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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 38/2022  
PROCESSO Nº 307/2022 - EDITAL 

 

 OBJETO – Aquisição de troféus e medalhas para premiação aos participantes da 5ª Corrida do 

Trabalhador que será realizada no dia 1º de maio de 2022., de acordo com as especificações abaixo:  

FORNECEDOR: H. F. SOLUÇÕES LTDA 

CNPJ: 17.886.949/0001-33 

Item 

nº 

Código Especificação Quantidade Unidade Valor 

Unitário R$ 

Valor 

 Total R$ 

1 80593 Medalha personalizada, com 10,5 cm 

de diâmetro, confeccionada em Zamak, 

por fundição, com fita em poliéster, 

sublimada, medidas 2,5 x 80 cm.   

1.000 UN 9,40 9.400,00 

2 80594 Troféu personalizado em MDF, 28 cm 

de altura, adesivo em vinil, com arte em 

alusão ao evento.   

148 UN 46,15 6.830,20 

 

Valor Total do processo de Dispensa de licitação nº 38/2022: R$ 16.230,20 (dezesseis mil, duzentos e trinta 

reais e vinte centavos). 

 

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

 

Justificamos a realização do presente processo licitatório tendo em vista a necessidade de aquisição de 

medalhas e troféus que serão destinados à premiação da 5ª Corrida do Trabalhador 2022, que será realizada 

em 01/05/2022, Feriado Nacional do Dia do Trabalhador. 

 

Esse evento conta com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes de Francisco Beltrão na organização e 

desenvolvimento das atividades durante a realização da corrida. 

 

A Secretaria apoia e desenvolve atividades que visam o bem-estar físico, mental e social de crianças, jovens 

e adultos, sendo a corrida de rua uma importante ferramenta para alcançar tal objetivo. 

 

As medalhas e troféus a serem adquiridos são personalizados, sendo sua arte desenvolvida em alusão ao 

evento. 

 

O município não possui licitação vigente que contempla aquisição de premiações como esta. 

 

Todos os participantes inscritos receberão medalha de participação e os 03 primeiros colocados em cada 

categoria, receberão troféus. Serão provas de 05 e 10 km (masculino e feminino) e corridas kids (até 14 anos), 

dividas por idade. O horário previsto para início das competições é 7h30min, com largada e chegada no 

Parque de Exposições. 

 

Em relação à quantidade a ser solicitada, foi apurada de acordo com o número de inscrições disponibilizadas, 

sendo 1000 inscrições/medalhas e 148 troféus. 

 

O cronograma oficial do evento encontra-se em anexo a este. 

 

O valor estimado para a contratação está de acordo com o princípio da razoabilidade, para tais usamos como 

parâmetro para se avaliar a adequação dos preços aferidos por meio de ORÇAMENTO FÍSICO, segundo 

Decreto Municipal nº 417/2018, sendo que o mesmo pode ser conferido de acordo com a planilha em anexo. 
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Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

 

Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

9990 14.001 27.812.2701.2.081 3.3.90.31.04.00 000 

 

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 H. F. 

SOLUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 17.886.949/0001-33, estabelecida na Rua Doutor Antonio 

Bottini, nº 190, CEP: 88.960-000, Centro, em Sombrio/SC, considerando o disposto no Artigo 24, Inciso II, da 

Lei de Licitações nº 8.666/93 e o contido do Termo de Referência, que integra o presente processo.   

 

A Comissão Permanente de Licitação submete este processo a apreciação e parecer da Assessoria 

Jurídica do Município. 

 

Francisco Beltrão/PR, 18 de abril de 2022. 

 

 

Alex Bruno Chies 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

  

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 38/2022, em 18 de abril de 2022 

 

 

ANTONIO PEDRON 

Prefeito Municipal em Exercício 
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