
PROCESSO N.º 50/2021 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 

1 – DO OBJETO: 

1.1. Contratação de empresa para a confecção de 5 (cinco) reconstruções paleoartísticas de 

dinossauros, em escala real, do Período Triássico (aproximadamente 230 M.a.) cujos fósseis foram 

encontrados em Agudo, para exibição junto ao Largo Aldo Berger, conforme abaixo especificado: 

 

LOTE 01 

Item Quant. Un. Especificação do Material 

01 01 un 

Reconstrução de réplica de dinossauro do Período Triássico, com alto nível de 

detalhes, respeitando características anatômicas, pintura realista e texturização, 

para exposição em área externa. Materiais: Poliestireno, PVC, resinas, 

poliuretano, tinta automotiva, madeira e ferro. Bagualosaurus agudoensis, com 

2,5 metros de comprimento. Conforme modelo ilustrativo abaixo: 

 
 

02 01 un 

Reconstrução de réplica de dinossauro do Período Triássico, com alto nível de 

detalhes, respeitando características anatômicas, pintura realista e texturização, 

para exposição em área externa. Materiais: Poliestireno, PVC, resinas, 

poliuretano, tinta automotiva, madeira e ferro. Macrocollum itaquii, com 3,5 

metros de comprimento. Conforme modelo ilustrativo abaixo: 

 



03 01 un 

Reconstrução de réplica de dinossauro do Período Triássico, com alto nível de 

detalhes, respeitando características anatômicas, pintura realista e texturização, 

para exposição em área externa. Materiais: Poliestireno, PVC, resinas, 

poliuretano, tinta automotiva, madeira e ferro. Sacisaurus agudoensis, com 1,5 

metros de comprimento. Conforme modelo ilustrativo abaixo: 

 

04 01 un 

Reconstrução de réplica de dinossauro do Período Triássico, com alto nível de 

detalhes, respeitando características anatômicas, pintura realista e texturização, 

para exposição em área externa. Materiais: Poliestireno, PVC, resinas, 

poliuretano, tinta automotiva, madeira e ferro. Erythrovenator jacuiensis, com 2 

metros de comprimento. Conforme modelo ilustrativo abaixo: 

 

05 01 Un 

Reconstrução de réplica de dinossauro do Período Triássico, com alto nível de 

detalhes, respeitando características anatômicas, pintura realista e texturização, 

para exposição em área externa. Materiais: Poliestireno, PVC, resinas, 

poliuretano, tinta automotiva, madeira e ferro. Pampadromaeus barberenai, 

com 1,2m de comprimento. Conforme modelo ilustrativo abaixo: 

 



1.2. As medidas apresentadas na descrição dos materiais serão as mínimas a serem exigidas 

pela Prefeitura Municipal de Agudo. 

1.3. Durante a confecção do material, devem ser encaminhadas imagens para conferência por 

parte da Fiscal de Contrato, através do e-mail sedect@agudo.rs.gov.br ou pelo telefone (55) 99735-

2519. 

1.4. A CONTRATADA responsabiliza-se pela fabricação/construção das bases para 

afixação/montagem dos materiais junto ao solo, caso seja necessário. 

1.5. A CONTRATADA responsabiliza-se pela entrega do material em perfeita ordem e 

conservação, caso o mesmo necessite de instruções para fixação na base, estas devem acompanhar o 

material no formato de manual técnico. 

1.6. A CONTRATADA responsabiliza-se pelo pagamento do envio dos materiais até o 

endereço da Prefeitura: Avenida Tiradentes, 1625, CEP 96540-000, Bairro Centro, Agudo, RS. 

 

2 – DA PRESTADORA DOS SERVIÇOS: 

Os serviços serão prestados pela empresa MOISES FERREIRA DE SOUZA – MEI, CNPJ: 

22.431.579/00001-80, situado na Rua Mineirão, 566, Fundos, Bairro: Portal da Foz, Foz do 

Iguaçu/PR, email: moisescartoon@hotmail.com. 

 

3 – DA JUSTIFICATIVA:  
A presente aquisição justifica-se devido ao município de Agudo-RS, possuir estratos 

rochosos datados do Período Triássico (cerca de 233 milhões de anos), onde encontram-se 

preservados registros de fósseis como os dinossauros mais antigos já descritos, como por exemplo 

Macrocollum Itaquii; Sacisaurus agudoensis; Erythovenator jacuiensis; Bagualosaurus 

agudoensis e Pampadromaeus barberenai. Devido a relevância científica, estes fósseis foram 

publicados em renomados periódicos internacionais, além de suas descobertas serem veiculados, 

em sua maioria, em noticiário do horário nobre da mídia nacional. É importante salientar que, 

conforme a Constituição Federal em seu artigo 216, os fósseis constituem patrimônio cultural e por 

tal motivo devem ser conservados. Ainda, o estudo dos fósseis permite a compreensão da evolução 

da vida na Terra e consequentemente a nossa própria história. Ademais, é fato notório e 

amplamente aceito, o fascínio exercido pelas criaturas pré-históricas em populações das mais 

variadas faixas etárias. Desta forma, fica clara a necessidade e a relevância da divulgação deste 

inestimável patrimônio, tanto para a questão turística quanto para questões culturais e de ensino. 

