
              MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº  76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 – CEP: 85.750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100  – Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO                         -                     PARANÁ 

 

 1 

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2019 
 
Fica dispensada de licitação na forma do art. 24, inciso II da Lei 

8.666/93, Decreto 9412/2018 e suas alterações posteriores á despesa abaixo 
especificada. 
 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de decoração com 
fornecimento de material, entre eles arranjos de flores naturais, artificiais, aluguel de 
móveis e objetos de decoração (cachepôs, aparador, bancos, cristaleiras, tapetes), para 
eventos a serem realizados pela Secretaria de Assistência Social deste Município de 
Planalto, conforme abaixo segue: 

Item Objeto Quant. Unid. Preço 
máximo 
unitário 

Preço máximo 
total 

01 Arranjos de flores naturais, contendo em 
média 45 rosas e/ou flores do campo e 
mini flores do campo, bolas belgas 
tamanho grande (amarelas e brancas), 
crisântemos e mini crisântemos, 1 pacote 
de gipsofila (mosquitinho), 2 pacotes de 
hastes de tango(complemento verde), 2 
florais(para cravar as flores). 
Vaso grande. 

07 UN R$450,00 R$3.150,00 

02 Arranjo grande de antúrios, contendo    40 
flores em média, 3 pacotes de 
complemento verde, 2 florais(para cravar 
as flores). 
Vaso grande. 

02 UN R$450,00 R$900,00 

03 Arranjos de flores naturais, contendo em 
média 20 rosas e/ou flores do campo, mini 
flores do campo, bolas belgas tamanho 
médio (amarelas e brancas), crisântemos e 
mini crisântemos, 1/2 pacote de 
gipsofila(mosquitinho), 2 pacotes de 
hastes de tango(complemento verde), 2 
florais(para cravar as flores).  
Vaso médio. 

10 UN R$240,00 R$2.400,00 

04 Arranjos de flores naturais, contendo em 
média 10 rosas e/ou ½ pacote de flores do 
campo, mini flores do campo, bolas belgas 
tamanho pequeno (amarelas e brancas), 
crisântemos e mini crisântemos, 3 galhos 
de gipsofila(mosquitinho), 1 pacote de 
hastes de tango(complemento verde), 1 
floral(para cravar as flores).   
Vaso pequeno. 

18 UN R$85,00 R$1.530,00 
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05 Arranjos de flores artificiais, 3 maços de 
flores contendo 9 botões cada, 6 galhos de 
complemento verde, 3 pacotes de argila, 1 
vaso de cerâmica, 1 pacote de musgo e 3 
ramos verdes. Vaso grande. 

09 UN R$185,00 R$1.665,00 

06 Arranjos de flores artificiais, 2 maços de 
flores contendo 9 botões cada, 5 galhos de 
complemento verde, 2 pacotes de argila, 1 
vaso de acrílico, 1 pacote de musgo e 3 
ramos verdes. Vaso médio. 

05 UN R$105,00 R$525,00 

07 Arranjos de flores artificiais, 1 maço de 
flores contendo 6 botões cada, 3 galhos de 
complemento verde, 3 pacotes de argila, 1 
vaso de plástico, 1 pacote de musgo e 3 
ramos verdes. Vaso pequeno. 

12 UN R$58,00 R$696,00 

08 Mão de obra/decoração; incluindo, 
colocação, organização e retirada. 
Mesa de honra com arranjos de flores, 
painéis de parede, cobertura de paredes 
com tecidos, aluguel de móveis e objetos 
de decoração  (cachepôs, aparador, 
bancos, cristaleiras, tapetes). 

126 H  
R$50,00 

R$6.300,00 

TOTAL R$17.166,00 

 
EMPRESA: MANFROI CONFECÇÕES E FLORICULTURA LTDA - ME 
 
CNPJ Nº. 07.591.12/0001-45 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para cobertura das despesas decorrentes desta 
contratação serão utilizados recursos próprios do Município de Planalto, Proveniente 
da seguinte DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

DOTAÇÃO 

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso 

00180 02.102.04.122.0402.2007 3.3.90.30.00.00.00000 

02010 10.142.08.243.0801.2023 3.3.90.30.00.00.00000 

02870 14.138.13.392.1301.2047 3.3.90.30.00.00.00000 

02700 12.134.22.661.2201.2064 3.3.90.30.00.00.0000 

00920 07.121.12.361.1201.3036 3.3.90.30.00.00.0000 

 
VALOR TOTAL: R$ 17.166,00 (dezessete mil cento e sessenta e seis reais). 
 

PRAZO DE ENTREGA: A empresa vencedora do certame deverá executar os serviços 

conforme calendário definido pela Secretaria de Assistência Social, com início 
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imediato após o recebimento do requerimento formal que deverá ser enviado com 

05(cinco) dias de antecedência.  
 
FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias 
após a prestação de serviço com apresentação das respectivas notas fiscais. 
 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2019. 

 
 

Planalto - PR, 22 de janeiro de 2019. 
 
 
 

INÁCIO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal 


