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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 143/2022  

PROCESSO Nº 932/2022 - EDITAL 

 

 OBJETO – Contratação para execução da reforma da carroceria de madeira do caminhão Volks 26.260-

E, placas AUB-6785, incluindo o fornecimento do material e da mão de obra, de acordo com as especificações 

abaixo:  

 

FORNECEDOR: MARIO JOSE FORMOLO – ME  

CNPJ: 17.726.374/0001-91 

Item nº Código Especificação Quantidade Unidade Valor Total R$ 

1 84084 Reforma de carroceria em madeira de um caminhão VOLKS 

26.260E WORKER, ANO 2011, incluindo: 

02 (duas) tampas laterais 5,50x0,50 metros 

01 (uma) tampa traseira 2,45x0,50 metros 

02 (duas) tábuas da frente - maial 2,50x0,30 metros 

04 (quatro) ripas da frente maial 

02 (dois) para-barro 

01 (uma) caixa de ferramentas 

01(uma) pintura geral 

01 (uma) remoção e instalação.   

01 Serviço 15.100,00 

 

Valor Total do processo de Dispensa de licitação nº 143/2022: R$ 15.100,00 (quinze mil e cem reais). 

 

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

 

Trata-se de processo de dispensa de licitação para contratação de serviço de reforma de uma carroceria em 

madeira de um caminhão VOLKS 26.260E WORKER, PLACA AUB-6785, ANO 2011. 

                 

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

vigente deste tipo de serviço. Leva-se em consideração a urgência em executar a supracitada reforma, visto 

que o caminhão é de uso diário da secretaria de Viação e Obras, e carrega com frequência todo tipo de material, 

necessário para atender as obras e manutenção que esta secretaria realiza. Dentre os materiais podemos 

destacar: pranchas e vigas de madeiras, tubos de concreto e outros materiais que por ventura venha a atender 

as demandas do município, necessitando então, estar em boas condições para evitar incidentes e manter a 

integridade da carga. 

               

Quanto à quantidade ora solicitada, informamos que foi realizado vistoria junto aos fornecedores para 

verificar a necessidade de material para a execução da reforma. 

               

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 CARROCERIAS BELTRÃO, 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 

7980 11.001 15.462.1501.2.065 3.3.90.39.19.99 000 

 

 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 MARIO JOSE 

FORMOLO – ME (Carrocerias Beltrão), inscrita no CNPJ sob o nº 17.726.374/0001-91, estabelecida na Rodovia 

PR 483, KM 11, Bairro Marrecas, CEP: 85.601-195 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, 14 de outubro de 2022 

 

 

Daniela Raitz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 143/2022, em 14 de outubro de 2022 

 

 

CLEBER FONTANA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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