
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 

 

AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21/2023 

 

 OBJETO – Contratação de serviços de locação de tendas piramidais para utilização durante a realização do 

Festival da Cerveja, no dia 18 de fevereiro de 2023, no Mercado Municipal. 

 

Passado o prazo recursal, torna-se publica a homologação do procedimento licitatório em epigrafe e 

adjudicação do objeto a: N F EVENTOS LTDA. 

Item 

 nº 

Código Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário R$ 

1 44657 Locação de 1 diária de tenda pirâmide, medindo 3X3 

m², com pés direito de 2,2 m de comprimento com 

alongador p/ até 3 m, com altura central de até 3,5 m, 

em ferro metalão zincado, cobertura em lona vinílica 

branca antichama e proteção UV, com calha para 

escoamento de água. O material deverá estar em bom 

estado de conservação (sem ferrugens ou mofos), 

limpo e sem furos ou rasgos, ou qualquer avaria que 

possa afetar sua funcionalidade. 

- Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas 

diretas e indiretas com a montagem/ instalação e 

desinstalação das pirâmides. A empresa, também, 

deverá fornecer assistência durante a realização dos 

eventos, conforme necessidade e solicitação.   

03 Serviços 500,00 

2 59348 Locação de 1 diária de tenda pirâmide, medindo 

15X10 m², em ferro metalão zincado, cobertura em 

lona vinílica branca antichama e proteção UV, com 

calha para escoamento de água. O material deverá 

estar em bom estado de conservação (sem ferrugens 

ou mofos), limpo e sem furos ou rasgos, ou qualquer 

avaria que possa afetar sua funcionalidade. 

- Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas 

diretas e indiretas com a montagem/ instalação e 

desinstalação das pirâmides. A empresa, também, 

deverá fornecer assistência durante a realização dos 

eventos, conforme necessidade e solicitação.   

01 Serviços 3.000,00 

                                

                             Francisco Beltrão, 16 de fevereiro de 2023.  
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