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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 44/2022  

PROCESSO Nº 335/2022 - EDITAL 

 

 OBJETO – Contratação para execução de 210 metros de rufos na cobertura do novo terminal 

rodoviário, com fornecimento de todo material necessário, de acordo com as especificações abaixo:  

FORNECEDOR: CALHAS BELTRAO FUNILARIA LTDA  

CNPJ: 28.375.901/0001-87 

 

Item 

nº 

Código Especificação Quantidade Unidade Valor Total R$ 

1 80857 SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE RUFOS 

DE ZINCO COM 70 CM DE LARGURA 

POR 201 METROS DE COMPRIMENTO, 

INSTALADO CONFORME MOLDE DA 

COBERTURA, INCLUINDO TODO 

MATERIAL NECESSÁRIO PARA 

EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO.   

01 SERV 17.487,00 

 

Valor Total do processo de Dispensa de licitação nº 44/2022: R$ 17.487,00 (dezessete mil, quatrocentos e 

oitenta e sete reais). 

 

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

 

Trata-se de processo de dispensa de licitação para contratação de mão de obra especializada, para execução 

de rufos na cobertura do novo terminal rodoviário, incluindo todo material necessário. Rufo se refere ao 

Elemento, geralmente metálico/Zinco, cuja função é proteger os encontros de coberturas e paredes, evitando 

infiltrações das águas das chuvas nas juntas entre telhados e paredes ou infiltrações por capilaridade na face 

horizontal de paredes de cobertura. 

 

Justifica-se a contratação de mão de obra por dispensa de licitação, visto que o município não possui 

contrato vigente do material nas dimensões necessárias do produto para atender à necessidade da cobertura 

do novo terminal rodoviário, ou seja, sendo necessário a contratação especificamente deste serviço e 

material por dispensa de licitação. 

 

Quanto à quantidade ora solicitada, informamos que foi levantado in-loco a quantidade necessária para 

atender a demanda de material e mão de obra, para execução de rufos da cobertura do novo Terminal 

Rodoviário Urbano. 

 

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 Calhas Beltrão Funilaria, passou o menor valor, sendo assim escolhida pela administração 

municipal para a contratação e execução do serviço. 

 

                    

Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

 

Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

7490 11.001 15.452.1501.2.062 3.3.90.39.16.00 000 
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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 CALHAS 

BELTRAO FUNILARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 28.375.901/0001-87, estabelecida na Rua São Gabriel 

nº 352, CEP: 85.602-525, Bairro São Miguel, 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 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, 26 de abril de 2022. 

 

 

Alex Bruno Chies 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

  

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 44/2022, em 26 de abril de 2022 

 

 

ANTONIO PEDRON 

Prefeito Municipal em Exercício 

 

mailto:licitacao@franciscobeltrao.com.br

