
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   /  Página 1 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 114/2022  

PROCESSO Nº 802/2022 - EDITAL 

 

 OBJETO – Contratação de serviços para ministrar oficina de dança folclórica italiana, com duração de 

16 (dezesseis) horas, ao grupo folclórico italiano Belvedere da Comunidade de Secção Jacaré, de acordo com 

as especificações abaixo:  

CONTRATADO: ETHERIUM ESPAÇO TERAPEUTICO LTDA 

CNPJ: 32.649.641/0001-68 

Item 

nº 

Código Especificação Unidade Valor Total R$ 

1 83611 Prestação de serviços para ministrar 16 horas de oficina de 

danças italianas sendo repassados 04 coreografias, correção de 

passos e limpeza final das coreografias. 

OBS: Deslocamento, hospedagem, alimentação, e quaisquer 

gastos direto ou indireto para a realização, incluso no valor.    

SERV 3.800,00 

 

Valor Total do processo de Dispensa de Licitação nº 114/2022: 3.800,00 (três mil e oitocentos reais). 

 

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

O objeto do presente termo é a contratação de professores para oficina de dança folclórica típica italiana com 

carga horária de 16hrs, sendo aplicadas no decorrer de dois dias deste mesmo ano a serem definidos pelo 

departamento de cultura, tendo como objetivo principal a especialização em danças folclóricas italiana que é 

uma das principais etnias formadoras de nossa região. 

                    

Fazemos parte de uma região cuja colonização ocorreu principalmente pela advinda de descendentes de 

italianos. Ainda hoje nossa região mantem uma estreita ligação com essas origens. Sendo de suma importância 

para a cultura de uma nação o respeito e a manutenção de suas tradições. Uma das maiores vertentes desse 

respeito ao nosso passado se dá através de grupos folclóricos que principalmente através da dança mantém 

viva a lembrança de nossas origens. Por isso da necessidade do apoio a esses grupos. E uma das formas de 

apoia-los é o de propiciar a formação necessária para manter os mesmos o mais próximo possível do estilo 

trazido por nossos antepassados. Em qualquer sociedade, o folclore aparece como um reflexo natural das 

raízes sociais e culturais do povo e suas origens. Na maioria das vezes se manifesta através de festas, bailados, 

danças, ritos, literatura popular, artes e artesanato- manifestações de função social da mais alta importância 

para a comunidade. Não apenas para os locais onde se originaram, mas para todos os que tiverem interesse 

pelo desenvolvimento da cultura. As tradições populares devem ser de acesso e conhecimento de todos, 

porque elas são a consciência da sociedade, e o resultado é o montante de influencias recebidas e depuradas 

através dos tempos e do aprendizado. 

                     

As aulas serão ministradas para o grupo folclórico italiano Belvedere na secção jacaré, as datas ainda serão 

definidas pelo Departamento de Cultura, mas que serão aplicadas no mês de setembro do ano de 2022. Quanto 

aos valores, podemos constatar que estão dentro do preço praticado conforme orçamentos fornecidos em 

anexo.   

 

Cabe salientar que a Dispensa se dá também pela dificuldade em encontrar empresas especializadas neste 

tipo de curso. As empresas que poderiam prestar tal serviço estão localizadas em regiões e estado distantes 

de nossa cidade, que resultaria por encarecer a mais o processo, sem nenhuma vantagem adicional. 

 

  Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 
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Conta Órgão/Unidade 
Funcional 

programática 
Elemento de despesa Fonte 

Saldo 

orçamentário R$ 

10060 14.001 27.812.2701.2.081 3.3.90.39.48.00 000 217.006,90 

 

 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 sociedade empresária 

ETHERIUM ESPAÇO TERAPEUTICO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.649.641/0001-68, estabelecida na 

Rua Visconde de Guarapuava nº 1051, CEP: 85.602-120, Vila Tolentino no Município de Cascavel/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, 01 de setembro de 2022. 

 

 

Daniela Raitz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 114/2022, em 01 de setembro de 2022 

 

 

Cleber Fontana 

PREFEITO MUNICIPAL 
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