
MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 

 OBJETO – Aquisição e instalação da bomba hidráulica, motor, serviço de torno e revisão em todo o 
sistema de hidrantes no Ginásio de Esportes
 
FORNECEDOR: LUCIR COLPANI 
CNPJ: 14.072.205/0001-97 

Item código Especificação 
 

 

01 83039 Bomba hidráulica e motor de 7,5 CV, 
trifásico, 2 ½”. 

02 83040 

 

Mão de obra para instalação de 
bomba hidráulica e readequação do 
sistema de hidrantes. 

 
Valor total do processo de Dispensa de licitação nº 
cinquenta reais). 
 

JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, 
Justificamos a realização do presente processo 

da bomba hidráulica e motor para atender àexigência do Corpo de Bombeiros quanto ao sistema de 
Prevenção de Incêndios no GinásioArrudão.

O referido ginásio possui um sistema de hidrantes que não atende 
Ajustamento de Conduta, devendo o mesmo ser readequadode acordo com as normas vigentes.

Além da instalação, será realizado o serviço de torno, instalação de canos,registros, válvulas e demais 
objetos necessários para compleme
esse material complementar foiadquirido junto à empresa Construmax, conforme nota de empenho em 
anexo, tendo emvista que o sistema de hidrantes não funcionava corretamente.

Além dos materiais hidráulicos já mencionados, a Secretaria de Esportes fezainda a aquisição de uma 
cisterna com capacidade para armazenar 20.000 litros de água econfeccionou a base de concreto para sua 
sustentação, faltando apenas adquirir e instalaro equipamento p
ginásio e readequadar todo osistema de hidrantes do Ginásio de Esportes Arrudão.

O modelo e as especificações do objeto cotado atendem a real necessidadepretendida.
Não há licitação vigente que contemple a aquisição e 
Em relação à quantidade a ser solicitada, foi apurada de acordo com a realnecessidade e o valor para 

a contratação foi estimado com base em orçamentos, em anexo.
O valor estimado para a contratação está de acordo com o princ

usamos como parâmetro para se avaliar a adequação dospreços aferidos por meio 
telefone, segundo DecretoMunicipal nº 417/2018, sendo que o mesmo pode ser conferido de acordo com a 
planilha em anexo. 

Os recursos orçamentários estão previstos nas contas:

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática

9800 
14.001 

9820 
 
 Os recursos financeiros destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente 
licitação são oriundos da receita própria do Município

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 99/2022  
PROCESSO Nº 672/2022 

PROCESSO 1 DOC Nº 21.198/2022 
 

Aquisição e instalação da bomba hidráulica, motor, serviço de torno e revisão em todo o 
de Esportes Arrudão, de acordo com as especificações abaixo: 

LUCIR COLPANI - ME. 

Quantidade Unidade Valor unitário 
R$

Bomba hidráulica e motor de 7,5 CV, 01 un 7.950,00

Mão de obra para instalação de 
bomba hidráulica e readequação do 

 

01 serviço 8.500,00

otal do processo de Dispensa de licitação nº 99/2022: R$ 16.450,00 (dezesseis mil e quatrocentos e 

JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, inc.
Justificamos a realização do presente processo tendo em vista anecessidade de aquisição e instalação 

da bomba hidráulica e motor para atender àexigência do Corpo de Bombeiros quanto ao sistema de 
Prevenção de Incêndios no GinásioArrudão. 

O referido ginásio possui um sistema de hidrantes que não atende àsexigências do TAC 
Ajustamento de Conduta, devendo o mesmo ser readequadode acordo com as normas vigentes.

Além da instalação, será realizado o serviço de torno, instalação de canos,registros, válvulas e demais 
objetos necessários para complementar o sistema dehidrantes existente no referido Ginásio, sendo que todo 
esse material complementar foiadquirido junto à empresa Construmax, conforme nota de empenho em 
anexo, tendo emvista que o sistema de hidrantes não funcionava corretamente. 

ateriais hidráulicos já mencionados, a Secretaria de Esportes fezainda a aquisição de uma 
cisterna com capacidade para armazenar 20.000 litros de água econfeccionou a base de concreto para sua 
sustentação, faltando apenas adquirir e instalaro equipamento para bombear a água para o interior do 
ginásio e readequadar todo osistema de hidrantes do Ginásio de Esportes Arrudão. 

