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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0
EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02

 
 
Considerando-se o inciso II, do 
 
Considerando-se que a prática de 

física e mental; 
 
Considerando-se que a atividade física é também uma boa opção de lazer para o 

cidadão; 
 
Considerando-se o interesse de ofertar espaços para a prática de outras atividades 

esportivas, como o tênis, por exemplo;
 
Considerando-se que 

Municipal Professor José Boeing
 
Considerando-se que a atual rede

prática de esportes com bolas do tamanho das de futsal
 
Considerando-se a ne

tênis;  
 
Considerando-se solicitação do responsável pela secretaria de Educação
 
Considerando-se que o valor orçado é 
 
 

Indica-se a celebração de contrato com a empresa 
jurídica de direito privado, com sede na avenida Felipe Schmidt
município de Braço do Norte
representada por seu proprietário, Sr
04, domiciliado na rua Rômulo 
mediante dispensa de licitação
um reais e vinte e cinco centavos

 
AQUISIÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO PARA BOLA DE TÊNIS PARA A QUADRA 

COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSÉ BOEING, NO MUNICÍPIO DE RIO 
FORTUNA/SC, conforme descrição abaixo: 

 
 

ITEM 
 

PRODUTO/SERVIÇO

1 Bloco 01 - 34,5 metros por 
3,5 metros (fio 2 mm, malha 
5 cm) 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 054/2019

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2019

se o inciso II, do artigo 24, da Lei nº 8.666/93; 

se que a prática de atividades esportivas traz benefícios para a saúde 

se que a atividade física é também uma boa opção de lazer para o 

se o interesse de ofertar espaços para a prática de outras atividades 
o tênis, por exemplo; 

se que cidadãos riofortunenses já utilizarem a quadra da 
Municipal Professor José Boeing para a prática deste esporte; 

se que a atual rede de proteção de bolas da quadra é adequada à 
esportes com bolas do tamanho das de futsal; 

necessidade de instalar na quadra tela de proteção para bola

solicitação do responsável pela secretaria de Educação

se que o valor orçado é compatível com os preços de mercado;

se a celebração de contrato com a empresa GL ESPORTES LTDA.
vado, com sede na avenida Felipe Schmidt, nº 1.116

Braço do Norte/SC, inscrita no CNPJ nº 03.445.162/0001
proprietário, Sr. Genésio Dela Justina, portador do CPF nº 

Rômulo Sandrini, s/n, bairro Centro, município de 
mediante dispensa de licitação, no valor de R$ 6.581,25 (seis mil, quinhentos e 

e vinte e cinco centavos), objetivando a: 

REDE DE PROTEÇÃO PARA BOLA DE TÊNIS PARA A QUADRA 
COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSÉ BOEING, NO MUNICÍPIO DE RIO 

conforme descrição abaixo:  

PRODUTO/SERVIÇO 
 

MARCA 
 

UN 
 

QTD. VALOR 
UNIT.

34,5 metros por 
3,5 metros (fio 2 mm, malha 

Redesporte m² 120,75 R$ 15,00

Proc. Licitatório nº 054/2019 

/2019 
/2019-DL 

atividades esportivas traz benefícios para a saúde 

se que a atividade física é também uma boa opção de lazer para o 

se o interesse de ofertar espaços para a prática de outras atividades 

utilizarem a quadra da Escola 

de proteção de bolas da quadra é adequada à 

tela de proteção para bolas de 

solicitação do responsável pela secretaria de Educação; 

compatível com os preços de mercado; 

GL ESPORTES LTDA., pessoa 
1.116, bairro centro, no 

03.445.162/0001-21, neste ato 
do CPF nº 714.739.559-

, município de Braço do Norte/SC, 
, quinhentos e oitenta e 

REDE DE PROTEÇÃO PARA BOLA DE TÊNIS PARA A QUADRA 
COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSÉ BOEING, NO MUNICÍPIO DE RIO 

 
VALOR 
UNIT. 

 
VALOR TOTAL 

 
R$ 15,00 R$ 1.811,25 
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2 Bloco 02 - 34,5 metros por 
4 metros (fio 2 mm, malha 5 
cm) 

3 Bloco 03 - 20 metros por 
4,5 metros (fio 2 mm, malha 
5 cm) 

4 Bloco 04 - 20 metros por 
4,5 metros (fio 2 mm, malha 
5 cm) 

(seis mil, quinhentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos)
 
 
Rio Fortuna/SC, 24 de 

 

________________________________________________

Presidente da Comissão de Licitação

__________________________________________________

________________________________________________

 

Estado de Santa Catarina 

Município de Rio Fortuna/SC 

Dispensa de Licitação nº 026/2019 – Proc. Licitatório nº 0

34,5 metros por 
malha 5 

Redesporte m² 138 R$ 15,00

20 metros por 
4,5 metros (fio 2 mm, malha 

Redesporte m² 90,00 R$ 15,00

20 metros por 
4,5 metros (fio 2 mm, malha 

Redesporte m² 90,00 R$ 15,00

TOTAL GLOBAL: R$ 6.581,25
(seis mil, quinhentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos)

de junho de 2019. 

 
 
 

________________________________________________
SINTIA MILENA BOEING 

Presidente da Comissão de Licitação 
 
 
 

__________________________________________________
KÉSSIA MEURER 

Secretária da Comissão de Licitação 
 
 
 

________________________________________________
DANIELA ROECKER 

Membro da Comissão de Licitação 

Proc. Licitatório nº 054/2019 

R$ 15,00 R$ 2.070,00 

R$ 15,00 R$ 1.350,00 

R$ 15,00 R$ 1.350,00 

TOTAL GLOBAL: R$ 6.581,25 
(seis mil, quinhentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos) 

________________________________________________ 

__________________________________________________ 

________________________________________________ 


