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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 112/2021  
PROCESSO Nº 808/2021 

 
 OBJETO – Aquisição de 200 Sacolas de Bebê, para compor o kit de natalidade, para 
distribuição a gestantes em situação de vulnerabilidade atendidas pelos programas da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, de acordo com as especificações abaixo:  

FORNECEDOR: POLO REPRESENTACOES LTDA 
CNPJ: 14.313.995/0001-55 
Item 

nº 
Código Especificação Quantidade Unidade Valor  

Unitário 
R$ 

Valor 
 Total R$ 

01 78515 SACOLAS DE BEBÊ COM AS SEGUINTES 
CARACTERISTICAS MÍNIMAS: MATERIAL 
COURINO, FECHAMENTO COM ZÍPER, 
ALÇAS DE MÃO DUPLA E ALÇA DE 
OMBRO (REMOVÍVEL), 01 BOLSO 
FRONTAL EXTERNO COM FECHAMENTO 
EM ZÍPER, DIMENSÕES APROXIMADA: 
30X42CM E 15 CM A 20CM DE LARGURA, 
EM CORES NEUTRAS.    

200 UN 36,57 7.314,00 

 
Valor Total do processo de Dispensa de Licitação nº 112/2021: R$ 7.314,00 (sete mil, trezentos e 
quatorze reais). 
 

JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no art. 24, inc. V, da Lei de 
Licitações nº 8.666/93. 
  O presente pedido de licitação justifica-se, tendo em vista que esse item já foi licitado no pregão 
125/2021, no entanto foi declarado deserto e considerando que o produto (sacolas de bebê) deste 
termo tem como objeto completar o Kit de Natalidade referente ao benefício eventual de Auxilio 
Natalidade para atendimento social de pessoas em situação de vulnerabilidade social e ou risco 
social e pessoal. Tal benefício está amparado na Lei 8.742/1993 a LOAS - Lei Orgânica da 
Assistência Social em seu Art. 22° que dispõe: 
Art. 22.  Entendem-se por benefícios eventuais as provisões suplementares e provisórias que 
integram organicamente as garantias do SUAS e são prestadas aos cidadãos e às famílias em 
virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública.   
Dessa forma, vale ressaltar que a ação pelo respectivo benefício se dá por demanda espontânea e 
busca ativa dos beneficiários, objetivando a promoção da proteção social. 
 
  No que diz respeito à quantidade, o montante estimado no objeto deste pedido foi levantado 
para que possa atender a demanda por um período de 12 (doze) meses, baseado nas demandas 
apresentadas no último ano e previsão de atendimento no ano vigente, através de estudo social 
realizado por profissional habilitado e situações de emergência e calamidade pública de nosso 
município.   
A quantidade solicitada de cada item é variável, como pode ser observado, uma vez que os kits 
serão compostos com itens que já dispomos na Secretaria. 
 
  Meios de coleta de preços: O valor estimado para a contratação está de acordo com o princípio 
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da razoabilidade, para os tais usamos como parâmetro para se avaliar a adequação dos preços 
aferidos por meio de ORÇAMENTO FÍSICO de empresas do segmento, segundo Decreto 
Municipal n° 417/2018, OPTANDO-SE PELA EMPRESA QUE APRESNETOU O MENOR VALOR, 
o mesmo pode ser conferido de acordo com os orçamentos em anexo. 
 

Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

2640 06.005 08.244.0801.2.025 3.3.90.32.04.00 000 

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 

POLO REPRESENTACOES LTDA, inscrita no CNPJ  sob o nº 14.313.995/0001-55, estabelecida na 
Avenida Presidente Castelo Branco, nº 220, Centro, CEP: 85.660-000 no Município de Dois 
Vizinhos/PR, considerando o que consta no Artigo 24, Inc. V, da Lei de Licitações nº 8.666/93 e os 
valores obtidos na pesquisa de preços realizada com fornecedores, 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 novembro de 2021 
 
 

Alex Bruno Chies 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

Cleber Fontana 
PREFEITO MUNICIPAL 

 


