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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 115/2021  
PROCESSO Nº 824/2021 

 
 OBJETO – Aquisição de 95 réplicas da Torre da Concatedral Nossa Senhora da Gloria, com 
20x27,5cm confeccionadas em MDF e com acabamento na cor branco, acondicionadas em 
embalagem de papelão personalizada com o brasão e logomarca do Município de Francisco 
Beltrão, de acordo com as especificações abaixo:  

FORNECEDOR: A J AZZOLINI 
CNPJ: 11.286.038/0001-99 

Item 
 nº 

Código Especificação Quantidade Unidade Valor 
Unitário R$ 

Valor 
 Total R$ 

1 64852 Confecção de réplicas da Torre da 
Concatedral Nossa Senhora da Gloria do 
Município de Francisco Beltrão, material 
em MDF com acabamento na cor branca, 
medidas 20x27,5cm. Acondicionadas em 
embalagem de papelão personalizadas 
com brasão e logo da Prefeitura Municipal.  

95 UN 100,00 9.500,00 

 
Valor Total do processo de Dispensa de Licitação nº 115/2021: R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos 
reais). 
 
JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, alínea II, da Lei nº 
8.666/93. 
  A torre edificada ao lado da Concatedral Nossa Senhora da Glória se tornou um marco da 
cidade de Francisco Beltrão, presente em cartões postais e lembranças da cidade, sua silhueta 
além de destacar-se no horizonte da cidade destaca-se em qualquer impresso, sendo facilmente 
atribuída sua imagem a da cidade. Valendo-se disso, a administração municipal optou por 
confeccionar miniaturas da torre para distribuir às pessoas que vem ao Município a negócios ou a 
passeio, fazendo com que a imagem da cidade de Francisco Beltrão seja conhecida no mundo 
todo, e que possa de alguma forma difundir as potencialidades da cidade, atraindo pessoas e 
negócios. 
  Por tratar-se de uma obra artesanal é impossível estabelecer critérios para uma concorrência nas 
modalidades clássicas de licitação, sendo, portanto necessária uma contratação através de 
dispensa de licitação. 
  A quantidade a ser adquirida será de 95 unidades, quantidade que não é suficiente para atender 
a todos os visitantes, mas que será distribuída apenas às pessoas ilustres ou de notório 
conhecimento e que possam de alguma forma divulgar o nome do município, como objetivo 
primeiro desta aquisição. 
  Foi realizada pesquisa conforme demonstrado na documentação anexa, e obtido o menor preço 
da empresa A.J. Azzolini, que ofereceu o material pelo valor total de R$9.500,00. 
 

Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

4740 07.002 13.392.1301.2.053 3.3.90.31.05.00 000 
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Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente Dispensa de 

licitação são oriundos da receita própria do município.   
 

A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação da empresa A J 
AZZOLINI, inscrita no CNPJ  sob o nº 11.286.038/0001-99, estabelecida na Rua Beltrão nº 212, 
Bairro Marrecas, CEP: 85.601-410 no Município de Francisco Beltrão/PR, considerando o que 
consta no Artigo 24, Inciso II, 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 Permanente de Licitação submete este processo a apreciação e parecer da 
Assessoria Jurídica do Município. 
 

Francisco Beltrão/PR, 04 de novembro de 2021 
 
 

Alex Bruno Chies 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

Cleber Fontana 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 


