
PROCESSO N.º 29/2023 

 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
 

1 – DO OBJETO:  

Aquisição de 1.000 unidades do livro DINA e GUDO: A história de dois dinossauros que viveram há 

milhões de anos no município, a pedido do Gabinete do Prefeito.  

O material traz a história dos primeiros fósseis de dinossauros encontrados em nosso município em 

um conto de literatura infantojuvenil. 

 

2 – DA PRESTADORA DOS SERVIÇOS: 

O fornecimento dos livros, será prestado pela editora Free Press Comunicação e Marketing LTDA, 

inscrita no CNPJ 05.544.579/0001-77, localizada na Rua: Itapitocaí, nº 1320, CEP: 90.820-120, Porto 

Alegre-RS, emai: freepresscontato@gmail.com, fone: (51) 98425.6026. 

 

3 – DA JUSTIFICATIVA:  
 A empresa Free Press Comunicação e Marketing LTDA, é a empresa que detém todos os direitos 

autorais da obra Dina e Gudo: A história de dois dinossauros que viveram há milhões de anos no município 

de Agudo, sendo a única empresa autorizada a editar e comercializar a mesma, inviabilizando a competição 

decorrente da exclusividade da respectiva empresa.  

 A obra possui as seguintes características: Tamanho do livro: 20 cm x 20cm; Número de páginas: 16 

páginas + Capa; Papel: couchê colorido. 

 Os livros serão entregues em visitas oficiais realizadas pelo Prefeito Municipal e sua equipe de 

secretários, com o objetivo de divulgar o município, promovendo o conhecimento sobre o município e 

enfatizando a descoberta dos fósseis encontrados em nosso município. 
 

4 – VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  

4.1. Pelo fornecimento dos livros de literatura infantil, a CONTRATADA receberá o valor total de 

R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais), conforme especificado na tabela a seguir: 

 

ITEM 

 

QUANT. 

 

 

UNID. 

 

 

DESCRIÇÃO 

 

 

VALOR 

UNITÁRIO 

 

VALOR 

TOTAL 

01 1.000 Unid. Dina e Gudo: A história de dois dinossauros 

que viveram há milhões de anos no município 

de Agudo 

9,90 9.900,00 

Total: R$  

9.900,00 

 4.2. O Pagamento será efetuado em parcela única, em até 15 (quinze) dias após a entrega total, 

mediante apresentação de nota fiscal/fatura correspondente, sem qualquer forma de reajuste. 

 4.3. Caso ocorra atraso do pagamento por parte da Contratante, incidirá sobre o valor em atraso o 

percentual de 1% (um por cento), a cada 30 dias. 

 4.4. As retenções previdenciárias (INSS) e fiscais (ISSQN e IRRF) serão feitas na forma da Lei, pela 

Secretaria da Fazenda. Caso a empresa usufrua de algum benefício previsto em Lei, deverá apresentar 

documentação que comprove o mesmo. 

 

5 - DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS: 

A alteração dos preços para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato 

será por acordo entre as partes, na forma do artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei Federal 8.666/93 e 

posteriores alterações. 

 

6 - DO REAJUSTE DO PREÇO: 

 Os valores fixados no item 4 do presente Processo não serão reajustados. 
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7 – DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E EXIGÊNCIAS: 

 7.1. Os livros deverão ser entregues pela empresa contratada, em entrega única, sem ônus de frete, carga 

ou descarga, na Secretaria de Educação e Desporto, sito a Avenida Tiradentes, 1625, Centro, Agudo/RS. 

  7.2. A entrega dos livros deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias após o recebimento da Nota de 

Empenho.  

 

8 – DO RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO: 

 Para a fiscalização da entrega ficam designado os servidores Gabriel da Silva Puhl e Rochelly 

Tavares ambos do Gabinete do Prefeito Municipal, devidamente habilitada a tanto, para exercer ampla, 

cotidiana e rotineira fiscalização do fornecimento. 

 

9 – DO ORÇAMENTO: 

 A despesa decorrente do presente processo correrá por conta da seguinte dotação orçamentária: 

SECRETARIA DOTAÇÃO RECURSO 

Gabinete 3211 001 

 

10 – FUNDAMENTO LEGAL:  
Artigo art. 25, Caput, da Lei Federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações. 

          

Agudo, 15 de março de 2023. 

              

 

 

DANIELA ARGUILAR CAMARGO. 

Secretária de Administração e Gestão. 

 

 

 

 Em face aos elementos contidos no presente processo que trata de Inexigibilidade de Licitação, 

diante da comprovação apresentada nos autos, de que a empresa Free Press Comunicação e Marketing 

LTDA, possui todos os direitos autorais da obra Dina e Gudo: A história de dois dinossauros que viveram há 

milhões de anos no município de Agudo, sendo a única empresa autorizada a editar e comercializar a mesma, 

inviabilizando a competição decorrente da exclusividade da respectiva empresa. Além disso, comprova a 

referida, demais documentos anexos ao processo, além do documento apresentado pelo Gabinete do Prefeito 

como Termo de Referência. Da mesma forma, sabe-se da experiência da mencionada empresa. Em razão 

disso, reconheço ser inexigível, na espécie, a licitação, com base no art. 25, caput, Lei de Licitações. 

Autorizo a contratação e Ratifico o presente Processo de Inexigibilidade, com embasamento no artigo 26 da 

Lei Federal 8.666/93 observada às demais cautelas legais. Publique-se a súmula deste despacho. 

 

 

Agudo, 15 de março de 2023. 

 

 

 

LUIS HENRIQUE KITTEL. 

Prefeito Municipal 


