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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 39/2021  
PROCESSO Nº 274/2021 

 
OBJETO:  Contratação de empresas para aquisição de 02 (duas) lavadoras de roupas, 01 (um) 

freezer horizontal e 02 (dois) microcomputadores, para atender o setor COVID-19 implantado na UPA 
24 Horas, de acordo com as especificações abaixo:  

 
EMPRESA CONTRATADA: MERCADOMOVEIS LTDA 
CNPJ Nº: 77.500.049/0093-56 

ITEM 

 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UN QUANT. VALOR UNITÁRIO 

R$ 

VALOR TOTAL 

R$ 

01 76331 LAVADORA DE ROUPAS  
DESCRIÇÃO 
- Lavadora de roupas automática de uso doméstico na cor 
branca. 
DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE 
- Capacidade mínima: 14kg. 
CARACTERÍSTICAS 
- Gabinete externo do tipo monobloco revestido em chapa 
de aço galvanizado ou fosfatizado com acabamento em 
pintura eletrostática a pó (epóxi/poliéster) na cor branca. 
- Painel de controle externo contendo botões seletores e/ou 
teclas para programas de lavagem e/ou funções 
pré-programadas, níveis de consumo de água, enxague e 
centrifugação. Todas as funções devem ser identificadas. 
- Tecla ou botão de acionamento liga/desliga. 
- Programação para diferentes tipos de lavagem. 
- Mangueiras para entrada d´água com filtro e de saída para 
drenagem. 
- Mínimo três níveis de água. 
- Centrifugação. 
- Filtro para retenção de fiapos. 
- Dispenser para sabão. 
- Dispenser para amaciante. 
- Dispenser para alvejante. 
- Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou plástico 
PP (polipropileno). 
- Acesso ao cesto pela parte superior da máquina. 
- Sapatas niveladoras. 
- Dispositivo de segurança da tampa (desligamento ou 
travamento). 
- Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos 
compatíveis com a corrente de operação. 
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo 
INMETRO, com indicação da voltagem. 
- Classificação do INMETRO – A. 
GARANTIA 
- Mínima de UN ano a partir da data da entrega, de 
cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado 
é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede 
credenciada de assistência, durante o período da garantia, 
substituindo as peças com defeito. 

UN 2,00 1.899,99 3.799,98 

02 76332 FREEZER HORIZONTAL LINHA BRANCA – GRANDE 
DESCRIÇÃO 
Freezer horizontal Capacidade mínima de 500 litros 
CARACTERÍSTICAS 
- Sistema degelo 
- 02 Tampas. 
- Gabinete interno e externo revestido de chapa de aço 
pintado. 
- Quatro pés com rodízios. 

UN 1,00 3.299,99 3.299,99 
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- Dreno de gelo frontal. 
- Termostato de preferencialmente frontal. 
- Cor branca. 
- Temperatura de operação de -20 a 5 ºC. 
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo 
INMETRO, com indicação da voltagem. 
- Classificação do INMETRO – A. 

 
EMPRESA CONTRATADA: R2T TECNOLOGIA LTDA 
CNPJ Nº: 26.305.083/00001-10 

ITEM 

 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UN QUANT. VALOR UNITÁRIO 

R$ 

VALOR TOTAL 

R$ 

03 76333 Microcomputador completo com as seguintes 
características mínimas:  processador de 4 núcleos e 4 
threads, frequência base mínima de 3.60GHZ e 6M de cache 
com barramento de 8 GT/s; Placa mãe ATX, com conexões 
VGA, HDMI e DVI; Memória de 8GB DDR4, 2400 Mhz, 
CL17; Unidade SDD de 240GB mínimo;  fonte de no 
mínimo 450 Watts com Certificação mínima 80 Plus White; 
Gabinete ATX; kit com teclado, mouse, caixa de som e 
mousepad com apoio para o punho; licença Windows 10 
PRO OEM Português; Monitor LED Full HD min. 21.5’ com 
interfaces  HDMI, DVI e VGA. 

