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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 100/2022  

PROCESSO Nº 1028/2022 - EDITAL 

 

 OBJETO – Contratação de empresa para realizar exposição de esculturas do parque dos dinossauros, 

composta por 25 obras autorais representadas por esculturas de dinossauros de médio e pequeno porte, fósseis, 

ovos, cenários e placa do parque dos dinossauros, durante a realização da I Feira de Ciências, Tecnologia e 

Inovação de Francisco Beltrão., de acordo com as especificações abaixo:  

 

FORNECEDOR: DINOPARK JONAS CORRÊA LTDA 

CNPJ: 37.431.445/0001-36 

Item nº Código Especificação Quantidade Unidade Valor Total $ 

1 84684 Contratação de exposição de esculturas do Parque dos 

Dinossauros, sendo:??Composta por no mínimo 25 obras 

autorais, representadas por esculturas de dinossauros de médio 

porte, esculturas de pequeno porte, fósseis, ovos, cenários e com 

a placa do Parque dos Dinossauros. 

- Local: Parque de Exposições Jayme Canet Junior. 

- Inclusas despesas com transporte, instalação, manutenção da 

exposição, hospedagem e alimentação. 

- Datas prováveis: 28, 29 e 30 de novembro de 2022. A estrutura 

deverá ser entregue pronta até o dia 27/11/2022 às 12h e poderá 

ser desmontada a partir do dia 01 de dezembro às 8h.   

01 Serviço 60.000,00 

 

Valor Total do processo de Inexigibilidade de Licitação nº 100/2022: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 

 

 JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 25, inc. III, da Lei nº 8.666/93. 

 

2.1 A Secretaria Municipal de Educação está organizando a I FEIRA DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIA E 

INOVAÇÃO DE FRANCISCO BELTRÃO. O evento será realizado no Parque de Exposições Jayme Canet 

Junior, nos dias 28, 29 e 30 de novembro de 2022. Consiste em evento aberto à visitação da comunidade e 

principalmente das escolas de Educação Básica, públicas e particulares, deste município. 

 

 2.2 Trata-se de um momento para estudantes e professores apresentarem ideias criativas e inovadoras, que irá 

contribuir com o conhecimento e a evolução no mundo da Ciência e Tecnologia e na relação com a sociedade. 

Visamos, ainda, promover a cultura científica, disseminar o método científico e a experimentação como 

ferramentas do conhecimento, estimular e incentivar os talentos em todas as áreas do conhecimento e premiar 

os trabalhos realizados. É também um local de integração e troca de experiências, aproximando estudantes e 

professores de diferentes anos e instituições. 

 

2.3 A equipe organizadora da Feira analisou várias sugestões de atrações afins a proposta do evento, entre elas, 

a exposição de esculturas jurássicas, a contratação pretendida destaca-se, pois trata-se de elementos que 

fascinam e despertam a curiosidade das crianças, integrando e atraindo alunos e suas famílias ao evento. 

 

2.4 O acervo, que pertence ao escultor paranaense Jonas Corrêa, possui diversas espécies de dinossauros, 

fósseis, ovos e outros elementos. A esculturas são confeccionadas em argila, de modo artesanal, revestidas em 

fibra e resina e com pintura realista, preservando cores, texturas. O artista é entusiasta de dinossauros desde 

criança e transformou sua propriedade em seu ateliê, no Parque dos Dinossauros, no local há mais de 50 obras 

do artista e cerca de 30 dinossauros de vários tamanhos. 

 

2.5 Considerando que a respectiva contratação, inviabiliza a competição, uma vez que existe a peculiaridade 

no interesse público e os serviços prestados, configurando natureza singular do objeto, motivam a 

inexigibilidade nos moldes do inciso II do art. 25 da Lei 8.666/93.  
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Art. 25 - É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial: 

III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário 

exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.  

 

2.6 Com o lançamento do filme Jurassic Word, em 2022, que une história, ciência, ação e ficção científica, fez 

com que a exposição se tornasse mais surpreendente, contratada para diversos eventos e festividades na região, 

sempre agradando aos visitantes, sendo consagrada pela opinião pública, conforme é possível verificar através 

das redes sociais https://instagram.com/parque_jonascorrea?igshid=NmNmNjAwNzg= e do portfólio apresentado 

pela contratada em anexo. 

 

2.7 No que diz respeito aos valores das contratações, em decorrência do elevado nível de subjetividade 

envolvido, a questão da precificação é relevante, no qual os comprovantes apresentados em anexo são de 

trabalhos realizados recentemente e são compatíveis aos praticados habitualmente em outros eventos, de modo 

que se evitam exorbitâncias e valores incompatíveis com o erário municipal, o que também foi avaliado. 

     

 Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

3380 07.002 12.361.1201.2.032 3.3.90.39.22.00 104 

 

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

licitação são vinculados à educação básica. 

 

 A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação da empresa DINOPARK 

JONAS CORRÊA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.431.445/0001-36, estabelecida na Rua Valentina Andreatta 

nº 790, Borda do Campo, CEP: 83.420-000, no Município de Quatro Barras/PR, considerando o disposto no 

Artigo 25, Inciso III, 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, 07 de novembro de 2022 

 

 

Daniela Raitz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Inexigibilidade de Licitação nº 100/2022, em 07 de novembro de 2022 

 

 

CLEBER FONTANA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

mailto:licitacao@franciscobeltrao.com.br

