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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 106/2021  
PROCESSO Nº 768/2021 

 
 OBJETO – Prestação de serviços para instalação de 72,00m2 de manta asfáltica 
aluminizada na cobertura do Ginásio de Esportes Arrudão, de acordo com as especificações 
abaixo:  

FORNECEDOR: Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 
CNPJ nº 11.938.389/0001-37 
 

Item 
 nº 

Código Especificação Quantidade Unidade Valor Total R$ 

1 78448 Serviço de instalação de 72 m² de manta 
asfáltica aluminizada na cobertura do 
Ginásio de Esportes Arrudão, estabelecido 
na Rua Tenente Camargo, nº 788, Bairro 
Presidente Kennedy, município de 
Francisco Beltrão - PR.   

01 SERV 12.200,00 

 
Valor TOTAL do processo de Dispensa de Licitação nº 106/2021: R$ 12.200,00 (doze mil e duzentos 
reais). 

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

Federal nº 8.666/93. 
- Justificamos a realização deste processo licitatório tendo em vista a necessidade de sanar o 
problema das goteiras que incidem sobre a quadra do Ginásio de Esportes Arrudão em dias 
de chuva. 
- Recentemente foi realizada a troca total da cobertura antiga de zinco por telhas em aluzinco 
com isopor, porém foram surgindo goteiras. Como a quadra de esportes do referido ginásio é 
feita em madeira, a infiltração da água advinda das goteiras pode vir a comprometer sua 
estrutura. Outro problema verificado é a impossibilidade de realizar qualquer competição 
nesta quadra em dias de chuva, tendo em vista que a umidade provocada pelas goteiras 
impede a aderência dos calçados dos atletas, aumentando assim o risco de haver quedas e 
acidentes graves.  
- Será colocado uma faixa de manta asfáltica aluminizada de sobre a cobertura de aluzinco já 
existente, de aproximadamente 72 m² (0,90 cm x 80 m - noventa centímetros de largura por 
oitenta metros de comprimento) no cume da cobertura, que é o local identificado onde ocorre 
a infiltração de água. 
- O município de Francisco Beltrão não dispõem de equipe com capacidade técnica para estar 
realizando este serviço, pois o mesmo é de risco devido a altura e demandaria de 
equipamentos adequados para este serviço.  
- O valor estimado para a contratação está de acordo com o princípio da razoabilidade, para 
os tais, usamos como parâmetro para se avaliar a adequação dos preços aferidos por meio de 
orçamento físico, nota paraná, internet, contato telefônico, segundo Decreto Municipal nº 
417/2018, sendo que o mesmo pode ser conferido de acordo com a planilha em anexo. 
                            

Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte 
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9370 14.001 27.812.2701.1.017 3.3.90.39.16.00 000 
Os recursos 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 Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 
11.938.389/0001-37, estabelecida na Rua CAROLINA ZANETTE MARCELLO, 186 CEP: 
85.605-504 – Bairro Luther King, município de Francisco Beltrão/PR, considerando o que 
consta no Artigo 24, inc. II, da Lei de Licitações nº 8.666/93 e os valores obtidos na pesquisa 
de preços realizada com fornecedores, 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, 19 de outubro de 2021 
 
 
 

Alex Bruno Chies 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 
 

Daniela Raitz 
Membro da Comissão Permanente de Licitações 

 


