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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 121/2022  

PROCESSO Nº 836/2022 - EDITAL 

 

 OBJETO – Contratação de serviços para execução da vedação dos parafusos do telhado do prédio da 

Arena Cultural localizada no Parque de Exposições, de acordo com as especificações abaixo:  

 

FORNECEDOR: CALHAS BELTRÃO FUNILARIA LTDA  

CNPJ Nº: 28.375.901/0001-87 

Item 

 nº 

Código Especificação Quantidade Unidade Valor Total R$ 

1 83790 Vedação total em parafusos do telhado da arena 

cultural localizada no parque de exposições 

Jayme Canet Junior    

01 SERV 3.500,00 

 

Valor Total do processo de Dispensa de licitação nº 121/2022: R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). 

 

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

         

A contratação desde serviço se faz necessário pela infiltração de água no telhado da arena cultural, localizada 

no parque de exposição Jayme Canet Junior. O espaço está sendo reformado e estilizado para a realização de 

atividades e oficias exercidas pelo Departamento de Cultura, A execução deste trabalho é de extrema 

importância para que as infiltrações não estraguem o que já foi restaurado até o momento.  

Por conta da urgência na necessidade deste serviço, será realizado um processo de dispensa de licitação. Vale 

ressaltar que algumas empresas recusam fornecer o orçamento por conta do custo de locomoção para 

examinar o espaço a ser executado o serviço.  

        

Os serviços, objeto deste contrato, deverão ser entregues sem ônus de entrega, de acordo com as solicitações 

do Departamento de Cultura, na sede da Arena Cultural, localizada no parque de exposições Jayme Canet 

Junior Rua Peru, nº180, bairro Luther King no Município de Francisco Beltrão. 

                            

 Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

 

Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

4640 07.005 13.392.1301.1.004 3.3.90.39.16.00 000 

 

 Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente dispensa de licitação são 

oriundos da receita própria do município.   

 

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

BELTRAO FUNILARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.375.901/0001-87, estabelecida na Rua São Gabriel 

nº 352, CEP: 85.602-525, Bairro São Miguel, no município de Francisco Beltrão/PR, considerando o que consta 

no Artigo 24, Inciso II, da Lei de Licitações nº 8.666/93 e os valores obtidos na pesquisa de preços realizada 

com fornecedores, 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, 08 de setembro de 2022 
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Daniela Raitz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 121/2022, em 08 de setembro de 2022 

 

 

Cleber Fontana 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

mailto:licitacao@franciscobeltrao.com.br

