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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 119/2021  
PROCESSO Nº 864/2021 

 
 OBJETO – Serviços de isolamento térmico em veículo VAN para transporte de gêneros 
alimentícios perecíveis que compõem a alimentação escolar, de acordo com as especificações 
abaixo:  

FORNECEDOR: CARROCERIAS MARIANO PETKOWICZ LTDA - ME 
CNPJ: 81.201.279/0001-73 
Item 
 nº 

Código Especificação Quantidade Unidade Valor Total 
R$ 

01 78804 Prestação de serviços de veículo com 
isolamento térmico para o adequado 
transporte de gêneros alimentícios perecíveis 
que compõem a alimentação escolar, sendo: 
 
REVESTIMENTO DE VAN CARGA SECA 
PARA TÉRMICA: 
- Revestimento interno parede isopor 60 mm; 
- Revestimento interno em fibra branca; 
- Revestimento do assoalho chapa naval 10mm 
- mais emborrachamento 3,00 mm 
- Prateleiras 40 cm fixas.   

01 SERV 17.000,00 

 
Valor Total do processo de Dispensa de Licitação nº 119/2021: R$ 17.000,00 (dezessete mil reais). 
 
JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, inc. II, da Lei nº 
8.666/93. 
1. Justifica-se a adequação de veículo com isolamento térmico para o transporte de gêneros 
alimentícios perecíveis que compõem a alimentação escolar. 
2. A aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação de estudantes das escolas do 
campo da rede municipal de ensino de Francisco Beltrão, é questão prioritária por se saber que a 
alimentação adequada é um direito fundamental do ser humano e dever do poder público 
adotar as políticas e ações que se façam necessárias para promover e garantir a segurança 
alimentar e nutricional dos alunos. 
3. Os itens que compõem a alimentação escolar devem ser diversificados, incluindo itens 
perecíveis, a exemplo de iogurte, carnes e hortifrutigranjeiros. Esses alimentos precisam ser 
transportados para as escolas em temperatura de refrigeração, a fim de preservar a sua 
qualidade nutricional e sensorial e de prevenir a sua degradação. Assim, há necessidade de 
adequação do veículo utilizado para o transporte da merenda escolar tornando- o adequado 
para o transporte desses itens. 
4. Considerando que as escolas realizaram vários apontamentos negativos sobre as condições de 
chegada dos produtos perecíveis. Considerando a organização da logística de entrega para que 
os produtos fiquem por pouco tempo dentro do veículo. Considerando ainda o longo trajeto até 
a escola do campo, reforçamos a necessidade da adequação, visto que a estação mais quente está 
iniciando e já se apresenta o problema. 
5. A Secretaria de Educação realizou pesquisas em empresas da região que realizam este tipo de 
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serviço, e foi verificado o trabalho de qualidade em todos, desta forma foi analisado o valor 
estimado para a contratação, sendo justo e aceitável. 
 

Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

3480 07.002 12.361.1201.2.037 3.3.90.39.19.99 104 
 

Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente dispensa de 
licitação são vinculados à educação básica.   

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

CARROCERIAS MARIANO PETKOWICZ LTDA, inscrita no CNPJ  sob nº 81.201.279/0001-73, 
estabelecida à Rua Nereu Schelikmann nº 94, Bairro Pinheirinho, CEP: 85.603-005, no 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 e demais 
informações constantes no Termo de Referência que integra o presente processo.   
 

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

Francisco Beltrão/PR, 17 de novembro de 2021 
 
 

Alex Bruno Chies 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 
 

De acordo com a dispensa de licitação nº 119/2021, em 17 de novembro de 2021 
 

Cleber Fontana 
PREFEITO MUNICIPAL 

 


