
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 – Contratação de empresas para 
de Convivência dos Idosos do Bairro Luther King, para identificação do novo Programa Nossa Gente na 
Melhor Idade, de acordo com as especificações abaixo:
 
FORNECEDOR: KELLY ROBERTA TRAPP EIRELI 
CNPJ: 22.360.896/0001-52 

Item  
nº 

Código Especificação 

1 83591 Confecção de Fachada
Descrição mínima: em material ACM medindo 1,5 x 9 M, estrutura em 
tubo 20x30, ch 18 galvanizado, chapas de ACM branca 3 mm, com 5 
anos de garantia, adesivos 
incluso instalação e demais acessórios.
Incluindo: 
-23 letreiros para identificação, que deverão ser afixadas na fachada do 
prédio, letras face em Arial Gold com 37 cm de altura em material 
ACM, na cor azul incluso
acessórios. 
-35 letreiros para identificação, que deverão ser afixadas na fachada do 
prédio, letras face em Arial Gold com 21 cm de altura em material 
ACM, na cor azul, incluso serviço de confecção e instalação e
acessórios. 
A arte será fornecida pela Secretaria de Assistência Social. 

 
JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, 

8.666/93. 
O presente pedido de dispensa de licitação tem por objetivo a identificação

do novo Programa Nossa Gente na Melhor Idade o qual visa a adequação de um espaço que já possui referência de 
atendimento ao idoso, complementando com atividades que envolvam experimentações artísticas, culturais, esportivas,
de lazer e a valorização das experiências vividas.

 O novo Programa Nossa Gente na Melhor Idade considera que a expectativa de vida dos brasileiros vem 
crescendo significativamente e com ela a necessidade de um olhar mais atento por parte dos gestores púb
de articular e executar Políticas Públicas voltadas para este segmento, com vistas a propiciar um envelhecimento 
saudável e com qualidade de vida.  

O público-alvo do programa serão os idosos, com idade igual ou superior a 60 anos residente
município de Francisco Beltrão – 
envelhecimento saudável, no desenvolvimento da autonomia e de sociabilidades, levando em consideração as demandas 
e interesses da população idosa. 

 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 FISICO e WHATSAPP, 
segundo Decreto Municipal n° 417/2018, optando
que o mesmo pode ser conferido nos orçamentos em anexo. 

 
Os recursos orçamentários estão previstos na conta:

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática

1930 08.005 
Os recursos financeiros 

licitação são vinculados à receita própria do Município

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 Nº 112/2022  
PROCESSO Nº 772/2022 

PROCESSO 1 DOC Nº 24.616/2022 
 

Contratação de empresas para execução e instalação de fachada e letreiro no Centro 
de Convivência dos Idosos do Bairro Luther King, para identificação do novo Programa Nossa Gente na 

de acordo com as especificações abaixo: 

: KELLY ROBERTA TRAPP EIRELI – ME 

Confecção de Fachada 
Descrição mínima: em material ACM medindo 1,5 x 9 M, estrutura em 
tubo 20x30, ch 18 galvanizado, chapas de ACM branca 3 mm, com 5 
anos de garantia, adesivos em toda a superfície, com logos e faixas, 
incluso instalação e demais acessórios. 

23 letreiros para identificação, que deverão ser afixadas na fachada do 
prédio, letras face em Arial Gold com 37 cm de altura em material 
ACM, na cor azul incluso serviço de confecção e instalação e demais 

35 letreiros para identificação, que deverão ser afixadas na fachada do 
prédio, letras face em Arial Gold com 21 cm de altura em material 
ACM, na cor azul, incluso serviço de confecção e instalação e demais 

A arte será fornecida pela Secretaria de Assistência Social.  

JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, 

O presente pedido de dispensa de licitação tem por objetivo a identificação e a divulgação da implantação 
do novo Programa Nossa Gente na Melhor Idade o qual visa a adequação de um espaço que já possui referência de 
atendimento ao idoso, complementando com atividades que envolvam experimentações artísticas, culturais, esportivas,
de lazer e a valorização das experiências vividas. 

O novo Programa Nossa Gente na Melhor Idade considera que a expectativa de vida dos brasileiros vem 
crescendo significativamente e com ela a necessidade de um olhar mais atento por parte dos gestores púb
de articular e executar Políticas Públicas voltadas para este segmento, com vistas a propiciar um envelhecimento 

alvo do programa serão os idosos, com idade igual ou superior a 60 anos residente
 PR, o programa desenvolverá atividades que contribuam no processo de 

envelhecimento saudável, no desenvolvimento da autonomia e de sociabilidades, levando em consideração as demandas 

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 FISICO e WHATSAPP, 
segundo Decreto Municipal n° 417/2018, optando-se pela empresa que apresentou o orçamento de menor valor, sendo 
que o mesmo pode ser conferido nos orçamentos em anexo.  

Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Funcional programática Elemento de despesa

08.241.0801.2.020 3.3.90.30.44.00
financeiros destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente 

à receita própria do Município. 
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execução e instalação de fachada e letreiro no Centro 
de Convivência dos Idosos do Bairro Luther King, para identificação do novo Programa Nossa Gente na 

Valor total R$  

Descrição mínima: em material ACM medindo 1,5 x 9 M, estrutura em 
tubo 20x30, ch 18 galvanizado, chapas de ACM branca 3 mm, com 5 

em toda a superfície, com logos e faixas, 

23 letreiros para identificação, que deverão ser afixadas na fachada do 
prédio, letras face em Arial Gold com 37 cm de altura em material 

serviço de confecção e instalação e demais 

35 letreiros para identificação, que deverão ser afixadas na fachada do 
prédio, letras face em Arial Gold com 21 cm de altura em material 

demais 

5.300,00 

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

e a divulgação da implantação 
do novo Programa Nossa Gente na Melhor Idade o qual visa a adequação de um espaço que já possui referência de 
atendimento ao idoso, complementando com atividades que envolvam experimentações artísticas, culturais, esportivas, 

O novo Programa Nossa Gente na Melhor Idade considera que a expectativa de vida dos brasileiros vem 
crescendo significativamente e com ela a necessidade de um olhar mais atento por parte dos gestores públicos no sentido 
de articular e executar Políticas Públicas voltadas para este segmento, com vistas a propiciar um envelhecimento 

alvo do programa serão os idosos, com idade igual ou superior a 60 anos residentes no 
PR, o programa desenvolverá atividades que contribuam no processo de 

envelhecimento saudável, no desenvolvimento da autonomia e de sociabilidades, levando em consideração as demandas 

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 FISICO e WHATSAPP, 

e pela empresa que apresentou o orçamento de menor valor, sendo 

Elemento de despesa Fonte 

3.3.90.30.44.00 000 
destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente Dispensa de 



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 

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

 
A Comissão Permanente de Licitações

de Licitações nº 8.666/93 e o contido do Termo de Referência e anexos, que integram o presente processo, 
de parecer favorável a contratação da empresa
22.360.896/0001-52, localizada na Rua Pernambuco, 101, CEP 85.601

 
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

A Comissão Permanente de Licitações, 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, 
de parecer favorável a contratação da empresa: KELLY ROBERTA TRAPP EIRELI 

, localizada na Rua Pernambuco, 101, CEP 85.601-300, na cidade de Francisco Beltrão 

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

Francisco Beltrão/PR, 23 de agosto 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 112/2022, em 23 de agosto
 
 

Cleber Fontana 
PREFEITO MUNICIPAL 
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, 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, é 

KELLY ROBERTA TRAPP EIRELI – ME, CNPJ: 
300, na cidade de Francisco Beltrão – PR. 

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

 

agosto de 2022 


