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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 128/2022  

PROCESSO Nº 872/2022 - EDITAL 

 

 OBJETO – Locação do Teatro Unisep, para apresentação da Banda da Polícia Militar do Paraná no dia 

11 de outubro, em comemoração aos 70 anos do Município, de acordo com as especificações abaixo:  

FORNECEDOR: UNISEP - UNIAO DE ENSINO DO SUDOESTE DO PARANA S/C LTDA 

CNPJ: 03.386.832/0002-67 

Item nº Código Especificação Quantidade Unidade Valor Total R$ 

1 83980 Locação do Teatro Unisep do Campus de Francisco 

Beltrão-PR, para apresentação da Banda de Música da 

Polícia Militar do Paraná, em evento comemorativo da 

Administração Municipal de Francisco Beltrão/ PR. 

Incluso todas as acomodações e espaços relativos ao 

Teatro, bem como a disponibilização de Técnico de Som e 

Iluminação para o evento.   

01 LOC 3.500,00 

 

Valor Total do processo de Dispensa de licitação nº 128/2022: R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). 

 

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

 

1. A Banda da Polícia Militar do Paraná é composta por policiais e bombeiros militares que já atuaram 

diretamente na linha de frente da PM e Corpo de Bombeiros e hoje têm seu serviço destinado exclusivamente 

à orquestra. Trata-se de uma instituição centenária que, em 2009, foi declarada patrimônio histórico, artístico 

e cultural do Estado do Paraná. São quase 80 integrantes que têm uma vasta experiência e os candidatos 

precisam passar por um rigoroso processo seletivo para conseguir uma vaga na banda, criada em 12 de março 

de 1857 pelo presidente do Governo da Província do Paraná, Zacarias de Góes e Vasconcelos. A Banda 

participa ativamente de solenidades diversas, eventos militares, festas religiosas e civis. 

 

2. Em 11 de outubro de 2022, haverá um evento comemorativo gratuito, com apresentação da Banda da Polícia 

Militar do Paraná em homenagem aos 70 anos de emancipação política de Francisco Beltrão, aniversário de 

12 anos de criação do 21 Batalhão da Polícia Militar, comemoração aos 110 anos de criação do Corpo de 

Bombeiros do Paraná e ainda com convite estendido a todos os professores, em homenagem ao Dia do 

Professor. Estima-se um público aproximado 1200 pessoas. 

 

3. Em virtude da grandiosidade de público e ao fato do município de Francisco Beltrão não possuir espaços 

próprios com capacidade suficiente para a realização dos mesmos, buscou-se na iniciativa privada um imóvel 

capaz de atender estas necessidades. O imóvel escolhido para receber os eventos é o único, em nossa cidade, 

com as características necessárias para realizá-los, possuindo toda a infraestrutura necessária como; assentos, 

sistema de som para um público deste porte, acústica adequada e palco no tamanho necessário, de fácil 

localização, amplo estacionamento. 

 

4. A contratação enquadra-se no artigo 24, da Lei n.º 8.666/93, conforme segue: 

Art. 24. É dispensável a licitação: (...) 

        X – para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da 

administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço 

seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia;  

 

5. Ainda, justificamos que o valor da locação, inserido o valor referente ao técnico responsável pelo som e 

luzes, é compatível com os praticados anteriormente pela empresa em locações do referido espaço conforme 

comprovado na documentação anexa ao processo, sendo que o espaço é singular nesta cidade. O recurso a ser 

utilizado é oriundo da Secretaria de Administração, devidamente aprovado para este objetivo. 
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 Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

 

Conta Órgão/Unidade Funcional Programática Elemento de despesa Fonte 

4560 07.003 12.361.1201.2.039 3.3.90.39.10.00 104 

 

 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 UNISEP - 

UNIÃO DE ENSINO DO SUDOESTE DO PARANÁ S/C LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.386.832/0002-67, 

estabelecida na Avenida União da Vitória nº 14, Bairro Miniguaçu, CEP: 85.605-040, na cidade 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, 20 de setembro de 2022 

 

 

Daniela Raitz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 128/2022, em 20 de setembro de 2022 

 

 

ANTONIO PEDRON 

Prefeito Municipal em Exercício 
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