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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 165/2022  

PROCESSO Nº 1030/2022 - EDITAL 

 

 OBJETO – Prestação de serviços para instalação de forro em PVC com perfil "U" e/ou cantoneira, 

incluindo mão-de-obra e fornecimento da madeira para tarugamento, no prédio onde será instalado o Mercado 

Municipal, de acordo com as especificações abaixo:  

 

FORNECEDOR: ROBERTO GABRIEL SCHMIT 03269179936 (RS Prestadora de Serviços) 

CNPJ: 45.379.129/0001-90 

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

1 84685 MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE 

FORRO EM PVC, COM PERFIL "U" E/OU 

CANTONEIRA PARA SUSTENTAÇÃO EM 

PVC. INCLUINDO FORNECIMENTO DA 

MADEIRA PARA TARUGAMENTO DE 

MADEIRA E SUA INSTALAÇÃO PARA 

FORRO DE PVC, COM ESPAÇAMENTO 

MAXIMO DE 0,50CM   

600 M2 40,0 24.000,00 

 

Valor Total do processo de Dispensa de licitação nº 165/2022: R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil 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 

forro em PVC no novo Mercado Municipal, incluindo toda a madeira necessária para execução do 

tarugamento. O forro de PVC possibilita um bom isolamento térmico e acústico, ou seja, torna o ambiente mais 

agradável e aumenta a sensação de bem-estar dos usuários. Este material ainda evita a propagação de fogo, 

caso haja um curto-circuito ou foco de incêndio. Por se tratar de um material impermeável, o PVC resiste a 

atmosferas salinas, umidade e cupim. O forro dura por anos sem haver necessidade de manutenção e pintura. 

Em ambientes úmidos como banheiro e cozinha, o PVC é uma excelente alternativa, já que não sofre com o 

vapor d’água e as eventuais marcas de gordura podem ser facilmente limpas com produtos específicos. 

Visando um ambiente Armonico e agradável no Mercado Municipal, faz-se necessário a execução do forro em 

pvc, para um melhor acabamento do local.  

                

Justifica-se a contratação de mão de obra por dispensa de licitação, visto que o fornecedor que detém o contrato 

vigente para o serviço desta natureza (ATA 275/2022), se recusa a realizar o serviço para instalação do forro, 

sendo que já foram tomadas as devidas medidas administrativas. No entanto, levando em consideração a 

urgência na execução deste serviço e o prazo de inauguração para os próximos dias, faz-se necessário a 

contratação de empresa para execução do serviço.  

Este serviço se encaixa em obra de engenharia. Porém não tem finalidade estrutural, apenas revestimento e ou 

acabamento. Por tanto não se faz necessário apresentação de Art e responsável técnico para este serviço. 

               

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 da forração em pvc no 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 orçamentos 

físicos das empresas que atuam no ramo do serviço que está sendo contratado. Dentre os orçamentos 

apresentados, a empresa RS PRESTADORA DE SERVIÇOS, apresentou a proposta mais vantajosa, sendo 

assim escolhida pela administração municipal para a contratação e execução do serviço. 

                            

 Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

mailto:licitacao@franciscobeltrao.com.br
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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.   

 

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

GABRIEL SCHMIT 03269179936 (RS Prestadora de Serviços), inscrita no CNPJ sob o nº 45.379.129/0001-90, 

estabelecida na Rua Antônio Marcelo nº 395, Bairro Nova Luther King, CEP: 85.605-440, 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, 08 de novembro de 2022 

 

Daniela Raitz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 165/2022, em 08 de novembro de 2022 

 

 

CLEBER FONTANA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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