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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 32/2022  
PROCESSO Nº 253/2022 - EDITAL 

 

 OBJETO – Contratação para execução de limpeza, restauração e pintura da estátua do Cristo 

Redentor, incluindo material e mão-de-obra, de acordo com as especificações abaixo:  

FORNECEDOR: LEANDRO LUIZ LOPES 

CNPJ: 14.134.591/0001-02 

Item nº Código Especificação Quantidade Unidade Valor Total R$ 

1 080142 Prestação de serviço de lavagem, restauração de 

reparos e pintura da estátua do cristo no Morro do 

Calvário em Francisco Beltrão. 

01 SERVIÇO 25.500,00 

 

Valor Total do processo de Dispensa de licitação nº 32/2022: R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos 

reais).  

 

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

 

Nosso município têm uma grande tradição religiosa. Um dos maiores eventos religiosos que temos 

todos os anos é a comemoração da Páscoa, que se dá no que se denomina “Semana Santa”. Como nossa 

cidade têm com um dos nossos maiores pontos turísticos o “Morro do Cristo” é normal nessa semana o 

mesmo receber milhares de visitantes, em um grande momento de fé. Como o morro do Cristo é patrimônio 

tombado pelo município, é nossa responsabilidade que o mesmo seja adequadamente preparado para 

receber todos esses visitantes. É a época do ano em que o mesmo é pintado e feito trabalho de melhorias em 

sua estrutura. Um dos locais, que em média a cada dois anos precisa ser dado uma atenção especial na 

recuperação, é a própria estátua do Cristo. Como a última ocorreu em 2019 teremos que refazê-la neste ano. 

Em 2017 quando foi utilizado um caminhão MUNCK para levar os pintores até os 22 metros de altura da 

estátua, tivemos grandes avarias no caminho utilizado para subir até o cume do morro, o que torna 

impeditivo utilizarmos novamente esse tipo de estrutura para podermos ter o acesso necessário. Sendo assim 

optou-se por realizar o serviço com a utilização de andaime em formato italiano e também prática de rapel, 

para isso a empresa contratada fornecerá profissional habilitado para serviço em altura com licença nr35, 

com treinamento e experiencia para utilização das técnicas de alpinismo e pintura, também fornecerá a 

equipe habilitada para a montagem dos andaimes.  

Por conta do curto prazo para um processo licitatório, tendo em vista que faltam 17 dias para a 

Páscoa, decidimos realizar a contratação do meio de Dispensa de licitação. Os valores orçados estão dentro 

do praticado no mercado e segue em anexo a este termo. 

                            

Os recursos orçamentários estão previstos nas contas: 

 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

7980 11.001 15.452.1501.2.065 3.3.90.39.16.00 000 

 

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 Pessoa Jurídica: 

LEANDRO LUIZ LOPES, inscrito no CNPJ sob nº 14.134.591/0001-02, cito à Rua Amapá, nº 752, Bairro 
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Pinheirão, CEP: 85.603-200 em Francisco Beltrão/PR, considerando o disposto no Artigo 24, Inciso I, da Lei 

de Licitações nº 8.666/93 e o contido do Termo e Referência e anexos 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, 01 de abril de 2022. 

 

 

 

Alex Bruno Chies 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

  

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 32/2022, em 01 de abril de 2022 

 

 

 

Cleber Fontana 

PREFEITO MUNICIPAL 
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