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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 152/2022  

PROCESSO Nº 969/2022  

 

 OBJETO – Aquisição de vasos de cerâmica para ornamentação com flores e plantas das dependências 

do mercado municipal, de acordo com as especificações abaixo:  

 

FORNECEDORA: ALESSANDRA APARECIDA GALVANI LTDA. (Verde Vale Floricultura e Garden Center) 

CNPJ Nº 42.569.536/0001-72 

Item nº Código Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário R$ Valor Total R$ 

1 84124 Vaso de cerâmica modelo ânfora nº 02 4 un 240,00 960,00 

2 84125 Vaso de cerâmica modelo urna nº 03 24 un 116,00 2.784,00 

3 84126 Vaso de cerâmica modelo bacia nº 04 5 un 170,00 850,00 

 

Valor Total do processo de Dispensa de licitação nº 152/2022: R$ 4.594,00(quatro mil e quinhentos e 

noventa e quatro reais). 

 

JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, alínea II da Lei nº 8.666/93. 

Trata-se de processo de dispensa de licitação para contratação de empresa visando o fornecimento de 

vasos de flores e plantas, os quais serão utilizadas para ornamentação do espaço do novo Mercado Municipal. 

A valorização da paisagem vem com a construção de um ambiente harmônico e de qualidade, tanto para o 

público interno, como para os visitantes. O Mercado Municipal, será um local histórico para o município de 

Francisco Beltrão, atraindo diversos públicos para desfrutar do espaço que está sendo finalizado. Essa 

ornamentação com vasos de flores e plantas, trará um ambiente aconchegante para todos que ali forem 

usufruir, seja para compras ou mesmo para visitas e passeios. 

                Justifica-se a aquisição do material por dispensa de licitação, visto que o município não possui 

licitação vigente para fornecimento do objeto, sendo que o prazo de inauguração está previsto para os próximos 

dias, necessitando a aquisição o mais breve possível. Leva-se em consideração que dependendo do vaso, o 

mesmo precisa ser produzido, demandando ainda mais tempo para seu fornecimento.  

              Quanto à quantidade ora solicitada, informamos que a mesma foi levantada pela arquiteta responsável 

pelo paisagismo da obra, estimando as quantidades necessárias, para ornamentação do local. 

              O valor estimado para a contratação está de acordo com o princípio da razoabilidade, o qual se utiliza 

como parâmetro para se avaliar a adequação dos preços aferidos, através de pesquisa de preços físicos às 

empresas que atuam no ramo da venda do material a ser adquirido. Dentre os orçamentos apresentados, a 

empresa, ALESSANDRA APARECIDA GALVAN LTDA, apresentou a proposta mais vantajosa, sendo então 

a empresa vencedora para fornecer o objeto solicitado. 

 

 Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

7430 11.001 15.452.1501.2.062 3.3.90.30.19.00 000 

 

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

licitação são provenientes da receita própria do Município. 

 

 A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação da empresa ALESSANDRA 

APARECIDA GALVAN LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 42.569.536/0001-72, estabelecida na Avenida Júlio 

Assis Cavalheiro nº 148, Centro, CEP 85.601-000, na cidade de Francisco Beltrão – PR., considerando o disposto 

no Artigo 24, Inciso II, da Lei de Licitações nº 8.666/93 e o contido do Termo de Referência e anexos, que 

integram o presente processo.   
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 A Comissão Permanente de Licitação submete este processo a apreciação e parecer da Assessoria 

Jurídica do Município. 

 

Francisco Beltrão/PR, 24 de outubro de 2022 

 

 

Daniela Raitz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 152/2022, em 24 de outubro de 2022 

 

 

CLEBER FONTANA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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