
MUNICÍPIO DE

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 

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

 OBJETO – Contratação de serviços gráficos para confecção de impressos que serão utilizados nas atividades 
das unidades da Secretaria Municipal de Saúde, 
FORNECEDOR: CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA
CNPJ: 04.261.548/0001-46 

Item 
 nº 

Código Especificação 

1 82642 Bloco a5 modelo 2 formato: a5 (210 x 148mm) papel: 75 gr
1 x 0 folhas: 50 blocagem: 1 via acabamento: cantos retos, blocado 
na cabeça (requisição de exames pré
branco - bloco de atestado. 

2 82643 Cartão de acompanhamento familiar formato: a4 (210 x 297mm) 
papel: sulfite azul, 180 gr cores: 4 x 1. obs.: incluso arte final.

Valor total do processo de dispensa de licitação 
 
 JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, 

A aquisição desses impressos tem como objetivo atender as solicitações das Unidades Básicas de 
Saúde, Unidade de Pronto Atendimento 
impressos estavam licitados no Pregão Eletrônico 194/2021 porem a empresa vencedora não realizou a 
entrega dos materiais mesmo após várias tentativas de recebimento por parte da secretaria. 
solicitado a rescisão  da ata de registro de preços n° 1121/2021
solicitamos esta  dispensa de licitação por seis meses até que seja feita a nova contratação para o 
fornecimento dos referidos  impressos
             Ressaltamos que esses impressos são de suma importância
solicitará o exame mais indicado para investigação de condição clínica do paciente, tempo que o mesmo 
deverá ficar de repouso (atestado) e o cartão para acompanhamento
família e o profissional para ações de atendimento.
               O valor estimado para a contratação está de acordo com o princípio da razoabilidade, para aos tais 
usamos como parâmetro para se avaliar a adequaçã
FÍSICO. Os orçamentos podem ser conferidos em anexo.
 Os recursos orçamentários estão previstos na conta:

Conta Órgão/Unidade 

5550 08.006 
 Os recursos financeiros destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente 
vinculados a E. C. 29/00. 

A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação da empresa CALGAN EDITORA 
GRAFICA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 04.261.548/0001
85.601-580, na cidade de Francisco Beltrão/PR, co
8.666/93 e o contido do Termo de Referência e anexos
 A Comissão Permanente de Licitação submete este processo a apreciação e parecer da Assessoria 
Município. 
 

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

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 96/2022  
PROCESSO Nº 637/2022 

RPOCESSO 1 DOC Nº 18.263/2022 
 

Contratação de serviços gráficos para confecção de impressos que serão utilizados nas atividades 
das unidades da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com as especificações abaixo:  
FORNECEDOR: CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA 

Quantidade Unidade

Bloco a5 modelo 2 formato: a5 (210 x 148mm) papel: 75 gr cores: 
1 x 0 folhas: 50 blocagem: 1 via acabamento: cantos retos, blocado 
na cabeça (requisição de exames pré-natal -  bloco receituário 

 

3.000 BLOCO

Cartão de acompanhamento familiar formato: a4 (210 x 297mm) 
papel: sulfite azul, 180 gr cores: 4 x 1. obs.: incluso arte final. 

6.000 UN 

de licitação nº 96/2022: R$ 8.670,00(oito mil e seiscentos e setenta

JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, inc. II, da Lei nº 8.666/93.
A aquisição desses impressos tem como objetivo atender as solicitações das Unidades Básicas de 

Saúde, Unidade de Pronto Atendimento - UPA e Centro de Saúde Cidade Norte.
impressos estavam licitados no Pregão Eletrônico 194/2021 porem a empresa vencedora não realizou a 
entrega dos materiais mesmo após várias tentativas de recebimento por parte da secretaria. 

a rescisão  da ata de registro de preços n° 1121/2021 e para evitar o desabastecimento da secretaria 
solicitamos esta  dispensa de licitação por seis meses até que seja feita a nova contratação para o 
fornecimento dos referidos  impressos.  

ssaltamos que esses impressos são de suma importância, pois é através dele
solicitará o exame mais indicado para investigação de condição clínica do paciente, tempo que o mesmo 
deverá ficar de repouso (atestado) e o cartão para acompanhamento familiar que visa o planejamento entre a 
família e o profissional para ações de atendimento. 

O valor estimado para a contratação está de acordo com o princípio da razoabilidade, para aos tais 
usamos como parâmetro para se avaliar a adequação dos preços aferidos por meio de  ORÇAMENTO 
FÍSICO. Os orçamentos podem ser conferidos em anexo. 

Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Funcional programática Elemento de despesa

10.301.1001.2.046 3.3.90.39.63.02

destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente 

A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação da empresa CALGAN EDITORA 
GRAFICA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 04.261.548/0001-46, estabelecida na Rua Antonina nº

Francisco Beltrão/PR, considerando o disposto no Artigo 24, Inciso II, da Lei de Licitações nº 
o contido do Termo de Referência e anexos, que integram o presente processo.   

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

Francisco Beltrão/PR, 22 de julho de 2022. 
 
 

Daniela Raitz 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 
 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 96/2022, em 22 de julho de 2022
 
 

Cleber Fontana 
Prefeito Municipal 

 

FRANCISCO BELTRÃO 

Telefone: (46) 3520-2103 Página 1 

Contratação de serviços gráficos para confecção de impressos que serão utilizados nas atividades 

Unidade Valor 
 Unitário R$ 

Valor 
 Total R$ 

BLOCO 2,29 6.870,00 

 0,30 1.800,00 

8.670,00(oito mil e seiscentos e setenta reais). 

II, da Lei nº 8.666/93. 
A aquisição desses impressos tem como objetivo atender as solicitações das Unidades Básicas de 

Cidade Norte. Informamos que estes 
impressos estavam licitados no Pregão Eletrônico 194/2021 porem a empresa vencedora não realizou a 
entrega dos materiais mesmo após várias tentativas de recebimento por parte da secretaria. Por este motivo foi 

e para evitar o desabastecimento da secretaria 
solicitamos esta  dispensa de licitação por seis meses até que seja feita a nova contratação para o 

pois é através deles que o médico 
solicitará o exame mais indicado para investigação de condição clínica do paciente, tempo que o mesmo 

familiar que visa o planejamento entre a 

O valor estimado para a contratação está de acordo com o princípio da razoabilidade, para aos tais 
o dos preços aferidos por meio de  ORÇAMENTO 

Elemento de despesa Fonte 

3.3.90.39.63.02 303 
destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente Dispensa de licitação são 

A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação da empresa CALGAN EDITORA 
Rua Antonina nº 700, Centro, CEP: 

no Artigo 24, Inciso II, da Lei de Licitações nº 
 

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

de julho de 2022 


