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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25/2022  

PROCESSO Nº 182/2022 - EDITAL 

 

 OBJETO – Aquisição de equipamentos (espaldar funcional, paralela para abdômen e anilhas) para 

academia do Corpo de Bombeiros, de acordo com as especificações abaixo:  

FORNECEDOR: MASTER FITNESS COM. DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS P/ GINÁSTICA EIRELI 

CNPJ: 11.398.853/0001-40 

 

Item nº Código Especificação Quantidade Unidade Valor 

 Unitário R$ 

Valor 

 Total R$ 

1 79787 ESPALDAR FUNCIONAL DE AÇO  

Padronizado CDF 

O espaldar possui diversas funcionalidades, 

sendo extremamente versátil, é possível 

conectar diversos acessórios que possibilitam a 

otimização dos seus treinos, principalmente 

aqueles focados nos músculos da coluna 

vertebral, amplitude de movimento, força e 

flexibilidade.  

Criado para dar suporte à vários acessórios, 

entre eles: 

- Paralelas para abdômen; 

- Fitas de suspensão; 

- Sacos de areia; 

- Elásticos; 

- Barras; 

- Cordas Navais; 

- Apoio a bolas de treino. 

 

CARACTERÍSTICAS: 

- Estrutura em Ferro, com pés emborrachados 

e pintura eletrostática a pó; 

- Altura: 240 cm, Largura: 120 cm; 

- Profundidade: 80 cm.   

01 UN 2.500,00 2.500,00 

2 79788 PARALELA P/ ABDÔMEN E TRÍCEPS DO 

ESPALDAR FUNCIONAL:  

- Padronizado CDF- 

- Pintura eletrostática a pó; 

- Espuma injetada. 

- SKU 890877    

01 UN 1.350,00 1.350,00 

3 79789 ANILHA VAZADA EMBORRACHADA 25 

KG. 

Descrição Técnica: 

- Diâmetro externo aproximado: 380 mm; 

- Diâmetro do furo aproximado: 33 mm; 

- Marcações com número do peso para 

identificação; 

- Acabamento em PVC de qualidade; 

Impermeável; 

- Cor: Preta.   

02 UN 484,00 968,00 

 

Valor Total do processo de Dispensa de licitação nº 25/2022: R$ 4.818,00 (quatro mil, oitocentos e dezoito 

reais). 

 

JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, inc. II, da Lei nº 8.666/93. 
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1- A aquisição através de Dispensa de licitação, justifica por ser equipamento para uso em atividades físicas 

pelos integrantes do Corpo de Bombeiros, os quais precisam se exercitar constantemente, afim de estarem 

condicionados fisicamente, para melhor desempenho nas ocorrências, que por sua vez sempre necessitam 

de preparo e equilíbrio emocional. 

 2- Os materiais solicitados são para complementar a academia do Corpo de Bombeiros, principalmente no 

tocante à exercícios de alongamento e fortalecimento, ainda serão utilizados pelos novos alunos Soldados 

que irão iniciar a formação este ano. 

 3- Os equipamentos ora descritos são ideais, devido qualidade e robustez, ainda as peças sobressalentes 

podem serem encaixadas no aparelho principal, com isso ocupando menos espaço no ambiente. A empresa 

detentora do menor preço é a que possui este modelo, as demais consultadas possuem unidades avulsas, os 

quais além de ocuparem mais espaço, têm os preços mais elevados. 

 4-Trata de valor de mercado, inclusive abaixo do valor de compra pela internet, conforme 

pesquisa em 18/02/2022 nos endereços: 

https://www.google.com/shopping/product/1?client=firefox-b-d&q=anilh… 

https://www.google.com/shopping/product/1?client=firefox-b-d&q=espal… 

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-916944728-paralela-abdomina... 

OBS: Equipamentos pesquisados na internet, são os que mais são parecidos com o solicitado, mas que não 

são ideais por serem avulsos não fazendo parte do conjunto, ainda possuem maior preço. 

                            

Os recursos orçamentários estão previstos nas contas: 

Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

8460 
11.003 06.182.1503.2.070 

3.3.90.30.14.00 515 

8530 4.4.90.52.10.00 515 

Os recursos financeiros destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente Dispensa de 

licitação são vinculados ao FUNREBOM. 

 

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

FITNESS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA GINÁSTICA EIRELI, inscrita no CNPJ 

sob nº 11.398.853/0001-40, estabelecida na Avenida Presidente Getúlio Vargas nº 2127, Bairro Água Verde, 

CEP: 80.250-180, em Curitiba/PR, considerando o disposto no Artigo 24, Inciso II, da Lei de Licitações nº 

8.666/93 e o contido do Termo de Referência 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, 07 de março de 2022. 

 

 

Alex Bruno Chies 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 25/2022, em 07 de março de 2022 

 

 

Cleber Fontana 

PREFEITO MUNICIPAL 
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