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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 35/2023  

PROCESSO Nº 220/2023 - EDITAL 

 

 OBJETO – Contratação de serviços de confecção e instalação de prateleiras sob medida na Unidade de Pronto 

Atendimento UPA 24 Horas, para armazenamento de rouparias e enxoval hospitalar, de acordo com as especificações 

abaixo:  

 

FORNECEDOR: IVANISE DUMMEL PALUDO (Móveis Dummel Ambientes Planejados) 

CNPJ Nº: 77.812.980/0001-51 

Item nº Código Especificação Quantidade Unidade Valor Total R$ 

1 86363 Móveis planejados - tipo prateleiras, confeccionadas em MDF 

com 50cm de espaço, 18mm nas divisórias e 30mm nas 

prateleiras para sustentação.    

01 Serviços 6.450,00 

 

Valor Total do processo de Dispensa de Licitação nº 35/2023: R$ 6.450,00 (seis mil, quatrocentos e cinquenta reais). 

 

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

 

 A aquisição das prateleiras sob medida são para atender a demanda diária da Unidade de Pronto Atendimento - 

Upa 24h para o armazenamento adequado de rouparia e enxoval hospitalar. Ressalto que esses artigos de rouparia são 

necessários para promover a manutenção de espaços públicos com atendimento a pessoas e para garantir o bem-estar e 

conforto das mesmas. Estes itens de rouparia e enxovais são extremamente importantes e necessários para as atividades 

diárias da UPA 24 horas.  

              

 Em anexo consta o projeto do conjunto de prateleiras que serão confeccionadas sob medida para melhor 

aproveitamento do espaço que será utilizado para a instalação das mesmas. Quanto a quantidade ora solicitada, 

informamos que se trata de estimativa, baseada na demanda levantada pela UPA-24h.   

               

 Informo que não temos licitação para esse tipo de serviços, sendo necessária a dispensa de licitação. O valor 

estimado para a contratação está de acordo com o princípio da razoabilidade, para tais usamos como parâmetro para se 

avaliar a adequação dos preços aferidos por meio de orçamento físico. sendo que os mesmos podem ser conferidos em 

anexo, o projeto das prateleiras também está em anexo. 

                            

 Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

6360 08.006 10.302.1001.2.051 4.4.90.52.42.00 494 

 

 Origem dos recursos financeiros destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente Dispensa de licitação: 

Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde. 

 

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

PALUDO, inscrita no CNPJ sob o nº 77.812.980/0001-51, estabelecida na Rua São Paulo nº 1833, CEP: 85.601-010, Bairro 

Industrial, 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.   

 

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

Município. 

Francisco Beltrão/PR, 07 de março de 2023 

 

Daniela Raitz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 35/2023, em 07 de março de 2023 

 

 

CLEBER FONTANA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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