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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 85/2022  

PROCESSO Nº 571/2022 - EDITAL 

 

 OBJETO – Contratação para execução de reparos na rede hidráulica principal e na rede destinada ao 

corpo de bombeiros, do Terminal Rodoviário de Francisco Beltrão, incluindo o fornecimento da mão e obra e 

o material necessário., de acordo com as especificações abaixo:  

CONTRATADO: DOUGLAS FRANK FARINON 06218197948 - MEI 

CNPJ: 20.438.878/0001-10 

 

Item nº Código Especificação Quantidade Unidade Valor Total R$ 

1 82205 execução de reparos na rede hidráulica principal e na rede 

destinada ao corpo de bombeiros, do Terminal Rodoviário de 

Francisco Beltrão, incluindo o fornecimento da mão e obra e o 

material necessário.   

01 SERV 13.145,69 

 

Valor Total do processo de Dispensa de licitação nº 85/2022: R$ 13.145,69 (treze mil, cento e quarenta e cinco 

reais e sessenta e nove centavos). 

 

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

 

Devido aumento do consumo de água no terminal rodoviário municipal, sem justificativa, onde a capacidade 

do reservatório é de 24,03 mil m³. sem vazamentos aparentes, suspeita que havia rompimento dos canos no 

subsolo, também incluso rede de combate a incêndio, que estava rompido, demandando grande empenho do 

profissional para conserto dos canos de metal. 

 

Durante o mês de fevereiro de 2022, foi necessário acionar a Sanepar por três vezes, para fornecer água com 

caminhões, pois o reservatório não parava cheio, mesmo com a água da rua ligado 24 horas. 

 

Devido as circunstancias, e que o Terminal Rodoviário funciona 24 horas, com grande circulação de 

passageiros, usuários e funcionários, e uso dos banheiros, houve a necessidade de contratação de profissional 

com equipamentos específicos e habilidade em detectar o vazamento, de forma emergencial, pois a prefeitura 

não possui pessoal e equipamento para esse fim. 

 

Em anexo fotos dos canos encontrados rompidos, e peças necessárias para o conserto. 

 

              Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

7500 11.001 15.452.1501.2.062 3.3.90.39.16.00 86 

 

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

de licitação: Rodoviária pública Municipal. 

 

 A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação da Pessoa Jurídica: 

DOUGLAS FRANK FARINON 06218197948, inscrito no CNPJ sob nº 20.438.878/0001-10, estabelecida na Rua 

Manaus, nº 271, CEP: 85.601-200, Bairro Alvorada, 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. 
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Francisco Beltrão/PR, 05 de julho de 2022. 

 

 

Daniela Raitz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 85/2022, em 05 de julho de 2022 

 

 

Cleber Fontana 

PREFEITO MUNICIPAL 
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