
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022. 

 

 

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022. 

 

OBJETO: Locação do Ginásio de Esportes da Paróquia Nossa Senhora de 
Fátima de Entre Rios do Sul – Mitra Diocesana de Erechim, para a realização de 
atividades esportivas - Campeonato Municipal de Futsal 2022 e realização de 
atividades esportivas durante o mês de setembro duas vezes por semana para 
crianças e adolescentes de 6(seis) a 16(dezesseis) anos de idade. 
 

CONTRATADO: Paróquia Nossa Senhora de Fátima de Entre Rios do Sul – 

Mitra Diocesana de Erechim. 

 

CNPJ: 87.635.405/0030-19. 

 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

alterações. 

 

1. JUSTIFICATIVA. 

Considerando que, após longo período de isolamento social em função da 
pandemia COVID-19, a realização do Campeonato Municipal de Futsal 2022, 
será um momento de reintegração das equipes com a comunidade. 
 
Considerando que, há necessidade de locar o ginásio da Paróquia Nossa 
Senhora de Fátima, para que seja possível efetuar as rodadas, sendo que este 
tem estrutura montada como vestuários, banheiros, quadra com rede, copa e 
cozinha. 
 
Considerando que, no mês de setembro o centro de eventos é utilizado para 
montagem dos galpões para a semana farroupilha, impossibilitando a realização 
semanais das atividades esportivas para crianças e adolescentes de 6(seis) a 
16(dezesseis) anos de idade. 
 

Considerando que, após longo período de isolamento social em função da 
pandemia COVID-19, a locação do ginásio de esportes da Paróquia Nossa 
Senhora de Fátima, propiciará a realização de atividades esportivas - 
Campeonato Municipal de Futsal 2022 e consequentemente promoverá a 
integração social entre as equipes no contexto do esporte amador fazendo 
prevalecer a ordem e a disciplina, de acordo com a ética e a moral desportiva 
visando garantir uma competição saudável e harmoniosa entre seus 
organizadores e seus participantes, maximizando e difundindo a pratica do 
futsal, contextualizando o desporto como meio de integração, lazer e 



confraternização para a comunidade, desenvolvendo o espírito de grupo por 
meio de jogos. 
 

2. Do valor: O preço máximo a ser pago será R$ 7.000,00 (sete mil reais). 

 

3. DA VIGÊNCIA  

O contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2022. 

 

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 

As despesas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 

05.07 339039000000 2100 – Promoções e Competições Esportivas (red. 173). 

 

5. RESOLUÇÃO.  

Presentes os pressupostos do art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, resolvo 

considerar DISPENSÁVEL a licitação para a contratação dos serviços que 

constituem o objeto do presente Termo, considerando que nada obste, ratifique-

o.  

 

“Art. 24 – É Dispensável a licitação: 

 
II –“ para outros serviços e compras de valor de até 10% (dez por cento) 
do limite previsto na alínea “a”, do inciso II do artigo anterior e para 
alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a 
parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que 
possa ser realizada de uma só vez; (Redação dada pela Lei nº 9.648, 
de 1998);” 

 
 

Entre Rios do Sul-RS, 30 de agosto de 2022. 

 

RONALDO ANTÔNIO SECCO 

Prefeito Municipal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022. 

 

 

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022. 

 

Considerando o cumprimento dos requisitos previstos no art. 24 da Lei nº 8.666/93 e, 

tendo em vista o conteúdo do presente processo, o qual foi submetido a exame e 

aprovação da Assessoria Jurídica que emitiu parecer favorável, RATIFICO a 

contratação da PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA DE ENTRE RIOS DO SUL 

– MITRA DIOCESANA DE ERECHIM, CNPJ nº 87.635.405/0030-19, tendo como 

fundamento o art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93, consolidada. 

 

 

Entre Rios do Sul-RS, 30 de agosto de 2022. 

 

RONALDO ANTÔNIO SECCO 

Prefeito Municipal   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022. 

 

Processo de dispensa de licitação nº 024/2022. 

OBJETO: Locação do Ginásio de Esportes da Paróquia Nossa Senhora de Fátima de Entre Rios do Sul – Mitra 

Diocesana de Erechim, para a realização de atividades esportivas - Campeonato Municipal de Futsal 2022 e realização 

de atividades esportivas durante o mês de setembro duas vezes por semana para crianças e adolescentes de 6(seis) a 

16(dezesseis) anos de idade. 

CONTRATADO: Paróquia Nossa Senhora de Fátima de Entre Rios do Sul – Mitra Diocesana de Erechim. 

CNPJ: 87.635.405/0030-19. 

VALOR: R$ 7.000,00 (Sete mil reais). 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

CONTRATO: nº 245/2022. 

 

Entre Rios do Sul-RS, 30 de agosto de 2.022. 

 

RONALDO ANTÔNIO SECCO 

Prefeito Municipal   


