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TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

PROCESSO Nº 0119/2017 
 

 
Fica dispensada de licitação na forma do art. 24, inciso IV da Lei 

8.666/93, e suas alterações posteriores á despesa abaixo especificada. 
 
OBJETO: Contratação de empresa visando à aquisição de fantoches educativos, 
destinados à Secretaria de Educação deste Município de Planalto, conforme abaixo 
segue: 

ITEM QUANT. UNID. OBJETO PREÇO 
UNIT. 

PREÇO 
TOTAL 

01 02 JG Conjunto contendo 13 unidades 
confeccionadas com cabeça de espuma 
revestida em malha, boca em plástico 
revestido em feltro, corpo em tecido ou 
cetim, pernas e brações em malha, 
preenchimento em fibra, olhos 
plásticos, cabelos de kanelcon ou lã, 
acabamentos em tecido com paetê e 
feltro. Tamanho aproximado 60x40 cm. 
Conjunto certificado pelo inmetro. 

420,00 840,00 

02 01 JG Conjunto contendo 10 unidades 
confeccionadas com armação em 
espuma revestida por feltro, boca em 
plástico pet revestida de feltro, olhos 
plásticos, lã, feltro e outros, medida 
aproximada 50x43 cm conjunto 
certificado pelo inmetro. 

220,00 220,00 

03 01 JG Conjunto contendo 16 unidades 
confeccionadas com armação em 
espuma revestida em feltro, olhos 
plásticos, boca em plástico pet 
revestida por feltro, demais 
acabamentos em lã, espuma, feltro, 
serigrafia e outros. Tamanho 
aproximado 39ª44 cm. Conjunto 
certificado peço inmetro. 

320,00 320,00 

TOTAL 1.380,00 

EMPRESA: WALLY GERTRUDES HOEPERS. 
 
CNPJ Nº. 00.733.566/0001-22 
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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para cobertura das despesas decorrentes desta 
contratação serão utilizados recursos próprios do Município de Planalto, Proveniente 
da seguinte DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso 

960 07.121.12.361.1201-2034 3.3.90.30.00000 

 
VALOR TOTAL: R$ 1.380,00 (um mil e trezentos e oitenta reais). 
 
FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento pertinente à execução dos serviços será 
efetuado em até 15 (quinze) dias após a entrega do objeto, com apresentação das 
respectivas notas fiscais. 

 
Planalto - PR, 14 de setembro de 2017 

 
 

INÁCIO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal 


