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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 28/2022  

PROCESSO Nº 209/2022 - EDITAL 

 

 OBJETO – Contratação de empresa para execução da substituição de dois vãos de vidro com porta, 

no prédio do novo Terminal Rodoviário, incluindo o fornecimento do material e da mão de obra, de acordo 

com as especificações abaixo:  

FORNECEDOR: FREITAS E STUMPF COMERCIO DE VIDROS LTDA 

CNPJ: 19.779.277/0001-92 

 

Item 

 nº 

Código Especificação Quantidade Unidade Valor Total R$ 

1 80081 Serviços de substituição e reparos em partes 

da fachada de vidros parte interna e externa 

do Terminal Rodoviário Municipal, localizado 

na Av.Ernesto Gagliotto nº 1800 Bairro Água 

Branca em Fco. Beltrão, incluindo: 

- 23,6 metros de tubo de ferro chapa 14mm 

com pintura epóxi e pintura cinza no padrão 

da estrutura existente;  

- 03 unidades de Vidro Incolor 8 mm medida 

de 950/1400;  

- 7 barras de 6 metros de Tubo em Alumínio 

5/10 cm; 

- 03 barras de 6 metros de Perfil U no alumínio 

fosco;  

- Mão-de-Obra para: desmontar e montar dois 

vãos de vidro com portas medindo 7,90 x 3,90 

metros, remover e reinstalar 7 vidros, parte 

externa, incluindo montagem, colocação e os 

materiais   

01 SERV 11.060,00 

 

Valor Total do processo de Dispensa de licitação nº 28/2022: R$ 11.060,00 (onze mil e sessenta reais). 

 

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

 

O presente Termo de Referência tem por objeto a Dispensa de Licitação com vistas à aquisição de 

mão de obra e estrutura, parte em alumínio, parte em ferro, para consertar estragos ocasionados pelo 

vendaval ocorrido em novembro de 2021, no terminal rodoviário Municipal, localizada na Av. Ernesto 

Gagliotto, nº 1800 - Água Branca, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 

instrumento.  

 

Devido o vendaval ocorrido em Francisco Beltrão e região, em novembro de 2021, houve danos em 

partes na fachada de vidros, parte interna e externa do Terminal Rodoviário Municipal. Uma das laterais 

encontra-se sem o vidros, que quebraram durante a tempestade, com a possibilidade de temporais com 

vento, há risco de maiores danos se o vento adentrar a rodoviária. 

 

Será fornecida mão de obra, estrutura de ferro, para reforço, pois a estrutura está comprometida, 

sendo necessário desmontar e montar dois vão de vidros de 7.90m x 3.90m incluindo tubo de ferro de 5cm x 

10 cm chapa 14mm, com pintura epóxi parte interna. Reforço na estrutura de alumínio, cada vidro com 

suporte de 5cm x 10cm, mais adequações, parte externa. Conforme registro por imagens em anexo. 
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Os recursos orçamentários estão previstos nas contas: 

 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

7490 
11.001 15.452.1501.2.062 

3.3.90.39.16.00 000 

7430 3.3.90.30.24.00 000 

 

Os recursos financeiros 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 FREITAS E 

STUMPF COMERCIO DE VIDROS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 19.779.277/0001-92, estabelecida na Rua 

Indaiatuba nº 48 , Bairro Pinheirão, CEP: 85.603-230, 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, 14 de março de 2022. 

 

 

 

Alex Bruno Chies 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

  

 

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 28/2022, em 14 de março de 2022 

 

 

Cleber Fontana 

PREFEITO MUNICIPAL 
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