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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 

 OBJETO – Contratação de empresa para prestar consultoria arqueológica, incluindo relatório 
arqueológico, de áreas do Município destinadas à implantação dos distritos industriais Francisco de Carli e 
Ronaldo Tramujas, de acordo com as especificações abaixo: 
 
FORNECEDOR: ETHOS CONSULTORIA ARQUEOLÓGICA LTDA.
CNPJ: 44.224.179/0001-36 

Item código Especificação 
 

 

01 83041 Consultoria arqueológica em áreas d
Ronaldo Tramujas, considerando a 
ao Patrimônio Arqueológico (PAIPA) 
Patrimônio Arqueológico e a elaboração do Relatório de Avaliação do Impacto ao 
Patrimônio Arqueológico (RAIPA).

 
Valor total do processo de Dispensa de licitação nº 

 
JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, inc. II, da Lei nº 8.666/93
Conforme a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001, DE 25 DE MARÇO DE 2015, que estabelec

procedimentos administrativos a serem observados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional - IPHAN nos processos de licenciamento ambiental dos quais participe, visando cumprir a 
condicionante de licenças prévias de nº 265223 e nº 27033
Ronaldo Tramujas, a qual trata da obrigatoriedade de apresentação da Manifestação do IPHAN, o  Município 
de Francisco Beltrão preencheu a Ficha de Caracterização (FCA) do Distrito Industrial Francisco de Car
enviou ao IPHAN.  

Como resposta obteve que o empreendimento recebeu o enquadramento de nível II em função de sua 
tipologia (anexo II da IN IPHAN n°01/2015) e caracterização (anexo I da IN IPHAN n°01/2015). Dessa forma, 
será necessária a apresentação do Relatório de Acompanhamento Arqueológico que, por sua vez, será 
precedido por uma Proposta de Acompanhamento Arqueológico.

O Acompanhamento Arqueológico consiste na presença, em campo, de Arqueólogo, que seria 
responsável pela gestão do patrimônio arque
empreendimento.  

Em busca de orçamentos para realização deste serviço a Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
SMMA verificou que o enquadramento da atividade poderia ser reclassificado como nível I
apresentação de oficio de arqueólogo ao IPHAN. O nível III que consiste basicamente apresentação de 
Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico antes das atividades de instalação do Distrito, 
fazendo com que o custo do serviço e

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
dar prosseguimento ao licenciamento, inclusive caracterizando o Distrito Industrial Ronaldo Tramujas no 
nível III já no envio do FCA ao IPHAN. 

O Município de Francisco Beltrão visa estruturar duas áreas para distritos industriais, conforme 
Decretos Municipais 267/2021 e 268/2021, onde se instalarão indústrias, gerando produtos, empregos e renda 
para ao município e à população. Considerando o proc
de 161.123,50m² (área do Distrito Industrial Francisco de Carli)

Ronaldo Tramujas), serão necessários para ambos os casos a 
Justifica-se a necessidade de contratação de empresa para a prestação de serviço, considerando que o 

município não conta com quadro de técnicos habilitados, bem como não possui equipamentos para a 
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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 100/2022  
PROCESSO Nº 674/2022 

PROCESSO 1 DOC Nº 20.887/2022 
 

Contratação de empresa para prestar consultoria arqueológica, incluindo relatório 
arqueológico, de áreas do Município destinadas à implantação dos distritos industriais Francisco de Carli e 

com as especificações abaixo:  

ETHOS CONSULTORIA ARQUEOLÓGICA LTDA. 

rqueológica em áreas dos Distritos Industriais Francisco de Carli e 
Ronaldo Tramujas, considerando a Elaboração do Projeto de Avaliação do Impacto 
ao Patrimônio Arqueológico (PAIPA) a execução da Avaliação do Impacto ao 
Patrimônio Arqueológico e a elaboração do Relatório de Avaliação do Impacto ao 
Patrimônio Arqueológico (RAIPA). 

otal do processo de Dispensa de licitação nº 100/2022: R$ 17.000,00 (dezessete mil reais)

JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, inc. II, da Lei nº 8.666/93
Conforme a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001, DE 25 DE MARÇO DE 2015, que estabelec

procedimentos administrativos a serem observados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
IPHAN nos processos de licenciamento ambiental dos quais participe, visando cumprir a 

condicionante de licenças prévias de nº 265223 e nº 270337 dos Distritos Industriais Francisco de Carli e 
Ronaldo Tramujas, a qual trata da obrigatoriedade de apresentação da Manifestação do IPHAN, o  Município 
de Francisco Beltrão preencheu a Ficha de Caracterização (FCA) do Distrito Industrial Francisco de Car

Como resposta obteve que o empreendimento recebeu o enquadramento de nível II em função de sua 
tipologia (anexo II da IN IPHAN n°01/2015) e caracterização (anexo I da IN IPHAN n°01/2015). Dessa forma, 

do Relatório de Acompanhamento Arqueológico que, por sua vez, será 
precedido por uma Proposta de Acompanhamento Arqueológico. 

O Acompanhamento Arqueológico consiste na presença, em campo, de Arqueólogo, que seria 
responsável pela gestão do patrimônio arqueológico eventualmente identificado durante a execução do 

Em busca de orçamentos para realização deste serviço a Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
SMMA verificou que o enquadramento da atividade poderia ser reclassificado como nível I
apresentação de oficio de arqueólogo ao IPHAN. O nível III que consiste basicamente apresentação de 
Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico antes das atividades de instalação do Distrito, 
fazendo com que o custo do serviço executado seja significativamente menor.  

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA entende que essa seria a melhor maneira de se 
dar prosseguimento ao licenciamento, inclusive caracterizando o Distrito Industrial Ronaldo Tramujas no 

vio do FCA ao IPHAN.  
O Município de Francisco Beltrão visa estruturar duas áreas para distritos industriais, conforme 

Decretos Municipais 267/2021 e 268/2021, onde se instalarão indústrias, gerando produtos, empregos e renda 
para ao município e à população. Considerando o processo de licenciamento das duas áreas em questão, uma 

161.123,50m² (área do Distrito Industrial Francisco de Carli) e outra de 98.000,00 m² (área do Distrito Industrial 

, serão necessários para ambos os casos a Manifestação do IPHAN.
se a necessidade de contratação de empresa para a prestação de serviço, considerando que o 

município não conta com quadro de técnicos habilitados, bem como não possui equipamentos para a 
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Contratação de empresa para prestar consultoria arqueológica, incluindo relatório 
arqueológico, de áreas do Município destinadas à implantação dos distritos industriais Francisco de Carli e 

Valor total R$  

Francisco de Carli e 
Elaboração do Projeto de Avaliação do Impacto 

execução da Avaliação do Impacto ao 
Patrimônio Arqueológico e a elaboração do Relatório de Avaliação do Impacto ao 

17.000,00 

17.000,00 (dezessete mil reais). 

JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, inc. II, da Lei nº 8.666/93 
Conforme a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001, DE 25 DE MARÇO DE 2015, que estabelece 

procedimentos administrativos a serem observados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
IPHAN nos processos de licenciamento ambiental dos quais participe, visando cumprir a 

7 dos Distritos Industriais Francisco de Carli e 
Ronaldo Tramujas, a qual trata da obrigatoriedade de apresentação da Manifestação do IPHAN, o  Município 
de Francisco Beltrão preencheu a Ficha de Caracterização (FCA) do Distrito Industrial Francisco de Carli  e 

Como resposta obteve que o empreendimento recebeu o enquadramento de nível II em função de sua 
tipologia (anexo II da IN IPHAN n°01/2015) e caracterização (anexo I da IN IPHAN n°01/2015). Dessa forma, 

do Relatório de Acompanhamento Arqueológico que, por sua vez, será 

O Acompanhamento Arqueológico consiste na presença, em campo, de Arqueólogo, que seria 
ológico eventualmente identificado durante a execução do 

Em busca de orçamentos para realização deste serviço a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - 
SMMA verificou que o enquadramento da atividade poderia ser reclassificado como nível III, mediante 
apresentação de oficio de arqueólogo ao IPHAN. O nível III que consiste basicamente apresentação de 
Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico antes das atividades de instalação do Distrito, 

SMMA entende que essa seria a melhor maneira de se 
dar prosseguimento ao licenciamento, inclusive caracterizando o Distrito Industrial Ronaldo Tramujas no 

O Município de Francisco Beltrão visa estruturar duas áreas para distritos industriais, conforme 
Decretos Municipais 267/2021 e 268/2021, onde se instalarão indústrias, gerando produtos, empregos e renda 

esso de licenciamento das duas áreas em questão, uma 
98.000,00 m² (área do Distrito Industrial 

Manifestação do IPHAN. 
se a necessidade de contratação de empresa para a prestação de serviço, considerando que o 

município não conta com quadro de técnicos habilitados, bem como não possui equipamentos para a 
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realização do estudo e necessita atender à demanda requerida p
tocante ao licenciamento ambiental das obras.

