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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 141/2022  

PROCESSO Nº 926/2022 – EDITAL  

 

 OBJETO – Contratação para confecção e instalação de um toldo de lona, com área de 42,98m², para a 

Casa Apoio mantida pelo Município na cidade de Curitiba para pacientes encaminhados a tratamento de 

saúde, de acordo com as especificações abaixo:  

FORNECEDOR: LUCIR COLPANI - ME 

CNPJ: 14.072.205/0001-97 

Item nº Código Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário 

R$ 

Valor Total R$ 

1 84083 TOLDO CONFECCIONADO EM LONA; 

MEDINDO UM TOTAL DE 42,98M², 

INCLUINDO MATERIAIS E SERVIÇOS 

DE INSTALAÇÃO.   

42,98 M2 135,00 5.802,30 

 

Valor Total do processo de Dispensa de licitação nº 141/2022: R$ 5.802,30 (cinco mil, oitocentos e dois reais e 

trinta centavos). 

 

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

 

O presente termo visa a contratação de empresa para a confecção e instalação de um toldo para a Casa Apoio 

situada em Curitiba - PR. O toldo será instalado na entrada da casa onde os pacientes ficam aguardando serem 

encaminhados para suas consultas, promovendo assim melhores condições de abrigo aos pacientes, 

permitindo que possam aguardar em local coberto protegidos do sol e da chuva.  

 

Ressalto que o toldo que já existia anteriormente não está mais apto para uso, devido deterioração pelo seu 

tempo de uso. Essa aquisição é de suma importância para a Casa apoio - local onde os pacientes ficam 

hospedados após suas consultas e cirurgias, no momento não temos licitação para esse tipo de serviço sendo 

necessário a dispensa de licitação.  

 

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 ORÇAMENTOS FÍSICOS, os 

orçamentos podem ser conferidos em anexo. 

 

O objeto (toldo) deverá ser entregue sem ônus no seguinte endereço: Rua Presidente Rodrigo Otavio, 551 

esquina com a rua Dias da Rocha Filho, Bairro Alto da XV, na cidade de Curitiba - Paraná. 

                           

 Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

 

Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

6480 08.006 10.302.1001.2.054 3.3.90.39.16.00 000 

 

 Os recursos financeiros destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente Dispensa de 

licitação são vinculados a E. C. 29/00. 

 

 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 Otacílio Brito nº 487, sala 1, 

Bairro Padre Ulrico, CEP: 85.604-483, no 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.   

mailto:licitacao@franciscobeltrao.com.br


MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 
Estado do Paraná 

 

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

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103   /   Página 2 

 

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

Jurídica do Município. 

 

Francisco Beltrão/PR, 11 de outubro de 2022 

 

 

Daniela Raitz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 141/2022, em 11 de outubro de 2022 

 

 

CLEBER FONTANA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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