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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 23/2023  

PROCESSO Nº 153/2023 - EDITAL 

 

 OBJETO – Contratação de mão de obra para execução da restauração externa e interna da estátua do 

Cristo Redentor existente no alto do Morro do Calvário, incluindo lavação, decapagem, reparação das fissuras, 

impermeabilização, aplicação de selantes e tintas, de acordo com as especificações abaixo:  

 

CONTRATADA: CONSTRUTORA E INCORPORADORA ZANCAN LTDA 

CNPJ nº: 17.691.483/0001-10 

Item nº Código Especificação Valor Total R$ 

1 86216 Prestação de serviço de Restauração Externa e Interna, sendo: Lavação, decapagem, 

reparação das fissuras, impermeabilização, aplicação de selantes e tintas) na   

Estátua do Cristo no Morro do Calvário de Francisco Beltrão. 

Os serviços incluirão toda a estrutura do Monumento (Pedestal, altar, pavimentos, 

aberturas metálicas e Estátua). 

- A empresa deverá fornecer toda a estrutura necessária à prestação dos serviços, 

como: caminhão munck, andaimes, equipamentos de rapel, lavadoras de alta 

pressão, equipamentos de pintura, etc. Toda a equipe deverá ser habilitada para os 

serviços, em especial a NR 35 (trabalho em altura). Deverá emitir ART de execução 

dos serviços. A proposta deverá contemplar todas as despesas com pessoal, 

administrativas, fiscais e tributárias. 

- O Município de Francisco Beltrão fornecerá todos os insumos (tintas, solventes, 

selas trica e outros) necessários à execução do serviço). Anexos Memorial descritivo 

e demais documentação técnica.   

33.000,00 

 

Valor Total do processo de Dispensa de Licitação nº 23/2023: R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais). 

 

 JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, inciso I, da Lei nº 8.666/93. 

Justifica-se e motiva-se a realização deste para atender as necessidades da administração municipal, no que se 

refere à Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviço de Restauração Externa e Interna 

(Lavação, decapagem, reparação das fissuras, impermeabilização, aplicação de selantes e tintas) na   Estátua 

do Cristo no Morro do Calvário de Francisco Beltrão. 

 

Visto que se aproxima a Semana Santa, em comemoração à Páscoa, dia 09 de Abril, e se faz necessário uma 

revitalização da estátua do Cristo, cuja não apresenta seu melhor aspecto devido às intempéries climáticas e o 

principalmente dos desgastes naturais que esse tipo de monumento recebe. 

Ainda, um fator preponderante e que por si só já justifica a restauração e os longos anos que a estátua já possui. 

 

Em 1990, o então prefeito Nelson Meurer, adquiriu a estátua do Cristo Redentor, diretamente da fábrica em 

Campinas, interior de São Paulo a qual na data de 17 de Abril de 1992, a estátua do Cristo Redentor foi 

inaugurada após missa solene, presidida pelos padres Natalício Weschenfelder e Afonso de Nijs, na capela do 

pedestal, na presença de autoridades políticas e da comunidade religiosa. 

 

A partir desta data, várias reformas foram executadas visando manter a aparência do monumento. Mas ocorre 

que esse tipo de obra necessita de tempo em tempo de um serviço mais técnico, corrigindo as falhas e fissuras 

que vão se acumulando com o passar dos anos. E principalmente visando a conservação dos valores estéticos, 

culturais e históricos do monumento, trazendo com isso o principal objetivo desta restauração que é o respeito 

pelo material original, ou seja, trazer à semelhança de quando foi adquirido e instalado.  

 

O Morro do Calvário, um dos principais pontos religiosos e turísticos de Francisco Beltrão, recebe visitantes 

de toda região na Semana Santa, como já citado anteriormente. 
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A peregrinação acontece a semana toda e em especial ao domingo de páscoa. Trazendo para o Morro do 

Calvário milhares de peregrinos todos os anos. Dos quais vem para as comemorações, mas, também são 

atraídos pelo Monumento, visto que, não são todos os municípios que possuem uma estátua com essa 

magnitude que a estátua do Cristo instalada no Morro do Calvário possui. 

Vale destacar, que ao optarmos pela modalidade dispensa de Licitação se deve devido ao curto período de 

tempo até a data do evento principal e pelo valor, que está na margem aceitável para Dispensa. 

 

- Da manutenção: Conforme elencados no memorial descritivo em anexo a este termo de referência. 

 

- Da quantidade e da precificação dos valores: Para a precificação dos valores buscamos propostas comerciais 

junto a fornecedores específicos, visto que, que a manutenção exige técnica, e equipamentos apropriados para 

executar os serviços. 

Os valores ofertados estão de acordo com o mercado e justos para o serviço a ser executado. 

 

-  Da empresa a ser contratada: A Construtora Líder atua há mais de 09 anos na cidade de Francisco Beltrão e 

região e, têm assumido projetos e obras de médio e grande porte, atuando na construção de empreendimentos 

comerciais e residenciais. Conta com 01(um) engenheiro civil e 02(duas) arquitetas, além dos demais 

profissionais que trabalham com o compromisso que sua obra requer. 

A empresa atende aos segmentos de elaboração de projetos arquitetônicos, complementares e de interiores e 

atua ainda na execução de obras, serviços de terraplanagem e perfuração, sendo referência na cidade e região, 

tendo hoje mais de 70 (setenta) obras concluídas. Ainda, vale destacar a qualificação técnica da equipe para os 

serviços, principalmente nos requisitos de certificações de segurança e saúde dos funcionários e demais 

envolvidos nos serviços.  

                           

 Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

8180 11.001 15.452.1501.2.065 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 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA ZANCAN LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 17.691.483/0001-10, 

estabelecida na Avenida General Osório nº 119, Sala 02, CEP: 85.604-240, Bairro Cango, 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, 16 de fevereiro de 2023 

 

Daniela Raitz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 23/2023, em 16 de fevereiro de 2023 

 

 

CLEBER FONTANA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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