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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31/2023  
PROCESSO Nº 200/2023 - EDITAL 

 

 OBJETO – Execução da reforma das cabines de rádio e televisão do Ginásio de Esportes Arrudão, 

incluindo o fornecimento de material e mão de obra, de acordo com as especificações abaixo:  

 

CONTRATADA: Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 

CNPJ Nº: 11.938.389/0001-37 

Item nº Código Especificação Valor Total R$ 

1 71779 
Serviço de reforma das cabines de rádio e TV do Ginásio Arrudão, com aplicação de 

gesso acartonado, instalação de placas de gesso convencional e paredes em Drywall.   
5.183,40 

 

Valor Total do processo de Dispensa de Licitação nº 31/2023: R$ 5.183,40 (cinco mil, cento e oitenta e três reais e 

quarenta centavos). 

 

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

 

O Ginásio Arrudão é o maior ginásio esportivo de Francisco Beltrão e recebe anualmente inúmeros eventos e 

competições amadoras e profissionais, além de ser utilizado pelas escolinhas de base, principalmente nas 

modalidades futsal e voleibol, ganhando assim notória importância e referência aos esportistas do município e 

região. 

 

Várias competições realizadas no referido ginásio são transmitidas para o público em geral através do rádio, 

TV e internet e para isso utiliza-se das cabines disponíveis no ginásio para executar tais transmissões. 

 

Essas cabines estão bastante deterioradas devido ao tempo de uso e a má conservação, devendo ser reformadas 

a fim de proporcionar comodidade e melhores condições aos profissionais que as utilizam para fazer as 

transmissões, além de deixar esses espaços devidamente reparados e condizentes com um local amplamente 

frequentado por torcedores e imprensa. 

 

O município não possui pessoal capacitado para estar executando esse serviço. O Pregão nº 31/2022 contempla 

serviços com gesso, porém a empresa Leder e Mafra LTDA ME teve seu contrato rescindido. 

 

O valor estimado para a contratação está de acordo com o princípio da razoabilidade, para os tais usamos como 

parâmetro para se avaliar a adequação dos preços aferidos por meio de ORÇAMENTO FÍSICO e VIA 

TELEFONE, segundo Decreto Municipal nº 417/2018, sendo que o mesmo pode ser conferido de acordo com 

planilha em anexo.  

                          

 Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

9990 14.001 27.812.2701.1.014 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 Z3 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.938.389/0001-37, estabelecida na 

Rua Carolina Zanette Marcello nº 186, CEP: 85.605-504 Bairro Luther King, 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 
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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, 03 de março de 2023 

 

Daniela Raitz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 31/2023, em 03 de março de 2023 

 

 

CLEBER FONTANA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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