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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 130/2022  

PROCESSO Nº 874/2022 - EDITAL 

 

 OBJETO – Execução de piso polido com acabamento em resina e juntas de dilatação, no prédio onde 

será instalado o Mercado Municipal, incluindo mão-de-obra e fornecimento de todo o material necessário, 

exceto o concreto., de acordo com as especificações abaixo:  

FORNECEDOR: UNIPISOS - COMERCIO DE PISOS EM GRANETINA LTDA - ME 

CNPJ: 07.929.444/0001-55 

Item 

 nº 

Código Especificação Quantidade Unidade Valor  

Unitário R$ 

Valor 

 Total R$ 

1 83981 SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PISO POLIDO 

COM ACABAMENTO EM RESINA E 

JUNTAS DE DILATAÇÃO, ALEM DO 

FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL 

PARA PERFEITA EXECUÇÃO DA RESINA 

E DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO 

(FORNECIMENTO DO CONCRETO POR 

CONTA DO CONTRATANTE).   

1.400 M2 22,50 31.500,00 

 

Valor Total do processo de Dispensa de licitação nº 130/2022: R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais). 

 

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

 

Trata-se de processo de dispensa de licitação para contratação de mão de obra especializada, para execução de 

piso em concreto polido, no futuro mercado municipal, junto ao novo terminal rodoviário. O piso de concreto 

polido é de fácil manutenção devido a sua superfície lisa, não acumulando sujeira e nem pó. Tem uma vida 

útil mais longa se comparado à carpetes, pisos de madeira e cerâmicas. Esse tipo de revestimento reduz, 

consideravelmente, a proliferação de mofos, ácaros e bactérias. 

                 

Justifica-se a contratação de mão de obra por dispensa de licitação, visto que o município não possui contrato 

vigente deste tipo de serviço e também leva-se em consideração que o prazo de inauguração está previsto para 

outubro, sendo que o prazo para execução de todo o piso é de aproximadamente 10 (dez) dias. A rapidez para 

executar o piso é de fundamental importância, pois somente após o piso pronto será possível iniciar a 

montagem de toda a parte de mobília e elétrica e demais objetos, afim de atender com qualidade à necessidade 

do mercado municipal, trazendo um ambiente confortável e agradável a todos que frequentarão o espaço.  

               

Quanto à quantidade ora solicitada, informamos que foi levantado in-loco a quantidade necessária para atender 

a demanda de material e mão de obra, para execução de todo o piso polido do novo Mercado Municipal.  

               

O valor estimado para a contratação está de acordo com o princípio da razoabilidade, o qual se utiliza como 

parâmetro para se avaliar a adequação dos preços aferidos, através de pesquisa de preços via orçamento físico 

às empresas que atuam no ramo do serviço que está sendo contratado. Dentre os orçamentos apresentados, a 

empresa Unipisos Comércio de Pisos em Granitina, passou a proposta mais vantajosa, sendo assim, escolhida 

pela administração municipal para a contratação e execução do serviço. 

                            

 Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

7490 11.001 15.452.1501.2.062 3.3.90.39.16.00 000 

 

 Os recursos financeiros destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente Dispensa de 
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licitação são oriundos da receita própria do município.   

 

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

COMERCIO DE PISOS EM GRANETINA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 07.929.444/0001-55, 

estabelecida na Rodovia Contorno Norte, nº 491, Bairro Padre Ulrico, Lote Rural nº 92D, Gleba 16 FB, CEP: 

85.604-278 – no município de Francisco Beltrão/PR, considerando o disposto no Artigo 24, Inciso I, 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, 21 de setembro de 2022 

 

 

Daniela Raitz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 130/2022, em 21 de setembro de 2022 

 

 

ANTONIO PEDRON 

Prefeito Municipal em Exercício 
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