UN 2,00 3.769,00 7.538,00 

 
VALOR TOTAL DOS GASTOS COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 39/2021 R$ 14.637,97 

 
       JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, inciso II, da Lei 
8.666/93. 
       A presente aquisição de eletrodomésticos e microcomputador visa atender as necessidades e 
demanda da Unidade de Pronto Atendimento UPA 24h.  
       Considerando que em 11 de março de 2020 a Organização Mundial de Saúde – OMS decretou a 
disseminação do novo corona vírus como uma pandemia mundial; 
       Considerando a aprovação pelo Senado Federal e a consequente publicação do Decreto 
Legislativo nº 06 de 20/03/2020, que reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 
de maio de 2000, a ocorrência do   estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do 
Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem     nº 93, de 18 de março de 2020; 
       Considerando a aprovação pela Assembleia Legislativa do Estado do Paraná e a consequente 
publicação do Decreto nº 4319 de 23/03/2020, que declara estado de calamidade pública em todo o 
território do Estado do Paraná, para fins de prevenção e enfrentamento à pandemia causada pelo novo 
Corona vírus - COVID-19; 
       Considerando o decreto municipal n° 189 de 09 de abril de 2020, no art. 2°, em razão da situação 
de emergência ora declarada, que autoriza a dispensa de licitação par aquisição de bens e serviços 
destinados ao enfrentamento da emergência nos termos do art. 24, inciso IV, da lei federal n° 8666, de 21 
de junho de 1993 e do art. 4° da Lei Federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. 
       Considerando que nas últimas semanas houve um aumento importante do número de casos de 
COVID - 19 na região, sobretudo em Francisco Beltrão (conforme boletins epidemiológicos) e que a 
unidade de pronto atendimento - UPA 24 horas é porta de entrada para a rede de urgência e emergência 
para Francisco Beltrão e outros 7 municípios limítrofes (Marmeleiro, Renascença, Enéas Marques, Flor 
da Serra, Manfrinópolis, Nova Esperança do Sudoeste e Salgado Filho). 
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        Desde o dia 15 de fevereiro de 2021, observou-se aumento exponencial de sintomas respiratórios 
que vem em busca de atendimento na UPA 24 H de Francisco Beltrão, até o momento esse número tem 
se mantido elevado caracterizando uma sobrecarga no serviço desta Unidade. 
        Na data de 10 de março de 2021 houve a necessidade de mudar o perfil de atendimento da 
UPA- 24 horas que passou a atender somente paciente com síndrome respiratória. Com isso foi aberto 
para o atendimento à população de Francisco Beltrão e dos demais municípios pertencentes à UPA, o 
atendimento no Centro de Saúde da Cidade Norte (CSCN), o qual ficará responsável pelo atendimento 
classificado como não sendo de urgência. Visto isso a upa 24 horas teve um aumento no quadro de 
funcionários visando assim um maior aumento no número de roupas que demandam lavagem 
periódica, justificando assim a compra da lavadora de roupas visto que as já existentes na upa estão 
dando vários problemas de manutenção devido à sobrecarga. 
        No que diz respeito a compra do freezer esse se deve visto que a upa 24 horas teve um aumento 
na quantidade de refeições devido ao aumento do quadro de funcionários com isso a maior quantidade 
de comida e também visto que estão fornecendo marmitas no período noturno para o centro de saúde 
da cidade norte, sendo assim precisou-se armazenar uma maior quantidade de alimentos. Justifica-se 
também a compra devido a antiga geladeira da upa estar com problema e não ter mais concerto.  
        No que diz respeito aos microcomputadores os mesmos devem ao aumento do quadro de 
funcionários que estão trabalhando no monitoramento dos casos de COVID. 

 Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte Saldo orçamentário R$ 

 
6231 

08.006 
 

10.302.1001.2.064 

4.4.90.52.35.00 
4.4.90.52.12.00 

 
303 0,00 

 

Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente dispensa de licitação são 
vinculados a E.C. 29/00. 

A Comissão de Licitações, considerando o que consta no Artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93, é 
de parecer favorável a contratação das empresas MERCADOMOVEIS LTDA, CNPJ Nº 
77.500.049/0093-56, estabelecida na Avenida Júlio Assis Cavalheiro, nº 480, Centro, Francisco Beltrão – 
Pr. e R2T TECNOLOGIA LTDA, CNPJ Nº 26.305.083/00001-10, estabelecida na Rua João Pessoa, nº 972, 
sala 01, CEP 85.506-220, na cidade de Pato Branco – Pr. 

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

Francisco Beltrão, 07 de abril de 2021. 
 

Nileide T. Perszel 
Presidente da Comissão de Licitações 

 
De acordo com a dispensa de licitação nº 39/2021, em 07 de abril de 2021. 

 
                         Cleber Fontana 
                        Prefeito Municipal 


