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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 86/2022  

PROCESSO Nº 575/2022 - EDITAL 

 

 OBJETO – Contratação de empresa para execução de reparos nos toldos dos CMEI’s Idalino Rinaldi e 

Nancy Pinto de Moraes e nas Escolas Municipais Nossa Senhora de Fátima e Bom Pastor, incluindo a 

substituição da lona, reinstalação e fixação da estrutura dos toldos, de acordo com as especificações abaixo:  

CONTRATADA: FENIX COM. VISUAL LTDA 

CNPJ: 45.711.220/0001-61 

Item nº Código Especificação Quantidade Unidade Valor 

 Unitário R$ 

Valor 

 Total R$ 

1 82207 Prestação de serviços com troca de lona, 

reinstalação e fixação da estrutura do toldo no 

CMEI Idalino Rinaldi, sendo: 

a) 2,58 x 3,85 = 9,93  

b) 2,58 x 2,95 = 7,61 

c) 3,10 x 10,00 = 31,00 

Total m² = 48,54   

48,54 M2 105,00 5.096,70 

2 82208 Prestação de serviços com troca de lona, 

reinstalação e fixação da estrutura do toldo no 

CMEI Nancy Pinto de Moraes, sendo: 

a) 3,50 x 2,55 = 8,92 

b) 4,62 x 1,95 = 9,00 

c) 1,21 x 0,60 = 0,72 

d) 3,54 x 1,20 = 4,24 

e) 3,58 x 2,13 = 7,62 

f) 2,86 x 1,68 = 4,80 

g) 2,45 x 1,20 = 2,94 

Total m² = 38,24   

38,24 M2 105,00 4.015,20 

3 82209 Prestação de serviços com troca de lona, 

reinstalação e fixação da estrutura do toldo na 

Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima, 

sendo: 

a) 3,50 x 1,42 = 4,97 

Total m² = 4,97   

4,97 M2 105,00 521,85 

4 82210 Prestação de serviços com troca de lona, 

reinstalação e fixação da estrutura do toldo na 

Escola Municipal Bom Pastor, sendo: 

a) 11,37 x 2,03 = 23,08 

Total m² = 23,08   

23,08 M2 105,00 2.423,40 

5 82211 Prestação de serviços de instalação e fixação da 

estrutura de janela em lona transparente na 

Escola Municipal Bom Pastor, sendo: 

a) 1,82 x 1,78 = 3,23 

Total m² = 3,23   

3,23 M2 190,00 613,70 

 

Valor Total do processo de Dispensa de licitação nº 86/2022: R$ 12.670,85 (doze mil, seiscentos e setenta reais 

e oitenta e cinco centavos). 

 

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

 

2.1 O objetivo da presente contratação é a realização da manutenção e reforma dos toldos nas unidades 

escolares CMEI Idalino Rinaldi, CMEI Nancy Pinto de Moraes, Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima, 

Escola Municipal Bom Pastor. 
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2.2 Considerando que na lona destes toldos já apresentavam deterioração das ações ao longo do tempo, com 

as fortes chuvas e temporais ocorridos no último mês, acabaram se rasgando deixando sem condições de uso 

ou para os fins que se destinam. 

 

2.3 Considerando que não há licitação vigente para tal serviço, somente instalação de toldo com lona e 

estrutura e a necessidade desta secretaria é somente a troca da lona do toldo, aproveitando os materiais 

estruturais dos toldos que comportam sua reutilização, visando economicidade para o município; 

 

2.4 Considerando que os serviços se justificam pela necessidade de proteção às crianças contra exposição às 

chuvas ao saírem e entrarem na escola/ CMEI e devido ao clima frio e chuvoso do outono e inverno de nossa 

região torna-se uma ação de emergência. 

 

2.5 Para obter o custo quando da elaboração do termo de referência, foram feitas pesquisas com fornecedores 

locais, com disponibilidade para o atendimento da demanda e ainda apresentando custo menor em 

comparação com outras empresas do mesmo ramo de atividade, bem como compatíveis com os praticados no 

mercado local. As propostas apresentadas pelas empresas são semelhantes e compatíveis a necessidade desta 

secretaria, ficando a escolha vinculada ao critério de menor preço e disponibilidade de execução dos serviços. 

Os documentos comprobatórios encontram-se em anexo ao processo. 

                          

 Os recursos orçamentários estão previstos na(s) conta(s): 

 

Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

3380 
07.002 

12.361.1201.2.032  

3.3.90.39.16.00 

104 

3800 12.365.1201.2.034 103 

 

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

licitação são vinculados à educação básica. 

 

 A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação da empresa FENIX COM. 

VISUAL LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 45.711.220/0001-61, estabelecida na Rua Vicente Setembrino Palottin, 

nº 30, Fundos, Bairro Padre Ulrico, CEP: 85.604-446 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, 05 de julho de 2022. 

 

 

Daniela Raitz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 86/2022, em 05 de julho de 2022 

 

 

Cleber Fontana 

PREFEITO MUNICIPAL 
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