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FORMALIZAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 

Processo: 93/2023 

DL: 78/2023 

 

Objeto: 

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de dedetização e 

higienização de reservatórios nas escolas municipais e SMEC. 

 

Fundamentação Legal:  

Artigo 75 da Lei 14133/2021 - É dispensável a licitação. II - Para contratação que 

envolva valores inferiores a R$ 54.020,41 (cinquenta e quatro mil vinte reais e 

quarenta e um centavos), no caso de outros serviços e compras; (Vide Decreto nº 

10.922, de 2021). 

 

Justificativa:  

Conforme justificativa apresentada pela solicitante, as pragas que infestam os prédios 

escolares e a SMEC são diversas, dentre elas podemos citar: baratas, escorpiões, 

cupins, ratos, formigas, pulgas e afins. O principal problema da presença desses 

animais é que são agentes disseminadores mecânicos e/ou biológicos de doenças 

infecto contagiosas causadas por protozoários, vírus, bactérias e outros 

microrganismos, além de prejudicarem as condições dos ambientes de trabalho. 

Assim, este serviço é de grande importância, sendo necessárias limpezas do forro e 

das caixas D’água de todas as escolas de ensino fundamental e educação infantil do 

município e a dedetização promovendo assim um ambiente limpo e sem perigo de 

afetar a saúde dos alunos dos funcionários, uma vez que, tem-se registrado indícios 

de insetos e roedores. 

 

Razão da Escolha do Fornecedor: 

A escolha deu-se em razão do menor preço global. 

 

Justificativa do Valor da Contratação 
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O valor da presente contratação é de R$ 11.350,00 (onze mil, trezentos e cinquenta 

reais) sendo este o menor valor obtido através de pesquisa de mercado com 03 

empresas do ramo. Com os orçamentos em mãos o agente de contratação municipal 

procedeu na publicação do aviso de Intenção em contratar com o poder público 

municipal através de Dispensa de Licitação, conforme determina o Art. 75 § 3° da Lei 

14.133/2021. Passados os 03 dias úteis de publicação do aviso, o município de Monte 

Alegre dos Campos não recebeu nenhuma proposta para realização/fornecimento dos 

serviços/materiais descritos no termo de referência. 

 

Fornecedor: FRANPRAG VACARIA RS 01 - CONTROLE DE PRAGAS LTDA 

CPF/CNPJ: 24.119.441/0001-75 

 

 Parecer da Comissão de Licitações: 

Tendo em vista o processo de contratação por dispensa de licitação em caráter 

emergencial, que vem a análise da presente comissão, a mesma emite parecer 

FAVORÁVEL à contratação de empresa para Contratação de empresa especializada 

para a prestação de serviços de dedetização e higienização de reservatórios nas 

escolas municipais e SMEC, tudo isso em consonância à solicitação de compra 

233/2023, com o Termo de Referência da DL 78/2023 e a lei 14.133/2021, Art. 75, II. 

Salienta-se que a empresa contratada apresentou toda a documentação exigida para 

esta contratação. Sendo assim encaminhe-se o presente processo de dispensa de 

licitação ao setor jurídico para que seja emitido parecer acerca da legalidade do 

processo. 

 

Monte Alegre dos Campos, 16 de março de 2023. 

 
 

 
________________________________________ 

Viviana de Abreu Scarabotto  
Membro da Equipe de Apoio de Contratação 


