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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 100/2021  
PROCESSO Nº 728/2021 

 
 OBJETO – Aquisição de bombas e rolamentos para manutenção da piscina do Centro 
da Juventude - CEJU, de acordo com as especificações abaixo:  
 
FORNECEDOR: I.M. FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA 
CNPJ: 77.803.054/0001-10 

Item 
 nº 

Código Especificação Quantidade Unidade Valor 
 Unitário R$ 

Valor 
 Total R$ 

1 78333 BOMBA PARA PISCINA PRATIKA 
(DANCOR)  CP-22, 60MM 220V 
(SEM MOTOR)   

02 UN 1.600,00 3.200,00 

2 78334 ROLAMENTO BOMBA Nº 6203    04 UN 25,00 100,00 

 
Valor Total do processo de Dispensa de Licitação nº 100/2021: R$ 3.300,00 (três mil e 
trezentos reais). 

 
JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, inc. II⁴, da 

Lei nº 8.666/93. 
 
O presente pedido de dispensa de licitação justifica-se pela finalidade de promover o 

serviço de filtragem e drenagem de piscina semiolímpica, medindo 25 metros de 
comprimento, 12,5 metros de largura e 1,80 metros de profundidade, com capacidade de 
500.000 mil litros, existente junto à estrutura do Centro da Juventude – CEJU. 

 A drenagem faz com que a água seja eliminada direto no esgoto, sem sobrecarregar 
o filtro com o excesso de sujeira, e a filtragem juntamente com o tratamento químico 
adequado da água é que deixa a piscina livre de microrganismos e cristalina, 
proporcionando assim a qualidade da água adequada à prática esportiva dos usuários que 
participam das oficinas de natação. 

O Centro da Juventude é um espaço aberto, acessível e acolhedor para a convivência, 
formação e cidadania de adolescentes e jovens, com atendimento e acompanhamento 
pedagógico e psicossocial dos participantes e suas famílias.  

Destaca-se que antes da Pandemia ocasionada pelo COVID-19, o CEJU encontrava-se 
com aproximadamente 400 alunos matriculados, entre 12 e 17 anos, atendendo em média 
170 usuários por dia; também atendendo a comunidade com 140 pessoas matriculadas, hoje 
com a volta de atendimentos à rotina pós-Covid informa-se que o mesmo está atendendo 
uma média diária de 110 pessoas. 

Quanto a quantidade ora solicitada, informamos que se trata do necessário para o 
funcionamento adequado para manutenção (drenagem e filtragem) da piscina.  

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 de empresas do segmento, segundo Decreto Municipal n° 
417/2018, optando-se pela empresa que apresentou o menor valor, o mesmo pode ser 
conferido de acordo com os orçamentos em anexo. 
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 Os recursos orçamentários estão previstos na(s) conta(s): 
 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

2420 06.002 08.243.0801.6.024 3.3.90.30.25.00 934 
 

Origem dos recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente 
Dispensa de licitação: Bloco de financ. da proteção social básica – SUAS.   

 
A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação da 

empresa I.M. FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA, inscrita no CNPJ  sob o nº 
77.803.054/0001-10, estabelecida na Rua São Paulo, nº 780 - CEP: 85.601-010, Centro, em 
Francisco Beltrão - PR, considerando o que consta no art. 24, Inciso II⁴, da Lei de Licitações nº 
8.666/93 e os valores obtidos na pesquisa de preços realizada com fornecedores, que integra 
o presente processo.   
 

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

Francisco Beltrão/PR, 05 de outubro de 2021. 
 

 

Alex Bruno Chies 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

Daniela Raitz 
Membro da Comissão Permanente de Licitações 

 

 


