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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 171/2022  

PROCESSO Nº 1074/2022 - EDITAL 

 

 OBJETO – Aquisição de balas e pirulitos para distribuição pelo Papai Noel durante as comemorações 

do Natal Encantado de 2022, de acordo com as especificações abaixo:  

 

FORNECEDOR: MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 

CNPJ: 01.264.419/0002-02 

Item 

 nº 

Código Especificação Quantidade Unidade Valor  

Unitário R$ 

Valor  

Total R$ 

1 53479 BALAS MASTIGÁVEIS SABORES VARIADOS 

ACONDICIONADAS EM PACOTES CONTENDO 

ENTRE 500 A 600 GRAMAS CADA PACOTE. 

 

- A empresa licitada deverá entregar toda a 

mercadoria em pacotes fechados no Departamento 

Municipal de Cultura, até o dia 24 de novembro de 

2022. 

- Entregar amostra dos pacotes de balas para 

aprovação do Departamento Municipal de Cultura. 

- As balas serão entregues no atendimento que o 

Papai Noel fará no Calçadão Central em horário 

determinado pelo Departamento Municipal de 

Cultura.   

800 Pacote 6,99 5.592,00 

2 58832 PIRULITOS SABOR MORANGO 

ACONDICIONADOS EM PACOTES DE NO 

MÍNIMO 400 GRAMAS CADA PACOTE.  

 

- A empresa licitada deverá entregar toda a 

mercadoria em pacotes fechados no Departamento 

Municipal de Cultura, até o dia 24 de novembro de 

2022. 

- Entregar amostra dos pacotes de pirulito para 

aprovação do Departamento Municipal de Cultura. 

- Os pirulitos serão entregues no atendimento que o 

Papai Noel fará no Calçadão Central em horário 

determinado pelo Departamento Municipal de 

Cultura.   

500 Pacote 5,99 2.995,00 

 

Valor Total do processo de Dispensa de Licitação nº 171/2022: R$ 8.587,00 (oito mil, quinhentos e oitenta e sete 

reais). 

 

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

 

O Natal é uma festa secular que chegou ao Brasil junto com os colonizadores Europeus e se tornou a principal 

e maior festa cristã do país. O período do Natal tem também um fator importante para o município, que é o 

econômico, pois, nessa data, há comercialização dos mais diversos produtos que geram negócios e empregos 

em todos os segmentos. Já é considerado um evento cultural permanente em nosso calendário de festividades 

culturais, não só em seus eventos, mas em sua peculiar decoração, o efetivo atrativo da comunidade de 

Francisco Beltrão e região para a importância da comunhão familiar através da manifestação cultural, 

constituindo, inclusive, importante fator de atração turística de nosso município. Francisco Beltrão é uma 

cidade polo regional, atraindo consumidores e visitantes dos mais diversos lugares, especialmente das cidades 

do sudoeste do Paraná. No Natal, o fluxo de pessoas se intensifica e garante o aumento da economia e 

arrecadação para o município. 
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Dessa forma, torna-se necessário que a cidade esteja devidamente preparada para atrair as pessoas no período 

do Natal. Uma das mais tradicionais atrações de nosso natal sempre foi o passeio no trenzinho do Papai Noel. 

Nesses passeios, um veículo devidamente caracterizado e contando com atores caracterizados como duendes 

e o Papai Noel passeiam pelas principais atrações do Natal em nossa cidade. Nesse passeio, os duendes do 

"Papai Noel" distribuem balas e pirulitos para as crianças e adultos que participam. Além disso, contaremos 

com a "Casa do Papai Noel" local em que tradicionalmente o "Papai Noel" recebe as crianças para tirar fotos e 

ouvir os pedidos. Nesse local, também será distribuído essas guloseimas para as crianças. 

 

O valor estimado para a contratação está de acordo com o princípio da razoabilidade e dentro do limite 

estabelecido para esta modalidade, para os tais, usamos como parâmetro para se avaliar a adequação dos 

preços aferidos por meio de ORÇAMENTO FÍSICO, segundo Decreto Municipal n° 417/2018, que poderá ser 

conferido na planilha em anexo. 

 

Será na forma de dispensa, visto que o curto prazo para o novo trâmite licitatório, não sendo possível a 

conclusão até a abertura do Natal 2022, que ocorrerá no próximo dia 25/11. Obtidos orçamentos, o menor valor 

total pelo lote dos dois itens da empresa MARCON COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ Nº 

01.264.419/0002-02. 

 

Houve a revogação do Pregão 196/2022, em vista que dectamos equívoco na descrição do item I, sendo que é 

inviável a repetição do pregão, pois não a tempo hábil para atender a abertura do Natal 2022. 

                  

 Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

4690 07.005 13.392.1301.2.053 3.3.90.32.04.00 000 

 

 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 MARCON 

COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.264.419/0002-02, estabelecida na Rua 

Tenente Camargo nº 999, Bairro Presidente Kennedy - CEP: 85.605-090 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, 17 de novembro de 2022 

 

Daniela Raitz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 171/2022, em 17 de novembro de 2022 

 

 

CLEBER FONTANA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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