
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 135/2022  

PROCESSO Nº 898/2022 - EDITAL 

 

 OBJETO – Prestação de serviços para captação de fotografias artísticas de pontos turísticos urbanos e 

rurais do Município, incluindo edição e entrega de 100 fotografias de forma digital, para elaboração de livro 

comemorativo aos 70 anos de emancipação política do Município, de acordo com as especificações abaixo:  

 

CONTRATADO: MARLON CASTILHOS TOSETTO 07669336951 

CNPJ: 47.748.457/0001-42 

 

Item nº Código Especificação Valor Total R$ 

1 84007 Captação de imagens, edição e entrega de 100 fotografias em alta 

qualidade de forma digital em um Pen Drive   

5.500,00 

 

Valor Total do processo de Dispensa de licitação nº 135/2022: R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). 

 

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

 

No ano de 2013 foi realizado um livro com belas imagens da cidade, desde então, nove anos se passaram e 

muitos pontos turísticos foram revitalizados, outros atualizados e os pontos turísticos especialmente rurais 

adicionados ao turismo de Francisco Beltrão. A cidade cresceu, o cenário mudou e cada vez mais é possível 

registrar belas imagens para que as pessoas conheçam melhor o município. 

 

Por se tratar de um trabalho artístico e que exige um certo tempo dedicado a captação destas imagens fez-se 

necessário a contratação de um profissional fotógrafo para realizar o trabalho. Também pelo fato de que a 

prefeitura não possui equipe técnica especializada em fotografias artísticas, nem materiais/imagens suficientes 

para realização de tal trabalho. Outro motivo é pelo tempo que deverá ser dedicado a captação das imagens e 

depois tratamento das mesmas, para que o livro seja lançado até o final de 2022, e dessa forma seja alusivo as 

ações comemorativas dos 70 anos do município.  

 

Diante do exposto, seguem documentos anexos com orçamentos realizados em empresas pertinentes ao ramo. 

Foi feita a análise de valores e de qualidade de imagens artísticas. As empresas que se enquadraram nos 

critérios de qualidade propostos foram: MARLON TOSETTO FOTOGRAFIA, WANDERLEY MACHADO 

FOTOGRAFIA E ADRIANO OENING FOTOGRAFIA. Tendo em vista o critério de menor valor a aquisição 

será formalizada com a empresa: MARLON TOSETTO FOTOGRAFIA, responsável pelo trabalho fotográfico. 

                            

 Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

 

Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

1560 05.002 23.695.2301.2.015 3.3.90.39.59.00 000 

 

 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 do Microempreendedor 

Individual MARLON CASTILHOS TOSETTO 07669336951, inscrito no CNPJ  sob o nº 47.748.457/0001-42, 

estabelecido na Rua Rio Grande do Sul nº 2454, Bairro Alvorada, CEP: 85.601-050, 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.   
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 A Comissão Permanente de Licitação submete este processo a apreciação e parecer da Assessoria 

Jurídica do Município. 

 

Francisco Beltrão/PR, 27 de setembro de 2022 

 

 

Daniela Raitz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 135/2022, em 27 de setembro de 2022 

 

 

QUINTINO GIRARDI 

Prefeito Municipal em Exercício 
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