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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 95/2021  
PROCESSO Nº 688/2021 

 
 OBJETO – Aquisição dois pares de traves oficiais, sendo um para Futebol de Campo e 
dois para Futebol Sete, para utilização durante a realização de atividades esportivas promovidas 
pela Secretaria Municipal de Esportes, de acordo com as especificações abaixo:  

DAVID MARTINS DE SOUZA 11331942900 
CNPJ Nº 40.568.046/0001-26 

Item nº Código Especificação Quanti
dade 

Unidade Valor 
Unitário R$ 

Valor Total R$ 

1 78230 Traves de Futebol de Campo, tipo oficial, 
móveis, fabricada em ferro tubular chapa 14, 
4" com suporte em ferro tubular chapa 14, 2" 
e ferro mecânico 5/16, com pintura sintética 
na cor branca.   

01 PAR 4.999,00 4.999,00 

 
LUCIR COLPANI – ME 
CNPJ: 14.072.205/0001-97 

Item nº Código Especificação Quanti
dade 

Unidade Valor 
Unitário R$ 

Valor Total R$ 

2 78231 Traves de Futebol Sete, tipo oficial, móveis, 
fabricada em ferro tubular chapa 14, 4", com 
suporte em ferro tubular chapa 14, 2" e ferro 
mecânico 5/16, com pintura sintética na cor 
branca.   

02 PAR 3.680,00 7.360,00 

Valor Total do processo de Dispensa de Licitação nº 95/2021: R$ 12.359,00 (doze mil, trezentos e 
cinquenta e nove reais). 
 
JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, alínea II, da Lei nº 
8.666/93. 
Justificamos a realização deste processo licitatório tendo em vista a necessidade de aquisição 01 
(um) par de traves oficial de futebol de campo e 02 (dois) pares de traves oficial de futebol sete, 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes, visando a realização de 
competições que utilizarão tais equipamentos e para utilização para treinamentos das escolinhas 
de base e pelo Clube Esportivo União, tão logo forem autorizadas pelos órgãos competentes, 
como Secretaria de Saúde e Governo do Estado do Paraná. 
Esta secretaria possui 01 (um) par de traves móveis oficial de futebol de campo, nas 
dependências do Complexo Esportivo Arrudão, porém encontra-se bastante deteriorado, em 
razão das intempéries e pelo tempo de uso do mesmo, sendo que sua reforma total tornar-se-ia 
bastante onerosa ao município. Em relação às traves oficiais de futebol sete, a Secretaria de 
Esportes não possui nenhum par disponível.  
Todas as competições que são promovidas pela Secretaria de Esportes atendem à todos os 
munícipes, sendo de responsabilidade da mesma oferecer adequadas condições e equipamentos 
de qualidade para a prática de esportes e de lazer. 
Salientamos que este processo licitatório poderia ser enquadrado juntamente com o Pregão 
Eletrônico que visaria a aquisição de materiais e equipamentos esportivos para a 
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municipalidade, porém este último processo ainda está em fase de coleta de orçamentos, e não 
há previsão para que o mesmo seja liberado para tramitar, sendo assim, faz-se necessário que a 
aquisição de traves de futebol de campo e de futebol sete seja através de um processo de 
dispensa, afim de agilizar a aquisição do devido equipamento. 
Em comparação às cotações realizadas por esta secretaria, com o intuito de verificar se a 
aquisição da matéria prima para posterior montagem e/ou confecção das traves tornar-se-ia 
menos oneroso ao município, chegou-se a conclusão de que o menor custo seria a compra direta. 
Quanto a quantidade ora solicitada, informamos que trata-se de estimativa, baseada na 
demanda levantada pela secretaria onde apuramos as quantidades necessárias para serem 
adquiridas. 
O valor estimado para a contratação está de acordo com o princípio da razoabilidade, para os 
tais usamos como parâmetro para se avaliar a adequação dos preços aferidos por meio de 
ORÇAMENTO FÍSICO, NOTA PARANÁ, INTERNET, CONTATO TELEFONICO, segundo 
Decreto Municipal nº 417/2018, sendo que o mesmo pode ser conferido de acordo com a planilha 
em anexo. 
                           
  Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

9490 14.001 27.82.2701.2.096 3.3.90.30.14.00 000 

Os recursos 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 das empresas: 
1) DAVID MARTINS DE SOUZA - MEI, inscrita no CNPJ sob o nº 40.568.046/0001-26, 

estabelecida na RUA PLANALTO, 68 - CEP: 85.601-178 - Bairro Marrecas, Francisco Beltrão/PR e 
2) LUCIR COLPANI - ME., inscrita no CNPJ nº 14.072.205/0001-97, Rua Otacílio Brito, 

487 Sala 01 - CEP: 85.604-483 - Bairro: Padre Ulrico, Francisco Beltrão/PR,  
considerando o que consta no Artigo 24, Inciso II, da Lei de Licitações nº 8.666/93 e os 

valores obtidos na pesquisa de preços realizada com fornecedores, que integra o presente 
processo.   

 

A Comissão de Licitação submete este processo a apreciação e parecer da Assessoria 
Jurídica do Município. 

Francisco Beltrão, 21 de setembro de 2021. 
 
 

Alex Bruno Chies 
Presidente da Comissão de Licitações 

 
 

           De acordo com a Dispensa de Licitação nº 95/2021, em 21 de setembro de 2021. 
 
 

Cleber Fontana 
Prefeito Municipal 


