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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 48/2021  
PROCESSO Nº 314/2021 

 
OBJETO:  Contratação de empresa para fornecimento de 60 (sessenta) unidades de pneus 185/70 R14 

para veículos leves da frota municipal, de acordo com as especificações abaixo:  

EMPRESA CONTRATADA: VIA 1 PNEUS E AUTO PEÇAS LTDA. 
CNPJ Nº: 11.422.034/0001-90 

ITEM 

 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UN QUANT. VALOR UNITÁRIO 

R$ 

VALOR TOTAL 

R$ 

01 76452 PNEU PARA VEÍCULO AUTOMOTIVO 185/70 R14, SEM 
CAMARA 8 LONAS, SELO DE APROVACAO INMETRO, 
ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, 
PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS. (PNEU 
NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO 
RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). 

UN 60,00 293,00 17.580,00 

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

 Tendo em vista que a frota Municipal é necessária para o bom funcionamento dos trabalhos 

essenciais e que é de interesse público que os mesmos continuem sendo executados de maneira eficiente 

e ininterrupta, faz-se necessária a aquisição de pneus, acima citados, para veículos da frota municipal 

para a manutenção periódica e conservação dos veículos que atenderão a todas as Secretarias 

Municipais. 

Os pneus, em uso nos veículos pertencentes à municipalidade, quando de sua utilização por 
servidores municipais, na prestação de seus serviços, estão sujeitos a sofrer avarias em função do 
desgaste ou em decorrência de eventual acontecimento imprevisto que possa vir a danificar o seu correto 
funcionamento, interferindo assim na devida utilização em sua plenitude. Para que os mesmos possam 
continuar a serem utilizados de maneira satisfatória, faz-se necessário a aquisição destes, tendo em vista 
sua importância para atender as necessidades da municipalidade na manutenção das unidades públicas 
em diversos locais localizados no Município de Francisco Beltrão. 

Em resposta as possibilidades elencadas no despacho nº 043/2021 e 174/2021 em anexo ao 
processo 105/2021 a empresa atual detentora da ARP, respondeu a impossibilidade de atender pelo 
disposto. Onde a mesma solicitou rescisão contratual deste item.  Em contato via telefone com as 
próximas empresas colocadas no certame as mesmas também responderam sobre a impossibilidade de 
atender pelos valores lá cotados devido a problemas gerados pela Covid 19 como: escassez da matéria 
prima, aumento do Dólar e de todos os insumos para a fabricação dos produtos em destaque, o que, 
acaba interferindo indiretamente na elevação do custo final do produto. Os produtos tiveram um 
aumento real conforme documentos apresentados e pesquisas efetuadas. 

Sendo assim a Administração, com essa decisão justificada, visa a aquisição destes pneus por 
dispensa de licitação neste caso especifico para que não ocorra paralisação de serviços por falta destes. E 
também visa aumentar o desconto oferecido pelas empresas na compra dos pneus e com isso obter uma 
economia dos recursos públicos, devido ao ganho de escala no fornecimento do produto, bem como, 
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garantir que não ocorra qualquer atraso ou paralização destes veículos para não comprometer todo o 
planejamento de manutenção e atenção a população neste momento de pandemia. 

Assim, dentro da competência discricionária que é assegurada à Administração, optou-se por 
adotar este procedimento, que se reputa mais ajustado às necessidades e eficiência administrativas no 
presente caso. 

A aquisição dos produtos em tela atenderá às necessidades emergenciais das secretarias 
conforme relação de veículos em anexo a este termo sendo ainda incluso nesta quantidade uma margem 
de pneus de reserva. Os elementos técnicos descritos neste instrumento e em seus anexos são os 
mínimos necessários para assegurar que a contratação se dê de forma satisfatória, com as mínimas 
condições técnicas e de qualidade exigidas, e ainda, assegurar o gasto racional dos recursos públicos. 

Quanto aos preços dos produtos deste termo informamos que só duas empresas do ramo no 
município forneceram orçamento. Foram solicitados orçamentos em diversas empresas de outros 
municípios e somente duas nos enviaram. Por isso foi utilizado somente quatro orçamentos e a ata de 
registro de preços atual para fazer a média deste termo de referência. 

Referente a quantidade ora solicitada, informamos que se trata de estimativa, baseada na 
demanda levantada pela secretaria onde apuramos as quantidades necessárias para serem adquiridas.  

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, segundo Decreto Municipal n° 417/2018, sendo que o mesmo pode ser conferido de acordo com 
planilha em anexo. 

 Os recursos orçamentários estão previstos nas contas: 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

190 02.001 04.122.0401.2002 

3.3.90.30.39.01 
 (pneus) 

 

000 

350 03.002 04.122.0404.2003 000 

930 04.002 04.123.0403.2005 510 

1340 05.002 23.122.2301.2010 000 

2100 06.002 08.243.0801.2019 934 

2670 06.005 08.244.0801.2.026 000 

3370 
07.002 

12.361.1201.2.037 104 

3810 12.365.1201.2.041 104 

4150  
07.005 
08.006 

12.366.1201.2.045 104 

4870 12.392.1301.2.054 000 

5040 10.122.1001.2055 494 

5500 08.006 10.301.1001.2.058 494 

7210 09.001 20.606.2001.2076 000 

7670 

11.001 

15.452.1501.2.079 000 

7510 15.452.1501.2.078 507 

7420 15.452.1501.2.077 511 

8070 11.003 06.182.1503.2.083 515 

8200 
  11.004 

26.782.2002.2.085 000 

8360 26.782.2002.2.086 000 

8650 
12.002 

18.542.1801.2.089 511 

8810 18.542.1801.2.091 000 

8980 13.001 04.121.0402.2.092 000 

9300 13.003 15.125.1502.2.095 13 
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9490 14.001 27.812.2701.2.096 000 

 
Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente dispensa de licitação são 

vinculados à receita própria do Município. 
A Comissão de Licitações, considerando o que consta no Artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93, é 

de parecer favorável a contratação da empresa VIA 1 PNEUS E AUTO CENTER LTDA., CNPJ Nº 
11.422.034/0001-90, com sede na Avenida Porto Alegre, nº 234, centro, CEP 85.601-480, na cidade de 
Francisco Beltrão – Pr. 

 
A Comissão de Licitação submete este processo a apreciação e parecer da Assessoria Jurídica 

do Município. 
Francisco Beltrão, 26 de abril de 2021. 

 
 

Nileide T. Perszel 
Presidente da Comissão de Licitações 

 
De acordo com a dispensa de licitação nº 48/2021, em 26 de abril de 2021. 

 
 

                               Cleber Fontana 
                              Prefeito Municipal 


