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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 53/2021  
PROCESSO Nº 352/2021 

 
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de uma impressora matricial Epson FX 890 

para atender a demanda de blocos e formulários de produtor rural, de acordo com as especificações abaixo:  
 
EMPRESA CONTRATADA: C. BECKER & CIA LTDA. 
CNPJ Nº: 08.608.983/0001-55 

ITEM 

 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT. VALOR UNITÁRIO 

R$ 

VALOR TOTAL 

R$ 

01 76821 IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX 890 UN 01 4.020,00 4.020,00 

 
VALOR TOTAL DOS GASTOS COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 53/2021 R$ 4.020,00 

 
       JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93. 

 O município de Francisco Beltrão possui aproximadamente 11.494 habitantes na área rural os quais estão 
distribuídos em 2.160 propriedades que compõem uma área de 71.920 Há (CENSO DE 2016/17).  Essas 
propriedades rurais em sua grande maioria são produtivas e para que ocorra a comercialização desses produtos, os 
produtores necessitam de notas de produtor as quais são fornecidas pela Secretaria Municipal de Agricultura. 
Atualmente são emitidas mensalmente cerca de 1.100 notas fiscais as quais precisam ser impressas em impressora 
matricial.  Secretaria Municipal de Agricultura possui uma impressora matricial, porém a mesma já tem vários 
anos de uso e apresenta problemas mecânicos e defeitos de impressão com frequência o que gera diversos 
transtornos como a falta de notas de produtores para a comercialização de produtos.  

Dessa forma faz-se necessário e justifica-se a aquisição de nova impressora matricial através de dispensa de 
licitação com a finalidade de atender de forma eficiente a demanda de blocos de produtor rural, visto que somente 
esse modelo de impressora matricial “Epson 890” imprime de forma correta os formulários de nota de produtor e 
não há licitação vigente para aquisição de impressora em formulário contínuo pelo fato da impressora referenciada 
ter saído de linha de fabricação.  

Quanto aos orçamentos os mesmos foram solicitados à empresas do ramo e por ser uma impressora 
específica para impressão de formulário contínuo, modelo de impressora matricial “Epson 890”, ter saído de linha 
de fabricação, somente 2 orçamentos foram levantados.  
       A empresa indicada para aquisição da impressora matricial foi definida a partir da forma de entrega, pois, a 
empresa C. Becker e Cia Ltda - Casa das Impressoras é a única que pode efetuar a entrega imediata do bem.  

 Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

7320 09.001 20.606.2001.2.076 4.4.90.52.35.00 000 
 

Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente dispensa de licitação são próprios do 
Município. 

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 C. BECKER & CIA. LTDA., CNPJ Nº: 08.608.983/0001-55, com sede na Rua 
Curitiba, nº 1662, Centro, Francisco Beltrão – PR. 

 
A Comissão de Licitação submete este processo a apreciação e parecer da Assessoria Jurídica do Município. 
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Francisco Beltrão, 05 de maio de 2021. 
 
 

Nileide T. Perszel 
Presidente da Comissão de Licitações 

 
De acordo com a dispensa de licitação nº 53/2021, em 05 de maio de 2021. 

 
                              Cleber Fontana 
                             Prefeito Municipal 


