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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 173/2022  

PROCESSO Nº 1084/2022 EDITAL 

 

 OBJETO – Aquisição de 04 (quatro) kits de lixeiras com duas unidades para coleta seletiva, a serem 

instaladas no espaço do Mercado Municipal, de acordo com as especificações abaixo:  

 

FORNECEDOR: MULTI AÇÃO - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA 

CNPJ: 73.244.337/0001-18 

Item nº Código Especificação Quantidade Unidade Valor 

Unitário R$ 

Valor Total R$ 

1 84988 Kit de lixeira com 2 unidades para coleta 

seletiva de 50 litros produzida em plástico 

polipropileno de alta resistência contra 

impacto e raios solares acompanha tampa 

frontal, adesivo, chave e suporte metálico com 

pintura epóxi.  

Cinza - Lixo Não Reciclável 

Verde - Lixo Reciclável 

04 UN 750,00 3.000,00 

 

Valor Total do processo de Dispensa de licitação nº 173.2022: R$ 3.000,00 (três mil reais). 

 

 JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, inc. II, da Lei nº 8.666/93. 

 

1. O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de 4 (quatro) Kits de lixeiras com duas unidades 

para coleta seletiva, acompanha tampa frontal, adesivo, chave e suporte metálico com pintura epóxi para uso 

na área externa do Mercado Municipal, localizado no espaço da antiga Rodoviária Municipal - Centro, 

Francisco Beltrão – PR de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no 

Termo de Referência 

 

2. A presente aquisição de 4 (quatro) kits de lixeiras para a organização da estrutura do Mercado Municipal, 

haja vista a necessidade desse tipo de produto para facilitar a coleta de lixo seletiva, para uso da área externa 

frontal. Hoje o espaço está todo revitalizado e adequado pela Prefeitura e será disponibilizado para 

comercialização de produtos, com espaços para serviços e praça de alimentação, com objetivo de fomentar a 

economia. 

 

3. Considerando que o Mercado Municipal terá um espaço comum há necessidade de aquisição de lixeiras para 

organizar e adequar esse espaço para receber o público em geral. Desta forma, com observância às 

recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislações aplicáveis, a prefeitura municipal tem por objetivo 

oferecer um ambiente aconchegante aos frequentadores do Mercado Municipal para que possam desfrutar da 

melhor forma desse espaço. A escolha dos objetos se deu em razão da melhor adequação do espaço e da 

qualidade dos bens a serem adquiridos. 

 

4. Justifica-se ainda a realização deste, visto que os itens aqui descritos são essenciais para manter a limpeza e 

organização do espaço, visto que este fica na entrada principal do Mercado Municipal. 

 

5. A realização de pesquisa de preços para aquisição dos produtos foi realizada baseando-se na coleta de 

orçamentos com empresas da cidade e região. 

 

6. Registra-se que a presente solicitação por Dispensa encontra-se amparada legalmente ao seu somatório de 

valor, bem como, a Secretaria tem extrema urgência em adquirir os produtos, haja vista que a inauguração do 

Mercado Municipal acontece dia 12 de novembro de 2022. 
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7. Os valores dos produtos a ser adquiridos foram fornecidos por empresas com vários anos no mercado e que 

tem condições de fornecer no tempo pretendido 

                            

 Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

 

Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

7430 11.001 15.452.1501.2.062 3.3.90.30.21.00 000 

 

 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 MULTI AÇÃO 

- PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 73.244.337/0001-18, 

estabelecida na Rua Sergipe nº 512, Bairro Alvorada, CEP: 85.601-040, no Município de 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, 22 de novembro de 2022 

 

Daniela Raitz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 173/2022, em 22 de novembro de 2022 

 

 

CLEBER FONTANA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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