MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 124/2022
PROCESSO Nº 854/2022
OBJETO – Prestação de serviços de arbitragem nas modalidades de basquetebol em trio, futevôlei e
vôlei de praia, para os jogos que serão realizados durante o Beltrão Open 2022, no período de 04 a 27 de
outubro de 2022, de acordo com as especificações abaixo:
CONTRATADA: ASSOCIACÃO METROPOLITANA DE OFICIAIS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE
SALÃO DO SUDOESTE DO PARANÁ – METROFUTSAL - FB
CNPJ: 05.378.080/0001-37
Item nº

Código

Especificação

1

66766

Diária por árbitro para arbitragem nas
modalidades basquetebol em trio, futevôlei
e vôlei de praia, no evento Beltrão Open
2022, de 04 a 27 de outubro, no Calçadão
Central de Francisco Beltrão - PR.

Quantidade Unidade
76

Diária

Valor
Unitário R$

Valor
Total R$

230,00

17.480,00

Valor Total do processo de Dispensa de licitação nº 124/2022: R$ 17.480,00 (dezessete mil, quatrocentos e
oitenta 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 contratação do
serviço de arbitragem para o evento “Beltrão Open 2022”.
O Beltrão Open tornou-se um evento tradicional em nosso município e contempla competições de basquetebol
em trio, futevôlei, vôlei de praia e para a edição de 2022, haverá a inclusão da modalidade beach tênis.
A edição de 2022 do Beltrão Open será realizada de 04 a 27 de outubro, no Calçadão Central de Francisco
Beltrão - PR, sob organização da Secretaria Municipal de Esportes, em parceria com as demais secretarias.
Há a expectativa de uma grande presença de público prestigiando as competições realizadas na arena, assim
como ocorreu nas edições de 2017 e de 2019. O evento é aberto ao público.
Tendo em vista que o Beltrão Open é um evento específico de algumas modalidades, e que a quantidade de
jogos prevista não está contemplada no Pregão 75/2021, o qual se refere a serviços de arbitragem gerais da
municipalidade, justificando assim a realização do presente Processo Licitatório.
Em relação à quantidade a ser solicitada, foi apurada de acordo com estimativas da comissão organizadora
do evento e o valor para a contratação foi estimado com base em orçamentos, em anexo.
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 e via
TELEFONE, 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:
Conta

Órgão/Unidade

Funcional programática

Elemento de despesa

Fonte

10060

14.001

27.812.2701.2.081

3.3.90.39.05.00

000
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná
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
ASSOCIACÃO METROPOLITANA DE OFICIAIS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE SALÃO DO
SUDOESTE PR, inscrita no CNPJ sob o nº 05.378.080/0001-37, estabelecida na RUA Maringá nº 696, CEP:
85.605-010, Bairro Vila Nova, na cidade de Francisco Beltrão/PR, considerando o que consta no Artigo 24,
Inciso II, da Lei de Licitações nº 8.666/93 e os valores obtidos na pesquisa de preços realizada com
fornecedores, que integra o presente processo.
A Comissão Permanente de Licitação submete este processo a apreciação e parecer da Assessoria
Jurídica do Município.
Francisco Beltrão/PR, 15 de setembro de 2022

Daniela Raitz
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 124/2022, em 15 de setembro de 2022

Cleber Fontana
PREFEITO MUNICIPAL
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