
MUNICÍPIO 

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: 

 OBJETO – Aquisição de 500 cobertores/mantas de casal para a campanha do agasalho 2022 "NOSSA 
GENTE AQUECIDA", que serão destinados às famílias em situação de vulnerabilidade social, inscritas no 
CadÚnico, de acordo com as especificações abaixo: 

FORNECEDOR: JULITA HEIZEN CONFECCOES E UTILIDADES LTDA
CNPJ: 05.618.029/0001-55 
 
Item 

nº 
Código Especificação 

1 81121 Manta/cobertor de casal confeccionada 
em material microfibra 100% 
medindo 1,80x2,00 metros, Toque 
macio e aveludado, em cores variadas, 
de boa qualidade.  

 
Valor Total do processo de Dispensa de licitação nº 51/2022: R$ 
 

JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃ
 

O presente pedido se justifica tendo em vista que no mês de maio de 2022 será realizada a Campanha do 
Agasalho de 2022 de Francisco Beltrão PR, "Nossa Gente Aquecida", tendo como principal finali
aquecer durante essa temporada de frio aqueles que carecem de assistência para manterem o seu bem
e valorizar a dignidade da pessoa humana.
 
A operacionalização do Cadastro Único " CadÚnico" o qual é um registro que permite ao governo saber 
quem são e como vivem as famílias de baixa renda no Brasil é realizada nos Centros de Referência de 
Assistência Social - CRAS e atualmente estão cadastrados em nosso município 10.500 famílias, totalizando 
25 mil pessoas. 
 
Atentando que o período de inverno é a
respiratória, virose e demais complicações em consequência do frio e a falta de cobertor colabora para a 
piora desse quadro que, muitas vezes, tem como resultado o óbito.
 
Portanto considerando as mudanças climáticas nesse período e a grande necessidade de ajudar ao próximo, 
se faz necessário a aquisição desses cobertores/mantas para serem destinados às famíliasresidentes no 
município inscritas no CadÚnico e que se encontram em situação de vulnerab
 
O valor estimado para a contratação está de acordo com o princípio da razoabilidade, para tais, usamos 
como parâmetro para se avaliar a adequação dos preços aferidos por meio de ORÇAMENTO POR 
TELEFONE, WHATSAPP e INTERNET, segundo Decreto 
que apresentou o orçamento de menor valor, sendo que o mesmo pode ser conferido nos orçamentos em 
anexo. 
 

Os recursos orçamentários estão previstos na conta:

Conta Órgão/Unidade 

1620 06.002 
 

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 51/2022  
PROCESSO Nº 374/2022 - EDITAL 

 
Aquisição de 500 cobertores/mantas de casal para a campanha do agasalho 2022 "NOSSA 

GENTE AQUECIDA", que serão destinados às famílias em situação de vulnerabilidade social, inscritas no 
CadÚnico, de acordo com as especificações abaixo:  

: JULITA HEIZEN CONFECCOES E UTILIDADES LTDA 

Quantidade Unidade 
 Unitário R$

Manta/cobertor de casal confeccionada 
em material microfibra 100% poliéster 
medindo 1,80x2,00 metros, Toque 
macio e aveludado, em cores variadas, 
de boa qualidade.   

500 UN 

Valor Total do processo de Dispensa de licitação nº 51/2022: R$ 12.000,00 (doze mil reais).

JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, inc.

O presente pedido se justifica tendo em vista que no mês de maio de 2022 será realizada a Campanha do 
Agasalho de 2022 de Francisco Beltrão PR, "Nossa Gente Aquecida", tendo como principal finali
aquecer durante essa temporada de frio aqueles que carecem de assistência para manterem o seu bem
e valorizar a dignidade da pessoa humana. 

