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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 98/2021  
PROCESSO Nº 716/2021 

 
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento e instalação de 23,60m2 de piso 

laminado, incluindo manta térmica e acústica, perfis de acabamento, rodapés e mão de obra, para 
a sala da Diretoria do Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI Aquarela, de acordo com as 
especificações abaixo:  
 
EMPRESA CONTRATADA: MADEBEL COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA MÓVEIS E CONSTRUÇÃO 
LTDA - ME 
CNPJ Nº: 09.513.894/0001-98 

Item nº Código Especificação Quanti
dade 

Unidade Valor 
Unitário R$ 

Valor Total R$ 

1 78325 Piso Laminado, marca EUCAFLOR modelo 
Linha Evidence, cor Andorra ou equivalente 
a ser definido na época da execução do 
serviço. Incluídos manta térmica e acústica, 
os perfis de acabamento, rodapés e a mão de 
obra para a colocação. 

23,60 M2 121,44 2.865,98 

 
VALOR TOTAL DOS GASTOS COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 98/2021: R$ 2.865,98 (dois mil, oitocentos 
e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos). 

 
JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, inciso II⁴, da 

Lei 8.666/93. 
1. O piso de madeira da sala da Diretoria do CMEI AQUARELA situado na Rua Rio Grande do 

Sul, 785 Bairro Alvorada, não têm mais condições de uso, necessitando ser substituído o mais 

rapidamente possível. Verificamos que a hipótese da troca utilizando a madeira normal, tornaria 

o processo extremamente caro, seja pelo preço da madeira a ser utilizada como por exigir mão de 

obra especializada. Buscamos alternativas no mercado que tornassem o processo mais barato sem 

comprometer a qualidade necessária para essa substituição. Encontramos a possibilidade da 

utilização  do Piso Laminado como alternativa mais viável pois, não necessitamos retirar o resto 

de madeira existente; o piso após colocado fica extremamente firme e rústico para ser utilizado 

em uma área de bastante fluxo de pessoas e uso constante de cadeiras com rodado e o preço fica 

muito mais adequado (Em torno de 1/3 da utilização de madeira). 

2. O valor estimado para a contratação foi aferido por meio de orçamentos coletados em empresas do 

setor. 

 Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 
Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

3910 07.002 12.365.1201.2.042 3.3.90.30.24.00 103 

 
Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente dispensa de 

licitação são vinculados à 5 % sobre transferências constitucionais FUNDEB. 
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A Comissão de Licitações, considerando o que consta no Artigo 24, inciso II⁴, da Lei 
8.666/93, é de parecer favorável a contratação da empresa MADEBEL COMERCIO DE 
MATERIAIS PARA MOVEIS E CONSTRUCAO LTDA - ME, inscrita no CNPJ  sob o nº 
09.513.894/0001-98, estabelecida na Avenida Júlio Assis Cavalheiro, nº 1839 - CEP: 85.601-000, 
Bairro Industrial, Município de Francisco Beltrão/PR, considerando o que consta no Artigo 24, 
Inciso II⁴, da Lei de Licitações nº 8.666/93 e os valores obtidos na pesquisa de preços realizada 
com fornecedores, que integra o presente processo.   

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

Jurídica do Município. 
 

Francisco Beltrão, 04 de outubro de 2021. 
 

 

Alex Bruno Chies 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 
De acordo com a Dispensa de licitação nº 98/2021, em 04 de outubro de 2021. 
 
 

Cleber Fontana 
Prefeito Municipal 


