
MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103  Página 1 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2021  
PROCESSO Nº 102/2021 

 
OBJETO: Contratação de empresa para execução de 1.524,00m² de pavimentação poliédrica em trecho da 

estrada de acesso à Comunidade de Menino Jesus, no Bairro Sadia, em decorrência de rescisão do Contrato de 
Empreitada nº 558/2020 (Tomada de Preços nº 07/2020), de acordo com as especificações abaixo:  

 
CONTRATADA: PAULO ROBERTO KRAUSE LTDA 
CNPJ Nº: 36.551.176/0001-89 

ITEM 

 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UN QUANT. VALOR TOTAL  

R$ 

01 75925 Execução de pavimentação poliédrica na estrada de acesso à 
comunidade Menino Jesus, conforme planilhas orçamentárias e 
memoriais descritivos. 

SERVIÇO 1.524,00M² 61.003,39 

 
VALOR TOTAL DOS GASTOS COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2021 R$ 61.003,39 

 
      JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93. 
Trata-se de situação emergencial que visa concluir a execução de remanescente de obra objeto de contrato 
rescindido, sendo que o segundo colocado no certame manifestou o desinteresse na contratação, assim como se 
trata da necessidade de imediato atendimento à Comunidade de Menino Jesus, que vem enfrentando dificuldades 
de acesso e trafegabilidade, fato que inviabiliza o dispêndio de tempo necessário para a realização de processo 
licitatório. 
        A presente solicitação justifica-se em virtude da necessidade de execução de remanescente de meta de 
obra, visto que o Contrato nº 558/2020, decorrente da Tomada de Preços nº. 07/2020, teve sua rescisão concretizada 
na data de 04/12/2020, apresentando-se necessária a execução dos serviços remanescentes para a imediata 
conclusão da meta estabelecida inicialmente no contrato citado. Cumpre observar que a empresa segunda colocada 
no certame da Tomada de Preços nº. 07/2020 demonstrou desinteresse na execução do remanescente da obra, 
conforme documento anexo. 
        Justifica-se a utilização desta hipótese de contratação direta em virtude da urgência da conclusão da obra 
para atendimento de situação que pode ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas que transitam e 
dependem do trecho, tratando-se de obra pública que deve ser brevemente entregue à comunidade de Menino 
Jesus, contemplando as parcelas da obra que, acrescidas de outros serviços que supervenientemente se mostraram 
indispensáveis, devem ser concluídas no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias consecutivos e ininterruptos.   
        Salienta-se que o Município precisou aguardar a retirada de material proveniente da obra do contrato nº 
558/2020, o qual era pertencente à empresa vencedora da licitação, sendo que a solicitação foi realizada mediante 
notificação por e-mail (cópia anexa) e o material somente foi retirado na data de 15/01/2021, permitindo apenas a 
partir desta data que a equipe técnica pudesse analisar de maneira satisfatória todos os serviços que precisam ser 
refeitos e realizados no local.  
        Além disso, enfrentou-se extenso período chuvoso na segunda quinzena de janeiro de 2021 que implicou 
na dificuldade em dar início aos serviços pelo Município em relação à necessidade de reparos no sistema de 
drenagem realizado pela empresa anteriormente contratada, bem como de serviços complementares a fim de abrir 
frente de obra para a execução da contratação em questão. 
        Por fim, cumpre observar que o caso não comporta aguardar a deflagração e conclusão de novo processo 
licitatório, pois trata-se da principal via de tráfego e acesso à comunidade, obrigando os moradores a utilizarem 
caminho alternativo de aproximadamente 7,5 km, causando inúmeros transtornos inclusive à Administração 
Municipal no que concerne ao trajeto para recolhimento de lixo das residências da comunidade.   
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         Justifica-se a quantidade tendo em vista os levantamentos técnicos e projetos atualizados da obra, 
conforme planilhas e memorial descritivo anexo. 
         O preço objeto deste Termo de Referência é proveniente de cotações com empresas do ramo, sendo que o 
valor contratado é o menor dos obtidos.     

 Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

Saldo orçamentário 
R$ 

8170 11.004 26.782.2002.1.015 4.4.90.51.02.02 000 50.000,00 
 

Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente dispensa de licitação são próprios 
do Município. 

A Comissão de Licitações, considerando o que consta no Artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93, é de parecer 
favorável a contratação da empresa PAULO ROBERTO KRAUSE LTDA, CNPJ Nº 36.551.176/0001-89, 
estabelecida na Travessa Ametista, nº 122, Bairro Vila Nova, CEP 85.605-352, Francisco Beltrão – Pr. 

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

Município. 
Francisco Beltrão, 11 de fevereiro de 2021. 

 
 

Nileide T. Perszel 
Presidente da Comissão de Licitações 

 
De acordo com a dispensa de licitação nº 12/2021, em 11 de fevereiro de 2021. 

 
 

                              Cleber Fontana 
                             Prefeito Municipal 


