MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 41/2022
PROCESSO Nº 323/2022 - EDITAL
OBJETO – Aquisição de uma parafusadeira/furadeira de impacto, para utilização pelo corpo de
bombeiros, nas atividades de salvamento e resgate de vítimas em ocorrências que envolvam acidentes e
desencarceramento, de acordo com as especificações abaixo:
FORNECEDOR: SCHNEIDER FERRAMENTAS LTDA - ME
CNPJ: 06.173.829/0001-72
Item nº
1

Código Especificação
80765

Parafusadeira/furadeira de Impacto, com
mandril, potência mínima 40 volts, com
carregador bivolt, com no mínimo duas
baterias de amperagem mínima 2.5 Ah, e
maleta.

Quantidade Unidade
01

UN

Valor R$
3.990,00

Valor Total do processo de Dispensa de Licitação nº 41/2022: R$ 3.990,00 (três mil, novecentos e noventa
reais).
JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, inc. II, da Lei nº 8.666/93.
Atualmente o 10° Grupamento de Bombeiros possui sua sede na cidade de Francisco Beltrão, e abrange uma
área geográfica de 27 municípios, sendo que está distribuído estrategicamente em 02 Subgrupamentos de
Bombeiro Militar nas cidades de Francisco Beltrão e Dois Vizinhos, além de possuir um quartel guarnecido
por bombeiros militares na cidade de Capanema. Ainda conta com 05 Postos de Bombeiros Comunitários
localizados nas cidades de Salto do Lontra, São Jorge D' Oeste, Realeza, Ampére e Santo Antônio do
Sudoeste. A tropa do 10º GB atende ocorrências em uma área com aproximadamente 350 mil pessoas.
As ocorrências de resgate veicular, tem sido cada vez mais frequente em nossa região. No ano de 2019
tivemos 1336 ocorrências de resgate veicular na área do 10º Grupamento de Bombeiros, sendo que em 2020
tivemos um decréscimo das ocorrências devido a pandemia. Objetivando que nem toda ocorrência são
usadas as ferramentas para resgate, mas a otimização das mesmas contribui para diminuir o desgaste da
guarnição sendo que as ferramentas utilizadas no momento são pesadas e de difícil manuseio em
alguns casos, em vista a justificativa argumentada, encaminhamos este Termo para apreciação conforme
descrição e quantidades especificadas nos orçamentos em anexo.
Informo que este item foi incluído no processo de licitado do pregão 42/2022 junto com outros
equipamentos, porém a empresa ganhadora e sua sucessora apresentou uma ferramenta inferior a descrita
no edital, não sendo dessa forma viável para o Corpo de Bombeiros como uma ferramenta de resgate. Neste
processo anterior o valor do item estava R$ 3.597,08 a unidade.
Solicitamos novos orçamentos para o item em questão, tendo em vista ser um processo de Dispensa de
Licitação, obtivemos valores próximos aos licitados, tendo em vista que o termo de referência para abrir o
pregão foi enviado no final de 2021, e os preços reajustaram até abril de 2022.
Em anexo orçamentos, contrato social e negativas da empresa que apresentou menor preço e equipamento
ideal.
Os recursos orçamentários estão previstos na conta:

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103 Página 1

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná
Conta

Órgão/Unidade

Funcional programática

Elemento de despesa

Fonte

8530

11.003

06.182.1503.2.070

4.4.90.52.34.00

515

Os recursos financeiros destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente Dispensa de
licitação são oriundos da receita: Funrebom.
A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação da empresa
SCHNEIDER FERRAMENTAS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob nº 06.173.829/0001-72, estabelecida na
Avenida Luiz Antonio Faedo, nº 1014, CEP: 85.601-275, Centro, em Francisco Beltrão/PR, considerando o
disposto no Artigo 24, Inciso II, da Lei de Licitações nº 8.666/93 e o contido do Termo de Referência e anexos
que integram o presente processo.
A Comissão Permanente de Licitação submete este processo a apreciação e parecer da Assessoria
Jurídica do Município.
Francisco Beltrão/PR, 22 de abril de 2022.

Alex Bruno Chies
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 41/2022, em 22 de abril de 2022

ANTONIO PEDRON
Prefeito Municipal em Exercício
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