A justificativa do processo por Dispensa de Licitação é justificável, tendo em vista que a 

Administração Pública Municipal de Agudo procedeu a realização de 02 (duas) tentativas de 

licitação na modalidade Pregão, sendo uma de forma Presencial – Edital 15/2021, que restou 

fracassada, e outra de forma Eletrônica – Edital 28/2021, que foi declarada deserta. Desta forma, a 

secretaria requisitante procedeu pesquisa de preços no mercado de artistas que executam os 

serviços de reconstruções de réplicas, conforme pesquisas anexas ao processo, e levando em 

consideração o preço ser o mesmo estimado para as licitações anteriormente citadas, demonstrando 

haver coerência entre as demais propostas de preços recebidas, e ainda por estar devidamente 

amparada em Lei, esta municipalidade decidiu realizar a solicitada aquisição.   

 

4 – DA ENTREGA DOS MATERIAIS: 

4.1. As reconstruções deverão ser instaladas junto ao Largo Aldo Berger, em local específico 

a ser definido pela SEDECT, no prazo de 150 (Cento e cinquenta) dias a contar da assinatura do 

contrato, com envio da nota de empenho. 

4.2. As reconstruções devem ser entregues novas, montadas e completas, sem marcas de 

danos, estar dentro das especificações mínimas exigidas ou superiores e atender as normas e 

padrões de segurança e qualidade vigentes. 

4.3. As reconstruções devem corresponder às características anatômicas dos animais, 

conforme descritas nos artigos científicos. 
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5 - OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR: 

5.1. É necessária a descrição dos equipamentos e comprovação de suas características por 

meio de documento técnico do fabricante (prospectos, catálogos, manuais, etc.); 

5.2. Responsabilizar-se pelos entrega do objeto, incluindo substituição parcial ou integral do 

mesmo; 

5.3. Os itens deverão ser entregues no prazo máximo de 150 dias. Após recebimento da Nota 

de Empenho pela CONTRATADA. 

5.4. Os itens com defeitos estruturais ou de pintura, deverão ser reparados ou substituídos em 

até 30 dias corridos, a contar da notificação emitida pelo fiscal do contrato. 

  

6- DOS VALORES: 

 6.1. A empresa Contratada compromete-se a entregar as réplicas conforme os seguintes 

valores: 

 Item 01: 01 Unidade Reconstrução de réplica de dinossauro do Período Triássico, com alto 

nível de detalhes, respeitando características anatômicas, pintura realista e texturização, para 

exposição em área externa. Materiais: Poliestireno, PVC, resinas, poliuretano, tinta automotiva, 

madeira e ferro. Bagualosaurus agudoensis, com 2,5 metros de comprimento, com o valor total de 

R$ 7.620,00. 

  Item 02: 01 Unidade Reconstrução de réplica de dinossauro do Período Triássico, com alto 

nível de detalhes, respeitando características anatômicas, pintura realista e texturização, para 

exposição em área externa. Materiais: Poliestireno, PVC, resinas, poliuretano, tinta automotiva, 

madeira e ferro. Macrocollum itaquii, com 3,5 metros de comprimento, com o valor total de R$ 

8.270,00. 

              Item 03: 01 Unidade Reconstrução de réplica de dinossauro do Período Triássico, com 

alto nível de detalhes, respeitando características anatômicas, pintura realista e texturização, para 

exposição em área externa. Materiais: Poliestireno, PVC, resinas, poliuretano, tinta automotiva, 

madeira e ferro. Erythrovenator jacuiensis, com 2 metros de comprimento, com o valor total de R$ 

5.020,00. 

              Item 04: 01 Unidade Reconstrução de réplica de dinossauro do Período Triássico, com 

alto nível de detalhes, respeitando características anatômicas, pintura realista e texturização, para 

exposição em área externa. Materiais: Poliestireno, PVC, resinas, poliuretano, tinta automotiva, 

madeira e ferro. Erythrovenator jacuiensis, com 2 metros de comprimento, com o valor total de R$ 

6.070,00. 

              Item 05: 01 Unidade Reconstrução de réplica de dinossauro do Período Triássico, com 

alto nível de detalhes, respeitando características anatômicas, pintura realista e texturização, para 

exposição em área externa. Materiais: Poliestireno, PVC, resinas, poliuretano, tinta automotiva, 

madeira e ferro. Pampadromaeus barberenai, com 1,2m de comprimento, com o valor total de R$ 

4.770,00. 

 Totalizando R$ 31.7500,00 (trinta e um mil setecentos e cinquenta reais). 

 

7 –DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

7.1. O pagamento será efetuado em até 05 (cinco) dias úteis após a entrega de cada item. 

7.2. Os recursos somente serão liberados para pagamentos após ter sido realizada a devida 

conferência/vistoria no objeto e condicionados à apresentação da nota fiscal. 

7.3. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de 

liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

8 – DO ORÇAMENTO:  

Secretaria Dotação Rec. 

SEDECT 2143 001 

 



9- RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO: 

9.1. O recebimento e fiscalização dos serviços ficará a cargo da Secretária de 

Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo, Sra. Djulia Regina Ziemann, na forma prevista 

nas Letras “a” e “b” do Inciso II do Artigo 73 da Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações. 

9.2. Se verificada desconformidade dos mesmos em relação às especificações exigidas 

anteriormente no processo, a licitante vencedora deverá promover as correções necessárias no prazo 

máximo de 03 (três) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas no processo. 

 

10 – DO FUNDAMENTO LEGAL:  
Artigo 24, Inciso V, da Lei Federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e posteriores alterações. 

 

  Agudo, 18 de agosto de 2021.                                                                

                                                                                                             

 

              DJULIA REGINA ZIEMANN 

Secretária de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo 

 

 

 

Com base no artigo 26 da Lei Federal 8.666/93, Ratifico o presente processo de Dispensa de 

Licitação.                                      

 

Agudo, 18 de agosto de 2021. 

 

 

 

                                                     LUÍS HENRIQUE KITTEL                                                      
                                                                                                        Prefeito Municipal 


