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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 39/2022  

PROCESSO Nº 309/2022 - EDITAL 

 

 OBJETO – Contratação de serviços de arbitragem para as etapas do Campeonato Municipal de 

futevôlei 2022, organizado pela municipalidade, de acordo com as especificações abaixo:  

FORNECEDOR: ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE OFICIAIS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE 

SALÃO DO SUDOESTE DO PARANÁ – METROFUTSAL - FB 

CNPJ: 05.378.080/0001-37 

 

Item 

 nº 

Código Especificação Quantidade Unidade Valor  

Unitário R$ 

Valor 

 Total R$ 

1 80755 Diária por árbitro para arbitragem do 

Campeonato Municipal de Futevôlei 

2022.   

76 Diária 230,00 17.480,00 

 

Valor Total do processo de Dispenda de Licitação nº 39/2022: R$ 17.480,00 (dezessete mil quatrocentos e 

oitenta reais). 

 

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

 

Justificamos a realização deste processo licitatório tendo em vista a necessidade de contratação do serviço 

de arbitragem para as etapas do Campeonato Municipal de Futevôlei 2022, competição esta que conta com 

o apoio da Secretaria Municipal de Esportes em sua realização, em parceria com a Associação Beltronense 

de Futevôlei - ABFv. 

 

Quando foi iniciado o processo licitatório vigente para contratação do serviço de arbitragem (Pregão 

Eletrônico nº 75/2021), este campeonato não estava previsto no calendário oficial de competições do 

município, motivo este que justifica o fato de não haver um item específico para arbitragem de futevôlei no 

referido pregão. 

 

Ao longo de 2022 serão realizadas 05 etapas, com datas e sedes a serem definidas conforme a 

disponibilização de quadras esportivas, uma vez que estas devem atender a demanda por espaço e 

capacidade de receber público que irá prestigiar o evento. 

 

Estima-se uma quantidade superior a 120 o número de atletas que disputarão a competição em cada uma 

das etapas e em 04 categorias: Iniciante, Intermediária, Livre e Master. Em relação ao número de diárias no 

presente Termo de Referência, a quantidade total foi baseada no número de árbitros por etapa (em média 09 

árbitros por dia de competição) e na quantidade total de etapas que serão realizadas no decorrer de 2022. 

 

Salientamos que esta competição é de grande importância para a modalidade em nosso município, pois 

abrange atletas amadores e profissionais que vivenciam o futevôlei e têm nesse esporte uma forma de lazer, 

atividade física e saúde. 

 

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 e VIA 

CONTATO TELEFÔNICO, segundo Decreto Municipal nº 417/2018, sendo que o mesmo pode ser conferido 

de acordo com a planilha em anexo ao TR. 

                           

Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 
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Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

10060 14.001 27.812.2701.2.081 3.3.90.39.05.00 000 

 

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 ASSOCIAÇÃO 

METROPOLITANA DE OFICIAIS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE SALÃO DO SUDOESTE DO 

PARANÁ – METROFUTSAL - FB, inscrita no CNPJ sob nº 05.378.080/0001-37, estabelecida na Rua Maringá, 

nº 696, Bairro Vila Nova, CEP: 85.605-010 em Francisco Beltrão/PR, considerando o disposto no Artigo 24, 

Inciso II, da Lei de Licitações nº 8.666/93 e os 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, 18 de abril de 2022. 

 

 

Alex Bruno Chies 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

  

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 39/2022, em 18 de abril de 2022 

 

 

ANTONIO PEDRON 

Prefeito Municipal em Exercício 
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