolização da Nota Fiscal. A protocolização somente poderá se dar após a conclusão e 
liberação por parte do órgão fiscalizador competente. 

O prazo de vigência deste Contrato será de 02 de janeiro de 2020 até 31 de dezembro de 2020, 

podendo prorrogado por igual período, rescindido antecipadamente caso for de acordo comum 

das partes, em caso de descumprimento de alguma cláusula contratual, ou rescindido mediante 

aviso prévio de 30 (trinta) dias, caso haja interesse das partes. 

            

           Barão de Cotegipe 02 de janeiro de 2020. 

___________________________ 

Luiz Eduardo Razzia Giacomel 

Presidente  

Câmara Municipal de Vereadores de Barão de Cotegipe/RS 
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