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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 27/2023  

PROCESSO Nº 120/2023 - EDITAL 

 

 OBJETO – Aquisição de 700m2 de tela de sombreamento 50% e 700m2 de plástico filme 150 micras 

transparente, para estufas de hortas comunitárias., de acordo com as especificações abaixo:  

 

FORNECEDOR: ANDRETTA & FERRI LTDA (Casa das Sementes) 

CNPJ Nº: 74.189.473/0001-15 

Item nº Código Especificação Quantidade Unidade Valor 

 Unitário R$ 

Valor 

 Total R$ 

1 3390 
TELA DE SOMBREAMENTO 50% - SOMBRITE 

 
700 M2 5,90 4.130,00 

2 9857 

PLASTICO FILME 150 MICRAS 

TRANSPARENTE PARA ESTUFAS PARA 

ESTUFA 

700 M2 5,28 3.696,00 

 

Valor Total do processo de Dispensa de Licitação nº 27/2023: R$ 7.826,00 (sete mil, oitocentos e vinte e seis 

reais). 

 

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

 

A Horta Comunitária é uma associação sem fins lucrativos, de direito privado, com autonomia administrativa 

e financeira, regendo-se pelo presente estatuto e pela legislação que lhe for aplicável. A horta comunitária tem 

como objetivo a promoção do voluntariado e o espírito de vida em comunidade; promoção de vida saudável, 

físico e mental, seja pelo consumo de alimentação livre de agrotóxicos e/ou pela prática de exercícios como 

irrigação manual e preparação dos canteiros, manuseio do solo; promover a formação pessoal, através de 

cursos, debates, palestras e orientações técnicas; 

 

Justifica-se a compra de tela de sombreamento (sombrite) 50% e plástico 150 micras, sendo necessário para o 

bom desenvolvimento das hortaliças plantadas na horta comunitária, devido as altas temperaturas do verão e 

chuvas em excesso. 

 

Justifica-se a solicitação por menor preço para o item, na modalidade Dispensa de licitação. A pesquisa de 

preço foi realizada na forma presencial em empresas locais e pesquisa por aplicativo whatsapp, conforme 

anexos; classificando assim o menor preço, considerando as certidões fiscais vigentes. 

                           

 Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

7350 09.001 20.606.2001.2.061 3.3.90.30.24.00 000 

 

 Os recursos financeiros 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 ANDRETTA 

& FERRI LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 74.189.473/0001-15, estabelecida na Rua Bela Vista nº 297, Bairro da 

Cango, CEP: 85.604-060, no Município 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, 23 de fevereiro de 2023 

 

Daniela Raitz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 27/2023, em 23 de fevereiro de 2023 

 

 

CLEBER FONTANA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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