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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 22/2022  

PROCESSO Nº 147/2022 - EDITAL 

 

 OBJETO – Contratação de 40 (quarenta) horas de serviços de caminhão guindaste tipo munk, 

incluindo serviços de operador, para utilização na obra de reforma do novo terminal rodoviário.  

FORNECEDOR: AUTO SOCORRO PAPA LEGUAS LTDA- ME 

CNPJ: 12.918.818/0001-77 

 

Item nº Código Especificação Quantidade Unidade Valor 

unitário 

R$ 

Valor Total 

R$ 

1 79693 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM 

CAMINHÃO GUINDASTE / 

MUNK, COM CAPACIDADE DE 

ELEVAÇÃO DE TESOURAS DE 

METAL DE 

APROXIMADAMENTE 300 KG, 

A 27 METROS OU MAIS, PARA 

COLOCAÇÃO NA COBERTURA 

DO NOVO TERMINAL 

RODOVIARIO, COM 

OPERADOR QUALIFICADO. 

40 HORA 175,00 7.000,00 

 

Valor Total do processo de Dispensa de licitação nº 22/2022: R7.000,00 (sete mil reais). 

 

JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, inc. II, da Lei nº 8.666/93. 

 

2.1. Trata-se de processo de dispensa de licitação para contratação de um caminhão guindaste tipo munk, 

com capacidade elevação de 27 metros de altura, para içamento de tesouras de cobertura, produzidas em 

metal, com aproximadamente 300 kg cada, para montagem da cobertura de zinco do novo terminal 

rodoviário, localizado no centro do município de Francisco Beltrão. 

 

2.2.  O caminhão equipado com munk, de propriedade do município, não tem capacidade de elevação 

necessária para içamento dessas tesouras para cobertura do novo terminal urbano. Levando em 

consideração a falta de equipamento do município para este serviço, bem como o prazo de inauguração da 

obra, previsto para 14 de março de 2022, com a presença de diversas autoridades, faz-se necessário a 

dispensa de licitação, para contratação de empresa especializada e com equipamento para realização do 

serviço. 

 

2.3. Quanto à quantidade ora solicitada, informamos que foi estimado 40 horas, ou seja, em torno de 5 dias 

para realização do serviço, de elevação e colocação das tesouras de metal em cima da obra com travamento 

 

2.4. O valor estimado para a contratação está de acordo com o princípio da razoabilidade, o qual se utiliza 

como parâmetro para se avaliar a adequação dos preços aferidos, através de pesquisa de preços via telefone 

às empresas que atuam no ramo do serviço que está sendo contratado. Dentre os orçamentos apresentados, 

a empresa papa léguas auto socorro, passou o menor valor, sendo assim escolhida para a contratação e 

execução do serviço 

                        

Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 
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Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

7490 11.001 15.452.1501.2.062 3.3.90.39.12.00 000 

 

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 AUTO 

SOCORRO PAPA LEGUAS LTDA- ME, inscrita no CNPJ  sob o nº 12.918.818/0001-77, estabelecida na Rua 

Campinas Nº74, Bairro Pinheirão, CEP: 85.601-480, em Francisco Beltrão/PR, considerando o disposto no 

Artigo 24, Inciso II, da Lei de Licitações nº 8.666/93 e o contido do 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, 23 de fevereiro de 2022. 

 

 

Alex Bruno Chies 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 22/2022, em 23 de fevereiro de 2022 

 

 

Cleber Fontana 

PREFEITO MUNICIPAL 

 


