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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 71/2022  

PROCESSO Nº 470/2022 - EDITAL 

 

 OBJETO – Aquisição de 13(treze) cadeiras e 13(treze) mesas, para utilização pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística, na realização do censo demográfico 2022, de acordo com as especificações abaixo:  

 

FORNECEDOR: MAQGILL J G MOVEIS E MAQUINAS LTDA 

CNPJ: 85.041.341/0001-68 

Item 

 nº 

Código Especificação Quantidade Unidade Valor  

Unitário R$ 

Valor 

 Total $ 

1 81308 CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA SEM BRAÇOS 

CARACTERÍSTICAS: 

Cadeira giratória executiva, assento e encosto com 

espuma injetada anatômica sem costuras 45mm de 

espessura, contracapa do encosto em couro 

ecológico preto com perfil em PVC tipo Francis, 

revestimento em tecido polipropileno na cor preta. - 

Base giratória desmontável com pistão a gás, 

regulagem de altura por alavanca e acabamento 

telescópico em polipropileno injetado na cor preta, 

aranha com 05 hastes de aço cobertos por polaina 

injetada em polipropileno injetado na cor preta e 05 

rodízios duplos em nylon. 

Medidas: Encosto: 37 cm de altura x 40 cm de 

largura; 

Assento: 46 cm de largura x 42 cm de profundidade; 

Fabricada em conformidade com as normas da 

ABNT e garantia de 01 (um) ano contra defeitos de 

fabricação.   

13 UN 467,00 6.071,00 

2 81309 MESA RETA COM GAVETAS CARACTERÍSTICAS: 

Mesa de trabalho com tampo reto, medindo 120 cm 

(largura) x 74 cm  (altura) x 60 cm (profundidade), 

em mdp 25 mm e borda reta em PVC 1 mm em todo 

o contorno; 

Painel frontal em mdp 15 mm, com borda em PVC 

de 1 mm; 

Sistema de fixação utilizando parafusos minifix e 

tambor minifix, auxiliado por cavilha de madeira; 

Gaveteiro fixo, 02 gavetas com fechadura em aço e 

chave; 

Medidas aproximadas: 37 cm (largura) x 28 cm 

(altura) x 40 cm (profundidade); 

Características: caixa e frente de gaveta mdp 15 mm 

com borda PVC 1 mm, fixado na face inferior dos 

tampos nas mesas; 

Sistema de fixação utilizando parafuso minifix e 

tambor minifix, auxiliado por cavilha de madeira; 

Utiliza corrediça com abertura parcial em todas as 

gavetas; 

Cor padrão: cinza cristal.   

13 UN 549,00 7.137,00 

Valor Total R$ 13.208,00 

 

Valor Total do processo de Dispensa de Licitação nº 71/2022: R$ 13.208,00 (treze mil, duzentos e oito reais). 
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JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, inc. II, da Lei nº 8.666/93. 

 

A presente aquisição de mobiliário visa atendimento imediato de necessidade de organização de estrutura 

que abrigará temporariamente recenseadores e fiscais do IBGE que atuarão no Censo Demográfico 2022, após 

a desmobilização dessa estrutura os móveis serão remanejados para outras estruturas da Administração. 

 

O Município de Francisco Beltrão, além dessa aquisição, disporá de sala onde o escritório temporário ficará 

instalado, dentro de um convênio firmado com o Instituto, assim esse mobiliário, mesmo a disposição dos 

servidores do IBGE, ficará em prédio próprio da Municipalidade. 

 

A compra de mobiliário naturalmente integra a programação anual de compras do Município, entretanto, são 

compras para atendimento de reposições, não havendo saldo suficiente no contrato para o suprimento dessa 

demanda, assim a necessidade de abertura desse processo de dispensa de licitação. 

 

Para definição do valor foram coletados orçamentos de fornecedores, sendo o mais vantajoso para a 

Administração foi a empresa J. G. Móveis E Máquinas Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 85.041.341/0001-68, 

conforme orçamentos em anexo. 

                            

Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

510 03.002 04.122.0404.2.004 4.4.90.52.42.00 000 

 

Os recursos financeiros 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 MAQGILL J 

G MOVEIS E MAQUINAS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 85.041.341/0001-68, estabelecida na Rua São Paulo 

nº 919, Centro, CEP: 85.601-010, em Francisco Beltrão/PR, considerando o disposto no Artigo 24, Inciso II, da 

Lei de Licitações nº 8.666/93 e o contido do Termo de Referência e anexos que integram 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 junho de 2022. 

 

 

Daniela Raitz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 71/2022, em 01 de junho de 2022 

 

 

Cleber Fontana 

PREFEITO MUNICIPAL 
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