O modelo e as especificações do objeto cotado atendem a real necessidadepretendida.
Não há licitação vigente que contemple a aquisição e instalação do objeto emquestão.
Em relação à quantidade a ser solicitada, foi apurada de acordo com a realnecessidade e o valor para 

a contratação foi estimado com base em orçamentos, em anexo. 
O valor estimado para a contratação está de acordo com o princípio darazoabilidade

usamos como parâmetro para se avaliar a adequação dospreços aferidos por meio 
, segundo DecretoMunicipal nº 417/2018, sendo que o mesmo pode ser conferido de acordo com a 

s recursos orçamentários estão previstos nas contas: 

Funcional programática Elemento de despesa

27.812.2701.1.014 
3.3.90.30.25.00
3.3.90.39.17.00

destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente 
receita própria do Município. 

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Telefone: (46) 3520-2103 Página 1 

Aquisição e instalação da bomba hidráulica, motor, serviço de torno e revisão em todo o 
de acordo com as especificações abaixo:  

Valor unitário 
R$ 

Valor total R$  

7.950,00 7.950,00 

8.500,00 8.500,00 

16.450,00 (dezesseis mil e quatrocentos e 

inc. II, da Lei nº 8.666/93 
tendo em vista anecessidade de aquisição e instalação 

da bomba hidráulica e motor para atender àexigência do Corpo de Bombeiros quanto ao sistema de 

àsexigências do TAC – Termo de 
Ajustamento de Conduta, devendo o mesmo ser readequadode acordo com as normas vigentes. 

Além da instalação, será realizado o serviço de torno, instalação de canos,registros, válvulas e demais 
ntar o sistema dehidrantes existente no referido Ginásio, sendo que todo 

esse material complementar foiadquirido junto à empresa Construmax, conforme nota de empenho em 

ateriais hidráulicos já mencionados, a Secretaria de Esportes fezainda a aquisição de uma 
cisterna com capacidade para armazenar 20.000 litros de água econfeccionou a base de concreto para sua 

ara bombear a água para o interior do 
 

O modelo e as especificações do objeto cotado atendem a real necessidadepretendida. 
instalação do objeto emquestão. 

Em relação à quantidade a ser solicitada, foi apurada de acordo com a realnecessidade e o valor para 

pio darazoabilidade e para os tais 
usamos como parâmetro para se avaliar a adequação dospreços aferidos por meio de orçamento físico e via 

, segundo DecretoMunicipal nº 417/2018, sendo que o mesmo pode ser conferido de acordo com a 

Elemento de despesa Fonte 

3.3.90.30.25.00 000 
3.3.90.39.17.00 000 

destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente Dispensa de 



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br

 
 A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação d
COLPANI – ME, CNPJ nº 14.072.205/0001
CEP 85.604-483, na cidade de Francisco Beltrão 
de Licitações nº 8.666/93 e o contido do Termo de Referência 
 
 A Comissão Permanente de Licitação submete este processo a apreciação e parecer da Assessoria 
Jurídica do Município. 
 

Francisco Beltrão/PR, 

Presidente

De acordo com a 

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520

A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação d
14.072.205/0001-97, estabelecida na Rua Otacilio de Brito

, na cidade de Francisco Beltrão – PR., considerando o disposto no Artigo 24, Inciso II, da Lei 
o contido do Termo de Referência e anexos, que integram

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

Francisco Beltrão/PR,  02 de agosto de 2022. 
 
 

Daniela Raitz 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 
 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 99/2022, em 02 de agosto
 
 

Cleber Fontana 
PREFEITO MUNICIPAL 

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Telefone: (46) 3520-2103 Página 2 

A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação da empresa LUCIR 
Rua Otacilio de Brito, 487, Bairro Padre Ulrico, 

no Artigo 24, Inciso II, da Lei 
m o presente processo.   

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

agosto de 2022 


