MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 118/2022
PROCESSO Nº 816/2022 - EDITAL
OBJETO – Prestação de serviços de acompanhamento e monitoramento das integrantes de Clube de
Mães pra Viagem à Foz do Iguaçu no dia 17 de setembro, incluindo aquisição de ingressos para entrada nas
atrações: Parque das Aves, Cataratas do Iguaçu, Museu de Cêra e Marco das Três Fronteiras, de acordo com
as especificações abaixo:
FORNECEDOR: BIG BANG TOUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA
CNPJ: 10.561.526/0001-02
Item nº

Código

1

83780

Especificação
Contratação de empresa de turismo para acompanhar e
monitorar integrantes do clube de mães para viagem a
foz do Iguaçu no dia 17 de setembro. A empresa será
responsável pela aquisição de ingressos para a entrada
nas atrações: parque das aves, cataratas do Iguaçu,
museu de cera e acompanhar no marco das 03
fronteiras. Deverá fornecer pelo menos 1 guia para
acompanhar durante toda a viagem. Também deve
fornecer almoço em churrascaria com bebida inclusa. O
grupo será composto por 17 idosos acima de 60 anos, 2
pessoas menores de 17 anos e 24 pessoas com idade
entre 18 a 59 anos. Será utilizado o ônibus e motorista
da prefeitura.

Quantidade Unidade
01

UN

Valor Total R$
10.034,00

Valor Total do processo de Dispensa de licitação nº 118/2022: R$ 10.034,00 (dez mil e trinta e quatro reais).
JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, alínea II, da Lei nº 8.666/93.
O Clube das mães tem um grande alcance social e cultural, tendo hoje 86 clubes espalhados por todo o
Município de Francisco Beltrão e contando com aproximadamente 2.500 componentes. Tendo como objetivo
de promover a integração tanto social quanto cultural as famílias através de atividades oferecidas para
mulheres mães, com diversas atividades como artesanato, mini cursos, palestras entre outras, dando apoio
para que as participantes tenham meios para complementar a renda de suas famílias além da integração social
e a saúde através da informação, promovendo a própria melhoria da qualidade de vida e de sua família
alcançando dessa forma boa parte de nossa população. Nos anos de 2018 e 2019 foi realizado uma Gincana
envolvendo todos os clubes, a dinâmica envolveu trabalhos social, trabalhos artísticos, criação de objetos e
itens com artesanatos em linhas e aproveitando de materiais, sendo que a determinação final dos clubes
vencedores, ocorreu em dezembro de 2019. Em função do importante trabalho realizado e com a preocupação
do desenvolvimento cultural desses participantes, como forma de premiação o Município de Francisco Beltrão
está oferecendo uma viagem, com despesas pagas para a cidade de Foz do Iguaçu, importante polo turístico
e cultural de nosso estado.
A viagem será realizada com o ônibus e motorista da Prefeitura de Francisco Beltrão, sendo que a empresa
será responsável com aquisição de ingressos e refeição, e fornecimento de um guia durante a viagem para
acompanhar, monitorar e apresentar os locais para as visitantes.
Como o pagamento desta viagem estava sendo cogitado ressarcimento por despesa de servidor, em virtude
de termos encontrado dificuldades com esse procedimento em função do limite de crédito necessário para
efetuar o pagamento de todas as despesas e também pouco tempo para elaborar um processo licitatório,
estamos utilizaremos a modalidade de Dispensa de Licitação para contratar os serviços.
Foram solicitados e coletados orçamentos referente ao serviço, porém pela demora na resposta ou falta de
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interesse das empresas, estamos anexando dois orçamentos sendo o escolhido o de menor valor para dar
sequência na contratação.
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 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 BIG BANG
TOUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 10.561.526/0001-02, estabelecida na Rua
Sergipe nº 237, CEP: 85.601-040, Bairro Alvorada, 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 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, 05 de setembro de 2022

Daniela Raitz
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 118/2022, em 05 de setembro de 2022

Cleber Fontana
PREFEITO MUNICIPAL
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