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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 105/2021  

PROCESSO Nº 936/2021 
 

OBJETO – Aquisição de ingressos de cinema, incluindo refrigerante e pipoca, para 
atendimento às crianças e adolescentes que participam do Serviço de Conveniência e 
Fortalecimento de Vínculos, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, de 
acordo com as especificações abaixo:  

FORNECEDOR: CIMENAX CINEMAS FRANCISCO BELTRÃO LTDA. 
CNPJ: 11.211.483/0001-90 
 

Item 
 nº 

Código Especificação Quantidade Unidade Valor 
unitário 

R$ 

Valor Total R$ 

1 79019 Ingressos para sessões de cinema para filmes em 
cartaz e/ou sugeridos pela equipe do Serviço de 
Conveniência e Fortalecimento de Vínculos, 
incluindo o fornecimento de refrigerante e/ou 
suco de 350ml e um pacote grande de pipoca por 
ingresso.  

360 un 22,00 7.920,00 

 
Valor Total do processo de Inexigibilidade de licitação nº 105/2021: R$ 7.920,00 (sete mil e novecentos e vinte 
reais). 
 

JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 25, caput, da Lei nº 
8.666/93. 

O presente pedido se justifica tem em vista possibilitar aos usuários do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) acesso a experiências e manifestações artísticas, 

culturais, esportivas e de lazer, com vistas ao desenvolvimento de novas sociabilidades. 

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos é realizado em grupos, organizado 

a partir de percursos, de modo a garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com o 

seu ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de 

situações de risco social. Forma de intervenção social planejada que cria situações desafiadoras, 

estimula e orienta os usuários na construção e reconstrução de suas histórias e vivências individuais e 

coletivas, na família e no território. Organiza-se de modo a ampliar trocas culturais e de vivências, 

desenvolver o sentimento de pertença e de identidade, fortalecer vínculos familiares e incentivar a 

socialização e a convivência comunitária. Possui caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e 

afirmação dos direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades, com vistas ao alcance 

de alternativas emancipatórias para o enfrentamento da vulnerabilidade social. 

A Secretaria Municipal de Assistência Social visa dessa forma oportunizar acesso ao 

cinema às crianças e adolescentes usuários do SCFV, os quais participarão da colônia de férias que 

acontecerá entre os dias 17 a 28 de janeiro de 2022 nos seguintes locais: 

-Projeto Formando Cidadão; 

- Centro Público de Convivência do Bairro Júpiter; 

- Centro de Convivência Sensibilizar; 

- Centro da Juventude – CEJU; 

- Centro de Convivência Adelíria Meurer. 

Desta forma busca- se contribuir para a promoção do bem-estar social, como um 

momento de lazer e integração, proporcionando aos participantes uma experiência extraordinária. 



       MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

                Estado do Paraná 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  
CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103/2107 /  Página 2 

 

Além da apreciação do filme, as crianças poderão também consumir pipoca e refrigerante durante a 

exibição, o que faz parte da mágica do cinema. 

 

Quanto a quantidade ora solicitada, informamos que se trata de estimativa, baseada na 

demanda levantada pela secretaria onde foram apuradas as quantidades necessárias para serem 

adquiridas que atendam o número de crianças e adolescentes participantes do SERVIÇO DE 

CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. 

Ressalta-se que a empresa RODRIGUES E BELUSSO LTDA – ME é a única a possuir sala de 

cinema em nossa cidade e a comercializar ingressos. 

Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta 
 Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

2431  06.005 08.243.0801.6.024 3.3.90.32.04.00 934 
Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente inexigibilidade de 

licitação são oriundos da receita do Bloco de financiamento da proteção social básica - SUAS.   
 
A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação da empresa 

CINEMAX CINEMAS FRANCISCO BELTRÃO LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 11.211.483/0001-90, 
estabelecida na Av. Antonio de Paiva Cantelmo, 269, Bairro Industrial, CEP: 85.601-270, na cidade de 
Francisco Beltrão - PR, considerando o disposto no art. 25, caput, da Lei de Licitações nº 8.666/93 e o contido 
do Termo de Referência que integra o presente processo.   

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

Assessoria Jurídica do Município. 
 

Francisco Beltrão/PR, 20 de dezembro de 2021 
 
 

Alex Bruno Chies 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 
De acordo com a Inexigibilidade de licitação nº 105/2021, em 20 de dezembro de 2021 

 
 

Cleber Fontana 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 


