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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

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. 

 

Em cumprimento ao disposto no art. 26 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se público o 

resultado da licitação em epígrafe, apresentando o vencedor pelo critério menor preço por item: 

 

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 dos gastos com o Processo de dispensa de licitação nº 21/2023: R$ 4.500,00 (quatro mil 

e quinhentos reais). 

Fica autorizada a aposição de assinatura digitalizada do Prefeito no contrato. 

Homologo a presente licitação. 

 

Francisco Beltrão/PR, 15 de fevereiro de 2023.  

 

CLEBER FONTANA 
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