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PROCESSO Nº 617/2022  

PROCESSO 1 DOC Nº 20.534/2022 

 

 OBJETO – Aquisição de duas placas de bronze para fixação no novo terminal urbano e nas futuras instalações 

do mercado municipal, de acordo com as especificações abaixo:  

 

FORNECEDOR: DE CESARO & CIA. LTDA 

CNPJ: 91.288.050/0001-71 

Item 

 nº 

Código Especificação Quantidade Unidade Valor unitário 

R$ 

Valor total R$  

1 82622 Placa em bronze gravada, de 

60X100cm. 

 

2 un 2.670,00 5.340,00 

 

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

O Novo Terminal Urbano, local o qual é realizado o transporte coletivo público de Francisco Beltrão, 

situa-se em novo endereço, localizado na Rua Palmas esquina com Rua Pará, na antiga rodoviária municipal.  

O imóvel passou por reforma e readequação, sendo revitalizado para receber a nova instalação visando 

melhorias no atendimento à população com conforto e segurança. 

 O Futuro Mercado Municipal, terá suas instalações no andar superior do prédio, o qual fica localizado na 

Av. Antonio de Paiva Cantelmo, esquina com Rua Palmas. Neste, o espaço será disponibilizado para comercialização 

de produtos, serviços e praça de alimentação. Tal projeto visa valorização para o setor produtivo do município e 

fomentação a economia, além de ofertar um espaço diferenciado à população.  

Ambas as obras são projetos inéditos, sendo considerados um marco histórico no Município, portanto, 

neste sentido, optou-se pela aquisição de placas em bronze para cada um dos locais. Sendo assim, será necessário 

realização do processo administrativo Dispensa de Licitação, tendo em vista que o produto não é contemplado em 

licitação vigente no momento. Para definição do valor foram coletados orçamentos de fornecedores, sendo o mais 

vantajoso para a Administração foi a empresa DE CESARO & CIA. LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 

91.288.050/0001-71, conforme orçamentos em anexo 

Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

7430 11.001 15.452.1501.2.062 3.3.90.30.44.00 000 

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

são vinculados à receita própria do Município.  

 

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

CIA. LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 91.288.050/0001-71, estabelecida na Rua Hugo Lisboa, nº 626, Bairro Vila 

Petrópolis, CEP: 99.050-160, na cidade de Passo Fundo/RS, 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, 19 de julho de 2022. 

 

 

Daniela Raitz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

Alex Bruno Chies 

Membro da Comissão Permanente de Licitações 

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 92/2022, em  de julho de 2022 

 

 

Cleber Fontana 

PREFEITO MUNICIPAL 


