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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 121/2021  
PROCESSO Nº 896/2021 

 
 OBJETO – Contratação de serviços para execução de desinsetização interna e externa nas 
unidades municipais de ensino: CMEIS, escolas, CMAEN, psicopedagógico e depósito da merenda 
escolar, de acordo com as especificações abaixo:  

FORNECEDOR: COMERCIAL AGROALBA EIRELI 
CNPJ: 08.977.831/0001-20 

Item 
nº 

Código Especificação Quantidade Unidade Valor 
 Unitário R$ 

Valor 
 Total R$ 

1 78870 Serviço de desinsetização interno e 
externo nas unidades escolares 
denominadas CMEIS, ESCOLAS, 
CMAEN, PSICOPEDAGÓGICO E 
DEPÓSITO DE MERENDA, 
pertencentes ao município de Francisco 
Beltrão/Pr. Através de uma única 
aplicação, utilizando-se os inseticidas 
BIFENTRINA E IMIDACLOPRIDO.    

65.000 M2 0,26 16.900,00 

 
Valor Total do processo de Dispensa de licitação nº 121/2021: R$ 16.900,00 (dezesseis mil e novecentos 
reais). 
 
JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, inc. II, da Lei nº 8.666/93. 
1. O presente objeto tem como justificativa viabilizar a aplicação do processo de desinsetização 
aproveitando-se o período de férias e recesso escolar iniciando-se em dezembro próximo.  
2.  Justifica-se este processo de Dispensa de Licitação, visto que a licitação anterior de número 115/2020 
venceu em 13 de novembro de 2021 e não existe nenhum processo em andamento para sua substituição. 
Além disso não conseguimos contatar a empresa licitada para este tipo de serviço para aditivar o contrato 
por tempo suficiente para realizarmos novo pregão. Como esse processo têm que ser realizado e as 
unidades permanecerem por 30 dias sem a devida limpeza, para que o produto atinja o resultado 
esperado, fica inviável aguardarmos a elaboração de novo processo licitatório, sob pena de termos que 
iniciar as aulas sem termos cumprido esse processo necessário ao bem estar de nossos alunos e 
colaboradores. 
3.  Para obter o custo quando da elaboração do termo de referência, foram feitas pesquisa com 
fornecedores, sendo constatado o menor valor para aquisição direta. Os documentos comprobatórios dos 
valores estimados encontram-se em anexo no processo acima citado.    
 

Os recursos orçamentários estão previstos nas contas: 
 

Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

3480 

07.002 

12.361.1201.2.037 

3.3.90.39.78.01 
 

104 

3870 12.365.1201.2.041 104 

3980 12.365.1201.2.042 000 

4240 12.396.1201.2.045 104 

4390 12.367.1201.2.048 104 
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A origem dos recursos financeiros destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente 

Dispensa de licitação são vinculados a Educação Básica. 
 
A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação da empresa 

COMERCIAL AGROALBA EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 08.977.831/0001-20, estabelecida na Avenida 
Maravilha, nº 1084, Bairro Madalozzo, CEP: 89.874-000, município de Maravilha/SC, considerando o que 
consta no Artigo 24, inciso II, da Lei de Licitações nº 8.666/93, e as o contido do Termo de Referência que 
integra o presente processo.   

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

Jurídica do Município. 
 

Francisco Beltrão/PR, 01 de dezembro de 2021 
 
 
 

Alex Bruno Chies 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

De acordo com a Dispensa de licitação nº 121/2021, em 01 de dezembro de 2021 

 

Cleber Fontana 
PREFEITO MUNICIPAL 

 


