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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 75/2022  

PROCESSO Nº 508/2022 - EDITAL 

 

 OBJETO – Aquisição de 24 pares de coturnos para utilização pelos servidores municipais a serviço da 

guarda patrimonial, de acordo com as especificações abaixo:  

FORNECEDOR: NAVARINI & NIEVOLA LTDA 

CNPJ: 09.473.206/0001-03 

Item 

 nº 

Código Especificação Quantidade Unidade Valor 

 Unitário R$ 

Valor 

 Total R$ 

1 81417 COTURNO ACERO MODELO EXTREME 

PRETO/MID PRETO 

- Confeccionado em couro bovino 22 mm 

- Reforço interno de EVA 2 mm dublado com manta 

tramada de 1 mm 

- Forro de membrana DRYSHIELD IMPERMEÁVEL 

- Reforço no bico e traseira termoplásticos de 2,5 

mm tramado frente e verso 

- Atacadores de Poliamida 

- Passadores em nylon anti ferrugem 

- Solado Acero Ultra Ligth Technology resistente ao 

calor até 320° 

- Palmilha de conforto em Poliuretano de 15 mm de 

altura no salto e 9 mm na frente 

- Palmilha de montagem em Plantex 2mm com 

reforços em fibra de 4 mm 

- O cano mede aproximadamente 24 cm (Ref. a 

numeração 40) 

- Pesando aproximadamente 1,5 Kg 

 (Ref. ao par na numeração 40)   

24 PAR 339,00 8.136,00 

 

Valor Total do processo de Dispensa de licitação nº 75/2022: R$ 8.136,00 (oito mil, cento e trinta e seis reais). 

 

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

 

O produto Coturno Acero Modelo Extreme será utilizado para o amparo do trabalhador no exercício de suas 

funções, protegendo-o de eventuais riscos que o este pode estar exposto comprometendo sua segurança e 

saúde. A conscientização do uso deste equipamento de segurança, garante a qualidade de vida e de serviço 

deste, sendo de fundamental importância para o cumprimento do papel desempenhado pelo servidor. 

 

Os servidores da guarda patrimonial no desempenho de suas competências institucionais realizam extensas 

ações de fiscalização ligadas à segurança do Município de Francisco Beltrão.  

 

No exercício desse papel institucional, surge à necessidade de empregar adequadamente os servidores na 

prestação dos serviços públicos que lhes são atribuídos, por prover suas necessidades básicas de segurança e 

conforto, pois ficam expostos a intempéries do serviço operacional. 

 

Por trabalharem diretamente em atividades expostas, a ausência do referido item implica no 

comprometimento da segurança, além de proporcionar melhor rendimento operacional durante as atividades 

desempenhadas. 

 

No momento, não há licitação vigente que contemple este item. Quanto à quantidade ora solicitada, 

informamos que trata-se da quantidade atual do quadro da guarda patrimonial. 
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O valor estimado para contratação está de acordo com o princípio de razoabilidade, para os tais usamos como 

parâmetro para se avaliar a adequação dos preços aferidos por meio de ORÇAMENTO FÍSICO, segundo 

Decreto Municipal nº 417/2018, optando-se pela empresa que apresentou o orçamento de menor valor, sendo 

que o mesmo pode ser conferido nos anexos deste documento. 

                            

 Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

360 03.002 04.122.0404.2.004 3.3.90.30.28.00 000 

 

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

licitação são oriundos da receita própria do município.   

 

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

NIEVOLA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 09.473.206/0001-03, estabelecida na Rua Bolívia nº 1430, Bairro 

Miniguaçú, CEP: 85.605-410, 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, 14 de junho de 2022. 

 

 

Daniela Raitz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 75/2022, em 14 de junho de 2022 

 

 

Cleber Fontana 

PREFEITO MUNICIPAL 
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