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Secretaria da Agricultura e do 
Abastecimento 

SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO - SEAB
GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL – GAS

PROTOCOLO nº 15.575.678-0
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2019

Considerando  a  inviabilidade  de
competição,  por  ser  a  entidade  que  promoverá  o  evento  intitulado 48ª
EXPOPARANAVAÍ e 22ª FEIRA INTERNACIONAL, no período de 08 a 17
de março de 2019, reconheço a Inexigibilidade de Licitação para a contratação
da SOCIEDADE RURAL DO NOROESTE DO PARANÁ, pessoa jurídica de
direito privado, com sede na  Rodovia BR - 376 s/n km 108, CEP 87.720-140,
Distrito Industrial (Sumaré), em Paranavaí/PR,  inscrita no CNPJ/MF sob o nº
78.197.613/0001-58, para o fim de locar área com de 200 m2, contendo duas
pirâmides de 10X10 metros montadas, 200 m2 de piso em tablado de madeira
“deck” e nivelado, uma sala climatizada por meio de cinco  condicionadores de
ar split com 60 m2, em estrutura de alumínio anodizado (octanorm), paredes em

chapas  de  TS  na  cor  branca  e  vidros  transparentes  com altura  de  2,70  m,
pergolada  e  forrada  com  iluminação  interna  por  meio  de  lâmpadas  frias  e
tomadas elétricas, com mobiliário (6 mesas com tampo de vidro e 24 cadeiras) e
kit  multimídia  para  reuniões técnicas  e  palestras,  bem como a  confecção de

uma  geladeira uma  testeira  frontal  contendo
logomarcas, fixadas na pirâmide com medida de 10,0 metros de largura X 0,70
metros de altura, com acabamento em dois pés direito com lona tencionada em
perfis metálicos, realização da  Feira  48ª  EXPOPARANAVAÍ e 22ª FEIRA
INTERNACIONAL,  situada  no  Parque   Internacional  de  Exposições
Presidente Arthur da Costa e Silva, situado nesta cidade de Paranavaí, Estado do
Paraná,  ao  preço  total  de  R$  40.000,00  (quarenta  mil  e  vinte  reais),  com
fundamento no art. 35, § 1º, da Lei Estadual nº 15.608/2007 c/c art. 1º, § 3º, do

Decreto 4189/2016, e nos termos do contido no protocolado em epígrafe.
Em, 28 de fevereiro de 2019.

RUBENS ERNESTO NIEDERHEITMANN
Diretor-Geral

Considerando  as  informações  retro,
ratifico a decisão do Sr. Diretor-Geral para efeito do disposto no art. 35 da Lei nº
15.608/2007.  Empenhe-se  e  expeça-se  o  contrato  administrativo  pertinente.
Publique-se.

Em, 28 de fevereiro de 2019.
NORBERTO ANACLETO ORTIGARA
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