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TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO Nº 019/2019 

Fica dispensada de licitação na forma do art. 24, inciso II da Lei 
8.666/93, e suas alterações posteriores á despesa abaixo especificada. 
 
OBJETO: Aquisição de equipamentos e mobiliários para o Posto de Identificação  e 
Junta de Serviço Militar deste Município de Planalto-PR, conforme abaixo segue: 
 

SERGIO SCHMITZ MOVEIS 

ITEM QUANT. OBJETO PREÇO 

UNIT. 

PREÇO 

TOTAL 

01 01 Armário duas portas Confeccionado 

em Chapa de Aço (26, 24 ou 22) com 

Tratamento Anti-Corrosivo e 

acabamento em Pintura Epóxi. Possui 

portas podendo ser com Chaves ou 

Maçaneta. 

Medidas  

(AxLxP) = 1,98x1,10x0,36m 

R$ 570,00 R$ 570,00 

03 01 Telefone sem fio, fabricação brasileira  

com identificador de chamadas, base 

auricular, cabos e carregadores, 10 

números de remarcação rápida, 

relógio com alarme, baterias 

recarregáveis de níquel metal hídrico 

tamanho AAA, 

Visor iluminado para fácil 

atendimento, capacidade mínima  de 

50 números, 16 horas de uso continuo, 

tamanho: 1.4 polegadas/3,5 cm 

R$ 120,00 R$ 120,00 

TOTAL R$ 690,00 

 
 
COMÉRCIO DE MÓVEIS BILLI LTDA - ME 

ITEM QUANT. OBJETO PREÇO 

UNIT. 

PREÇO 

TOTAL 

02 01 Cadeira giratória executiva c/braços, 

tamanho médio. CADEIRA 

GIRATÓRIA EXECUTIVA COM 

R$ 319,00 R$ 319,00 
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BRAÇOS, tamanho médio, assento e 

encosto em compensado multi-

laminado de 12 mm, com espuma 

injetada anatomicamente em 

densidade média (50 a 60 Kg/m3), 

com 45 a 50 mm de espessura. 

Revestimento do assento e encosto em 

tecido de alta resistência. 100% 

poliéster na cor azul escuro e 

espessura mínimo de 1 mm. Bordas 

em PVC no contorno do estofado. 

Mecanismo tipo “back system”. 

Inclinação do encosto mediante 

acionamento de alavanca. Molas 

p/retorno automático do encosto e 

ajuste automático na frenagem do 

reclinador. Regulagem da altura do 

assento a gás, coluna central 

desmontável, fixada por encaixe 

cônico com rolamento axial de giro, 

esferas e arruelas de aço com coluna e 

mola a gás para regulagem de altura e 

amortecimento de impactos ao sentar, 

acionada por alavanca. Regulagem de 

altura do encosto para apoio lombar. 

Base giratória com capa de nylon na 

cor preta, com aranha de 5 hastes, 

apoiado sobre rodízios de duplo giro 

de nylon e com esferas de aço. Braços 

em poliuretano injetado, com alma de 

aço e regulagem vertical e horizontal. 

Fabricada em conformidade com as 

normas da ABNT. Medindo o encosto 

35 cm de altura X 40 cm (mínimo) e 55 

cm (máximo) de largura, base 

giratória de 67 cm de assento X 46 cm 

de largura X 45 cm de profundidade - 

podendo ter variação de +/- 10%. 
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Garantia mínima de 01 (um) ano para 

defeitos de fabricação. 

TOTAL R$ 319,00 

 
EMPRESA: SERGIO SCHMITZ MOVEIS  
CNPJ Nº. 03.922.592/0001-97 
 
EMPRESA: COMÉRCIO DE MÓVEIS BILLI LTDA - ME  
CNPJ Nº. 10.493.430/0001-46 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para cobertura das despesas decorrentes desta 
contratação serão utilizados recursos próprios do Município de Planalto, Proveniente 
da seguinte DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

DOTAÇÃO 

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso 

00290 02.103.04.122.0402.2007 4.4.90.52.00.00.00000 

 
 
VALOR TOTAL: R$ 1.009,00 (um mil e nove reais).  
 

PRAZO DE ENTREGA: A empresa vencedora do certame deverá entregar os 

produtos no prazo de 02(dois) dias após o recebimento do requerimento formal 

emitido pela  secretaria municipal solicitante. 
 
FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias 
após a prestação de serviço com apresentação das respectivas notas fiscais. 
 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2019. 

 
 

Planalto - PR, 05 de julho de 2019. 
 
 
 

INÁCIO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal 


