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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 156/2022  

PROCESSO Nº 995/2022 - EDITAL 

 

 OBJETO – Prestação de serviços gráficos para confecção, impressão e encadernação da Relação 

Municipal de Medicamentos Essenciais REMUME 2022, livretos do Turismo Rural e livretos em comemoração 

aos 70 anos do Município, de acordo com as especificações abaixo:  

FORNECEDOR: CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA 

CNPJ: 04.261.548/0001-46 

Item nº Código Especificação Quantidade Unidade Valor  

Unitário R$ 

Valor 

 Total R$ 

1 84210 IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DO 

REMUME/2022. Forma de impressão: duas 

laudas por folha, Capa: semi-dura, 56 Páginas   

170 UN 14,06 2.390,20 

2 84211 LIVRETO DE TURISMO RURAL: Tamanho: 

10,5x19,5cm (Fechado) 4x4 cores, Capa: Papel 

couchê fosco 260g, Miolo: Papel couchê fosco 

120g, Brochura com dois grampos centrais.   

10.000 UN 0,58 5.800,00 

3 84212 LIVRETO 70 ANOS DO MUNICÍPIO: 

Tamanho: 15,0x21,0cm (Fechado), Cores: 4x4, 

Capa: Papel couchê liso 250g/2, Miolo: Papel 

couchê liso 90g/m2, 70 páginas + Capa   

1.000 UN 5,89 5.890,00 

 

Valor Total do processo de Dispensa de licitação nº 156/2022: R$ 14.080,20 (quatorze mil, oitenta reais e vinte 

centavos). 

 

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

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 

- A Relação Municipal de Medicamentos Essenciais - REMUME/2022 foi atualizada e encaminhada de forma 

digital a toda rede municipal de saúde. No entanto se faz necessário a impressão e encadernação deste na 

intenção de facilitar a busca pelos medicamentos, caso ocorra algum problema nos equipamentos eletrônicos, 

solicita-se que seja impresso uma quantidade mínima para se encaminhar o livro físico a toda a rede, com o 

objetivo de fornecer um melhor atendimento ao usuário. Ressalto que para esse tipo de serviço não há licitação 

vigente. 

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

como parâmetro para se avaliar a adequação dos preços aferidos por meio de ORÇAMENTO FÍSICO. Os 

orçamentos podem ser conferidos em anexo. 

- O Material, objeto desta dispensa de licitação, deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde localizada 

na Rua: Octaviano Teixeira dos Santos nº 1000 - Centro, Município de Francisco Beltrão/Pr sem ônus de entrega, 

de acordo com as solicitações da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

SEMDETEC - TURISMO 

- Há necessidade de desenvolver material impresso, na forma de livretos, para fins de divulgação de pontos 

turísticos do município. Dois tipos de livretos serão desenvolvidos: um deles voltado para o turismo rural, com 

foco na apresentação das propriedades que compõem o roteiro Caminhos do Marrecas; sendo esta uma 

solicitação, principalmente da rede hoteleira, como também das propriedades que trabalham o turismo rural. 

E o segundo livreto será alusivo as comemorações dos 70 anos do município, retratando Francisco Beltrão por 

meio de 70 imagens dos seus principais pontos turísticos, sejam eles urbanos ou rurais. A confecção dos 

materiais é de grande importância, pois é uma forma a divulgar as belezas de nosso município, fomentar e 

consequentemente valorizar o turismo municipal. Ressalto que para esse tipo de serviço não há licitação 

vigente. 
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- O valor estimado para a contratação está de acordo com o princípio da razoabilidade, para os 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 nas contas: 

Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

5560 08.006 10.301.1001.2.046 3.3.90.39.63.01 494 

1560 05.002 23.695.2301.2.015 3.3.90.39.63.02 000 

 

 Os recursos financeiros destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente Dispensa de licitação 

são vinculados às receitas: - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde e - Recursos próprios do 

Município. 

 

 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 700, 

Centro, CEP: 85.601-580, município de Francisco Beltrão/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. 

 

Francisco Beltrão/PR, 27 de outubro de 2022 

 

 

Daniela Raitz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 156/2022, em 27 de outubro de 2022 

 

 

CLEBER FONTANA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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