
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 162/2022  

PROCESSO Nº 1024/2022 - EDITAL 

 

 OBJETO – Contratação de show pirotécnico com fogos de artifício "indoor" em comemoração aos 70 anos do 

Município, e em homenagem aos bebês que nasceram e que ainda nascerão no ano de 2022. Local e Data: Centro de Eventos 

- Parque de Exposições, no dia 13/11/2022 às 15 horas, de acordo com as especificações abaixo:  

FORNECEDOR: DARIVA PROMOCOES E EVENTOS LTDA 

CNPJ: 45.191.470/0001-18 

Item nº Código Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário R$ Valor Total R$ 

1 58296 GERB INDOOR 20X20    60 UN 80,00 4.800,00 

2 69761 PAPEL PICADO    06 UN 200,00 1.200,00 

 

Valor Total do processo de Dispensa de licitação nº 162/2022: R$ 6.000,00 (seis mil reais). 

 

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

 

Possuímos no Brasil a tradição de comemorarmos a passagem de diversas datas comemorativas e eventos utilizando-se os 

Fogos de Artifício como ponto culminante e de grande repercussão e encantamento em todos os cidadãos. Assim é em 

eventos como o Natal e Ano Novo, além de outras datas importantes em nosso calendário. Além disso os eventos como 

grandes inaugurações também costumam utilizar-se dessa maneira tão antiga de comemoração.  

 

Para isso torna-se necessário termos licitado uma quantidade significativa desse material para a utilização no evento de 

Homenagem aos bebês que nasceram e nascituros em 2022, como parte das comemorações do município, por seus 70 anos, 

a ser realizada dia 13/11 no Centro de eventos, os fogos serão usados para alusão comemorativa e efeitos visuais. 

 

Quanto ao valor máximo estimado, optou-se pela utilização da obtenção do menor preço, visto que 

se mostra a medida mais adequada para refletir o valor e urgência, visto que o evento acontecerá no dia 13/11/2022 e não 

havendo tempo hábil para um processo licitatório, opta-se pela DISPENSA DE LICITAÇÃO, ainda adequado o valor para 

esta modalidade, sendo a empresa com menor preço, 

DARIVA PROMOÇÕES E FOGOS LTDA, ao custo MÁXIMO DE 6.000,00 (SEIS MIL REAIS). 

 

 Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

4810 07.005 13.392.1301.2.042 3.3.90.30.05.00 000 

 

 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 da empresa DARIVA 

PROMOCOES E EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 45.191.470/0001-18, estabelecida na Linha Nova Seção s/n, CEP: 

85.606-899, Área Rural 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, 04 de novembro de 2022 

 

Daniela Raitz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 162/2022, em 04 de novembro de 2022 

 

 

CLEBER FONTANA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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