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PROCESSO Nº 221/2020 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2020 

 

1. OBJETO: 
1.1 Contratação de empresa para aquisição de armários para armazenamento dos Equipamentos de 

Proteção Individual – EPIs utilizados pelos integrantes do Corpo de Bombeiros do Município, conforme 

anexo I – termo de referência. 

 

2. CONTRATADA: 
2.1 METALÚRGICA MARIANO LTDA, CNPJ n° 93.088.789/0001-65, com sede à Rua Armindo José 

Tronco, nº 960, Bairro Bela Vista, Município de Restinga Sêca/RS, CEP 97.200-000. 

 

3. VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

3.1 O valor a ser pago corresponde ao montante total de R$ 18.750,00 (dezoito mil setecentos e cinquenta 

reais), sendo o valor unitário de cada armário R$ 3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta reais) 

totalizando 5 (cinco) unidades. 

3.2 O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias, após a execução e aquisição dos objetos contratados, 

mediante apresentação da fatura para o Corpo de Bombeiros do Município e aprovação deste do objeto 

realizado. 

3.3 O prazo de execução/entrega dos armários para EPIs será de até 45 (quarenta e cinco) dias. 

3.4 Os armários deverão ser confeccionados e instalados após o recebimento da nota de empenho e ordem 

de fornecimento, no seguinte endereço: Sede do Corpo de Bombeiros do Município de Restinga Sêca, 

situada na Rua Isaltino de Oliveira, nº 1103, Restinga Sêca – RS, CEP 97200-000, telefone (55) 3261-

1164. 

3.5 Os produtos deverão ser entregue livre de despesas pertinentes a frete, carga, descarga, cabendo à 

contratada arcar com todos os custos inerentes à entrega. 

 

4. ORÇAMENTO: 

4.1 As despesas decorrentes deste processo serão por conta da seguinte dotação orçamentária: 

CATEGORIA INSTITUCIONAL 

06.182.0016.1.043.000 – Corpo de Bombeiros 

CATEGORIA ECONÔMICA 

4.4.90.52.42 – Mobiliário em Geral 

Recursos Financeiros: 

1112 – Recurso Taxa Bombeiros 

 

5. JUSTIFICATIVA: 
5.1 O processo de aquisição está sendo realizado por dispensa de licitação em virtude de que nas 

licitações anteriormente realizadas, o item 01 (que se refere ao objeto armários para EPIs) foi deserto, 

foram elas os pregões presenciais 069/2019 e 083/2019 que foram realizados nos dias 04/11/2019 e 

02/12/2019, respectivamente, não tendo obtido licitantes interessados para o item.  

Neste caso, não acudindo interessados no item em questão e tendo sido realizados dois certames com a 

finalidade de adquiri-los, objetivo que não foi alcançado; viabiliza-se a possibilidade de realização de 

processo de dispensa com vistas a não causar mais prejuízos à manutenção pública já que estes objetos 

são necessários ao ideal acondicionamento dos equipamentos de proteção individual – EPIs adquiridos 

para auxiliar nos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros do Município. Estes equipamentos novos 

precisam ser armazenados de maneira a não comprometer sua funcionalidade e assim também permitir 

sua melhor conservação. 

 

6. JUSTIFICATIVA DE PREÇO: 

6.1 Os preços são condizentes com os praticados no mercado, inclusive estão de acordo com a faixa de 

valores fornecidos para os dois últimos pregões realizados 069/2019 e 083/2019 que foram desertos para 

o item em questão. 
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7 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso V da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores 

alterações. 

 

Com base no Artigo 26 da Lei Federal 8.666/93 e Lei Federal 8.883/94, RATIFICO, a presente 

DISPENSA DE LICITAÇÃO. 

 

Restinga Sêca, 30 de janeiro de 2020. 

 

 

 

 

 

 
PAULO RICARDO SALERNO 

Prefeito Municipal 

 

 

       FELIPE VISSOTTO LOPES 

     Assessor Jurídico 

     OAB/RS 90.189 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Item Descrição Unidade Quant. Vlr. Unit. R$ Subtotal R$ 

01 

- Armários para EPI's em Ferro de 

cantoneira com requadro do armário e 

portas de cantoneira de 1X3/16 polegadas 

com tela otis fio 08 malha 30X30, em 

volta de todo o armário. 

- Armário com cinco portas, cada porta 

deverá conter um suporte para colocar 

cadeado. 

- Cada porta com três divisórias interna, na 

divisória do meio deverá conter suporte de 

ferro para cabide. 

- Medidas por porta: 

Altura de 2,20: 

1º divisória – 40 cm 

2º divisória – 1,20 metros 

3º divisória – 60 cm 

Profundidade de 60 cm. 

Largura de 50 cm. 

Conforme croqui. 

- Cada conjunto de armário deverá conter 

seis rodas com travas e eixo 360º reforça 

das de 4” polegadas. 

- Um (01) cabide de ferro por porta, 

pintados com fundo para metal e tinta na 

cor vermelha esmalte sintético totalizando 

25 unidades. 

- Uma chapa lisa nº 18 na parte de cima 

dos armários. 

- Todos armários deverão ser pintados com 

fundo para metal e tinta na cor vermelha 

esmalte sintético. 

(Conforme imagem em anexo) 

Unidade 05 
3.750,00 

 

18.750,00 

 

    TOTAL R$ 18.750,00 

 

*Observação: 

No orçamento da empresa consta anotação de Tela Otis fio 12. 

 

 




