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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 5/2022  
PROCESSO Nº 46/2022 

 
 OBJETO – Aquisição de gasolina do tipo aditivada, para utilização por veículos pertencentes à 
frota da Municipalidade, de acordo com as especificações abaixo:  

FORNECEDOR: ELIANE STANG HUNING & CIA LTDA 
CNPJ: 03.375.210/0001-52 

Item nº Código Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário 
R$ 

Valor 
 Total R$ 

1 78987 GASOLINA ADITIVADA   2.715 Litro 6,48 17.593,20 
 
Valor Total do processo de Dispensa de Licitação nº 05/2022: R$ 17.593,20 (dezessete mil, quinhentos e 
noventa e três reais e vinte centavos). 
 

JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no artigo 24, inc. II, da Lei nº 8.666/93. 
2.1. Justifica-se e motiva-se a realização deste para atender as necessidades da administração municipal no 
quesito de realizar a aquisição de gasolina do tipo aditivada para abastecimento de veículos da frota 
municipal. 
2.2. O município necessita da aquisição de combustível do tipo gasolina aditivada, visando suprir uma 
nova necessidade em relação das aquisições de veículos novos nos últimos meses, que, para se manter a 
garantia, eficiência e principalmente evitar danos ao veículos, deslumbram em suas especificações 
técnicas, o uso deste tipo de combustível. 
2.2.1. Gasolina Comum: Dentre as especificações as que mais se destacam são número de octanagem 
mínima, não possui aditivos especiais em sua composição, possui um valor mínimo de densidade por 
litro, atendendo somente o mínimo exigido para não ser considerada adulterada. 
2.2.2. Gasolina Aditivada: Possui melhor eficiência energética, redução do consumo, maior octanagem, 
maior densidade e maior vida útil do motores. 
2.3. Consoante ao exposto, fica evidenciado que o valor agregado do produto embora seja um pouco 
maior, se compensa em relação a qualidade, eficiência e benefícios que o combustível, gasolina aditivada, 
traz ao veículo. 
2.4. Ainda, o objeto visa atender a uma demanda específica, como já mencionado, principalmente pela 
manutenção das garantias de fabricação dos veículos novos. 
2.5. Salientamos aqui, que a iniciativa da administração municipal para que o processo licitatório de-se por 
dispensa de licitação foi visualizado devido a falta desse produto específico em nossas contratações. Para 
isso, justificamos a dispensa para uso imediato, até que se inclua esse item em processos futuros. ainda, 
essa administração realiza processo licitatório com o intuito de registrar valores dos mais diversos 
combustíveis, com isso, já para o novo certame será incluído a nova demanda. 
2.6. Consoante ao destacado, a dispensa de licitação a favor da empresa se deu com base no valor mínimo 
por ela ofertado em relação às demais propostas recebidas pelo departamento. 
2.7. As propostas comerciais foram solicitadas por empresas do ramo pelo departamento de frotas do 
município, responsável pelo gerenciamento dos combustíveis utilizados por essa administração.  
2.8 A empresa que apresentou o menor valor na proposta comercial ficou inabilitada devido não ter a 
documentação necessária regularizada, desta forma, foi contratado o segundo menor preço proposto.  
                            

Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 
 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

200 02.001 04.122.0401.2-003 3.3.90.30.01.02 000 
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Os recursos 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 ELIANE 

STANG HUNING & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 03.375.210/0001-52, estabelecida na Rua União da 
Vitória, nº 1635, Centro, CEP: 85.601-660, município de Francisco Beltrão/PR, considerando o disposto no 
art. 24, inc. II, da Lei de Licitações nº 8.666/93 e 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, 20 de janeiro de 2022. 
 
 

Alex Bruno Chies 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 
 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 05/2022, em 20 de janeiro de 2022 
 

 

Cleber Fontana 
PREFEITO MUNICIPAL 

 


