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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 80/2021  
PROCESSO Nº 576/2021 

 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de substituição de vidros laminados 

danificados em atendimento à Secretaria Municipal de Viação e Obras, incluindo o fornecimento de 

material e mão de obra, de acordo com o especificado abaixo: 

FORNECEDOR: ALISSON ANDREI MACIOLLE & CIA LTDA - ME  
CNPJ Nº: 11.156.008/0001-68 
Item Código Descrição Quantidade Unidade Valor 

Total R$ 

01 77837 
Substituição de 3 vidros laminados com perfil branco,  
medindo + ou – 2,80 m de largura por 1,17m de altura, 
incluindo mão de obra para instalação. 

1 serviço 6.382,83 

 
JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93. 
Justifica-se este instrumento, visto que o município necessita fazer a substituição de três 

vidros laminados, localizados no parquinho infantil, na praça central Eduardo Virmond Suplicy. É 
necessario o processo de dispensa de licitação visto que o município não possui processo licitatório 
especifico para troca de vidros laminados, o que é o caso do material utilizado no parquinho, por se tratar 
de um vidro mais seguro. O vidro laminado é um vidro de segurança composto por uma ou mais camadas 
de vidros, intercalados por um ou mais interlayers, que pode ser Poliuretano, EVA ou resinas. O vidro 
laminado é aplicado quando há a necessidade de maior resistência, como em guarda-corpos, pisos, 
escadas, visores de piscinas e coberturas. Também pode ser utilizado em outras aplicações para garantir 
ainda mais resistência como em box de vidro, divisórias, portas, fachadas e fechamento de varanda. 

Quanto à quantidade ora solicitada, informamos que em vistoria no local, foi constatado a 
necessidade de troca de 3 (três) placas de vidro. 

 O valor estimado para a contratação está de acordo com o princípio da razoabilidade, para 
os tais usamos como parâmetro para se avaliar a adequação dos preços aferidos por meio de 
ORÇAMENTO FÍSICO, sendo que o mesmo pode ser conferido de acordo com planilha em anexo. A 
empresa VBOX ESQUADRIAS DE ALUMINIO, foi à empresa que realizou a cotação mais baixa, porem ao 
consultar e emitir as certidões negativas, verificou-se que a Certidão de Débitos Relativos a Créditos 
Tributários Federais e à Dívida Ativa da União não está sendo possível emitir. Sendo assim escolhida para 
realização da dispensa a empresa com a segunda cotação mais em conta. 

 

Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS – Lei nº 4775/2020 de 22/12/2020. 

Conta Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte Saldo orçamentário R$ 

8000 11.001 15.451.1501.2.082 3.3.90.30.24.00 000 460.156,27 

 

Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente dispensa de 
licitação são livres e próprios do Município. 
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A Comissão de Licitações, considerando o que consta no Artigo 24, inciso II, da Lei 
8.666/93 é de parecer favorável a contratação da empresa ALISSON ANDREI MACIOLLE & CIA 
LTDA - ME, CNPJ Nº 11.156.008/0001-68, com sede na Av. Atílio Fontana, nº 2682, CEP 85.603-025, 
Bairro Pinheirinho, Francisco Beltrão – PR. 

 
A Comissão de Licitação submete este processo a apreciação e parecer da Assessoria 

Jurídica do Município. 
 

Francisco Beltrão, 16 de agosto de 2021. 
 
 
 

Alex Bruno Chies 
Presidente da Comissão de Licitações 

 
 
 

           De acordo com a dispensa de licitação nº 80/2021, em 16 de agosto de 2021. 
 
 

                           Cleber Fontana 
                          Prefeito Municipal 
 


