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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 45/2020  
PROCESSO Nº 284/2020 

 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de 02 (dois) containers 

sanitários para uso das famílias que residem no loteamento social Terra Nossa, no Bairro Padre Ulrico, 

pelo período de 08 (oito) meses, de acordo com as especificações abaixo:  

 

EMPRESA CONTRATADA: VDN ARQUITETURA LTDA – ME 
CNPJ: 18.494.544/0001-12 
 
ITEM 

 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UN QUANT VALOR 

UNITÁRIO R$ 

VALOR TOTAL 

R$ 

01 73160 Locação de 02 (dois) container/modulo sanitário, 
contendo instalações elétricas e hidrossanitárias, 
em aço galvanizado, com medida aproximada de 
3,00x2,00m com veneziana fixa, um vaso sanitário, 
porta com trinco, um ponto para chuveiro, uma 
bacia sanitária, um lavatório, instalação de 
disjuntor de segurança e piso antiderrapante; 
 
Deverá atender às normas de Acessibilidade e NR 
– 24 Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais 
de Trabalho. Dimensões mínimas: 3x2 metros. 

MÊS 8,00 560,00 4.480,00 

 
VALOR TOTAL DOS GASTOS COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 45/2020 R$ 4.480,00 

 
JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, inciso II da 

Lei nº 8.666/93. 
O presente pedido  de dispensa de licitação foi elaborado para justificar a necessidade do Poder 

Público Municipal de auxiliar com disponibilização de 02 (dois) CONTAINERS COM MÓDULO 

SANITÁRIO, para uso das famílias que residiam no “Lote Urbano nº 20 , da Quadra nº 1.136, 

matriculado sob o nº 20.470, perante o 2º Ofício de Imóveis desta Comarca, bem como do Lote Urbano nº 

22 , da Quadra nº 1,136, matriculado sob o nº 20.472, perante o 2º Ofício de Imóveis desta Comarca, 

locais denominados atualmente como na área de ocupação irregular do Bairro Júpiter e que estão sendo 

realocadas para o Conjunto Habitacional Terra Nossa. 

 

Cumpre-nos realizar tais procedimentos que estão ocorrendo em obediência à Determinação 

Judicial de acordo com os Autos nº 0007971-04.2016.8.16.0083 que trata de Ação de Reintegração de 

Posse. 

 

Considerando a Lei Municipal Nº 4.576, de 12 de junho de 2018, que “Declara de interesse social 

para fins de regularização fundiária área que especifica, estabelece critérios e procedimentos de 

regulamentação para fins de moradia e dá outras providências”.  
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Conforme o seu Artigo 5º: “Fica o Poder Executivo autorizado a executar, por si, concessionárias 

de serviço público ou por terceiros contratados através de processos de licitação, os serviços de 

infraestrutura básica, como arruamento, pavimentação de vias e calçadas, guias, galerias, postes, rede 

elétrica, saneamento básico, rede de água e esgoto, bem como outros que se mostrem necessários para 

adequada urbanização da área”. 

Cabe ressaltar que há necessidade de dois módulos sanitários, para que um deles seja de uso 

masculino e o outro feminino, reforçando a importância de intensificar os cuidados com a higiene 

pessoal, em virtude da eminência da pandemia do COVID-19, além de outras situações que requerem a 

privacidade adequada aos usuários. 

Vale mencionar que as ações de regularização do local, estão com o cronograma prejudicado por 

conta da pandemia, nos levando a crer que seja necessária a locação destes equipamentos com prazo 

máximo até o final do ano corrente.   

    Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte Saldo orçamentário R$ 

1760 06.005 08.243.0801.2.019 3.3.90.39.14.00 934 86.711,80 

 

Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente dispensa de licitação são 
vinculados ao Bloco de financiamento da Proteção Social Básica - SUAS. 

 
A Comissão de Licitações, considerando o que consta no Artigo 24, inciso II da Lei nº 8.666/93 e 

os valores obtidos na pesquisa de preços realizada com fornecedores, que integra o presente processo, é 
de parecer favorável a contratação da empresa VDN ARQUITETURA LTDA – ME, CNPJ: 
18.494.544/0001-12, estabelecida na Avenida Júlio Assis Cavalheiro, Centro, CEP 85.601-000, na Cidade 
de Francisco Beltrão – PR. 

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

Município. 
 

Francisco Beltrão, 23 de abril de 2020. 
 

Samantha Marques Pecoits 
Presidente da Comissão de Licitações 

 
De acordo com a dispensa de licitação nº 45/2020, em 23 de abril de 2020. 

 
 

                            Cleber Fontana 
                           Prefeito Municipal 


