
MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 

 OBJETO – Aquisição de botinas, luvas e conjuntos de capa de chuva, para utilização pelos 
servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 
 
1 - FORNECEDOR: ALIANÇA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.
CNPJ: 09.372.918/0001-36 

ITEM 
 
CÓDIGO DESCRIÇÃO 

01 83522 Botina de segurança confeccionada em couro cor 
preta. Gáspea forrada unidade de medida: par 
com elástico nas laterais, palmilha de couro 
fixado pelo sistema Strobel
poliuretano bidensidade, com caloneira sem 
biqueira de aço. Com selo de qualidade ISO 
9001. Numeração: 34 ao 45.

02 83523 Conjunto de capa de chuva transparente, com 
espessura mínima de 120 micras, calça de 
segurança confeccionada em polietileno com 
elástico na cintura e nos tornozelos e bata de 
segurança com capuz e elástico nos punhos, 
confeccionada em resina de polietileno, 
separados individualmente e em tamanho único. 
Deve possuir certificado de aprovação válido e 
emitido pelo MTE, aprovado para proteção do 
tronco do usuário contra umidade proveniente 
de operações com uso de água.

 
1 - FORNECEDOR: SCHNEIDER FERRAMENTAS LTDA.
CNPJ: 06.173.829/0001-72 

ITEM 
 

CÓDIGO DESCRIÇÃO

03 83524 Luvas de segurança contra agentes mecânicos, 
tipo gladiador, tricotada em fio 100 % algodão, 
com acabamento de overloque em elastano
palma dos dedos com revestimento espesso e 
maleável em látex natural antiderrapante dorso 
e face dorsal, com fino banho de látex natural, 
punhos tricotados com elastano 

 
Valor total do processo de Dispensa de licitação nº 
cinco reais). 

 
JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, inc. II, da Lei nº 8.666/93
O equipamento de proteção individual 

suas funções, protegendo-o de eventuais riscos que o este pode estar exposto comprometendo sua segurança e saúde. A 
conscientização do uso destes equipamentos de segurança, bem como os uniforme
a qualidade de vida e de serviço deste, sendo de fundamental importância para o cumprimento do papel desempenhado 
pelo servidor. 

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente conta com a colaboração de servidores municipa
compromisso de pasta a Coleta de Resíduos e Aterro Sanitário Municipal, a Arborização Urbana e Viveiro Municipal, além 
dos serviços administrativos e de fiscalização que são realizados interna e externamente ao espaço destinado a sua sede. Os
servidores que desempenham trabalho como coletores de lixo, chamados agentes de limpeza pública ou agente de serviços 
gerais, dependem da utilização de uniformes e equipamentos de proteção individual para o desempenho de suas funções. 

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná 
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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 109/2022  
PROCESSO Nº 750/2022 

PROCESSO 1 DOC Nº 21.340/2022 
 

Aquisição de botinas, luvas e conjuntos de capa de chuva, para utilização pelos 
servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, de acordo com as especificações abaixo: 

ALIANÇA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. 

QUANT UN 

Botina de segurança confeccionada em couro cor 
preta. Gáspea forrada unidade de medida: par 
com elástico nas laterais, palmilha de couro 
fixado pelo sistema Strobel, solado de 
poliuretano bidensidade, com caloneira sem 
biqueira de aço. Com selo de qualidade ISO 
9001. Numeração: 34 ao 45. 

100 par 

Conjunto de capa de chuva transparente, com 
espessura mínima de 120 micras, calça de 

confeccionada em polietileno com 
elástico na cintura e nos tornozelos e bata de 
segurança com capuz e elástico nos punhos, 
confeccionada em resina de polietileno, 
separados individualmente e em tamanho único. 
Deve possuir certificado de aprovação válido e 
emitido pelo MTE, aprovado para proteção do 
tronco do usuário contra umidade proveniente 
de operações com uso de água. 

500 conjunto 

SCHNEIDER FERRAMENTAS LTDA. 

DESCRIÇÃO QUANT UN 

Luvas de segurança contra agentes mecânicos, 
tipo gladiador, tricotada em fio 100 % algodão, 
com acabamento de overloque em elastano, face 
palma dos dedos com revestimento espesso e 
maleável em látex natural antiderrapante dorso 
e face dorsal, com fino banho de látex natural, 
punhos tricotados com elastano – tamanho G. 

600 par 

otal do processo de Dispensa de licitação nº 109/2022: R$ 13.895,00 (treze mil e oitocentos e noventa e 

JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, inc. II, da Lei nº 8.666/93
O equipamento de proteção individual – EPI é o produto utilizado para o amparo do trabalhador no exercício de 

o de eventuais riscos que o este pode estar exposto comprometendo sua segurança e saúde. A 
conscientização do uso destes equipamentos de segurança, bem como os uniformes destinados a cada trabalhador, garante 
a qualidade de vida e de serviço deste, sendo de fundamental importância para o cumprimento do papel desempenhado 

