
MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 
Estado do Paraná 

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103   /   Página 1 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 74/2022  

PROCESSO Nº 494/2022 - EDITAL 

 

 OBJETO – Aquisição de 4.000 quilos de feno de capim tifton, para utilização durante a realização do 

evento Beltrão Rolimã 2022, para formar barreiras de proteção na pista, de acordo com as especificações 

abaixo:  

FORNECEDOR: EDEVALDO FERNANDO DE LIMA TRANSPORTES 

CNPJ: 11.183.776/0001-00 

Item 

 nº 

Código Especificação Quantidade Unidade Valor 

Unitário R$ 

Valor 

 Total R$ 

1 81381 

Feno de capim tifton, em fardos com 

formato padronizado, para utilização 

no evento BELTRÃO ROLIMÃ 2022.   

4.000 K 1,50 6.000,00 

 

Valor Total do processo de Dispensa de Licitação nº 74/2022: R$ 6.000,00 (seis mil reais). 

 

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 fardos 

de feno para serem utilizados como barreira de proteção anti-impacto aos participantes do evento Beltrão 

Rolimã 2022, que será realizado em 25/09/2022, na altura do prolongamento da Avenida Julio Assis 

Cavalheiro, em Francisco Beltrão PR, organizado pela Secretaria de Esportes.  

 

Por se tratar de uma corrida em um local íngreme, em que os carrinhos atingem alta velocidade no decorrer 

do percurso, há a necessidade de se colocar barreiras de proteção para evitar possíveis acidentes, sendo usados 

para isso fardos de feno, que constituem uma forma de proteção eficaz e de baixo custo. 

 

Na primeira edição do evento, realizada em 2019, houve participação de um grande número de competidores 

e presença maciça de público para acompanhar as descidas com carrinhos de rolimã, confeccionados pelos 

próprios participantes.  

 

Esses carrinhos são confeccionados pelos próprios competidores, usando-se para isso a criatividade 

individual e movidos pelo espírito competitivo e a paixão pela modalidade, pois o carrinho de rolimã fez 

parte da infância de inúmeras pessoas e tem na corrida uma oportunidade de reviver essas lembranças. 

 

Na edição de 2019, a utilização dos fardos de palha de trigo mostrou-se bastante eficiente, tanto na proteção 

dos competidores, quanto do público que esteve acompanhando as descidas.  

 

Em relação à quantidade a ser solicitada, foi apurada de acordo com o trajeto definido para as descidas com 

carrinho e o valor para a contratação foi estimado com base em orçamentos, em anexo. 

Em anexo a este termo imagem da edição de 2019, mostrando os fardos de palha separando o público da pista 

e servindo como proteção aos participantes em caso de colisões. 

                         

Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

9970 14.001 27.812.2701.2.081 3.3.90.30.28.00 000 

 

Os recursos financeiros destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente Dispensa de 

licitação são oriundos da receita própria do município.   
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A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação da empresa EDEVALDO 

FERNANDO DE LIMA TRANSPORTES, inscrita no CNPJ sob o nº 11.183.776/0001-00, estabelecida na Rua 

José Alberton nº 305, Barracão 1, CEP: 85.585-000, Centro, na cidade de Verê/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, 09 de junho de 2022. 

 

 

Daniela Raitz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 74/2022, em 09 de junho de 2022 

 

 

Cleber Fontana 

PREFEITO MUNICIPAL 
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