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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 155/2022  

PROCESSO Nº 991/2022 – EDITAL 

 

 OBJETO – Serviços de confecção de moldes/formas em aço galvanizado para servir de base na 

fabricação de letras em concreto, que serão utilizadas na implantação de pórticos/letreiros com o nome do 

Município Francisco Beltrão, de acordo com as especificações abaixo:  

 

FORNECEDOR: LEOFER METALURGICA LTDA 

CNPJ: 05.368.277/0001-95 

Item nº Código Especificação Quantidade Unidade Valor Total R$ 

1 84208 moldes do Letreiro "FRANCISCO BELTRÃO" para os 

pórticos da cidade. Descrição: Perfil especial - Jato de 

água.  

Obs.: Ref. Uma face das letras, mais a chapa de contorno 

em torno delas.   

01 UN 13.056,00 

 

Valor Total do processo de Dispensa de licitação nº 155/2022: R$ 13.056,00 (treze mil e cinquenta e seis reais). 

 

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

 

A pretensa contratação visa atender a solicitação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, 

via Departamento de Turismo, com relação a implantação de letreiros com o nome do munícipio em locais 

estratégicos, como forma de recepcionar a todos que chegam na cidade, bem como ser mais um atrativo 

turístico urbano de destaque.  

 

O Município de Francisco Beltrão possui, conforme estimativa do IBGE/2020, 92.216 (noventa e dois mil e 

duzentos e dezesseis) habitantes, e está localizado no centro de uma microrregião de 27 municípios, onde 

também é o maior município é polo de vários serviços, como saúde, educação, segurança e comércio e 

consequentemente maior gerador de empregos da região. 

 

Francisco Beltrão entre os 42 municípios que compõem o sudoeste do Paraná e o de maior destaque. Esse fato 

se deu devido ao crescimento da população, investimentos de todos os setores e principalmente pela qualidade 

de vida disponibilizados à população. Esses fatos geradores elevam o município a ter grande visibilidade aos 

potenciais investimentos e consequentemente atraindo cada vez mais pessoas para a cidade e região. Em face 

aos eventos de crescimento, se evidencia uma maior demanda no setor turístico, pois a cidade é referência a 

nível regional e muito tem se destacado neste segmento. 

 

 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 FÍSICO. Os 

orçamentos podem ser conferidos em anexo. Com relação aos orçamentos, justifica-se apenas dois, devido ao 

fato de ter poucas empresas nesse ramo na região. 

 

 Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

 

Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

1530 05.002 23.695.2301.2.015 3.3.90.30.42.00 000 

 

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

licitação são oriundos da receita própria do município.   
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 A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação da empresa LEOFER 

METALURGICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.368.277/0001-95, estabelecida na Avenida Antônio Silvio 

Barbieri nº 1811, Bairro Pinheirinho, CEP: 85.603-000, no Município de Francisco Beltrão/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 

Jurídica do Município. 

 

Francisco Beltrão/PR, 26 de outubro de 2022 

 

 

Daniela Raitz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 155/2022, em 26 de outubro de 2022 

 

 

CLEBER FONTANA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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