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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 133/2022  

PROCESSO Nº 888/2022 - EDITAL 

 

 OBJETO – Prestação de serviços de cronometragem para a 1ª CORRIDA SÓ PARA ELAS - OUTUBRO 

ROSA 2022, a ser realizada no dia 09 de outubro de 2022., de acordo com as especificações abaixo:  

 

CONTRATADO: RODRIGO DOS SANTOS 03957312914  (RDG EVENTOS) 

CNPJ: 47.725.172/0001-96 

Item nº Código Especificação Quantidade Unidade Valor Total R$ 

1 83986 Serviço de Cronometragem Eletrônica com chip para 

corrida de rua e relógio, para aproximadamente 250 

atletas no evento 1ª Corrida Só Para Elas - Outubro Rosa 

2022, que será realizado em 09/10/2022.   

01 SERV 4.375,00 

 

Valor Total do processo de Dispensa de licitação nº 133/2022: R$ 4.375,00 (quatro mil, trezentos e setenta e 

cinco 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 cronometragem para o evento: 1ª Corrida ”Só Para Elas – Outubro Rosa 2022”, que será realizada 

na data 09/10/2022, com início às 07:30hr tendo como largada e chegada o Calçadão Central de Francisco 

Beltrão - PR. 

 

Esse evento será realizado pela Associação Beltronense de Atletas Amadores - ABAA, em parceria com a 

entidade Mão Amiga e apoio da Secretaria de Esportes e contará com a presença de mais de 250 mulheres, em 

diversas faixas etárias, sendo o percurso definido de 05 km. 

 

A principal finalidade desta corrida é a informação acerca da prevenção ao câncer de mama, onde segundo a 

Sociedade Brasileira de Patologia (https://www.sbp.org.br/cancer-de-mama), o câncer de mama é o que possui 

a maior incidência entre mulheres e o responsável pelo maior número de mortes de mulheres, em decorrência 

de câncer em todo o mundo. 

 

Todo o valor arrecadado com taxa de inscrição será revertido em premiação e distribuição das camisetas à 

todas as participantes da corrida, conforme consta no folder oficial do evento, em anexo a este. 

 

Informamos que a municipalidade não dispõe de licitação vigente que contemple os serviços descritos neste 

Termo de Referência, justificando assim a realização do processo de Dispensa de Licitação. 

 

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, 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 

 

 Os recursos financeiros destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente Dispensa de 
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licitação são oriundos da receita própria do município.   

 

 A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação da Pessoa Jurídica – MEI: 

RODRIGO DOS SANTOS 03957312914, inscrito no CNPJ sob o nº 47.725.172/0001-96, estabelecido na Rua 

Avaetes nº 595, Bairro Santa Cruz, CEP: 85.806-380, na cidade de Cascavel/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, 23 de setembro de 2022 

 

 

Daniela Raitz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 133/2022, em 23 de setembro de 2022 

 

 

ANTONIO PEDRON 

Prefeito Municipal em Exercício 
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