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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 174/2022  

PROCESSO Nº 1086/2022 - EDITAL 

 

 OBJETO – Contratação de empresa para fornecimento e instalação de câmaras de ré nos ônibus da 

Municipalidade utilizados no transporte escolar, placas: AZU-0443, AXO-6593, ASC-4142, ASC-4146, ASC-

4148 e ARX-8992, incluindo o fornecimento do material e da mão de obra, de acordo com as especificações 

abaixo:  

FORNECEDOR: GARAGE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA  

CNPJ: 33.735.582/0001-03 

Item nº Código Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário R$ Valor Total R$ 

1 84989 Instalação de Câmera de Ré nos ônibus 

de placas:    

- AZU-0443 

- AXO-6593 

- ASC-4142 

- ASC-4146 

- ASC-4148 

- ARX-8992     

06 Serviços 600,00 3.600,00 

 

Valor Total do processo de Dispensa de Licitação nº 174/2022: R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais). 

 

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

 

1. A pretensa contratação visa atender a demanda com transporte escolar dentro da regularidade da 

RESOLUÇÃO N° 504 DE 29 DE OUTUBRO DE 2014, no município, no quesito de prestação de serviço gratuito 

para alunos matriculados no Município, na área de transporte escolar. 

 

 O DETRAN faz a fiscalização semestral do transporte escolar com exigência do cumprimento da 

resolução que estabelece obrigatoriedade de dispositivos para visão indireta. Medida busca prevenir acidentes 

como atropelamento de alunos. Dessa forma a vistoria semestral dos veículos pelo DETRAN exige a instalação 

de dispositivos de visão indireta, que podem ser câmera-monitor de ré e retrovisores ou câmera-monitor 

dianteira ou outro sistema equivalente. A obrigatoriedade desses novos equipamentos passou a vigorar em 1º 

de janeiro de 2018, e, está prevista na resolução 504/2014 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que 

passou a ser exigida em todos os Estados. 

 

2. Do objeto: 

2.1 Esta contratação se faz necessária por processo de dispensa de licitação uma vez que não há tempo hábil 

para fazer uma licitação até o final do ano, e, é necessária a instalação das câmeras de ré até o final do ano. 

A contratação se faz em caráter de urgência em razão da necessidade de fazer a vistoria semestral no DETRAN. 

Assim, ressaltamos a necessidade do serviço acima mencionado para o atendimento dos alunos que utilizam 

os veículos com segurança. Conforme condições e especificações técnicas destacadas neste termo de referência 

e seus anexos. 

 

A câmera de ré é um sistema de estacionamento no qual é instalada uma câmera na parte de trás do veículo. 

Assim, o condutor poderá ver, por meio de um pequeno painel, o exato local onde ele pretende parar o seu 

automóvel. Com ele, o motorista pode ficar ciente de quais obstáculos terá que desviar na hora de fazer a 

manobra de estacionamento, além de verificar se existem pessoas ou animais passando pelo local. 

 

A câmera traseira auxilia na realização de manobras com o veículo, seja, para estacionar, sair com o ônibus ou 

demais situações em que o motorista necessite de uma visão da parte de trás. Diferentemente dos retrovisores 

já conhecidos, a câmera de ré fornece uma percepção ampla da parte traseira do ônibus, diminuindo o 
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surgimento de pontos cegos. Além disso, o motorista também pode verificar objetos que estejam bem próximo 

ao ônibus, algo que acaba não sendo possível nem pelo vidro da parte frontal do automóvel. 

A instalação dos dispositivos de visão indireta, segundo o DETRAN, trará mais segurança para motoristas e 

alunos atendidos pelo serviço de transporte. A câmera de ré e os retrovisores dianteiros possibilitam que o 

condutor tenha visão clara do que ocorre até dois metros antes e depois do veículo, minimizando 

significativamente os riscos de atropelamento, sobretudo das crianças. 

 

A câmera de ré é um equipamento obrigatório. Os veículos que não cumprirem a exigência poderão ser 

multados conforme o Art. 230 do Código de Trânsito Brasileiro. Conduzir veículo sem equipamento 

obrigatório de segurança ou em desacordo com a resolução do Contran é infração gravíssima, que gera multa 

e retenção do veículo. A vistoria é obrigatória e visa garantir que os veículos que compõem a frota estejam em 

perfeitas condições de segurança e que os condutores sejam devidamente preparados para transportar vidas. 

Durante a fiscalização do transporte escolar é verificada a documentação do condutor e do veículo. Para 

transportar estudantes, o motorista deve ter CNH categoria D, mais de 21 anos, curso específico e apresentar 

Certidão Negativa de Antecedentes Criminais. O veículo precisa estar com a documentação em dia, e com os 

itens obrigatórios de segurança, como lanternas, faróis e freios, em boas condições. 

 

Um ônibus possui diversos pontos cegos e visibilidade comprometida por diversos fatores, lembrando o fato 

de que o motorista depende apenas dos retrovisores externos, diferente de um carro onde simplesmente dá 

para olhar no retrovisor interno ou botar a cabeça para trás olhando através do vidro traseiro. 

Dessa forma, os equipamentos têm a proposta de conferir mais segurança aos passageiros e profissionais que 

estiverem nos veículos. 

 

Francisco Beltrão é um município brasileiro localizado no sudoeste do Estado do Paraná e procura atender o 

transporte escolar conforme a Resolução SEED 777, de 18 de fevereiro de 2013, e, considerando a necessidade 

de garantir ao condutor de veículos escolares a completa visão da área adjacente ao veículo durante o 

embarque e o desembarque de passageiros, além, de que os dispositivos para visão indireta destinam-se a 

possibilitar a observação da área de circulação de trânsito adjacente ao veículo que pode não ser observada 

por visão direta. 

 

Justificativa para o processo de Dispensa: 

- Considerando o escasso tempo para realização de uma nova licitação. 

- Considerando que tal fato caracteriza situação emergencial, que enseja a contratação direta de serviços de 

instalação de câmera de ré, com a máxima urgência, por tempo determinado, como forma de garantir o 

indispensável transporte de alunos com segurança. 

- Considerando que é impossível para o Município, em razão de o prazo realizar uma licitação.  

- Considerando que o Gestor não pode se omitir em tomar todas as medidas cabíveis e legais, de modo a 

garantir a segurança dos alunos no transporte escolar.  

- Considerando que educação está para a Administração Pública em LOTE de primeira prioridade, inclusive 

com receita constitucionalmente vinculada, indicando que não cabe qualquer omissão que possa prejudicar o 

regular funcionamento.  

 

Nessa lógica, apresentadas as razões para a contratação direta, por Dispensa de licitação, de serviço de 

instalação de câmara de ré em veículos, apresentando os necessários fundamentos fático-legais, uma vez que 

esta é uma situação emergencial, onde não seria tolerável a falta de ação (omissão) de este Poder Executivo 

Municipal. 

                            

 Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

3260 07.002 12.361.1201.2.032 3.3.90.30.39.99 000 
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 Os recursos financeiros destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente Dispensa de 

licitação são vinculados à educação básica. 

 

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

ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 33.735.582/0001-03, estabelecida na Rua Volta 

Redonda nº 495, Bairro Pinheirinho - CEP: 85.603-590, no Município 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, 23 de novembro de 2022 

 

Daniela Raitz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 174/2022, em 23 de novembro de 2022 

 

 

CLEBER FONTANA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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