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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 122/2022  

PROCESSO Nº 840/2022 - EDITAL 

 

 OBJETO – Contratação de empresa para fornecimento e instalação de equipamentos de prevenção e 

combate a incêndio no ginásio de esportes Arrudão, de acordo com as especificações abaixo:  

FORNECEDOR: COMÉRCIO DE EXTINTORES BELTRÃO LTDA 

CNPJ: 75.671.313/0001-70 

Item nº Código Especificação Quantidade Unidade Valor Total R$ 

1 83806 Aquisição e instalação de Sistema de Prevenção e 

Combate a Incêndios para o Ginásio Arrudão, composto 

por: 

- 57 unidades de placa fotoluminescente "SAÍDA", 

tamanho 20x40 cm; 

- 19 unidades de placa fotoluminescente E-5; 

- 06 unidades de placa fotoluminescente E-7; 

- 04 unidades de placa M1/M2; 

- 12 unidades de placa "APERTE E EMPURRE"; 

- 11 unidades de luminária farolete 1.200 lumens; 

- 19 unidades de extintores PQS 4kg ABC; 

- 12 unidades de esguicho com jato regulável 1 ½"; 

- 12 unidades de mangueira de incêndio 1 ½” x 15 

metros, tipo 2.   

01 Conjunto 14.025,00 

 

Valor Total do processo de Dispensa de licitação nº 122/2022: R$ 14.025,00 (quatorze mil e vinte e cinco reais). 

 

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

 

Justificamos a realização do presente processo licitatório tendo em vista a necessidade de adequar o Ginásio 

Arrudão às normas de segurança exigidas pelo Corpo de Bombeiros em relação ao Sistema de Prevenção e 

Combate a Incêndios. Esse sistema é composto por equipamentos de extinção de incêndio, sinalização e 

iluminação de emergência.  

 

É indispensável a presença desses equipamentos em qualquer edificação, com o objetivo de proteger a vida 

dos usuários desse imóvel em caso de incêndio ou de alguma situação emergencial. Para tanto, esses 

equipamentos devem estar em perfeitas condições de uso.  

 

Além disso, todo esse sistema devidamente instalado é indispensável para que o funcionamento do Ginásio 

Arrudão seja autorizado pelo Corpo de Bombeiros do Paraná, já que os equipamentos existentes no local estão 

em desacordo com as normativas de segurança exigidas pela entidade fiscalizadora, sendo necessário, 

portanto, a substituição (extintores e mangueiras) e a aquisição de novos itens (placas de sinalização e 

luminárias de emergência). 

 

Este ginásio esportivo é considerado como o de maior importância para o município, devido à sua 

grandiosidade e por sediar eventos importantes, principalmente Liga Nacional de Futsal, Campeonato 

Paranaense de Futsal das séries Ouro e Bronze e etapas de competições estaduais e torneios em diversas 

modalidades, como voleibol, handebol, ginástica e modalidades de lutas.  

 

Informamos ainda que no momento não há contrato de licitação vigente que contemple a aquisição de todos 

os itens descritos neste Termo de Referência, sendo que o Pregão nº 116/2021 encerrou-se em 02/08/2022 e o 

novo processo licitatório para aquisição desses itens ainda não foi publicado. 

 

As especificações dos objetos cotados atendem a real necessidade pretendida e estão dispostas nos projetos 
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em anexo a este Termo. 

 

Em relação à quantidade a ser solicitada, foi apurada de acordo com a real necessidade e o valor para a 

contratação foi estimado com base em orçamentos, em anexo. 

 

O valor estimado para a contratação está de acordo com o princípio da razoabilidade, para tais usamos como 

parâmetro para se avaliar a adequação dos preços aferidos por meio de ORÇAMENTO FÍSICO e via 

TELEFONE, segundo Decreto Municipal nº 417/2018, sendo que o mesmo pode ser conferido de acordo com 

a planilha em anexo. 

 

 Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

 

Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

9800 14.001 27.812.2701.1.014 3.3.90.30.24.00 000 

 

 Os recursos 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 COMÉRCIO 

DE EXTINTORES BELTRÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 75.671.313/0001-70, estabelecida na Rua Pará 

nº 1021, CEP: 85.601-290, Bairro Industrial, na cidade de 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, 08 de setembro de 2022 

 

 

Daniela Raitz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 122/2022, em 08 de setembro de 2022 

 

 

Cleber Fontana 

PREFEITO MUNICIPAL 
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