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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 142/2022  

PROCESSO Nº 930/2022 - EDITAL 

 

 OBJETO – Contratação serviços de locação de sistema de sonorização e iluminação para realização do 

show musical do artista "Felipe Araújo", na data de 14/11/2022 em comemoração aos 70 anos do Município, de 

acordo com as especificações abaixo:  

 

FORNECEDOR: NICOLODI & NICOLODI LTDA 

CNPJ: 09.528.568/0001-54 

Item nº Código Especificação Quantidade Unidade Valor Total R$ 

1 84072 Contratação de prestação de serviço de locação de 1 

sistema de som e 1 sistema de iluminação, atendendo 

o Rider Técnico do artista Felipe Araújo, a ser 

executado no dia 14 de novembro de 2022.   

01 Serviço 15.000,00 

 

Valor Total do processo de Dispensa de licitação nº 142/2022 R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

 

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

 

A História de Francisco Beltrão é rica em detalhes e luta de seu povo para a consolidação do Município. Desde 

a sua fundação acabou por tornar-se o maior município do Sudoeste do Paraná. Assumindo a condição de 

polo de uma das regiões mais atuantes em todos os segmentos de nosso estado. A comemoração de seu 

aniversário é um reconhecimento a todos aqueles que lutaram e lutam pelo desenvolvimento e crescimento 

deste município. Como nossa região têm uma grande ligação cultural com a Música, principalmente as 

chamadas sertanejas e gaúchas, nada mais adequado do que realizar o evento de comemoração utilizando a 

música como fator de entretenimento e dentro deste estilo musical. Trazendo um show de uma grande 

referência nacional na música sertaneja. 

                   

Para atender as especificações técnicas deste grande show, em nossa cidade de Francisco Beltrão, localizamos 

apenas uma empresa que tenha o equipamento e a experiencia necessária para atender grandes shows 

musicais. Procuramos orçamentos com outras empresas na região, mas seus valores se tornaram alto por 

conter o deslocamento dos equipamentos, equipe técnica e carregadores até nossa cidade.   

                   

Quando se trata de shows musicais, cada artista possui o seu Rider Técnico onde constam as especificações de 

todo equipamento necessário utilizado por ele e sua banda, porém a locação de sonorização e iluminação 

necessitam de demais equipamentos os quais o artista não cita em seu Rider, para que a execução possa ocorrer 

de perfeita forma, por conta desses detalhes a montagem desses equipamentos no palco se torna muito 

complexa, equipamentos os quais fogem de nosso conhecimento e que se deixássemos de especificar em uma 

licitação poderia ocorrer uma grande falha na execução da apresentação. É um serviço que demanda de uma 

equipe de montagem profissional e habilitada, com pessoas capacitadas e com uma ampla experiencia com 

atendimento a grandes shows a nível nacional. Por conta destes riscos, iniciaremos a contratação por meio de 

dispensa de licitação, garantido assim um serviço de qualidade a um valor aceitável quando comparado ao 

praticado no mercado.   

                            

 Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

 

Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

4850 07.005 13.392.1301.2.042 3.3.90.39.59.00 000 

 

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

licitação são oriundos da receita própria do município.   
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 A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação da empresa NICOLODI & 

NICOLODI LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 09.528.568/0001-54, estabelecida na Rua Clevelândia nº 388, Bairro 

Vila Nova, CEP: 85.605-080, no Município 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, 14 de outubro de 2022 

 

 

Daniela Raitz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 142/2022, em 14 de outubro de 2022 

 

 

CLEBER FONTANA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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