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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 26/2023  

PROCESSO Nº 172/2023 - EDITAL 

 

 OBJETO – Aquisição de 8.000 chaveiros ecológicos para distribuição às crianças que visitam o 

Ecomuseu Jorge Baleeiro de Lacerda, de acordo com as especificações abaixo:  

 

FORNECEDOR: FAMA PLACAS LTDA - ME 

CNPJ Nº: 03.568.900/0001-28 

Item nº Código Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário R$ Valor Total R$ 

1 86254 CHAVEIRO ECOLÓGICO fabricado em 

MDF 3mm. Produto atóxico. 

Personalização em impressão a laser com 

logo do Ecomuseu Jorge Baleeiro de 

Lacerda. Despesas de entrega por conta do 

contratado.   

8.000 UN 1,98 15.840,00 

 

Valor Total do processo de Dispensa de Licitação nº 26/2023: R$ 15.840,00 (quinze mil, oitocentos e quarenta 

reais). 

 

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

 

O Ecomuseu Jorge Baleeiro de Lacerda foi inaugurado em 13 de agosto de 2020. É um espaço de aprendizado 

e conscientização sobre o meio ambiente, ecologia, cultura e história localizado no interior do Parque 

Ambiental Irmão Cirilo. Voltado à toda a sociedade, focando principalmente em crianças em idade escolar, o 

Ecomuseu conta com acervo cultural de população indígena local, imagens históricas das enchentes ocorridas 

em Francisco Beltrão, exposição de animais taxidermizados integrantes do Bioma Mata Atlântica e grande 

auditório para instruções voltadas à educação ambiental e reuniões. 

 

Com a abertura do espaço para visitação do público, serão agendadas visitas de escolas municipais para 

conhecer o espaço do Ecomuseu, fazendo uma visita guiada pelas instalações e também trilha ecológica do 

Parque Ambiental Irmão Cirilo. Como uma data marcante e importante para a formação do cidadão 

beltronense em idade escolar, como forma de fixar o conhecimento adquirido, na visita serão distribuídos 

chaveiros ecológicos que serão uma lembrança física, da presença das crianças no Ecomuseu, dividindo esta 

experiência com seus familiares. 

 

Justifica-se e motiva-se a realização deste documento para viabilizar a compra deste material. Para tanto, foram 

consultadas empresas do ramo com a finalidade de estimar o preço do material. 

 

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura organizaram o 

calendário de atendimento e de setembro a dezembro de 2022 passaram pelo Ecomuseu 8.534 alunos 

acompanhados de 818 professores. Foram priorizadas as turmas de 5º e 9º anos por estarem deixando a rede 

municipal de ensino, tendo assim a oportunidade de visitarem o espaço antes de irem para a rede estadual. 

Também foram atendidas demandas de visitas de escolas particulares, estaduais e CMEIs. 

 

A quantidade ora solicitada baseia-se na demanda levantada pela Secretaria de Meio Ambiente, de acordo 

com a utilização do espaço, considerando as visitas que ocorrerão de 01 de março de 2023 a 15 de dezembro 

de 2023. 

 

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 Aplicativo Nota Paraná, internet 
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e outros contratos segundo Decreto Municipal n° 417/2018, sendo que o mesmo pode ser conferido de acordo 

com planilha em anexo. 

 

Para essa dispensa de licitação, foi indicada a empresa que apresentou o menor valor para o objeto, 

considerando todos os orçamentos apresentados. A empresa indicada é FAMA PLACAS LTDA - CNPJ nº 

03.568.900/0001-28. 

                            

 Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

9000 12.002 18.541.1801.2.072 3.3.90.30.14.00 555 

 

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

licitação são oriundos da receita: SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município. 

 

 A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação da empresa FAMA 

PLACAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.568.900/0001-28, estabelecida na Rua Goiás nº 648, Bairro 

Alvorada, CEP: 85.601-070, 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, 22 de fevereiro de 2023 

 

Daniela Raitz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 26/2023, em 22 de fevereiro de 2023 

 

 

CLEBER FONTANA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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