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PROCESSO Nº 615/2022  

PROCESSO 1 DOC Nº 20.011/2022 

 

 OBJETO – Contratação de serviços para realização de transporte de mudança da unidade do CAPS e 

da Clínica de Saúde Mental, para novo local de atendimento, na Rua Maringá, nº 1400, no Bairro Vila Nova, de acordo 

com as especificações abaixo:  

 

FORNECEDOR: VANDERLEI DE OLIVEIRA 

CNPJ: 40.809.877/0001-42 

Item 

 nº 

Código Especificação Valor Total R$ 

1 82621 Prestação de serviços para transporte de mudança da unidade do CAPS e 

da Clínica de Saúde Mental, para novo local de atendimento, na Rua 

Maringá, nº 1400, no Bairro Vila Nova. 

2.000,00 

 

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

O presente termo visa a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de mudança, 

consistente em embalagens de bens móveis, desmontagem e montagem, carregamento ao veículo transportador, 

transporte até o local do novo endereço, descarga alocação desembalagem e instalação dos moveis. Esse transporte será 

entre endereços situados no município de Francisco Beltrão – Pr. Essa mudança refere-se a Unidade de Saúde - CAPS e 

a Clínica de Saúde Mental para novo local de atendimento localizado na Rua Maringa nº 1400, Bairro Vila 

Nova/Francisco Beltrão-Pr, visando um melhor atendimento para seus usuários, e demais indivíduos que necessitam 

desses serviços públicos, o local possui espaço mais amplo onde o CAPS e a Clínica de saúde mental atenderão juntos. 

O valor estimado para a contratação está de acordo com o princípio da razoabilidade, para definição 

usamos como parâmetro para se avaliar a adequação dos preços aferidos por meio de orçamentos que estão em anexo. 

Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

6020 08.006 10.302.1001.2.050 3.3.90.39.74.00 494 

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

são vinculados ao Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.  

 

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

OLIVEIRA inscrita no CNPJ sob nº 40.809.877/0001-42, estabelecida na Rua Senador Vergueiro, nº 366, Bairro 

Guanabara, CEP: 85.604-220, na cidade de 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, 19 de julho de 2022. 

 

 

Daniela Raitz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

Alex Bruno Chies 

Membro da Comissão Permanente de Licitações 

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 91/2022, em  de julho de 2022 

 

 

Cleber Fontana 

PREFEITO MUNICIPAL 

 


