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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 149/2022  

PROCESSO Nº 961/2022 – EDITAL  

 

 OBJETO – Aquisição de medalhas e troféus e contratação de serviços de cronometragem para o 

evento Corrida do Soldado 2022, que será realizado no dia 13 de novembro de 2022,  de acordo com as 

especificações abaixo:  

 

FORNECEDORES:  

1) YASMIM VITORIA DE FARIAS OST 07787046961 

CNPJ Nº 33.900.685/0001-81 

Rua Castro Alves, 2589, centro, CEP 85.810-100,  cidade de Cascavel - PR 

Item nº Código Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário 

R$ 

Valor Total R$ 

1 84115 Serviço de cronometragem eletrônica 
com chip e organização técnica para 
corrida de rua, com uso de relógio e 
numeração aos participantes do 
evento Corrida do Soldado 2022, 
que será realizado em 13/11/2022. 

1 SERVIÇO 4.950,00 4.950,00 

 

2) FITEC INDÚSTRIA METALURGICA EIRELI 
CNPJ Nº 28.176.961/0001-70 

Rua Vidal de Negreiros, 522, Bairro Santa Catarina, CEP 95032-310,  cidade de Caxias do Sul - RS 

Item nº Código Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário 

R$ 

Valor Total R$ 

2 84116 Medalha personalizada, fundida, 
diâmetro 8cm, com fita personalizada 
em alusão ao evento. 

550 UN 14,45 7.979,50 

3 84117 Molde para medalha fundida. 1 UN 300,00 300,00 

4 84118 Troféu personalizado, fundido, 23cm 
de altura, com base em MDF. 

25 UN 80,00 2.000,00 

5 84119 Molde para troféu fundido. 1 UN 380,00 380,00 

 

Valor Total do processo de Dispensa de licitação nº 149/2022: R$ 15.577,50(quinze mil e quinhentos e 

setenta e sete reais e cinquenta centavos). 

 

JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, alínea 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 e a aquisição de medalhas e troféus personalizados para o evento Corrida do 

Soldado 2022, que será realizada na data 13/11/2022, como parte das comemorações dos 70 anos de 

emancipação do município de Francisco Beltrão. 

A Corrida do Dia do Soldado tem como objetivo promover a integração e bem estar entre os militares 

e a sociedade local, incentivando a prática do esporte através da corrida de rua, visando qualidade de vida e 

vislumbrando a criação da cultura e do hábito esportivo. 

Para a edição de 2022, há a estimativa de 550 participantes, divididos entre militares, atletas e público 

em geral, para um percurso de 6km, com largada do 16º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado. 

A última edição da Corrida do Soldado havia sido realizada em 2019, ano anterior ao início da 

pandemia pelo novo coronavírus. 

Tanto as medalhas quanto os troféus a serem entregues na corrida, são personalizados e 

confeccionados sob medida, em alusão ao evento. 

Todo o valor arrecadado com taxa de inscrição será revertido em premiação e distribuição de kit 
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atleta à todos os 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, 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 principio da razoabilidade, para aos 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 nas contas: 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

10060 
14.001 27.812.2701.2.081 

3.3.90.39.05.00 000 

9990 3.3.90.31.04.00 000 

 

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

licitação são provenientes da receita própria do Município. 

 

 A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação das empresas supra 

mencionadas, 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, 21 de outubro de 2022 

 

 

Daniela Raitz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 149/2022, em 21 de outubro de 2022 

 

 

CLEBER FONTANA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 


