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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 67/2022  

PROCESSO Nº 450/2022 

 

 OBJETO – Aquisição de madeira beneficiada para utilização em edificação de estrutura tipo 

pergolado junto ao prédio do novo Terminal Urbano Municipal, de acordo com as especificações abaixo:  

FORNECEDOR: DECOL BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA 

CNPJ: 39.473.106/0001-48 

 

Item 

 nº 

Código Especificação Quantidade Unidade Valor 

 Unitário R$ 

Valor 

 Total R$ 

1 81288 MADEIRA BENEFICIADA PARA 

PERGOLADO COM AS SEGUINTES 

MEDIDAS: 0,10X0,20X6,00 METROS.  

 
O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE 

PERFEITAMENTE ACABADO, LIVRE 

DE QUALQUER FALHA OU 

IMPERFEIÇÃO   

24 UN 332,50 7.980,00 

 

Valor Total do processo de Dispensa de Licitação nº 67/2022: R$ 7.980,00 (sete mil, novecentos e oitenta 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 empresa visando o fornecimento de 

madeira beneficiada (plainadas e acabadas), as quais serão utilizadas para edificação de uma estrutura tipo 

pergolado no novo terminal rodoviário. 

 

Um pergolado, é uma estrutura que consiste em pilares ou colunas que sustentam um telhado com vigas ou 

treliças em filas paralelas. Esse telhado pode ser coberto com vidro ou outro tipo de material e até mesmo 

pode ficar aberto para dar uma iluminação natural ao local. São estruturas geralmente usadas para deixar 

jardins e áreas externas mais charmosas e aconchegantes. Também conhecidos como pérgolas, eles podem 

ser feitos com diversos materiais e apresentar estilos e usos variados. Neste caso, as 24 madeiras com as 

medidas necessárias, serão colocadas em uma estrutura de concreto já existente no local, fincando com uma 

aparência próxima de um pergolado, e posteriormente receberá uma camada de verniz, visando uma maior 

durabilidade do material. Essa estrutura será montada na frente do novo terminal rodoviário, dando uma 

aparência harmônica, no acesso ao espaço. 

                

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

vigente para fornecimento do objeto, nas medidas necessárias para a perfeita execução e acabamento da 

estrutura. 

            

Quanto à quantidade ora solicitada, informamos que foi levantado junto ao corpo técnico responsável pela 

obra do novo terminal rodoviário, a quantidade necessária conforme projeto, para execução da estrutura 

completa. 

              

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 físicos às empresas 

que atuam no ramo da venda do material a ser adquirido. Dentre os orçamentos apresentados, a empresa, 

SOLANO MADEIRAS, apresentou a proposta mais baixa. No entanto, a empresa orçou o objeto com 

dimensões inferiores as necessárias e requeridas pelo município, sendo assim desconsiderada. O próximo 
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orçamento mais atrativo foi da empresa DECOL BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA, sendo então a 

empresa apta a fornecer o objeto solicitado.  

                            

Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

 

Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

7440 11.001 15.452.1501.2.062 3.3.90.30.24.00 86 

 

Os recursos financeiros destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente Dispensa de 

licitação são oriundos da receita: Rodoviária pública Municipal.  

 

A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação da empresa DECOL 

BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 39.473.106/0001-48, estabelecida na 

Rua Erexim nº 33, Barracão Fundos, CEP: 85.604-110, Bairro Guanabara, 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 integra o presente processo.   

 

A Comissão Permanente de Licitação submete este processo a apreciação e parecer da Assessoria 

Jurídica do Município. 

 

Francisco Beltrão/PR, 25 de maio de 2022. 

 

 

Alex Bruno Chies 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 67/2022, em 20 de maio de 2022 

 

 

Cleber Fontana 

PREFEITO MUNICIPAL 
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