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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2022 
PROCESSO Nº 136/2022 

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

8.666/93, lei 14.065/2020 e suas alterações posteriores á despesa abaixo 
especificada. 

 
OBJETO: Contratação de empresa visando à aquisição de máquinas cortadoras de 
grama, destinadas à Secretaria de Administração. Conforme abaixo segue: 
 

ITEM QUANT. OBJETO PREÇO UNIT. PREÇO 
TOTAL 

01 03 Cortador de Grama a Gasolina 
Com: 
-Alavanca de Aceleração; 
-Manípulo de partida; 
-alça dobrável, que diminui a 
ocupação de espaço para 
guardar a máquina; 
-descarga lateral e traseira, 
coletor e reciclador; 
-Ajuste de altura do corte com no 
mínimo 5 posições, com medidas 
de corte entre 22 mm a 75 mm. 
-Coletor com capacidade mínima 
de 40 L; 
-Rodas dianteiras com no mínimo 
6” e traseiras com no mínimo 10”; 
-Rodas Rolamentadas; 
-motor 4 tempos, a gasolina; 
- mínimo de 6 HP de potência; 
-mínimo de 125 cilindradas; 
-tanque com no mínimo 0,8 L; 
-peso aproximado entre 24 e 
38kg; 
-12 meses de garantia contra 
defeitos de fabricação; 
-velocidade de 0 a 6kg no 
máximo; 
-Equipado com afogador manual 
e válvula de combustível para 
facilitar a partida do motor. 
-Rendimento aproximado de 
1000m²/h; 
- lâmina de aço; 

2.650,00 7.950,00 

TOTAL R$ 7.950,00 
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EMPRESA 1 –  POPOSKI E RUOSO VETERINÁRIA ENGENHARIA LTDA. 
CNPJ Nº. 07.736.304/0001-60 

VALOR: R$ 7.950,00 (sete mil novecentos e cinquenta reais). 

 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para cobertura das despesas decorrentes desta 
contratação serão utilizados recursos próprios do Município de Planalto, Proveniente 
da seguinte DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 

DOTAÇÕES 

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso 

01780 09.126.10.301.1001.2027 4.4.90.52.00.00.00000 

 

VALOR TOTAL: R$ 7.950,00 (sete mil novecentos e cinquenta reais). 

 

PRAZO DE ENTREGA: A CONTRATADA deverá entregar o objeto solicitado em até 

15 (quinze) dias consecutivos após o recebimento da solicitação formal de entrega 

emitido pela Secretaria Municipal de ADMINISTRAÇÃO. 

 

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após 
o recebimento com apresentação das respectivas notas fiscais. 
 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. 

 
Planalto - PR, 06 de maio de 2022. 

 
 
 

LUIZ CARLOS BONI 
Prefeito Municipal 


