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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 176/2022  

PROCESSO Nº 1098/2022 - EDITAL 

 

 OBJETO – Locação de 250 cadeiras em PVC, cor branca, para utilização nos eventos que serão 

realizados em comemoração ao Natal 2022, durante o mês de dezembro/2022., de acordo com as especificações 

abaixo:  

FORNECEDOR: VITOR MATEUS FRANCESCHINI TEIXEIRA 10781715997 

CNPJ: 48.418.890/0001-82 

Item nº Código Especificação Valor Total R$ 

1 64761 Locação de duzentas e cinquenta (250) cadeiras em PVC na cor branca, para o 

período do Natal, conforme solicitação do Departamento de Cultura.  

- Incluso no custo as despesas com transporte e instalação, bem como o período 

que antecede o evento, necessário para a montagem e desmontagem das mesmas, 

e assistência técnica durante o evento.  

8.000,00 

 

Valor Total do processo de Dispensa de Licitação nº 176/2022: R$ 8.000,00 (oito mil reais). 

 

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

Todo ano é realizada uma licitação de materiais para eventos os quais são utilizados pelas secretarias do 

município para possíveis eventos e encontros a serem realizados. Nesta licitação em especifico, não são cotados 

itens do natal pelo fato de não termos noção de quanto e quais equipamentos serão utilizados para a semana 

do natal, por conta disso é realizada uma licitação a parte para esta época do ano. Este ano foi decido utilizar 

o saldo da licitação de materiais para eventos do município, a fim de reduzir os custos com estes equipamentos, 

porém, por ordem administrativa do prefeito, a nova licitação do pregão 190/2022 referente a locação destes 

materiais, a qual aguardávamos para utilização do objeto, não foi homologada; Sendo assim, utilizaremos o 

processo de DISPENSA de licitação para contratação de locação de cadeiras para o período do Natal de 2022. 

                           

 Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

4850 07.005 13.392.1301.2.042 3.3.90.39.14.00 000 

 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 Pessoa Jurídica: VITOR 

MATEUS FRANCESCHINI TEIXEIRA 10781715997, inscrita no CNPJ sob o nº 48.418.890/0001-82, estabelecida 

na Rua Minas Gerais nº 1331, Apto 07, Bairro Alvorada - CEP: 85.601-060, 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, 24 de novembro de 2022 

 

Daniela Raitz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 176/2022, em 24 de novembro de 2022 

 

 

CLEBER FONTANA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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