
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 38/2021  
PROCESSO Nº 258/2021 

 
OBJETO:  Contratação de empresa a prestação de serviços de instalação de colunas em drywall 

no novo Terminal Rodoviário do Município, incluindo mão de obra, material e equipamentos 
necessários para execução, de acordo com as especificações abaixo:  

 
EMPRESA CONTRATADA: LEONARDO RODRIGUES DE LARA EIRELI 
CNPJ Nº: 33.823.684/0001-80 

ITEM 

 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UN QUANT. VALOR UNITÁRIO 

R$ 

VALOR TOTAL 

R$ 

01 76303 Contratação de Mão de obra especializada para montagem 
de Colunas de Drywall nas colunas da Nova Rodoviária, 
na avenida Água Branca, nº 1.800. 
 
Especificação: 
- 443 Metros lineares de Colunas: 
- Total de 14 Colunas medindo 8 metros cada, sendo que as 
colunas terão 4 faces, as laterais terão medidas de: 0,20 x 
0,60 x 0,40 x 0,30 cm; 
14 Faixas de 8 m x 020 
14 Faixas de 8 m x 0,60 
14 Faixas de 8 m x 0,40 
14 Faixas de 8 m x 0,30 
-Serão utilizados perfis galvanizados de Drywall na 
espessura de 0,50 mm e chapa Gypsum ST com espessura de 
1,2 mm 
-Parafusos Fosforizados de 2,5 mm 
- Parafusos com buchas de 4,5 mm 
- Fita telada de 5,0 cm 
- Aplicação de massa de Drywall “ pintura não inclusa” 

SERVIÇO 1,00 17.000,00 17.000,00 

 
VALOR TOTAL DOS GASTOS COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 38/2021 R$ 17.000,00 

 
       JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, inciso II, da Lei 
8.666/93. 
 O Município de Francisco Beltrão possui, conforme estimativa do IBGE/2020, 92.216 (noventa e 
dois mil e duzentos e dezesseis) habitantes, e está localizado no centro de uma microrregião de 27 
municípios, onde também é o maior município e polo de vários serviços, como saúde, educação, 
segurança e comércio. 
        Essa crescente do município trouxe algumas demandas consideradas emergências para a 
cidade. Várias obras foram e estão sendo executadas em todo o município e entorno, visando a melhoria 
constante do fluxo de veículos, pedestres e outros. 
        Dentre elas a situação da antiga rodoviária municipal. Um prédio antigo que não suporta mais o 
crescimento da cidade e o fluxo de passageiros. 
        Ainda, por estar localizada no centro da cidade não comporta mais o fluxo de ônibus e veículos 
que ali tem de transitar. Muitas vezes as empresas de transporte não querem mais entrar no espaço da 
cidade prevendo um acidente ou até mesmo que já tenham ocorrido esses transtornos/acidentes com 
seus veículos. Geralmente esses transtornos/acidentes acabam se transformando em avarias em seus 
ônibus gerando prejuízos imensos às empresas de transporte, além de atrasar chegada e saída de linhas 
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gerando dessa maneira transtornos diversos aos passageiros. 
        Tendo conhecimento desses fatos e buscando alternativas para melhorar a qualidade dos 
usuários desse sistema a Administração Municipal buscou parceria junto ao Governo do Estado para a 
construção de um novo terminal rodoviário para o Município. 
        Essa obra já é realidade e está em fase final de construção. A administração buscou construí-la 
em local de fácil acesso aos ônibus e veículos de transportes de passageiros e mercadorias. 
        Levando em consideração que a nova Rodoviária de Francisco Beltrão é uma obra de grandes 
proporções, representando um marco histórico para município, pois atenderá a todas as expectativas 
futuras visualizadas pela administração. 
        Considerando que em toda obra de grande porte, alguns inconvenientes podem ocorrer, agora 
na fase final dos acabamentos observamos que a tubulação de água fluvial ficou exposta na parte 
interna da nova rodoviária tirando dessa maneira toda a estética e embelezamento de algumas áreas 
específicas. O projeto contemplava uma tubulação fluvial em polietileno. Porém, como são tubos de 
dimensões gigantescas visualmente e esteticamente, como já mencionado, deixaram o lugar com um 
aspecto nada bonito. Contribuindo dessa maneira para que toda a parte arquitetônica da obra se 
perdesse. 
        Dessa maneira buscamos uma alternativa rápida, viável e de baixo custo para corrigir essa 
situação. E a melhor situação encontrada foi a de instalar no local perfis galvanizados de Drywall e 
chapa Gypsum ST para corrigir o narrado. 

 Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte Saldo orçamentário R$ 

740 03.002 04.122.0404.2.097 3.3.90.39.05.00 86 481.472,12 

 

Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente dispensa de licitação são 
vinculados a Rodoviária Pública Municipal. 

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 LEONARDO RODRIGUES DE LARA EIRELI, CNPJ 
Nº 33.823.684/0001-80, com sede na Avenida Duque de Caxias, nº 332, Bairro Marrecas, CEP 85.601-190, 
Francisco Beltrão - Pr. 

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

Francisco Beltrão, 29 de março de 2021. 
 

Nileide T. Perszel 
Presidente da Comissão de Licitações 

 
De acordo com a dispensa de licitação nº 38/2021, em 29 de março de 2021. 

 
 

                         Cleber Fontana 
                        Prefeito Municipal 


