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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 185/2022  

PROCESSO Nº 1136/2022 - EDITAL 

 

 OBJETO – Contratação de serviços para restauração de 183,93m2 de piso de tacos de madeira no prédio 

do CMEI Diva Martins, incluindo o fornecimento do material e da mão de obra., de acordo com as 

especificações abaixo:  

 

FORNECEDOR: JORGE HENRIQUE RODRIGUES 08340954911 (PREMIUM) 

CNPJ: 44.644.448/0001-13 

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

1 85149 Serviços especializado de restauração do 

piso em tacos de madeira maciça das 

salas de aula do CMEI Diva Martins, com 

fornecimento de todo material necessário.   

183,93 M2 55,00 10.116,15 

 

Valor Total do processo de Dispensa de licitação nº 185/2022: R$ 10.116,15 (dez mil, cento e dezesseis reais e 

quinze centavos). 

 

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

 

A contratação dos serviços relativos à reforma dos pisos das salas de aula se faz necessária devido ao estado 

de deterioração que se encontram. O CMEI Diva Martins possui piso em tacos de madeira na maioria da 

estrutura. 

 

O revestimento em tacos de madeira oferece inúmeras vantagens, além de resistentes e fáceis de limpar, 

oferecem conforto aos usuários, com o isolamento térmico do ambiente, mantendo a temperatura agradável, 

sendo que as crianças estão em contato constante com o piso nas atividades diárias. 

 

Há alguns anos não é realizada nenhuma manutenção no piso apresentando orifícios pequenos dificultando a 

limpeza e higienização correta no ambiente acumulando sujeira e insetos. Ainda, com infiltrações das chuvas 

ao longo do tempo alguns tacos se desprenderam, outros modificaram a cor tornando o ambiente escuro.  

 

Assim, os serviços técnicos a serem realizados justificam-se a fim de eliminar os problemas citados além de 

deixar um ambiente muito mais agradável e preparado para o aprendizado das crianças. A reforma de tacos 

de madeira tem a função de devolver a beleza e o brilho do piso, corrigir defeitos que foram causados pelo 

tempo de uso, revitalizar o piso e dar a ele impermeabilidade. 

Por ser um tipo de serviço onde se exige cautela, a reforma de tacos de madeira deve ser realizada por uma 

equipe técnica de qualidade que seja altamente qualificada. Além disso, é necessário utilizar materiais de 

primeira linha na execução desse serviço. 

 

Considerando o tipo de serviços específico e a dificuldade de contatar fornecedores neste ramo de atividade, 

apesar de muitas pesquisas foram constatados apenas dois orçamentos. Os documentos comprobatórios dos 

valores estimados encontram-se em anexo no processo acima citado.   

  

Ainda, justifica-se a contratação através de Dispensa de licitação em razão do valor do serviço, sendo inviável 

a demanda ser realizada através de pregão eletrônico, previstos nos incisos I e II do art. 24 da Lei n.º 8.666/93. 

                           

 Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

 

Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

3800 EA 07.002 12.365.1201.2.034 3.3.90.39.16.00 103 
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 Os recursos financeiros destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente Dispensa de 

licitação são vinculados à receita: 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB.   

 

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

HENRIQUE RODRIGUES 08340954911, inscrita no CNPJ sob o nº 44.644.448/0001-13, estabelecida na Rua 

Sergipe nº 1924, CASA - CEP: 85.601-040, Bairro Alvorada, 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.   

 

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

Jurídica do Município. 

 

Francisco Beltrão/PR, 14 de dezembro de 2022 

 

Daniela Raitz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 185/2022, em 14 de dezembro de 2022 

 

 

CLEBER FONTANA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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