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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 123/2022  

PROCESSO Nº 850/2022 - EDITAL 

 

 OBJETO – Contratação para aquisição de uma impressora matricial FX 890 II, para utilização na 

emissão de blocos de notas fiscais do produtor rural, de acordo com as especificações abaixo:  

FORNECEDOR: R3 TECNOLOGIA LTDA 

CNPJ: 28.254.793/0001-94 

Item nº Código Especificação Quantidade Unidade Valor Total R$ 

1 76821 IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX 890-II 

80 COLUNAS    

01 UN 3.500,00 

 

Valor Total do processo de Dispensa de licitação nº 123/2022: R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).  

 

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

 

Para desenvolver serviços com melhor impressão de notas fiscais aos produtores rurais. Para concretização 

do trabalho se faz necessários aquisição de impressora apropriada, entre os já licitados, necessitou uma 

impressora matricial, pois será impresso notas com 5 vias com carbono e formulário contínuo.  

 

A impressora será usada para impressão de notas fiscais para produtor rural em 5 vias com carbono 

formulário contínuo, para o melhor desenvolvimento dos serviços relacionados ao bloco do produtor rural. 

  

O valor da contratação foi com base na pesquisa de preços realizada através de orçamentos com empresas 

deste ramo de atividade, e duas cotações foi extraída da internet. 

 

Justifica-se a compra por dispensa pelo fato que de todos os orçamentos coletados, (em anexo) essa empresa 

foi o valor mais baixo, não cobrando frete, está com as certidões em dia, e pela urgência do equipamento, 

devido ao grande número de produtor rural atendidos diariamente. 

  

Dessa maneira, a secretaria visualiza na Dispensa de Licitação todos os quesitos necessários a contratação, 

melhor preço, equipamento de consegue atender a demanda do setor de bloco de produtor.  

                            

 Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

 

Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

7240 09.001 20.606.2001.2.061 4.4.90.52.35.00 000 

 

 Os recursos 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 R3 

TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.254.793/0001-94, estabelecida na Rua Genuíno Piacentini 

nº 561, Sobrado 103, CEP: 85.506-220, Bairro Santa Terezinha, na cidade de Pato Branco/PR, considerando o 

disposto no Artigo 24, Inciso II, da Lei de Licitações nº 8.666/93 e 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 

Jurídica do Município. 
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Daniela Raitz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 123/2022, em 13 de setembro de 2022 

 

 

Cleber Fontana 

PREFEITO MUNICIPAL 
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