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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 43/2021  
PROCESSO Nº 296/2021 

 
OBJETO: Aquisição de 1.100 caixas de embalagens em isopor de marmitex para suprir a demanda 

emergencial de fornecimento de refeições prontas à população em estado de necessidade em decorrência da 
pandemia de Covid-19, nos termos da Lei Municipal nº 4792 de 01 de abril de 2021, de acordo com as especificações 

abaixo:  

EMPRESA CONTRATADA: KLEIN EMBALAGENS LTDA. 
CNPJ Nº: 03.525.180/0001-13 
Item Código Descrição Quantidade Unidade Valor 

unitário R$ 
Valor total R$ 

1 076362 Marmitex de Isopor Nº 8, com capacidade de 
750ml, medindo 6cm de altura, 19cm de 
diâmetro e 11,5cm x 11,5cm. 
Caixa contendo 100 conjuntos (pote + tampa). 

1100 CX 39,90 43.890,00 

 
JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/93. 
Justifica-se e motiva-se a aquisição em caráter emergencial deste para atender as necessidades referente ao AUXILIO 

EMERGENCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.792, de 01 de abril de 2021.    
Quanto a quantidade ora solicitada, informamos que se trata de estimativa baseada na demanda 

levantada pela comissão de apoio emergencial do município de Francisco Beltrão – PR, designada pelo Chefe do 
Executivo, que apurou as quantidades necessárias para serem adquiridas por um período de 60 dias, tendo em vista 
a entrega de 1.400 marmitas diárias. 

O valor estimado para a contratação está de acordo com o princípio da razoabilidade e para aos tais 
usamos como parâmetro para se avaliar a adequação dos preços aferidos por meio de ORÇAMENTO FÍSICO de 
empresas físicas do município, segundo Decreto Municipal n° 417/2018, optando-se pela que apresentou o menor 
valor sendo que o mesmo pode ser conferido de acordo com planilha em anexo. 

 Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

3161 EA 06.007 08.122.0801.2.200 3.3.90.30.19.00 1122 
 

Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente dispensa de licitação são vinculados a 
receita de transferência do sistema único de assistência social – COVID 19. 

A Comissão de Licitações, considerando o que consta no Artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/93, é de parecer 
favorável a contratação da empresa KLEIN EMBALAGENS LTDA., CNPJ Nº 03.525.180/0001-13, com sede na Rua Pará, 
43, centro, na cidade de Francisco Beltrão – Pr. 

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

  
Francisco Beltrão, 13 de abril de 2021. 

 
Nileide T. Perszel 

Presidente da Comissão de Licitações 
 

                De acordo com a dispensa de licitação nº 43/2021, em 13 de abril de 2021. 
 

                                     Cleber Fontana 
                                    Prefeito Municipal 


