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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21/2023  

PROCESSO Nº 136/2023 - EDITAL 

 

 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, de acordo com as 

especificações abaixo:  

 

FORNECEDOR: N F EVENTOS LTDA 

CNPJ Nº: 14.904.894/0001-59 

Item 

 nº 

Código Especificação Quantidade Unidade Valor 

Unitário R$ 

Valor 

 Total 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 1.500,00 

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 3.000,00 

TOTAL  R$ 4.500,00 

 

Valor Total do processo de Dispensa de Licitação nº 21/2023: R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). 

 

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

 

O FESTIVAL a ser realizado no dia 18 de fevereiro, das 10h00min às 20h00min, ocupando o espaço na frente 

do Mercado Municipal, evento promovido pela Municipalidade e parcerias, visando divulgar o espaço do 

novo Mercado Municipal aos munícipes e os produtos regionais. 

 

O nosso Município está incluso entre as cidades com mais atividades culturais, apoio a eventos educativos 

realizados em todo o Sudoeste do Paraná. Essa tendência aumenta a cada ano, sendo que para a realização 

desses eventos é imprescindível à utilização de estruturas como tenda piramidal onde cervejeiros 

Beltronenses estarão demonstrando seus produtos em parcerias com as empresas do Mercado Municipal.  No 

entanto, procede ao processo de dispensa em virtude de não haver licitado.  
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Obtemos o valor máximo para a contratação através da média de orçamentos coletados a empresa do ramo. 

Devido a alguns desses valores estarem acima do preço praticado em mercado, faremos o uso do Contrato 

Vigente de nosso Município para compor a média de preços. 

                             

 Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

 Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

7670 11.001 15.452.1501.2.062 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 empresa N. F. 

EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 14.904.894/0001-59, estabelecida na Rodovia Vitorio Traiano nº 

1970, Barracão 03, Bairro Água Branca, CEP: 85.601-970, 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, 14 de fevereiro de 2023 

 

Daniela Raitz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 21/2023, em 14 de fevereiro de 2023 

 

 

CLEBER FONTANA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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