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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 117/2021  
PROCESSO Nº 836/2021 

 
 OBJETO – Contratação de empresa pra fornecimento e instalação de adesivos em placas de 
sinalização vertical de trânsito., de acordo com as especificações abaixo:  

FORNECEDOR: HILLESHEIM E FILHOS LTDA 
CNPJ: 05.538.358/0001-96 
Item 

nº 
Código Especificação Quanti

dade 
Unidade Valor 

Unitário R$ 
Valor  

Total R$ 

1 78549 Fornecimento e aplicação de adesivos em placa 
de sinalização viária do  tipo ADVERTÊNCIA, 
com as medidas de 2,0 metros x 1,0 metros, 
inclusos: 
- Retirada das placas no pátio do DER; 
- As placas devem passar pelo sistema de 
recuperação antes da aplicação; 
- Frente película refletiva com fundo amarelo, 
orla externa amarela, orla interna preta; 
- Preto fosco na parte de trás; 
- Aplicação do adesivo conforme modelo com 
pictograma, símbolos ou letras fornecidas pelo 
DEBETRAN; 
- Entrega das placas no pátio do DER   

08 UN 600,00 4.800,00 

2 78550 Fornecimento e aplicação de adesivos em placas 
de sinalização viária  do tipo ADVERTÊNCIA, 
com as medidas de 1,0 metros x 1,0 metros, 
inclusos: 
- Retirada das placas no pátio do DER; 
- As placas devem passar pelo sistema de 
recuperação antes da aplicação; 
- Frente película refletiva com fundo amarelo, 
orla externa amarela, orla interna preta; 
- Preto fosco na parte de trás; 
- Aplicação do adesivo conforme modelo com 
pictograma, símbolos ou letras fornecidas pelo 
DEBETRAN; 
- Entrega das placas no pátio do DER.   

15 UN 300,00 4.500,00 

3 78551 Fornecimento e aplicação de adesivos em placas 
de sinalização viária  do tipo 
REGULAMENTAÇÃO, com as medidas de 0,60 
metros x 0,90 metros, inclusos: 
- Retirada das placas no pátio do DER; 
- As placas devem passar pelo sistema de 
recuperação antes da aplicação; 
- Frente película refletiva com fundo amarelo, 
orla externa amarela, orla interna preta; 
- Preto fosco na parte de trás; 
- Aplicação do adesivo conforme modelo com 
pictograma, símbolos ou letras fornecidas pelo 

05 UN 162,00 810,00 
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DEBETRAN; 
- Entrega das placas no pátio do DER.   

4 78552 Fornecimento e aplicação de adesivos em placas 
de sinalização viária  do tipo 
REGULAMENTAÇÃO, com as medidas de 2,0 
metros x 0,5 metros, inclusos: 
- Retirada das placas no pátio do DER; 
- As placas devem passar pelo sistema de 
recuperação antes da aplicação; 
- Frente película refletiva com fundo amarelo, 
orla externa amarela, orla interna preta; 
- Preto fosco na parte de trás; 
- Aplicação do adesivo conforme modelo com 
pictograma, símbolos ou letras fornecidas pelo 
DEBETRAN; 
- Entrega das placas no pátio do DER.   

02 UN 300,00 600,00 

 
Valor Total do processo de Dispensa nº 117/2021 R$: 10.710,00 (dez mil, setecentos e dez reais). 
 

JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, inc. II, da Lei nº 
8.666/93. 
2.1. Justifica-se e motiva-se a realização deste para atender as necessidades da administração 
municipal no quesito de realizar a instalação e  placas de sinalização vertical viária em pontos 
estratégicos das vias de trânsito do município. 
2.2. A sinalização de vias públicas é de responsabilidade de cada órgão que possui a circunscrição 
sobre ela de forma a assegurar a fluidez no tráfego e a segurança de pedestres, ciclistas e dos que 
utilizam veículos motorizados. 
2.3. O CTB, Código de Trânsito Brasileiro, padroniza as informações sobre a sinalização, associadas a 
um tipo de mensagem que pretende transmitir, sejam elas de regulamentação, advertência ou 
indicação. 
2.4. Além da engenharia de tráfego, da educação para o trânsito e da fiscalização, a fluidez e a 
segurança no trânsito envolvem diversas ações no cotidiano da Administração Pública, e este 
responde pela falta, insuficiência ou incorreta colocação dos sinais, pois é de responsabilidade do 
Departamento Beltronense de Trânsito- DEBETRAN realizar a implantação e manutenção da 
sinalização viária no município de Francisco Beltrão, pois a sinalização tem como principal objetivo 
proteger o usuário, controlar e orientar o trânsito. 
2.5. Para que a sinalização vertical seja efetiva, devem ser considerados os seguintes fatores para os 
seus dispositivos: posicionamento dentro do campo visual do usuário; legibilidade das mensagens e 
símbolos; mensagens simples e claras; e também padronização além de letras com tamanhos e 
espaçamentos adequados a característica da via.   
2.6. Tendo em vista essa necessidade da manutenção da sinalização vertical de trânsito nas vias 
públicas do Município de Francisco Beltrão e visando à redução de acidentes e demais orientações 
quanto à sinalização de trânsito e para que os serviços continuem sendo executados de maneira 
eficiente e ininterrupta, é imprescindível a aquisição de dessas placas para sinalização de trânsito. 
2.7. Ainda, o objeto visa atender a uma demanda específica do departamento em que e a sinalização 
com placas de advertência aos motoristas se dará para o efeito de segurança aos ciclistas, os quais 
utilizam as vias municipais urbanas e rurais com alguns trajetos em rodovias fazendo ligação a outros 
municípios em rota ciclo viária adotada por eles. Sendo muitas destas rodovias, impossibilitadas de 
acostamento, ao qual os veículos deverão fazer o uso compartilhado da pista com o ciclista. 
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2.8. Consoante ao disposto, a administração municipal através do Debetran firmou parceria com O 
Departamento de Estradas de Rodagem, DER, junto a unidade localizada no município, a qual se 
comprometeu no fornecimento das placas(chapas de aço), pontaletes e parafusos de fixação e mão de 
obra de instalação destas nos locais pré definidos pelo DEBETRAN e DER. 
2.9. Desta maneira a pretensa contratação na modalidade Dispensa de Licitação é necessária devido a 
peculiaridade do objeto.  
2.10. Ainda, se justifica pela parceria firmada entre os órgãos, visto que serão divididos os custos do 
projeto. 
2.11. Salientamos aqui, que a iniciativa da administração municipal em buscar a parceria com o DER 
deu-se principalmente pelo fato do órgão ser o coordenador local de atividades relacionadas ao 
trânsito em vias externas ao perímetro urbano, locais esses onde serão incorporadas as placas visando 
a segurança dos ciclistas. Reforçando atenção para que seja evitado acidentes entre os usuários da via 
pela alta demanda e a crescente utilização dos ciclistas. Como quando ocorreu um trágico acidente no 
dia 18/07/2021 na BR-280, que vitimou um casal de ciclistas, atingidos por um veículo que estava 
transitando sobre a rodovia. 
2.12. As quantidades aqui relacionadas foram definidas em conjunto entre os órgão e concluindo-se 
dessa maneira serem as necessárias para que o projeto de início.  
2.13. Com isso, futuramente se manterá a parceira mais placas de sinalização poderão ser implantadas. 
2.14. A dispensa de licitação a favor da empresa HILLESHEM E FILHOS LTDA- EPP (DESTAKE 
COMUNICAÇÃO VISUAL) se deu com base no menor valor por esta ofertado em relação às demais 
propostas recebidas pelo departamento. 
 

Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

9140 13.003 15.125.1502.2.094 3.3.90.30.44.00 509 

Origem dos recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente Dispensa de 
licitação: Gerenciamento do trânsito. 

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

HILLESHEIM E FILHOS LTDA, inscrita no CNPJ  sob o nº 05.538.358/0001-96, estabelecida na Rua 
Rio Grande Do Sul, nº 201, Bairro Alvorada, CEP: 85.601-050, no Município de Francisco Beltrão/PR, 
considerando o que consta no Artigo 24, Inc. II, da Lei de Licitações nº 8.666/93, os valores obtidos na 
pesquisa de preços realizada com fornecedores e demais informações constantes do Termo de 
Referência, que integra 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 2021 
 
 

Alex Bruno Chies 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 
 

Cleber Fontana 
PREFEITO MUNICIPAL 


