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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 83/2022  

PROCESSO Nº 567/2022 - EDITAL 

 

 OBJETO – Aquisição de 40 camisetas em tecido dry fit para utilização pela Comissão Organizadora do 

evento “Beltrão Rolimã 2022”, que será realizado no dia 25 de setembro de 2022, de acordo com as 

especificações abaixo:  

FORNECEDOR: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS 

CNPJ: 25.371.647/0001-50 

 

Item nº Código Especificação Quantidade Unidade Valor 

 Unitário R$ 

Valor 

 Total R$ 

1 81926 Camiseta em tecido dry fit com elastano, 100% 

poliéster, com proteção UV, sublimação 100%, 

com arte e cores a serem definidas pela 

Secretaria de Esportes.   

40 UN 54,90 2.196,00 

 

Valor Total do processo de Dispensa de licitação nº 83/2022: R$ 2.196,00 (dois mil, cento e noventa e seis 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 

camisetas que serão destinadas à comissão organizadora e para a equipe de apoio do evento Beltrão Rolimã 

2022. 

 

O evento será realizado em 25/09/2022, no prolongamento da Avenida Júlio Assis Cavalheiro, assim como 

ocorreu na edição de 2019, sob organização da Secretaria de Esportes de Francisco Beltrão, em parceria com o 

Debetran. 

 

Como há a expectativa de atrair um grande público para acompanhar as descidas com os carrinhos de rolimã, 

além dos próprios competidores, a identificação da equipe organizadora e de apoio se faz indispensável, 

através de camisetas, haja vista que durante o evento, situações inesperadas possam surgir e facilitaria o 

contato visual através de pessoas identificadas para solicitar auxilio. 

 

Como serão camisetas personalizadas, com logomarca do município, confeccionadas em material próprio para 

atividades esportivas, uma vez que as pessoas envolvidas estarão à disposição durante todo o dia do evento, 

expostas ao sol e propensas ao suor, e considerando ainda que a municipalidade não possui licitação que 

contemple a aquisição de camisetas com essas características, justificamos a realização do presente Termo de 

Referência. 

 

Em relação à quantidade a ser solicitada, foi apurada de acordo com o número de pessoas envolvidas na 

organização e no apoio durante o evento 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 a grande quantidade de pessoas acompanhando 

as descidas com carrinhos de rolimã. 

 

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. 

                            

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

9970 14.001 27.812.2701.2.081 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 empresa JEVERSON 

IVAN PAESE - PITTY SPORTS, inscrita no CNPJ sob o nº 25.371.647/0001-50, estabelecida na Rua José Silva, nº 

550, CEP: 85.580-000, Bairro Industrial, na cidade de Itapejara d'Oeste/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, 04 de julho de 2022. 

 

 

Alex Bruno Chies 

Membro da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 83/2022, em 04 de julho de 2022 

 

 

Cleber Fontana 

PREFEITO MUNICIPAL 
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