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TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO Nº 008/2020 

 
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 visando a aquisição de troféus para premiação 

específica das competições oficiais nas seguintes modalidades: jogos, futsal, futebol 

de campo, futebol suíço, voleibol, voleibol de areia, bolão e bochas, realizadas pela 

Secretaria Municipal de Cultura/Esportes, deste município de Planalto-PR. 

Conforme abaixo segue: 

ITEM QUANT. OBJETO PREÇO 
UNIT. 

PREÇO TOTAL 

01 12  Troféus de 88 cm de altura, 
base formato triangular, 29 
cm de largura, 04 cm de 
altura, em madeira na cor 
preta, acima desta três tubos 
de cor com anéis dourados 
nas pontas, uma base fina de 
madeira com duas bolinhas 
nas laterais, cone dourado, 
anel no meio, taça com alças 
e tampa de cor dourada 
medindo 27 cm à partir das 
alças. Confeccionado em 
polímero, estatueta 
intercambiável. Com 

gravação personalizável em 
placa e adesivo desejada de 
acordo com a secretaria. 

 

R$  202,50 R$  2.430,00 

02 12 Troféus de 82 cm de altura, 
base formato triangular, 29 
cm de largura, 04 cm de 
altura, em madeira na cor 
preta, acima desta três tubos 
de cor com anéis dourados 
nas pontas, uma base fina de 
madeira com duas bolinhas 
nas laterais, cone dourado, 
anel no meio, taça com alças 

R$ 197,50 R$ 2.370,00   
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e tampa de cor dourada 
medindo 27 cm à partir das 
alças. Confeccionado em 
polímero, estatueta 
intercambiável. Com 

gravação personalizável em 
placa e adesivo desejada de 
acordo com a secretaria. 

 

03 12 Troféus de 78 cm de altura, 
base formato triangular, 29 
cm de largura, 04 cm de 
altura, em madeira na cor 
preta, acima desta três tubos 
de cor com anéis dourados 
nas pontas, uma  
base fina de madeira com 
duas bolinhas nas laterais, 
cone dourado, anel no meio, 
taça com alças e tampa de cor 
dourada medindo 27 cm à 
partir das alças. 
Confeccionado em polímero, 
estatueta intercambiável. 
Com gravação personalizável 
em placa e adesivo desejada 

de acordo com a secretaria. 
 

R$  191,80 R$ 2.301,60 

04 20 Troféu de atletas destaques 
48,0cm. Base em polímero 
preto 

Corpo do troféu em polímero 
metalizado dourado 

Estatueta intercambiável 
Com gravação personalizável 
em placa e adesivo 
personalizado de acordo com a 
secretaria. 

R$ 46,50 R$ 930,00 

   TOTAL R$ 8.031,60 

 

 
EMPRESA: B M P – Relojoaria e ótica Ltda – ME. 
CNPJ Nº81.745.317/0001-59 
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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 

01450 08.124.27.812.2701.2069 3.3.90.31.00.00.00000 

 
VALOR TOTAL: R$8.031,60 (Oito mil trinta e um reais e sessenta centavos). 
 
PRAZO DE ENTREGA: A CONTRATADA deverá realizar os serviços e entregar os 

produtos solicitados em até 05 (cinco) dias úteis 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. 05 de março de 2020. 
 
 
 

INÁCIO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal 


