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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 34/2023  

PROCESSO Nº 216/2023 - EDITAL 

 

 OBJETO – Aquisição, incluindo a instalação e configuração de sistema de alarme contra incêndios para 

o Ginásio de Esportes Arrudão, de acordo com as especificações abaixo:  

 

FORNECEDOR: SIP TELECOM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA 

CNPJ Nº: 21.536.215/0001-00 

Item nº Código Especificação Valor Total R$ 

1 32642 Aquisição e instalação de sistema de Alarme contra incêndio no Ginásio 

Arrudão, composto por central de alarme, acionador manual, sinalizador áudio 

visual, cabos, canos, caixas, curvas, adaptadores, placas indicativas e a posterior 

configuração dos equipamentos.   

10.924,02 

 

Valor Total do processo de Dispensa de Licitação nº 34/2023: R$ 10.924,02 (dez mil, novecentos e vinte e quatro 

reais e dois centavos). 

 

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

 

 Justificamos a realização do presente processo licitatório tendo em vista a necessidade de aquisição e 

instalação do sistema de alarmes de incêndio no Ginásio Arrudão, seguindo as recomendações do Corpo de 

Bombeiros para adequação do referido local com as normas vigentes de segurança. 

 O sistema de alarmes é um dos itens de segurança descrito no TCAC - Termo de Compromisso de 

Ajustamento de Conduta - como item obrigatório.  

 Já foram instalados os demais itens de segurança, como extintores, hidrantes, bomba hidráulica, placas 

de identificação, luminárias de emergência e portas antipânico, restando apenas o sistema de alarmes contra 

incêndio para conclusão desta etapa. 

 Essa adequação se faz necessária para que o Ginásio Arrudão receba a liberação do Corpo de 

Bombeiros para que o local volte a receber eventos esportivos com presença de público. 

 Segue em anexo projeto básico contendo os itens e os locais exatos a serem instalados os equipamentos, 

compostos por central de alarme de incêndio, acionador manual, sinalizador áudio visual, cabos, canos, caixas, 

curvas, adaptadores, placas e o próprio serviço de mão de obra para instalação e configuração dos 

equipamentos. 

 Não há licitação vigente para a aquisição dos materiais e equipamentos descritos acima e nem mão de 

obra especializada para executar tal atividade, justificando assim a escolha pelo serviço como um todo, uma 

vez que fracionando compra de materiais e posteriormente a mão de obra, dificilmente haveria o resultado 

esperado, pois alguns itens são muito específicos para essa finalidade, como os canos eletrodutos antichama 

3/4, por exemplo. 

 Todos os itens descritos nos orçamentos foram levantados com base em contato com profissionais que 

atuam no segmento de instalação e alarmes de incêndio, assim como os próprios orçamentos, em anexo a este. 

 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 os 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 

9990 14.001 27.812.2701.1.014 3.3.90.39.17.00 000 
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 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 SIP TELECOM 

EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 21.536.215/0001-00, estabelecida na 

Avenida Santo Fregonese nº 2012, CEP: 85.601-320, Centro, 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, 07 de março de 2023 

 

Daniela Raitz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 34/2023, em 07 de março de 2023 

 

 

CLEBER FONTANA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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