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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 136/2022  

PROCESSO Nº 900/2022 - EDITAL 

 

 OBJETO – Prestação de serviços para execução da desmontagem e retirada da estrutura do antigo 

terminal urbano municipal, localizado na Rua Antonina, anexo à Praça da Liberdade., de acordo com as 

especificações abaixo:  

 

FORNECEDOR: LUCIR COLPANI - ME 

CNPJ: 14.072.205/0001-97 

Item nº Código Especificação Valor Total R$ 

1 84008 Serviço de desmontagem e retirada do antigo Terminal Urbano de 

Francisco Beltrão, incluindo mão de obra, transporte da estrutura 

retirada até o Kartódromo Municipal e todos os equipamentos 

necessários para a atividade.   

17.500,00 

 

Valor Total do processo de Dispensa de Licitação nº 136/2022: R$ 17.500,00 (dezessete 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 contratação do 

serviço de desmontagem e retirada da estrutura do antigo Terminal Urbano de Francisco Beltrão, localizado 

na região central da cidade, o qual foi recentemente desativado, passando a operar na antiga Rodoviária 

Municipal, a qual passou por recentes reformas para receber o contingente de passageiros do munícipio e 

todos os ônibus interbairros da cidade.  

 

Tendo em vista a inutilização do antigo terminal e visando futuramente reaproveitar essa mesma estrutura 

composta por cobertura e partes metálicas de sustentação, para montagem de stands que abrigarão 

lanchonetes e banheiros no Kartódromo Municipal, valemo-nos da elaboração do presente Termo de 

Referência.  

 

Objetivando a economicidade em estar reutilizando a estrutura, foram realizados projetos que contemplem o 

reaproveitamento das estruturas existentes no terminal urbano, como estruturas metálicas de sustentação e 

cobertura em aluzinco.  

 

O município não dispõe de mão de obra capacitados tecnicamente para executar o referido serviço, motivo 

pelo qual se faz necessária a contratação de empresa especializada para tal atividade. 

 

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, segundo 

Decreto Municipal nº 417/2018, sendo que o mesmo pode ser conferido de acordo com planilha em anexo.  

O serviço de desmontagem e retirada do antigo Terminal Urbano de Francisco Beltrão, objeto desta licitação, 

deverá ser executado, de acordo com as solicitações da Secretaria Municipal de Esportes. 

                            

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 

licitação são oriundos da receita própria do município.   
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 A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação da empresa LUCIR 

COLPANI - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 14.072.205/0001-97, estabelecida na Rua Otacilio Brito nº 487, Bairro 

Padre Ulrico, CEP: 85.604-483, 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, 27 de setembro de 2022 

 

 

Daniela Raitz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 136/2022, em 27 de setembro de 2022 

 

 

QUINTINO GIRARDI 

Prefeito Municipal em Exercício 
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