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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2023  

PROCESSO Nº 86/2023 - EDITAL 

 

 OBJETO – Aquisição de concreto usinado de secagem rápida para utilização na construção da Escola 

Municipal Rubens Amélio Bonatto, de acordo com as especificações abaixo:  

 

FORNECEDOR: TERM CONCRETO & ARGAMASSA LTDA 

CNPJ: 39.809.354/0001-17 

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

1 7131 CONCRETO USINADO 30 MPA 

BOMBEÁVEL SECAGEM RÁPIDA. 

18,50 M3 547,32 10.125,42 

 

Valor Total do processo de Dispenda de Licitação nº 10/2023: R$ 10.125,42 (dez mil, cento e vinte e cinco reais 

e quarenta e dois centavos). 

 

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

 

A região do bairro Cristo Rei e arredores é densamente povoada por famílias com crianças em idade escolar e 

não é atendida por unidade escolar pública de ensino fundamental, bem como atualmente a Escola Rubens 

Amélio Bonatto se utiliza de prédio do Estado do Paraná, no qual funciona uma escola estadual, trabalhando 

em dualidade administrativa. 

 

Frise-se ainda que a utilização conjunta do prédio estadual prejudica os trabalhos dos servidores, pois há 

confusão na separação e utilização de merenda escolar, da própria cozinha da instituição, da limpeza e 

manutenção do prédio e da utilização de espaço comum, além do elevado risco às crianças, especialmente das 

séries iniciais, por conviverem com alunos de ensino médio em horários de intervalo. 

 

A cada ano o Estado suprime o espaço destinado às salas de aula dos alunos do Município no mencionado 

prédio, chegando ao ponto de no final do ano de 2017 doar ao Município através da Lei Estadual n.º 19.352/2017 

imóvel de sua propriedade no Bairro Cristo Rei para construção de uma unidade escolar própria para o ente 

local. A doação foi recepcionada pela Lei Municipal n.º 4.546/2017. 

 

As matrículas para o ano letivo de 2022 finalizaram em 291 crianças – atualmente, no ano de 2023, chega-se ao 

número de 340 alunos que serão transferidos para a unidade em construção. 

 

Considerando a demanda citada, a Secretaria de Educação está se dedicando integralmente a conclusão da 

construção antes do início do período letivo, para isso há necessidade de alguns serviços que exigem 

celeridade. No caso citamos o fornecimento de concreto com secagem acelerada. 

 

Considerando que a municipalidade não dispõe deste item em outras licitações. 

 

Considerando a dificuldade de aquisição deste tipo de produto na região, que é produzido somente por 

algumas empresas especializadas 

 

Considerando o prazo reduzido para a conclusão da obra previsto para o dia 31 de janeiro de 2023 optamos 

pela aquisição utilizando-se o modelo de Dispensa para a contratação. 

 

Justifica-se também o processo de aquisição através de dispensa de licitação em função do valor do material, 

considerando ser um valor relativamente baixo, não sendo necessário realização de nova licitação segundo a 

Lei nº 8.666/1993, Art. 24, inciso II.  
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Para obter o custo quando da elaboração do Termo de Referência, foram feitas pesquisas com fornecedores 

locais, sendo constatada a dificuldade na aquisição do mesmo, em função de que nem todas as empresas 

trabalharem com o mesmo. Os documentos comprobatórios dos valores estimados encontram-se em anexo no 

processo acima citado.    

                       

 Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

3080 07.002 12.361.1201.1.002 3.3.90.30.24.00 104 

 

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

licitação são vinculados a educação básica. 

 

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

CONCRETO & ARGAMASSA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 39.809.354/0001-17, estabelecida na Rua 

Perimetral Ayrton Senna nº 55, Bairro Miniguaçú - CEP: 85.605-192, 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. 

 

Daniela Raitz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 10/2023, em 01 de fevereiro de 2023 

 

 

CLEBER FONTANA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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