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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 53/2022  

PROCESSO Nº 557/2022 - EDITAL 

 

 OBJETO – Contratação de pessoa física, para atuar como profissional de Educação Física ou Esporte, 

em apoio ao Programa Esporte e Lazer na Cidade - PELC, de acordo com o Chamamento Público nº 15/2021 

de 03 de setembro de 2021, de acordo com as especificações abaixo:  

CONTRATADO: JOSÉ EDUARDO IZABEL BERKENBROCK 

CPF Nº: 122.4366319-11  

Item Código Especificação Quantidade Unidade Valor 

 Mensal R$ 

Valor 

 Total R$ 

1/13º 81749 serviços de Agente Social em atendimento ao 

Programa Esporte e Lazer na Cidade – PELC 

JOSÉ EDUARDO IZABEL BERKENBROCK   

18 MÊS 950,00 17.100,00 

 

AÇÕES DE ESPORTE E LAZER A SEREM OFERTADAS (ATIVIDADES SISTEMÁTICAS – OFICINAS) 

Exercícios Físicos: alongamento, ginástica; 

Atividades Esportivas: badminton, voleibol, handebol, basquete, futebol, tênis de mesa, futsal, karatê; 

Atividades culturais e artísticas: teatro, capoeira; 

Jogos cognitivos: dama, xadrez. 

 

Valor Total do processo de Inexigibilidade de licitação nº 53/2022: R$ 17.100,00 (dezessete mil e cem reais). 

 

 JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/93. 

 

Justificamos a realização do presente processo licitatório tendo em vista que o município de Francisco Beltrão 

está pleiteando acesso ao Programa Esporte e Lazer da Cidade, através do Convênio nº 879476/2018 - 

Ministério do Esporte, o qual visa a implementação de 02 (dois) núcleos de esporte recreativo e lazer, através 

da Secretaria Municipal de Esportes. 

 

O objetivo desse programa é promover, planejar e coordenar com regularidade a execução de programas que 

proporcionem atividades físicas, culturais e lazer de interesse e benefício da população, em todas as faixas 

etárias, com foco nas práticas que proporcionem qualidade de vida e na perspectiva da criação de gerações 

saudáveis. 

 

O esporte é um importante aliado no processo educativo, em ações de combate à violência, ao racismo e à 

discriminação, devendo, portanto, ser garantido a todo cidadão. O desenvolvimento saudável de 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 - PELC, 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. 

 

Foi realizado o Chamamento Público nº 15/2021 para formalizar o credenciamento de profissionais 

interessados em preencher as vagas disponíveis no projeto, conforme as documentações em anexo a este 

Termo. 

     

 Os recursos orçamentários estão previstos nas contas: 

Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 
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10041 
14.001 27.812.2701.2.081 

3.3.90.36.07.00 1161 

10031 3.3.90.34.00.00 1161 

 

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

licitação são oriundos do Convênio nº 879476/2018 – Ministério do Esporte e Recursos Próprios. 

 

 A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação da Pessoa Física: JOSE 

EDUARDO IZABEL BERKENBROCK, inscrito no CPF nº 122.436.319-11, estabelecida na Rua das Palmeiras, 

nº 773, Bairro São Jorge, CEP: 85.685-000, em Nova Prata do Iguaçu/PR, considerando o disposto no Artigo 25, 

caput, 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, 01 de julho de 2022. 

 

 

Daniela Raitz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Inexigibilidade de licitação nº 53/2022, em 01 de julho de 2022 

 

 

Cleber Fontana 

PREFEITO MUNICIPAL 
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