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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 57/2022  

PROCESSO Nº 408/2022 - EDITAL 

 

 OBJETO – Aquisição de uma tenda inflável para utilização nas campanhas de vacinação promovidas 

pela Municipalidade, de acordo com as especificações abaixo:  

FORNECEDOR: FTS COMERCIAL DO BRASIL LTDA - EPP 

CNPJ: 29.286.699/0001-80 

Item nº Código Especificação Quantidade Unidade Valor Total R$ 

1 81139 Tenda Inflável - confeccionado em tecido 

altamente resistente (poliéster emborrachado 

ou nylon), revestido com película de PVC 

transparente, e aplicação de verniz ou silicone 

para maior durabilidade, impressão digital 

que não desbota, com proteção UV, alta 

resolução, fidelidade de cores e altamente 

resistente. Deve acompanhar: motor 

ventilador compacto e embutido, 110 V, Bolsa 

para transporte, 3 cortinas, cordas para 

amarração, extensão elétrica com no mínimo 5 

metros e garantia de um ano.  

Modelo: clássico. 

Medidas: 3 x 3 metros e cortinas 3 x 3 m. 

 

Arte: Tenda na Cor Azul, na Frente escrito 

VACINAÇÃO, mais o logo da Prefeitura 

Municipal, Secretaria Municipal de Saúde (a 

ser enviado), e na cortina logo do SUS e 

Seringas (a arte poderá sofrer alterações a 

combinar).   

01 UN 3.490,00 

 

Valor Total do processo de Dispensa de licitação nº 57/2022: R$ 3.490,00 (três mil, quatrocentos e noventa 

reais). 

 

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

 

A presente solicitação visa a  aquisição de uma Tenda Inflável para utilização em campanhas de vacinação 

promovidas pela Secretaria Municipal de Saúde, pois essa secretaria não possui um local especifico para tais 

campanha, sendo assim necessário locação de tendas toda vez que há necessidade de vacinação em massa.  

 

A aquisição de uma Tenda Inflável justifica-se por sua praticidade de montagem e desmontagem, fácil de ser 

transportada, podendo ser usada em locais internos e externos, para diversos tipos de ações, não necessita de 

uma equipe especializada para isso, não ocupa muito espaço pois é armazenada em  embalagem própria. 

 

Somos cientes do tramite administrativo/ jurídico, expresso na legislação, quanto ao cumprimento dos prazos. 

Por isso, solicitamos a compra por dispensa de licitação . 

 

A quantidade solicitada trata-se de estimativa baseada na demanda que a Secretaria possui de pessoas a serem 

vacinadas. Usamos como parâmetro para se avaliar a adequação dos preços aferidos por meio de 

ORÇAMENTOS FÍSICOS, sendo que os mesmos podem ser conferidos de acordo com os  orçamentos em 

anexo. 
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Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

6890 08.006 10.305.1001.2.058 3.3.90.30.28.00 494 

 

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

licitação são vinculados à receita: Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde. 

 

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

COMERCIAL DO BRASIL LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob nº 29.286.699/0001-80, estabelecida na Rua 

Paranaubis nº 56, Vila Califórnia, CEP: 03.216-010, na cidade de São Paulo/SP, considerando o disposto no 

Artigo 24, Inciso II, da Lei de Licitações nº 8.666/93 e 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, 11 de maio de 2022. 

 

 

Alex Bruno Chies 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

  

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 57/2022, em 11 de maio de 2022 

 

 

Cleber Fontana 

PREFEITO MUNICIPAL 
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