
MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 
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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 

 OBJETO – Aquisição de mochilas para utilização pelos agentes de combate à
Municipal de Saúde, de acordo com as especificações abaixo: 
 
FORNECEDOR: EMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOCHILAS LTDA.
CNPJ: 09.333.692/0001-64 

Item código Especificação 

01 83596 Mochila produzida em ripstop preto de 42 cm de altura 
por 28 cm de lagura; com 01 bolso/abertura vertical 
com 20 cm de altura e outro bolso/abertura horizontal 
na parte frontal com duas repartições uma na parte 
frontal de 20 com de lagura e um bolsa trasei
cm de lagura. Mochila bordada com o brasão da 
Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão e escrita 
Agente de Endemias.

 
JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, 
A aquisição dessas mochilas tem como objeto atender a solicitação do Setor de Combate a 

Endemias,considerando a orientação e avaliação do material de campo pela 8º Regional de saúde. Essas 
mochilas serão utilizadas no trabalho de campo dos agentes de combate a endemia
necessária pois todos os agentes necessitam carregar diversos materiais entre eles os boletins de atividade 
durante as visitas domiciliares. 

Ressaltamos que não há licitação vigente para esse modelo em especifico de mochila.
O valor estimado para a contratação está de acordo com o princípio da razoabilidade. Usamos como 

parâmetro para se avaliar a adequação dos preços aferidos por meio de 
anexo. 
 Os recursos orçamentários estão previstos na conta:

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática

6890 08.006 
 

 Os recursos financeiros destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente 
licitação são oriundos da receita do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

 
 A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação d
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOCHILAS LTDA. 
Ponta Grossa, 2389, centro, CEP 85.601
Artigo 24, Inciso II, da Lei de Licitações nº 8.666/93 e 
o presente processo.   
 
 A Comissão Permanente de Licitação submete este processo a apreciação e parecer da Assessoria 
Jurídica do Município. 
 

Francisco Beltrão/PR, 

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná 

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

licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 113/2022  
PROCESSO Nº 784/2022 

PROCESSO 1 DOC Nº 24.413/2022 
 

Aquisição de mochilas para utilização pelos agentes de combate à
de acordo com as especificações abaixo:  

EMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOCHILAS LTDA. 

Quantidade 

Mochila produzida em ripstop preto de 42 cm de altura 
por 28 cm de lagura; com 01 bolso/abertura vertical 
com 20 cm de altura e outro bolso/abertura horizontal 
na parte frontal com duas repartições uma na parte 
frontal de 20 com de lagura e um bolsa traseiro com 13 
cm de lagura. Mochila bordada com o brasão da 
Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão e escrita – 
Agente de Endemias. 

60 

JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, inc. 
dessas mochilas tem como objeto atender a solicitação do Setor de Combate a 

Endemias,considerando a orientação e avaliação do material de campo pela 8º Regional de saúde. Essas 
mochilas serão utilizadas no trabalho de campo dos agentes de combate a endemia
necessária pois todos os agentes necessitam carregar diversos materiais entre eles os boletins de atividade 

Ressaltamos que não há licitação vigente para esse modelo em especifico de mochila.
stimado para a contratação está de acordo com o princípio da razoabilidade. Usamos como 

parâmetro para se avaliar a adequação dos preços aferidos por meio de orçamento físico, queconstam

Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Funcional programática Elemento de despesa

10.305.1001.2.058 3.3.90.30.23.00

destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente 
do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação d
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOCHILAS LTDA. - ME, CNPJ nº 09.333.692/0001

85.601-090, na cidade de Francisco Beltrão – PR.,  considerando o 
Artigo 24, Inciso II, da Lei de Licitações nº 8.666/93 e o contido do Termo de Referência e anexos

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

Francisco Beltrão/PR, 25 de agosto de 2022. 
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Aquisição de mochilas para utilização pelos agentes de combate à endemias, da Secretaria 

Un Valor 
unitário 

R$ 

Valor 
total R$ 

un 92,25 5.535,00 

 II, da Lei nº 8.666/93 
dessas mochilas tem como objeto atender a solicitação do Setor de Combate a 

Endemias,considerando a orientação e avaliação do material de campo pela 8º Regional de saúde. Essas 
mochilas serão utilizadas no trabalho de campo dos agentes de combate a endemias e tal medida se faz 
necessária pois todos os agentes necessitam carregar diversos materiais entre eles os boletins de atividade 

Ressaltamos que não há licitação vigente para esse modelo em especifico de mochila. 
stimado para a contratação está de acordo com o princípio da razoabilidade. Usamos como 

orçamento físico, queconstam em 

Elemento de despesa Fonte 

3.3.90.30.23.00 494 

destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente Dispensa de 
do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde. 

A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação da empresa EMIL 
09.333.692/0001-64, estabelecida na Rua 

considerando o disposto no 
o contido do Termo de Referência e anexos, que integram 

Permanente de Licitação submete este processo a apreciação e parecer da Assessoria 
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Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br

Presidente

De acordo com a 

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná 

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

licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103 

Daniela Raitz 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 
 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº  113/2022, em 25 de agosto
 
 

Cleber Fontana 
PREFEITO MUNICIPAL 
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agosto de 2022 


