
MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº

 OBJETO – Aquisição de sapatilhas e meias, para utilização pelo grupo municipal de dança em 
apresentações durante os eventos em comemoração à Semana da Pátria
abaixo:  

FORNECEDOR: C.A.WENGEN& CIA. LTDA 
CNPJ: 79.771.556/0001-31 

Item Código Especificação

01 83193 
Sapatilhas de lona sola dividida, 
diversos tamanhos, cor preta

03 
83194 

 
Meias calça, fio 80, tamanho m/g/gg, 
cor preta 

Valor total da dispensa de licitação nº 

 

JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, 
Justifica-se e motiva-se a realização deste processo para atendimento da demanda de trabalhos 

desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Educação através do grupo de dança composto pelos alunos das 
escolas municipais, que irá se apresentar nos eventos da 

É imprescindível que sejam utilizados diversos adereços, para realização das aulas e treinamento, 
como collants, meias calças, sapatilhas, etc, devendo o grupo ter os itens disponíveis em seu acervo para 
fornecimento aos alunos. 

Está em andamento uma licitação para aquisição destes materiais e acessórios, porém não estará 
disponível para aquisição nas datas de apresentação do grupo.

A equipe de dança é composta por alunos da rede municipal de ensino, especificamente o grupo que 
irá se apresentar durante os eventos citados, são alunos que não disponibilizam de recursos financeiros para 
adquirir a roupa, calçado e acessórios para as apresentações. 

Justifica-se também o processo de aquisição através de dispensa de licitação em função do 
material.  

A quantidade de material aqui solicitado atende os alunos que irão se apresentar nos eventos citados, 
sendo 35 alunos. 

Para obter o custo do material, durante elaboração do termo de referência, foram feitas pesquisas 
com fornecedores locais, com disponibilidade para o atendimento da demanda no prazo previsto e ainda 
apresentando custo menor em comparação com outras empresas do mesmo ramo de atividade, bem como 
compatíveis com os praticados no mercado local. As propostas apresentadas pela
e compatíveis a necessidade desta secretaria, ficando a escolha vinculada ao critério de menor preço e 
disponibilidade do produto em estoque. Os documentos
 Os recursos orçamentários estão previstos na conta:

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática

3270 07.002 

 Os recursos financeiros destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente 
licitação são oriundos da receita vinculada a Educação Básica

 
 A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação d
WENGEN & CIA. LTDA – ME, CNPJ nº 
840,  centro, CEP 85.601-000, na cidade de Francisco Beltrão 
Inciso II, da Lei de Licitações nº 8.666/93 e 

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

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº106/2022  
PROCESSO Nº 720/2022 

PROCESSO 1 DOC Nº 22.919/2022 
 

Aquisição de sapatilhas e meias, para utilização pelo grupo municipal de dança em 
apresentações durante os eventos em comemoração à Semana da Pátria,de acordo com as especificações 

N& CIA. LTDA - ME. 

Especificação Quantidade Unidade Valor unitário R$

Sapatilhas de lona sola dividida, 
diversos tamanhos, cor preta 

35 
 

UN 

Meias calça, fio 80, tamanho m/g/gg, 
35 UN 

Valor total da dispensa de licitação nº 106/2022: R$ 3.080,00 (três mil e oitenta 

JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, inc.
se a realização deste processo para atendimento da demanda de trabalhos 

desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Educação através do grupo de dança composto pelos alunos das 
que irá se apresentar nos eventos da Semana da Pátria 2022. 

É imprescindível que sejam utilizados diversos adereços, para realização das aulas e treinamento, 
como collants, meias calças, sapatilhas, etc, devendo o grupo ter os itens disponíveis em seu acervo para 

em andamento uma licitação para aquisição destes materiais e acessórios, porém não estará 
disponível para aquisição nas datas de apresentação do grupo. 

A equipe de dança é composta por alunos da rede municipal de ensino, especificamente o grupo que 
apresentar durante os eventos citados, são alunos que não disponibilizam de recursos financeiros para 

adquirir a roupa, calçado e acessórios para as apresentações.  
se também o processo de aquisição através de dispensa de licitação em função do 

A quantidade de material aqui solicitado atende os alunos que irão se apresentar nos eventos citados, 

Para obter o custo do material, durante elaboração do termo de referência, foram feitas pesquisas 
cais, com disponibilidade para o atendimento da demanda no prazo previsto e ainda 

apresentando custo menor em comparação com outras empresas do mesmo ramo de atividade, bem como 
compatíveis com os praticados no mercado local. As propostas apresentadas pelas empresas são semelhantes 
e compatíveis a necessidade desta secretaria, ficando a escolha vinculada ao critério de menor preço e 
disponibilidade do produto em estoque. Os documentos comprobatórios encontram

ios estão previstos na conta: 

Funcional programática Elemento de despesa

12.361.1201.2.032 3.3.90.30.23.00

destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente 
vinculada a Educação Básica 

A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação d
CNPJ nº 79.771.556/0001-31, estabelecida na Avenida J

, na cidade de Francisco Beltrão – PR.,  considerando o 
Inciso II, da Lei de Licitações nº 8.666/93 e o contido do Termo de Referência e anexos

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Telefone: (46) 3520-2103 Página 1 

Aquisição de sapatilhas e meias, para utilização pelo grupo municipal de dança em 
de acordo com as especificações 

Valor unitário R$ 
Valor total  

R$ 

40,00 1.400,00 

48,00 1.680,00 

: R$ 3.080,00 (três mil e oitenta reais). 

inc. II, da Lei nº 8.666/93. 
se a realização deste processo para atendimento da demanda de trabalhos 

desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Educação através do grupo de dança composto pelos alunos das 

É imprescindível que sejam utilizados diversos adereços, para realização das aulas e treinamento, 
como collants, meias calças, sapatilhas, etc, devendo o grupo ter os itens disponíveis em seu acervo para 

em andamento uma licitação para aquisição destes materiais e acessórios, porém não estará 

A equipe de dança é composta por alunos da rede municipal de ensino, especificamente o grupo que 
apresentar durante os eventos citados, são alunos que não disponibilizam de recursos financeiros para 

se também o processo de aquisição através de dispensa de licitação em função do valor do 

A quantidade de material aqui solicitado atende os alunos que irão se apresentar nos eventos citados, 

Para obter o custo do material, durante elaboração do termo de referência, foram feitas pesquisas 
cais, com disponibilidade para o atendimento da demanda no prazo previsto e ainda 

apresentando custo menor em comparação com outras empresas do mesmo ramo de atividade, bem como 
s empresas são semelhantes 

e compatíveis a necessidade desta secretaria, ficando a escolha vinculada ao critério de menor preço e 
comprobatórios encontram-se em anexo ao processo. 

Elemento de despesa Fonte 

3.3.90.30.23.00 104 
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 C.A. 
Avenida Júlio Assis Cavalheiro, 

considerando o disposto no Artigo 24, 
o contido do Termo de Referência e anexos, que integram o 



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br

presente processo.   
 
 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

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

Francisco Beltrão/PR, 09 de agosto de 2022. 
 
 

Daniela Raitz 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 
 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 106/2022, em 09 de agosto
 
 

Cleber Fontana 
PREFEITO MUNICIPAL 
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Permanente de Licitação submete este processo a apreciação e parecer da Assessoria 

agosto de 2022 


