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TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO Nº 016/2019 

 
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 para elaboração de Projeto Elétrico para as futuras 
instalações do Parque de Exposições Santos Dumont e para elaboração de Projeto Elétrico 
para o aumento de carga de energia elétrica, na área industrial de propriedade do município, 
visando a ampliação da rede para o crescimento do Parque Industrial, contemplando a 
elaboração de projeto elétrico de entrada de energia, com transformador particular, com 
projeto elétrico aprovado na COPEL; elaboração de memorial descritivo, descrevendo o 
método construtivo, características técnicas do transformador e demais itens relacionados à 
execução elétrica; elaboração de relação de materiais elétricos da obra elétrica; elaboração de 
cronograma físico financeiro da obra elétrica; e emissão de ART (Anotação de 
Responsabilidade Técnica) da elaboração de projeto e orçamento para o Município de 
Planalto-Pr.. Conforme segue abaixo: 
Item Objeto Quant. Unid. Preço  

unitário 
Preço  
total 

01 Contratação de empresa para 
elaboração de Projeto Elétrico para as 
futuras instalações do Parque de 
Exposições Santos Dumont e para 
elaboração de Projeto Elétrico para o 
aumento de carga de energia elétrica, 
na área industrial de propriedade do 
município, visando a ampliação da 
rede para o crescimento do Parque 
Industrial, contemplando a elaboração 
de projeto elétrico de entrada de 
energia, com transformador particular, 
com projeto elétrico aprovado na 
COPEL; elaboração de memorial 
descritivo, descrevendo o método 
construtivo, características técnicas do 
transformador e demais itens 
relacionados à execução elétrica; 
elaboração de relação de materiais 
elétricos da obra elétrica; elaboração 
de cronograma físico financeiro da 
obra elétrica; e emissão de ART 
(Anotação de Responsabilidade 
Técnica) da elaboração de projeto e 
orçamento. 

01 UN 15.750,00 R$ 15.750,00 

TOTAL R$ 15.750,00  
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EMPRESA: FASOLO ENGENHARIA- ENGENHARIA E SEGURANÇA DO 
TRABALHO. 
 
CNPJ Nº 17.553.685/0001-04 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para cobertura das despesas decorrentes desta 
contratação serão utilizados recursos próprios do Município de Planalto, 
Provenientes da seguinte DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

DOTAÇÕES 

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso 

02710  12.134.22.661.2201.2064 3.3.90.39.00.00.00000 

 
VALOR TOTAL: R$15.750,00 (Quinze mil setecentos e cinquenta reais). 
 
PRAZO DE ENTREGA: Os serviços deverão ser realizados no prazo de 30(trinta) 
dias úteis contados do recebimento do requerimento formal emitido pela Secretaria 
Municipal interessada. 
 
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., 06 de junho de 2019. 
 
 

INÁCIO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal 


