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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 125/2020  
PROCESSO Nº 710/2020 

 
OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços gráficos para reparos de 

apostilas de inglês, consistentes em desmontagem, impressão e inserção de páginas e montagem, de 

acordo com as especificações abaixo:  

EMPRESA CONTRATADA: CALGAN EDITORA GRÁFICA LTDA 
CNPJ Nº: 04.261.548/0001-46 
ITEM 

 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UN QUANT VALOR UNITÁRIO 

R$ 

VALOR TOTAL 

R$ 

01 75462 Contratação de empresa especializada para execução de 
conserto de 7.800 apostilas de inglês, sendo desmontagem, 
impressão e inserção de 2 páginas, cor 1x1, papel sulfite 75 g  
e posterior montagem com acabamento em brochura 
grampeada 

SERVIÇO 1,00 3.980,00 3.980,00 

 
VALOR TOTAL DOS GASTOS COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 125/2020 R$ 3.980,00 

 
       JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: O parecer da Comissão de Licitação é de que o 
presente processo encontra-se em condições de ser realizado, considerando o disposto no Artigo 24, 
inciso II, da Lei 8.666/93, observadas as alterações dadas pelo Decreto Federal nº. 9.412/2018, que 
estabeleceu valores atualizados para fins de enquadramento das modalidades previstas no art. 23. 

A dispensa se faz necessária devido a atualização do material próprio da rede municipal de 

ensino, apostilas de inglês. O material foi impresso para distribuição aos alunos em 2020, porém com 

início da situação de pandemia não houve distribuição. Durante este período o material passou por 

atualizações, sendo necessário a inserção de páginas no material existente, para isso a equipe 

organizadora do material se procurou empresas que fariam o trabalho de desmontagem, inserção de 

páginas e montagem garantindo a qualidade do material para utilização durante o ano letivo de 2021. 

O valor estimado para a contratação está de acordo com o princípio da razoabilidade, os preços 

foram aferidos por meio de orçamentos coletados com empresas afins ao objeto, sendo que os mesmos 

podem ser conferidos em anexo.    

 Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

Saldo orçamentário 
R$ 

2940 07.002 12.361.1201.2.037 3.3.90.39.65.01 104 138.132,53 
 

Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente dispensa de licitação 
são vinculados a educação básica. 

 
A Comissão de Licitações, considerando o que consta no Artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93 é 

de parecer favorável a contratação da empresa CALGAN EDITORA GRÁFICA LTDA, CNPJ Nº 
04.261.548/0001-46, estabelecida na Rua Antonina, nº 700, Centro, CEP 85.601-580, na cidade de 
Francisco Beltrão - Pr. 
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A Comissão de Licitação submete este processo a apreciação e parecer da Assessoria Jurídica 

do Município. 
 

Francisco Beltrão, 15 de dezembro de 2020. 
 

Nileide T. Perszel 
Presidente da Comissão de Licitações 

 
De acordo com a dispensa de licitação nº 125/2020, em 15 de dezembro de 2020. 

 
 

                           Cleber Fontana 
                          Prefeito Municipal 