A operacionalização do Cadastro Único " CadÚnico" o qual é um registro que permite ao governo saber 
são e como vivem as famílias de baixa renda no Brasil é realizada nos Centros de Referência de 

CRAS e atualmente estão cadastrados em nosso município 10.500 famílias, totalizando 

Atentando que o período de inverno é a estação do ano a qual mais facilita a propagação de doença 
respiratória, virose e demais complicações em consequência do frio e a falta de cobertor colabora para a 
piora desse quadro que, muitas vezes, tem como resultado o óbito. 

mudanças climáticas nesse período e a grande necessidade de ajudar ao próximo, 
se faz necessário a aquisição desses cobertores/mantas para serem destinados às famíliasresidentes no 
município inscritas no CadÚnico e que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

O valor estimado para a contratação está de acordo com o princípio da razoabilidade, para tais, usamos 
como parâmetro para se avaliar a adequação dos preços aferidos por meio de ORÇAMENTO POR 
TELEFONE, WHATSAPP e INTERNET, segundo Decreto Municipal n° 417/2018, optando
que apresentou o orçamento de menor valor, sendo que o mesmo pode ser conferido nos orçamentos em 

Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Funcional programática Elemento de despesa

08.243.0801.6.016 3.3.90.32.03.00
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Aquisição de 500 cobertores/mantas de casal para a campanha do agasalho 2022 "NOSSA 
GENTE AQUECIDA", que serão destinados às famílias em situação de vulnerabilidade social, inscritas no 

Valor 
Unitário R$ 

Valor 
 Total R$ 

24,00 12.000,00 

(doze mil reais). 

inc. II, da Lei nº 8.666/93. 

O presente pedido se justifica tendo em vista que no mês de maio de 2022 será realizada a Campanha do 
Agasalho de 2022 de Francisco Beltrão PR, "Nossa Gente Aquecida", tendo como principal finalidade 
aquecer durante essa temporada de frio aqueles que carecem de assistência para manterem o seu bem-estar 

A operacionalização do Cadastro Único " CadÚnico" o qual é um registro que permite ao governo saber 
são e como vivem as famílias de baixa renda no Brasil é realizada nos Centros de Referência de 

CRAS e atualmente estão cadastrados em nosso município 10.500 famílias, totalizando 

estação do ano a qual mais facilita a propagação de doença 
respiratória, virose e demais complicações em consequência do frio e a falta de cobertor colabora para a 

mudanças climáticas nesse período e a grande necessidade de ajudar ao próximo, 
se faz necessário a aquisição desses cobertores/mantas para serem destinados às famíliasresidentes no 

ilidade social. 

O valor estimado para a contratação está de acordo com o princípio da razoabilidade, para tais, usamos 
como parâmetro para se avaliar a adequação dos preços aferidos por meio de ORÇAMENTO POR 

Municipal n° 417/2018, optando-se pelaempresa 
que apresentou o orçamento de menor valor, sendo que o mesmo pode ser conferido nos orçamentos em 

de despesa Fonte 

3.3.90.32.03.00 000 



MUNICÍPIO 

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: 

Os recursos financeiros 
licitação são oriundos da receita própria do município. 

 
A Comissão Permanente de 

HEIZEN CONFEÇÕES E UTILIDADES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 05.618.029/0001
Avenida Brasil nº 1555, Centro, 
considerando o disposto no Artigo 24, Inciso II, da Lei de Licitações nº 8.666/93 e 
Referência e anexos, que integram
 

A Comissão Permanente de Licitação submete este processo a apreciação e parecer da Assessoria 
Jurídica do Município. 
 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações
  

De acordo com a 

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520

 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 JULITA 
ES E UTILIDADES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 05.618.029/0001

, Centro, CEP: 85.710-000, na cidade de Santo Antônio do Sudoeste/PR, 
no Artigo 24, Inciso II, da Lei de Licitações nº 8.666/93 e 

m o presente processo.   

A Comissão Permanente de Licitação submete este processo a apreciação e parecer da Assessoria 

Francisco Beltrão/PR, 04 de maio de 2022. 
 
 

Alex Bruno Chies 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 
De acordo com a Dispensa de Licitação nº 51/2022, em 04 de maio de 2022

 
 

Cleber Fontana 
PREFEITO MUNICIPAL 
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destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente dispensa de 

Licitações é de parecer favorável a contratação da empresa JULITA 
ES E UTILIDADES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 05.618.029/0001-55, estabelecida na 

Santo Antônio do Sudoeste/PR, 
no Artigo 24, Inciso II, da Lei de Licitações nº 8.666/93 e o contido do Termo de 

A Comissão Permanente de Licitação submete este processo a apreciação e parecer da Assessoria 

, em 04 de maio de 2022 


