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TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO Nº 049/2018 

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

8.666/93, Decreto 9412/2018 e suas alterações posteriores á despesa abaixo 
especificada. 
 
 

OBJETO: Contratação de empresa visando a aquisição de instrumentos musicais e uniformes 
(calças e camisetas) para o projeto de capoeira, desenvolvido no PETI (Programa de 
Erradicação do Trabalho Infantil) através do Centro de Referência de Assistência Social 
(CRAS) e Secretaria Municipal de Assistência Social deste Município de Planalto-PR, 
conforme abaixo segue: 

Item Objeto Quant Unid Preço máximo 
unitário 

Preço 
máximo 

total 

01  Berimbau Infantil: Feito com madeira de biriba 
preparada de maneira que não rache, tencionado 
com um arame de aço o qual dá a batida, tendo 
em sua extremidade inferior um purungo ou 
cabaça o qual dá o som, em sua extremidade 
superior(na ponta) um couro ou sola chamado 
chapéu de couro. Medindo aproximadamente 
110cm  

 
09 

 
UN 

 
R$ 135,00 

 
R$1.215,00 

02 Berimbau profissional: Feito com madeira de 
biriba preparada de maneira que não rache, 
tencionado com um arame de aço o qual dá a 
batida, tendo em sua extremidade inferior um 
purungo ou cabaça o qual dá o som, em sua 
extremidade superior (na ponta) um couro ou 
sola chamado chapéu de couro. 
Medindo aproximadamente 160 cm.  

 
06 

 
UN 

 
R$ 170,00 

 
R$ 1.020,00 

03 Pandeiro profissional: Pandeiro de couro próprio 
para tocar em rodas de capoeira, com as 
seguintes especificações, tendo seu arco de 
madeira e o couro de pele de cabrito medindo 10 
polegadas. 

 
02 

 
UN 

 
R$238,00 

 
R$ 476,00 

04 Pandeiro Percussão: próprio para treino e com 
um som mais agudo para se tocar em rodas de 
capoeira, tendo seu arco de madeira e sua lona 
de vinil, medindo 10 polegadas. 

10 UN R$ 158,00 R$ 1.580,00 
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05 Atabaque de tarraxa infantil: próprio para treinos 
sendo confeccionado com madeira leve fixado 
com argolas de metal, o couro(couro de carneiro) 
e tencionado por tarraxas. Medindo 80 cm. 

01 UN R$ 388,00  R$ 388,00 

06 Atabaque de tarraxa profissional: próprio para 
treinos, sendo confeccionado com madeira leve 
fixado com argolas de metal, o couro (couro de 
carneiro) e tencionado por tarraxas. Medindo 100 
cm 

02 UN R$500,00 R$1000,00 

07 Atabaque de corda: próprio para rodas de 
capoeira, feito de madeira de lei trançado com 
corda de sisal o couro (couro de boi) e tencionado 
com cunhas na sua parte inferior. Medindo 
120cm de altura e 12 polegadas em sua 
extremidade superior. 

01 UN R$950,00 R$ 950,00 

08 Caxixi: Instrumento similar a um chocalho, 
sendo feito de cipó junco e com sementes secas 
dentro para dar o som. 

15 UN R$37,00 R$ 555,00 

09 Calças para prática de capoeira com as seguintes 
especificações: Em 100%helanca,logo oficial do 
grupo na perna esquerda, sendo: 5  Tamanho 6, 5 
Tamanho 8, 5 Tamanho 10, 5 Tamanho 14, 10 
Tamanho PP, 5 Tamanho P, 10 Tamanho M e 5 
Tamanho G 

50 UN R$ 53,00 R$2.650,00 

10 Camisetas para a prática de capoeira com as 
seguintes especificações: Em tecido Dry, com  as 
características oficiais do grupo e do programa 
ao qual é ministrada as aulas de capoeira, sendo 
5 Tamanho 6, 5 Tamanho 8, 5 Tamanho 10, 5 
Tamanho 14, 10 Tamanho PP, 5 Tamanho P, 10 
Tamanho M e 5 Tamanho G. 

50  UN R$42,00 R$2.100,00 

TOTAL   R$ 11.934,00 

Valor total para a contratação é de R$ 11.934,00 (Onze mil novecentos e trinta e quatro reais). 

 
EMPRESA: QUELES CRISTINA CARVALHO BITENCOURT 06691449916 
 
CNPJ Nº: 19.783.496/0001-45  
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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para cobertura das despesas decorrentes desta 
contratação serão utilizados recursos próprios do Município de Planalto, 
Provenientes da seguinte DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso 

01990 10.143.08.244.0801.2018 3.3.90.30.00.00.00000 

 
 
VALOR TOTAL: R$ 11.934,00 (Onze mil novecentos e trinta e quatro reais). 
 
PRAZO DE ENTREGA: O prazo máximo para a entrega do objeto será de 10(dez) 
dias corridos, após o recebimento da solicitação de entrega. 
 
FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias 
após a entrega do objeto, com apresentação da respectiva nota fiscal. 
 

Planalto – PR, 30 de outubro de 2018. 
 
 

INÁCIO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal 


