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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 82/2022  

PROCESSO Nº 559/2022 - EDITAL 

 

 OBJETO – Locação de Escorregador Inflável (tobogã), para utilização no cumprimento das metas do 

Programa Esporte e Lazer da Cidade - PELC, de acordo com as especificações abaixo:  

FORNECEDOR: KARINA ELIS DA ROSA 08200922901 

CNPJ: 22.752.891/0001-75 

Item nº Código Especificação Quantidade Unidade Valor 

 Unitário R$ 

Valor Total R$ 

1 78006 

Locação de Escorregador Inflável (Tobogã) 

com 3 descidas, com altura de 3 metros, 

largura aproximada de 06 metros, para 

crianças até 12 anos, capacidade mínima de 

03 por vez, com disponibilidade e 08 horas.   

04 Diárias 445,00 1.780,00 

 

Valor Total do processo de Dispensa de licitação nº 82/2022: R$ 1.780,00 (hum mil, setecentos e oitenta reais). 

 

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

 

Justifica-se e motiva-se a realização deste para atender as necessidades da administração municipal, no que se 

refere a execução do Convênio 879476/2018 - Ministério do Esporte. 

 

O Município realizou Processo Licitatório PE nº 77/2022 para aquisição do item locação de Tobogã, porém, o 

resultado do item resultou deserto. 

 

O Município de Francisco Beltrão ao pleitear acesso ao Programa Esporte e Lazer da Cidade, através do 

Convênio nº 879476/2018 - Ministério do Esporte, visa à implementação de 02 (dois) núcleos de esporte 

recreativo e lazer, realizando um dos seus objetivos através da Secretaria Municipal de Esportes que é 

promover, planejar e coordenar com regularidade a execução de programas que proporcionem atividades 

físicas, culturais e lazer de interesse e benefício da população de todas as faixas etárias, sempre com foco nas 

práticas que proporcionem qualidade de vida e na perspectiva da criação de gerações saudáveis. O Esporte é 

um direito e um aliado no processo educativo, em ações de combate à violência, ao racismo e à discriminação, 

portanto, precisa ser garantido a todo cidadão. O desenvolvimento saudável das crianças ajuda a fortalecer o 

organismo de maneira geral, melhorando aspectos psicológicos e físicos, ensinam a trabalhar em equipe e a 

conviver com as diferenças étnicas e de classe social. Com a implantação do Programa Esporte e Lazer da 

Cidade, a Secretaria Municipal de Esportes visa implantar locais adequados e seguros para a prática de 

atividades esportivas entre as diferentes faixas etárias atendidas pelo programa. 

                           

 Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

10061 14.001 27.812.2701.2.081 3.3.90.39.12.00 1161 

 

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

licitação são oriundos do Convênio nº 879476/2018 - ME/PELC - PROGRAMA ESP E LAZ/ESCOLINHAS. 

 

 A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação da empresa KARINA ELIS 

DA ROSA 08200922901 (Kawse Decorações e Brinquedos), inscrita no CNPJ sob nº 22.752.891/0001-75, 

estabelecida na Rodovia 566, casa 001, Seção Progresso, CEP: 85.601-970 no Município de Francisco Beltrão/PR, 

considerando o disposto no Artigo 24, Inciso V da Lei de Licitações nº 8.666/93 e o contido do Termo de 
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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, 01 de julho de 2022. 

 

 

Alex Bruno Chies 

Membro da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 82/2022, em 01 de julho de 2022 

 

 

Cleber Fontana 

PREFEITO MUNICIPAL 
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