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TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO Nº 006/2020 

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

8.666/93, 9412/2018 e suas alterações posteriores á despesa abaixo especificada. 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a aquisição e colocação de 

portão, estruturas metálicas de bancos de reservas no campo de futebol suíço do 

Módulo Esportivo de Planalto-PR e produção de gradil com tela de alambrado com 

mão de obra específica, fazendo parte das ações esportivas da Secretaria Municipal 

de Esportes do Município de Planalto. Conforme abaixo segue:  

ITEM QUANT
. 

OBJETO PREÇO UNIT. PREÇO 
TOTAL 

01 01 Portão de 5,70m x 2m, com 
chapa. frisada, (pintada na cor 
azul) com estrutura de tubos de 
30x50mm chapa 16. Com mão de 
obra de fabricação e colocação 
inclusa.  

R$ 1.700,00 R$ 1.700,00  

02 02 Recolocação de estrutura 
metálica dos Bancos de reservas 
do campo de futebol de suíço do 
Módulo Esportivo de Planalto 
com sistema de abraçadeiras de 
ferro com barra chapa de 1/8 por 
uma polegada, suporte de ferro 
confeccionado com tubo de 40x60 
com chapa16 e colocação da 
tábua de madeira lixada e 
pintada (cor amarela) de 
40cmx5m. Com sistema de 
colocação de abraçadeiras de 
ferro, possibilitando a sua 
retirada, com suporte de ferro e 
madeira do banco para sentar.  

R$  1.400,00 R$ 1.400,00 

03 01 Produção e colocação de 
estrutura  de gradil com tela de 
alambrado de 1,5m de altura 
sendo um total de 54m² e 66m de 
ferro confeccionado com tubo de 
30x50 chapa 16. 

R$ 2.480,00 R$  2.480,00 
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   TOTAL R$ 5.580,00 

 
 
EMPRESA: João Carlos Kreuz 85754358920 

CNPJ Nº 24.619.503/0001-08 
 
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 

01440 08.124.27.812.2701.2069 3.3.90.30.00.00.00000 

01470 08.124.27.812.2701.2069 3.3.90.30.00.00.00000 

 
VALOR TOTAL: R$5.580,00 (Cinco mil quinhentos e oitenta reais). 
 
PRAZO DE ENTREGA: A CONTRATADA deverá realizar os serviços e entregar os 

produtos solicitados em até 10 (dez) dias após a solicitação formal emitida pela 

Secretaria Municipal de Esporte. 

 
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. 17 de fevereiro de 2020. 
 
 
 

INÁCIO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal 


