PROCESSO ADMINISTRATIVO DE
DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dispensa de Licitação nº 010/2021

FUNDAMENTO LEGAL: art. 24, inc. II da Lei Federal nº
8.666/93.

DATA: 07 DE OUTUBRO DE 2021.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM PARQUE INFANTIL PARA
A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL RISINHO
DO MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO SUL-RS.

DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOSTO
PARA: PREFEITO MUNICIPAL

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal
ASSUNTO: Aquisição de um parque infantil, para a Escola Municipal de Ensino
Infantil Risinho, com as seguintes características.
01 PARQUE INFANTIL COLORIDO:
-Montagem e instalações de um parque infantil colorido, 3 torres com estrutura
principal (colunas) de madeira plástica medindo no mínimo 9X9 mt, revestida de
acabamento com acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado na cor
itaúba.
PLATAFORMA: Confeccionada em madeira plástica, estruturada com
1,06X1,06 mts com estrutura em perfil cantoneira galvanizada com cantos
dobrados para encaixe das colunas, assoalho com tábuas de deck de 13,6 cm
na cor itaúba, cobertura em plástico rotomoldado estilo pirâmide de 1,30X1,30
mt.
TOBOGÃ: Em plástico rotomoldado, com 2,60 mt de comprimento x 80 cm de
diâmetro, fixado a torre com painel de plástico rotomoldado e ao piso com seção
de saída em plástico rotomoldado.
TUBO HORIZONTAL: Em plástico rotomoldado medindo 2 mt de comprimento
x 80 cm de abertura fixado na torre com painel de plástico rotomoldado com
colarinho de no mínimo 10 cm.
ESCADA DE ACESSO: Em aço tubular retangular de 30mmX50mm com parede
de 1,50mm e 2mts de comprimento com corrimão de 1”, parede de 2mm, 7
degraus em madeira de itaúba, medindo 0,70 mt de comprimento X 0,15 mt de
largura e 2 cm de espessura.
RAMPA DE CORDAS: Estrutura tubular de aço, com diâmetro de 1 ½” parede
2 mm com travessas de 1 ¼” com parede de 2mm, corda com diâmetro de 12,00
mm uniões em peças de nylon nas cordas para maior segurança.

ESCORREGADOR: Em plástico rotomoldado com secção de deslizamento de
2,60 mt de comprimento e 0,95 de largura, parede 2mm.
ESCALADA DE TACOS: 2m de comprimento, com vários tacos de 10cm por
4cm medindo, com assoalho em madeira. Nas laterais com corrimão de 1”
parede 2mm para proteção.
PASSARELA CURVA POSITIVA: 1,95 mts de comprimento com estrutura de
tubo de 1 ¼”, parede de 2mm com barras verticais em tubo ¾”. Com assoalho
em madeira plástica.
Considerando que nos termos do Inciso II do Art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93,
poderá ser dispensada de Licitação.

Entre Rios do Sul-RS, 29 de setembro de 2021.

MARISA KRAUZE CONFORTIN
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto

ORDEM DE VERIFICAÇÃO

Determino a Secretaria Municipal da Fazenda que verifique a
disponibilidade orçamentária e financeira, bem como ao Departamento Jurídico
que verifique a forma de contratação.

Entre Rios do Sul-RS, 29 de setembro de 2021.

JAIRO PAULO LEYTER
Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SETOR DE CONTABILIDADE
INDICAÇÃO DE RECURSOS

Ao Exmo
Jairo Paulo Leyter
Prefeito Municipal
Entre Rios do Sul-RS

Em atenção à consulta do Exmo. Prefeito Municipal Sr. Jairo Paulo
Leyter, que determina que seja informada a existência de dotação orçamentária,
para contratação da empresa Julia Dominski Ceslinski 89390539072.
05.04 449052990000 2.035 - Manutenção da Educação Infantil (Red. 6409)
Atenciosamente,

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS
Secretário Municipal da Fazenda

ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E JUSTIFICATIVA DE
PREÇO

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2021.

Em atenção à determinação, verifica-se que os documentos
apresentados pela empresa Julia Dominski Ceslinski 89390539072 estão
juntados aos autos deste processo.
Igualmente, informamos que a proposta apresentada pela empresa
Julia Dominski Ceslinski 89390539072, está com os preços praticados em outros
Municípios, conforme consultas de preços, já anexadas ao processo.

