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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2023  

PROCESSO Nº 50/2023 - EDITAL 

 

 OBJETO – Contratação de serviços gráficos para confecção de 19.000 unidades de capas para os carnês 

de IPTU do exercício de 2023, de acordo com as especificações abaixo:  

 

FORNECEDOR: GALZON EDITORA GRAFICA LTDA 

CNPJ Nº: 07.436.265/0001-86 

Item  

nº 

Código Especificação Quantidade Unidade Valor 

 Unitário R$ 

Valor 

 Total R$ 

1 75216 CAPA DE CARNÊ DE IPTU 

FORMATO: 42 X 7,5 CM  

PAPEL: COUCHÊ 180 GR 

CORES: 4 X 0  

ACABAMENTO: 1 VINCO COM JANELA 

OBS.: INCLUSO ARTE FINAL 

19.000 Unidade 0,146 2.774,00 

 

Valor Total do processo de Dispensa de Licitação nº 08/2023: R$ 2.774,00 (dois mil, setecentos e setenta e quatro 

reais). 

 

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

 

1. Justifica-se a aquisição das capas, pois o município não possui equipamento adequado para impressão desse 

tipo de material. 

 

2. Justifica-se também a dispensa de licitação, pois até dezembro de 2022 apenas duas empresas apresentaram 

orçamentos e com valores muito superiores ao valor pago nas capas de carnês de IPTU utilizadas no exercício 

2022. 

 

3. Em 2023 conseguimos novos orçamentos com valores menores dos que os orçamentos anteriores, mas devido 

a data de vencimento da primeira parcela do IPTU e também da cota única ser no dia 15 de março, e o início 

da entrega dos carnês estar previsto para o dia 13 de fevereiro, não há mais tempo hábil para realização de 

nova licitação. Além disso, esses novos orçamentos são de empresas que já haviam enviado orçamentos no 

final de 2022, porém, desta vez, com redução no valor. 

 

4. Ainda, ressaltamos a necessidade da aquisição das capas de IPTU, tendo em vista os trabalhos a serem 

desenvolvidos para o início da entrega dos carnês, tal aquisição visa à conservação e proteção dos documentos 

impressos, assim como, uma melhor organização para o contribuinte visando uma economia com possíveis 

reimpressões. 

 

 Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

770 04.002 04.123.0403.2.006 3.3.39.39.63.01 510 

 

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

são oriundos da receita: Taxas - Exercício Poder de Polícia. 

 

 A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação da empresa GALZON 

EDITORA GRAFICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.436.265/0001-86, estabelecida na Rua Antonina nº 

700, Sala 02, Centro, CEP: 85.601-580, no 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.   
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 A Comissão Permanente de Licitação submete este processo a apreciação e parecer da Assessoria 

Jurídica do Município. 

 

Francisco Beltrão/PR, de 20 de janeiro de 2023 

 

 

Daniela Raitz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 08/2023, em 20 de janeiro de 2023 

 

 

CLEBER FONTANA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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