Justifica-se a realização de licitação de empresa responsável para obtenção de anuência do IPHAN, 
sendo essa aprovação indispensável para o licenciamento ambiental junto 
contratação direta de empresa por dispensa de licitação com profissional que apresentou menor orçamento.

O valor para a contratação está de acordo com o princípio da razoabilidade, para aos tais usamos 
como parâmetro para se avaliar a adequação dos preços aferidos por meio deORÇAMENTO.

Foram contatadas empresas habilitadas à realização do citado estudo, obtendo
mercado, cuja menor proposta de orçamento está indicada para o firmamento de contrato, os demais valores 
orçados estão apresentados em anexo. Considerando a 
o valor unitário máximo deste certame.
 Os recursos orçamentários 

Conta 
Órgão/ 

Unidade

1440 05.002 

 
 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 d
CONSULTORIA ARQUEOLÓGICA LTDA
centro, CEP 85.801-020, na cidade de 
de Licitações nº 8.666/93 e o contido do Termo de Referência e an
 
 A Comissão Permanente de Licitação submete este processo a apreciação e parecer da Assessoria 
Jurídica do Município. 
 

Francisco Beltrão/PR, 

Presidente

De acordo com a 

 

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520

realização do estudo e necessita atender à demanda requerida pelo Instituto de Águas e Terra 
tocante ao licenciamento ambiental das obras. 

se a realização de licitação de empresa responsável para obtenção de anuência do IPHAN, 
sendo essa aprovação indispensável para o licenciamento ambiental junto ao IAT. Ainda pretende
contratação direta de empresa por dispensa de licitação com profissional que apresentou menor orçamento.

O valor para a contratação está de acordo com o princípio da razoabilidade, para aos tais usamos 
liar a adequação dos preços aferidos por meio deORÇAMENTO.

Foram contatadas empresas habilitadas à realização do citado estudo, obtendo
proposta de orçamento está indicada para o firmamento de contrato, os demais valores 

orçados estão apresentados em anexo. Considerando a MENOR das propostas, esta foi utilizada para basear 
o valor unitário máximo deste certame. 

Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

 
Unidade 

Funcional 
programática 

Elemento de despesa

 23.695.2301.2.015 3.3.90.39.05.00 

Os recursos financeiros destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente Dispensa de 
da receita própria do Município. 

A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação d
QUEOLÓGICA LTDA, CNPJ nº 44.224.179/0001-36, estabelecida na 

, na cidade de Cascavel – 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 

Francisco Beltrão/PR, 02 de agosto de 2022. 
 
 

Daniela Raitz 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 
 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº100  /2022, em   02  de 
 
 

Cleber Fontana 
PREFEITO MUNICIPAL 
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elo Instituto de Águas e Terra - IAT no 

se a realização de licitação de empresa responsável para obtenção de anuência do IPHAN, 
ao IAT. Ainda pretende-se a 

contratação direta de empresa por dispensa de licitação com profissional que apresentou menor orçamento. 
O valor para a contratação está de acordo com o princípio da razoabilidade, para aos tais usamos 

liar a adequação dos preços aferidos por meio deORÇAMENTO. 
Foram contatadas empresas habilitadas à realização do citado estudo, obtendo-se uma pesquisa de 

proposta de orçamento está indicada para o firmamento de contrato, os demais valores 
das propostas, esta foi utilizada para basear 

Elemento de despesa Fonte 

 000 

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

A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação da empresa ETHOS 
, estabelecida na Rua São Paulo, 1181, 

considerando o disposto no Artigo 24, Inciso II, da Lei 
exos, que integram o presente processo.   

A Comissão Permanente de Licitação submete este processo a apreciação e parecer da Assessoria 

de agosto de 2022 


