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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29/2023  

PROCESSO Nº 188/2023 - EDITAL 

 

 OBJETO – Contratação de serviços para decoração de um stand que será utilizado para exposição do 

trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação, com o tema "Mulheres nas Ciências", durante a 

realização da “Expofeira Mulher 2023”, de acordo com as especificações abaixo:  

 

FORNECEDOR: MARTINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS LTDA (DDM Produções) 

CNPJ Nº: 08.732.819/0001-55 

Item nº Código Especificação Valor Total R$ 

01 45816 DECORAÇÃO STAND: Especificações mínimas: 02 Mesa(s) estilo aparador (com largura 

entre 35cm e 45cm) para expor atividades, quadros e alocar uma tv, compondo um "L" 

em duas paredes do stand, que medem 6mx4m (neste caso as mesas devem atender uma 

medida máxima de 8 metros quando postas em linha reta); 03 banquetas giratórias; 04 

Puffs quadrados coloridos; 01 Pano/tecido/adesivo liso, cor neutra/clara para toda a 

extensão das paredes (4mx6mx4m - comprimento aproximado: 2,10m); 01 Carpete liso 

escuro que cubra a área do stand 4mx6m; 04 Vasos de bamboo da sorte; 01 Testeira com 

acabamento em banner.   

4.830,00 

 

Valor Total do processo de Dispensa de Licitação nº 29/2023: R$ 4.830,00 (quatro mil, oitocentos e trinta reais). 

 

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

 

1. A Secretaria Municipal de Educação - SMEC, de Francisco Beltrão, sempre é convidada para participar da 

Expofeira Mulher, podendo expor o trabalho que é desenvolvido pela mesma, em retribuição a parceria 

firmada com a Prefeitura de Francisco Beltrão.  

 

2. Neste ano, a SMEC terá um stand, com o tema "Mulheres nas Ciências", expondo quadros de cientistas 

famosas, atividades práticas voltadas à ciência, simuladores educacionais na tela interativa e impressão 3D, 

visando a integração de futuras possibilidades ao contexto escolar, além de explanar sobre o trabalho 

desenvolvido na rede.  

 

3. Para o evento, será necessário, a contratação de uma empresa voltada à decoração, construindo um espaço 

adequado para a recepção e divulgação da SMEC, oferecendo itens necessários para a participação na feira, 

como mobiliário.  

 

4. Desta forma, tal investimento é necessário para se ter a contextualização da SMEC com o ambiente da feira, 

divulgando ações desenvolvidas e experienciando futuras aplicações, trazendo o reconhecimento, curiosidade 

e possibilidades para os temas expostos.  

 

5. Ainda, justifica-se também a futura contratação através de dispensa de licitação em razão do baixo valor do 

serviço, sendo inviável a demanda ser realizada através de pregão eletrônico, previstos nos incisos I e II do art. 

24 da Lei n.º 8.666/93. 

                           

 Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

4500 07.003 12.361.1201.2.038 3.3.90.39.22.00 104 

 

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

licitação são vinculados à Educação Básica.   
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 A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação da empresa MARTINI 

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS LTDA (DDM Produções), inscrita no CNPJ nº 

08.732.819/0001-55, estabelecida na Rua Maringá nº 1383, Bairro Vila Nova, CEP: 85.605-010, 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, 01 de março de 2023 

 

Daniela Raitz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 29/2023, em 01 de março de 2023 

 

 

CLEBER FONTANA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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