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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 50/2022  

PROCESSO Nº 372/2022 - EDITAL 

 

 OBJETO – Contratação e empresa para locação da Decoração do espaço que será utilizado para 

realização do “Encontrão Clube de Mães”, que será realizado no dia 28 de maio de 2022, de acordo com as 

especificações abaixo:  

FORNECEDOR: MARTINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS EIRELI - ME 

CNPJ: 08.732.819/0001-55 

Item 

nº 

Código Especificação Quantidade Unidade Valor 

Unitário R$ 

Valor 

Total R$ 

1 81118 Hool de entrada com mobilha sofás 

puff tapete e plantas, espaço descanso, 

2 espaços instagramável para 

fotografar com flores e balanço flores 

desidratadas, mobilhas e 2 orquídeas 

embaladas. Decorar o palco com tecido 

na frente, 15 plantas baixas na frente. 

Tapete vermelho fazendo corredor.   

01 SERV 5.900,00 5.900,00 

2 81119 Pontos de iluminação cênica, no local 

do evento    

20 UN 20,00 400,00 

3 81120 Camarim - 2 poltronas - Espelho - 

Tapete - Mesa, no local do evento.    

01 KT 360,00 360,00 

 

Valor Total do processo de Dispensa de licitação nº 50/2022: R$ 6.660,00 (seis mil, seiscentos e sessenta reais). 

 

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

 

O Departamento de Cultura é um setor que promove e colabora para a realização de diversos eventos como 

encontro culturais, apresentações , shows, espetáculos, palestras e entre outros eventos. 

 

Tendo isto em vista é indispensável que o ambiente esteja harmonizado e decorado conforme a 

característica e o porte do evento, para melhor aconchego do público, para que o ambiente possua um local 

para registros fotográficos e que todo este conjunto crie a temática do evento. 

 

Como recentemente passamos por uma pandemia, onde o setor inteiro ficou um bom período paralisado 

com a realização de eventos, as licitações vigentes de decoração não foram renovadas por não sabermos ao 

certo quando iriamos retornar as atividades, por este motivo não temos licitação vigente para a execução 

deste tipo de serviço. 

 

Seguindo nosso calendário de eventos, temos o Encontrão dos Clubes de Mães, que será realizado dia 28 de 

maio de 2022. 

 

Para este evento elaboramos um projeto de decoração com base nos itens de licitações passadas, de forma 

que a quantidade atendesse o porte do evento que tem um público estimado de 2.000 pessoas. 

 

Por conta dos prazos para um processo licitatório, não temos tempo hábil para realizar uma licitação e por 

isso usaremos a modalidade de dispensa de licitação. 

 

O valor estimado para a contratação está de acordo com o princípio da razoabilidade, para os tais usamos 
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como parâmetro para se avaliar a adequação dos preços aferidos por meio de ORÇAMENTO FÍSICO, 

segundo Decreto Municipal n° 417/2018, que poderá ser conferido na planilha em anexo. 

                            

Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

4850 07.005 13.392.1301.2.042 3.3.90.39.23.00 000 

 

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

licitação são oriundos da receita própria do município.   

 

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

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS EIRELI - ME, inscrita no CNPJ  sob nº 

08.732.819/0001-55, estabelecida na Rua Maringá nº 1383, Bairro Vila Nova, CEP: 85.605-010, em 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, 04 de maio de 2022. 

 

 

Alex Bruno Chies 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

  

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 50/2022, em 04 de maio de 2022 

 

 

Cleber Fontana 

PREFEITO MUNICIPAL 
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