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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 58/2022  

PROCESSO Nº 410/2022 - EDITAL 

 

 OBJETO – Aquisição de 40 coletes de identificação para utilização pelos servidores a serviço em 

eventos promovidos pela municipalidade, de acordo com as especificações abaixo:  

FORNECEDOR: ANDRE ANTONIO SABINO - ME 

CNPJ: 27.743.380/0001-00 

Item  

nº 

Código Especificação Quantidade Unidade Valor 

Unitário R$ 

Valor 

 Total R$ 

1 81140 Confecção de COLETES DE 

IDENTIFICAÇÃO para servidores a 

serviço em  eventos municipais, sendo:  

 

- Tecido: Oxford,  

- Cor: Azul (mediante confirmação por 

amostra); 

- Decote em "V" 

- Sem mangas 

- Barra: reta sem elástico.  

 

FRENTE: 

- Bolsos: 2 (1 em cada lado inferior frente 

13 cm larg. x 16cm de alt.) 

- Botões: de pressão (quantidade adequada 

ao modelo e tamanho) 

- Estampas frente: 2 (logomarca oficial 

prefeitura na cor padrão ao lado direito 

superior - e a inscrição "ORGANIZAÇÃO"  

em preto, no lado esquerdo superior. 

 

COSTAS: 

Estampa em preto na parte inferior central 

com as inscrições: DEPARTAMENTO DE 

CULTURA em letras menores e 

"ORGANIZAÇÃO" em letras maiores, 

localizada a 10cm acima da barra.   

40 UN 49,00 1.960,00 

 

Valor Total do processo de Dispensa de licitação nº 58/2022: R$ 1.960,00 (hum mil, novecentos e sessenta 

reais). 

 

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

 

Os coletes de identificação serão usados pela equipe do Departamento de Cultura com a finalidade de 

identificar os responsáveis pelo evento, serão utilizados em eventos realizados pelo Departamento e pelos 

servidores responsáveis pelo mesmo. 

 

Nas licitações vigentes sobre confecção de vestuário não existem esses modelos de coletes disponíveis, como 

nas próximas semanas nosso calendário de eventos volta ao ritmo normal, temos certa urgência para a 

aquisição deste material, por conta disso utilizaremos a modalidade de dispensa de licitação. 
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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 n° 417/2018, que poderá ser conferido na planilha em anexo. Por termos um curto prazo 

para a confecção, poucas empresas tiveram interesse em fornecer o orçamento para evitar compromisso em 

fornecer o produto. 

                           

Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

4810 07.005 13.392.1301.2.042 3.3.90.30.23.00 000 

 

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 Pessoa Jurídica: 

ANDRE ANTONIO SABINO - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 27.743.380/0001-00, estabelecida na Rua Elias 

Scalco nº 327, Sala 01, Bairro Luther King, CEP: 85.605-400, em 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, 12 de maio de 2022. 

 

 

Alex Bruno Chies 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

  

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 58/2022, em 12 de maio de 2022 

 

 

Cleber Fontana 

PREFEITO MUNICIPAL 
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