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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 59/2022  

PROCESSO Nº 414/2022 - EDITAL 

 

 OBJETO – Contratação de serviços para execução da retirada e transporte de uma casa de madeira 

inteira, localizada na Rua Antônio Marcelo, 463, Bairro Luther King, incluindo o caminhão para transporte, 

equipe, carregamento, descarregamento e fornecimento e colocação de novos alicerces, de acordo com as 

especificações abaixo:  

FORNECEDOR: S L G GAZZIERO TRANSPORTE DE CASAS LTDA 

CNPJ: 33.218.491/0001-09 

Item nº  Código Especificação Quantidade Unidade Valor Total R$ 

1 81144 Serviço de retirada, transporte e realocação de 

casa de madeira inteira incluindo equipe, 

carregamento, descarregamento, fornecimento 

e colocação de novos alicerces. 

 

O local de retirada e realocação será no 

endereço atual da residência: Rua Antônio 

Marcelo, 463, Bairro Luther King,  Francisco 

Beltrão - PR   

01 UN 4.500,00 

 

Valor Total do processo de Dispensa de licitação nº 59/2022: R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). 

 

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

Pelo presente, solicitamos autorização para realização de dispensa, objetivando a contratação de empresa 

especializada em prestação de serviços para retirada, transporte e realocação de uma casa de madeira inteira, 

incluindo equipe, carregamento, descarregamento e colocação dos alicerces.  

 

O presente termo foi elaborado visando a necessidade do Poder Público Municipal de auxiliar em caráter 

situação de urgência, a realocação desta família, então residente na Rua Antônio Marcelo, 463.  

 

A realização de tal procedimento se dá em virtude do fato desta casa ter sido afetada pela Obra de Contenção 

de Cheias, realizado no limite do terreno onde esta edificação se encontra. Portanto, a Secretaria de 

Planejamento deverá intervir e quando necessário auxiliar na realocação desta casa para possibilitar a 

continuidade das obras em curso no seu entorno.  

 

Cabe destacar que somente foi localizada a existência de 3 fornecedores locais e regionais, mas somente 2 

manifestaram interesse em apresentar proposta de trabalho, motivo pelo qual se apresenta somente os dois 

orçamentos anexos.  

                            

Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

7980 11.001 15.452.1501.2.065 3.3.90.39.74.00 000 

 

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: S L G 
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GAZZIERO TRANSPORTE DE CASAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 33.218.491/0001-09, estabelecida na 

Rua Aderbal Ramos da Silva nº 38, Bairro Progresso, CEP: 89.990-000, na cidade de São Lourenço do 

Oeste/SC, 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, 13 de maio de 2022. 

 

 

Alex Bruno Chies 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

  

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 59/2022, em 13 de maio de 2022 

 

 

Cleber Fontana 

PREFEITO MUNICIPAL 
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