CLEONICE ANIBALETTO DOS SANTOS
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2021
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2021.
OBJETO: Aquisição de um parque infantil, para a Escola Municipal de Ensino
Infantil Risinho de Entre Rios do Sul-RS.
CONTRATADO: Julia Dominski Ceslinski 89390539072.
CNPJ: 43.434.048/0001-10
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações.
JUSTIFICATIVA
ASSUNTO: Aquisição de um parque infantil, para a Escola Municipal de Ensino
Infantil Risinho de Entre Rios do Sul-RS, com as seguintes características.
01 PARQUE INFANTIL COLORIDO:
-Montagem e instalações de um parque infantil colorido, 3 torres com estrutura
principal (colunas) de madeira plástica medindo no mínimo 9X9 mt, revestida de
acabamento com acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado na cor
itaúba.
PLATAFORMA: Confeccionada em madeira plástica, estruturada com
1,06X1,06 mts com estrutura em perfil cantoneira galvanizada com cantos
dobrados para encaixe das colunas, assoalho com tábuas de deck de 13,6 cm
na cor itaúba, cobertura em plástico rotomoldado estilo pirâmide de 1,30X1,30
mt.
TOBOGÃ: Em plástico rotomoldado, com 2,60 mt de comprimento x 80 cm de
diâmetro, fixado a torre com painel de plástico rotomoldado e ao piso com seção
de saída em plástico rotomoldado.
TUBO HORIZONTAL: Em plástico rotomoldado medindo 2 mt de comprimento
x 80 cm de abertura fixado na torre com painel de plástico rotomoldado com
colarinho de no mínimo 10 cm.

ESCADA DE ACESSO: Em aço tubular retangular de 30mmX50mm com parede
de 1,50mm e 2mts de comprimento com corrimão de 1”, parede de 2mm, 7
degraus em madeira de itaúba, medindo 0,70 mt de comprimento X 0,15 mt de
largura e 2 cm de espessura.
RAMPA DE CORDAS: Estrutura tubular de aço, com diâmetro de 1 ½” parede
2 mm com travessas de 1 ¼” com parede de 2mm, corda com diâmetro de 12,00
mm uniões em peças de nylon nas cordas para maior segurança.
ESCORREGADOR: Em plástico rotomoldado com secção de deslizamento de
2,60 mt de comprimento e 0,95 de largura, parede 2mm.
ESCALADA DE TACOS: 2m de comprimento, com vários tacos de 10cm por
4cm medindo, com assoalho em madeira. Nas laterais com corrimão de 1”
parede 2mm para proteção.
PASSARELA CURVA POSITIVA: 1,95 mts de comprimento com estrutura de
tubo de 1 ¼”, parede de 2mm com barras verticais em tubo ¾”. Com assoalho
em madeira plástica.

Considerando que nos termos do Inciso II do Art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93,
poderá ser dispensada de Licitação.
Art. 24 – É Dispensável a licitação:
II –“ para outros serviços e compras de valor de até 10% (dez
por cento) do limite previsto na alínea “a”, do inciso II do
artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta
Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo
serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser
realizada de uma só vez; (Redação dada pela Lei nº 9.648,
de 1998)”
Entre Rios do Sul-RS, 05 de outubro de 2021.

JAIRO PAULO LEYTER
Prefeito Municipal

RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2021.

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2021.

Considerando o cumprimento dos requisitos previstos no art. 24 da Lei nº
8.666/93 e, tendo em vista o conteúdo do presente processo, o qual foi
submetido a exame da documentação e orçamentos pelo setor de Licitações,
RATIFICO a contratação da empresa Julia Dominski Ceslinski 89390539072,
CNPJ nº 43.434.048/0001-10, tendo como fundamento os termos do Inciso II do
Art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93.
Entre Rios do Sul-RS, 06 de outubro de 2021.

JAIRO PAULO LEYTER
Prefeito Municipal

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021
Processo de dispensa de licitação nº 010/2021
Objeto: Aquisição de um parque infantil, para a Escola Municipal de Ensino Infantil Risinho de Entre Rios do Sul-RS.
Contratado: Julia Dominski Ceslinski 89390539072.
CNPJ nº: 43.434.048/0001-10.
Valor: R$ 17.485,00 (Dezessete mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais).
Fundamento legal: Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
Contrato: nº 271/2021.
Entre Rios do Sul-RS, 06 de outubro de 2021.
JAIRO PAULO LEYTER
Prefeito