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente conta com a colaboração de servidores municipa
compromisso de pasta a Coleta de Resíduos e Aterro Sanitário Municipal, a Arborização Urbana e Viveiro Municipal, além 
dos serviços administrativos e de fiscalização que são realizados interna e externamente ao espaço destinado a sua sede. Os
servidores que desempenham trabalho como coletores de lixo, chamados agentes de limpeza pública ou agente de serviços 
gerais, dependem da utilização de uniformes e equipamentos de proteção individual para o desempenho de suas funções. 
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Aquisição de botinas, luvas e conjuntos de capa de chuva, para utilização pelos 
com as especificações abaixo:  

VALOR 
UNITÁRIO 

R$ 

VALOR 
TOTAL R$ 

55,95 5.595,00 

7,00 3.500,00 

VALOR 
UNITÁRIO 

R$ 

VALOR 
TOTAL R$ 

8,00 4.800,00 

13.895,00 (treze mil e oitocentos e noventa e 

JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, inc. II, da Lei nº 8.666/93 
produto utilizado para o amparo do trabalhador no exercício de 

o de eventuais riscos que o este pode estar exposto comprometendo sua segurança e saúde. A 
s destinados a cada trabalhador, garante 

a qualidade de vida e de serviço deste, sendo de fundamental importância para o cumprimento do papel desempenhado 

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente conta com a colaboração de servidores municipais e tem como 
compromisso de pasta a Coleta de Resíduos e Aterro Sanitário Municipal, a Arborização Urbana e Viveiro Municipal, além 
dos serviços administrativos e de fiscalização que são realizados interna e externamente ao espaço destinado a sua sede. Os 
servidores que desempenham trabalho como coletores de lixo, chamados agentes de limpeza pública ou agente de serviços 
gerais, dependem da utilização de uniformes e equipamentos de proteção individual para o desempenho de suas funções. 
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Considerando o trabalho com a coleta de lixo e aterro sanitário, estes materiais utilizados têm sua vida útil limitada, 
devendo periodicamente ser substituídos por novos garantindo a segurança do trabalhador. 

Foram consultadas empresas no Município de Francisco Beltrão e da 
pelos produtos estão abaixo indicadas para firmar contrato de fornecimento os produtos. 

Considerando que as empresas abaixo apresentaram os menores valores, estas são as indicadas para firmar 
contrato: 

1) ALIANÇA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 
2) SCHNEIDER FERRAMENTAS 

 Os recursos orçamentários estão previstos na conta:

Conta 
Órgão/

Unidade

9250 12.002
 
 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
Licitações nº 8.666/93 e o contido do Termo de Referência e anexos, que integram o presente processo
parecer favorável a contratação das
- ALIANÇA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Palmas, 1549, centro, CEP 85.601-65
- SCHNEIDER FERRAMENTAS LTDA., 
AntonioFaedo,1014, centro, CEP 85.601
 
 A Comissão Permanente de Licitação submete este processo a apreciação e parecer da Assessoria 
Jurídica do Município. 
 

Francisco Beltrão/PR, 

Presidente

De acordo com a 
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lho com a coleta de lixo e aterro sanitário, estes materiais utilizados têm sua vida útil limitada, 
devendo periodicamente ser substituídos por novos garantindo a segurança do trabalhador.  

Foram consultadas empresas no Município de Francisco Beltrão e da região e as que apresentaram o menor valor 
pelos produtos estão abaixo indicadas para firmar contrato de fornecimento os produtos.  

Considerando que as empresas abaixo apresentaram os menores valores, estas são as indicadas para firmar 

EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - 09372918000136 
2) SCHNEIDER FERRAMENTAS - 06173829000172 

Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Órgão/ 
Unidade 

Funcional 
programática 

Elemento de 
despesa 

12.002 18.542.1801.2.076 3.3.90.30.28.00

Os recursos financeiros destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente Dispensa de 
da receita própria do Município. 

A Comissão Permanente de Licitações, considerando o disposto no Artigo 24, Inciso
Licitações nº 8.666/93 e o contido do Termo de Referência e anexos, que integram o presente processo

s empresas: 
ALIANÇA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA., CNPJ nº 09.372.918/0001

650,centro, na cidade de Francisco Beltrão – PR; e 
SCHNEIDER FERRAMENTAS LTDA., CNPJ nº 06.173.829/0001-72, estabelecida na Avenida Luiz 

AntonioFaedo,1014, centro, CEP 85.601-275, na cidade de Francisco Beltrão – PR. 

A Comissão Permanente de Licitação submete este processo a apreciação e parecer da Assessoria 

Francisco Beltrão/PR, 17 de agosto de 2022. 
 
 

Daniela Raitz 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 
 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº109/2022, em  17  de agosto
 
 

Cleber Fontana 
PREFEITO MUNICIPAL 
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lho com a coleta de lixo e aterro sanitário, estes materiais utilizados têm sua vida útil limitada, 
 

região e as que apresentaram o menor valor 

Considerando que as empresas abaixo apresentaram os menores valores, estas são as indicadas para firmar 

Elemento de 
Fonte 

3.3.90.30.28.00 000 

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

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, é de 

09.372.918/0001-36, estabelecida na Rua 
 

72, estabelecida na Avenida Luiz 

A Comissão Permanente de Licitação submete este processo a apreciação e parecer da Assessoria 

agosto de 2022 


