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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 184/2022  

PROCESSO Nº 1134/2022 - EDITAL 

 

 OBJETO – Contratação de serviços para instalação de carpete nas canchas de bochas dos Bairros Sadia 

e São Miguel, incluindo o fornecimento de material e mão de obra, de acordo com as especificações abaixo:  

 

FORNECEDOR: SIRLEI ZANETTI PISOS 

CNPJ: 13.700.302/0001-14 

Item nº Código Especificação Quantidade Unidade Valor Total R$ 

1 85147 Instalação de carpete nas canchas de bocha do Bairro Sadia, 

incluindo fornecimento do material e mão de obra.   

01 Serviço 7.590,00 

2 85148 Instalação de carpete nas canchas de bocha do Bairro São 

Miguel, incluindo fornecimento do material e mão de obra.    

01 Serviço 7.590,00 

Total R$ 15.180,00 

 

Valor Total do processo de Dispensa de Licitação nº 184/2022: R$ 15.180,00 (quinze mil, cento e oitenta reais). 

 

 JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, inc. II, da Lei nº 8.666/93. 

Justificamos a realização deste processo licitatório tendo em vista a necessidade de instalação de carpete nas 

canchas de bocha dos bairros Sadia e São Miguel tendo como objetivo principal disponibilizar aos praticantes 

da modalidade BOCHA locais apropriados e com as devidas condições de receberem partidas oficiais. 

 

A Associação Beltronense de Bocha - ABELBO utiliza as canchas de bocha do município para mandar seus 

jogos onde representa Francisco Beltrão nas competições em que participam, principalmente o Campeonato 

Paranaense de Bocha, sendo necessário que o carpete esteja em ótimas condições de uso. Além disso, toda a 

comunidade beltronense poderá usufruir de canchas de bocha propícias para a prática do esporte.  

 

Ambas as canchas já possuíam carpete, porém ficaram bastante danificados devido às chuvas e alagamentos 

ocorridos em meados de setembro de 2022, tornando-as inviável à realização de jogos oficiais nesses locais. 

 

O carpete a ser instalado será continuo, ou seja, não apresenta cortes ou emendas, o que propiciaria o 

prolongamento da vida útil do material e favoreceria a disputa das partidas de bocha sobre os mesmos. 

 

Não há licitação vigente que contemple aquisição e serviços de instalação de carpete, justificando assim a 

realização do presente Termo de Referência. 

 

O valor estimado para a contratação está de acordo com o princípio da razoabilidade, para os tais usamos 

como parâmetro para se avaliar a adequação dos preços aferidos por meio de ORÇAMENTO FÍSICO e VIA 

INTERNET, 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 

9820 14.001 27.812.2701.1.014 3.3.90.39.16.00 000 

 

 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 Pessoa Jurídica: SIRLEI 

ZANETTI PISOS - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 13.700.302/0001-14, estabelecida na Rua Antonina nº 210, Sala 
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01, Bairro Nossa Senhora Aparecida - CEP: 85.601-580, no Município de Francisco Beltrão/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, 13 de dezembro de 2022 

 

Daniela Raitz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 184/2022, em 13 de dezembro de 2022 

 

 

CLEBER FONTANA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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