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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 126/2022  

PROCESSO Nº 858/2022 - EDITAL 

 

 OBJETO – Aquisição de 60 (sessenta) chapas de compensado naval para montagem do tablado e 

fixação das placas de publicidade do evento "Beltrão Open 2022", de acordo com as especificações abaixo:  

 

FORNECEDOR: MADEBEL COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA MOVEIS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME 

CNPJ: 09.513.894/0001-98 

Item nº Código Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário R$ Valor Total R$ 

1 66792 Chapa de compensado naval nas 

medidas 1600 x 2200 x 15 mm    

60 UN 275,00 16.500,00 

 

Valor Total do processo de Dispensa de licitação nº 126/2022: R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais). 

 

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

 

Justificamos a realização do presente processo licitatório tendo em vista a necessidade de aquisição de chapas 

de compensado naval para serem usadas na montagem do tablado para as competições de basquete em trio 

e para suporte das placas de publicidade dentro da arena que será montada no Calçadão Central, para o 

evento Beltrão Open 2022, que será realizado de 04 a 27 de outubro. 

 

Serão adquiridas chapas de compensado naval nas medidas 1600 x 2200 x 15 mm. A escolha desse material se 

deu por razões técnicas, tendo como pontos favoráveis a sua praticidade no manuseio, a sua resistência e 

facilidade nos processos de montagem e desmontagem, além de serem úteis para outras finalidades, a critério 

da Administração Municipal. 

 

Fizemos contato com a empresa Construmax, detentora do contrato para fornecimento de material estrutural, 

através do Pregão 213/2021, sendo que o valor repassado por unidade da chapa de 15mm, ficou muito acima 

da média praticada no mercado. Diante disso, procuramos orçamentos com demais empresas do segmento, 

sendo que os valores praticados pela empresa Madebel foram menores e assim considerado como vantajosa 

a contratação via Dispensa de Licitação para adquirir as chapas de compensado naval, quando em 

comparação com a empresa Construmax.  

 

Conclui-se, portanto que se tornou mais vantajoso ao município adquirir o produto com a empresa fabricante 

(Madebel) quando em comparação com a empresa revendedora (Construmax). 

 

No quadro demonstrativo de valores, no anexo I do presente Termo de Referência, estão dispostos todos os 

números para comparação quanto aos valores praticados pelas empresas. 

 

As especificações dos objetos cotados atendem a real necessidade pretendida. 

Em relação à quantidade a ser solicitada, foi apurada de acordo com a real necessidade 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 da razoabilidade, para os tais usamos 

como parâmetro para se avaliar a adequação dos preços aferidos por meio de ORÇAMENTO FÍSICO e via 

TELEFONE, segundo Decreto Municipal nº 417/2018, sendo que o mesmo pode ser conferido de acordo com 

a planilha em anexo. 

                         

 Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 
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Conta Órgão/Unidade Funcional Programática Elemento de despesa Fonte 

9970 14.001 27.812.2701.2.081 3.3.90.30.24.00 000 

 

 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 MADEBEL 

COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA MOVEIS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob nº 

09.513.894/0001-98, estabelecida na Avenida Dom Agostinho Jose Sartori nº 2552, CEP: 85.601-400, Bairro São 

Cristóvão, município 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, 16 de setembro de 2022 

 

 

Daniela Raitz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 126/2022, em 16 de setembro de 2022 

 

 

Cleber Fontana 

PREFEITO MUNICIPAL 
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