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Oficio nº 2/2019 – Processo inexigibilidade 
 
 

Pinhal de São Bento, em 21/11/2019. 
 
 

DE: Secretaria de Saúde 
 
PARA:  Gabinete Prefeito Municipal 
Prezado Senhor: 
 
 

Pelo presente solicitamos a Vossa Senhoria a competente 

Autorização para a Aquisição de material educativo com temas da vigilância em 

saúde, para a Secretaria Municipal de Saúde deste Município., mediante LICITAÇÃO. 

O custo máximo estimado importa em um valor total de R$ 

6.680,00 (Seis Mil, Seiscentos e Oitenta Reais),  o prazo para a prestação dos serviços 

será de 12 Meses. 

 

 

Cordialmente, 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
EDSON JOSE DA SILVA 

Secretaria de Saúde  
 
 

  



 

 

2 

 

 

 

 

 

 

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 2/2019 

OBJETO: Aquisição de material educativo com temas da vigilância em 

saúde, para a Secretaria Municipal de Saúde deste Município.. 

MODALIDADE: Processo inexigibilidade. 

MOTIVO DA Inexigibilidade: Inexigível nos Termos do Inciso I, do Artigo 25 

da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 e suas alterações, em face de contratação de empresa 

para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos 

por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de 

marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido 

pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o 

serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades 

equivalentes. 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

Dotações 

Exercício da 
despesa 

Conta da 
despesa 

Funcional programática Fonte de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da 
fonte 

2019 2611 06.003.10.304.1001.2047 497 3.3.90.30.00.00 Do 
Exercício 

INFORMAÇÕES: Secretaria Municipal de Administração e Finanças setor de 

contabilidade. 

Pinhal de São Bento, em 21/11/2019. 

 

 

_________________________________ 

Sirlene Maria Stein Claudino 
CRC/PR 20585/0-8 

Contadora 
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PROCESSO DE LICITAÇÃO  - Processo inexigibilidade 

Face solicitação das Secretarias Municipais, e Justificativa da Comissão de 

Licitação, cujo teor versa sobre a Aquisição de material educativo com temas da 

vigilância em saúde, para a Secretaria Municipal de Saúde deste Município.. 

 

Autorizo a Inexigibilidade de Licitação, nos termos do Inciso I, do Artigo 25, da 

Lei Federal n.º 8.666/93 e suas posteriores alterações, para Aquisição de material 

educativo com temas da vigilância em saúde, para a Secretaria Municipal de Saúde 

deste Município.. 

 

I – Razão da Processo inexigibilidade 

Conforme preceitua o Inciso I, Art. 25 da Lei Federal n. º 8.666 de 21/06/93 e 

suas alterações, é inexigível de licitação.  

Art. 25 - É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de 

competição, em especial: 

 

I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser 

fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a 

preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de 

atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a 

licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, 

ainda, pelas entidades equivalentes. 

 

II – para contratação de serviços técnicos enumerados no artigo 13 desta lei, 

de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a 

inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. 

 

II – Escolha do proponente: 

a) Que a escolha do fornecedor do objeto esteja nos padrões que especifica 

a Lei. 

b) Que o valor seja compatível com o do mercado. 

 

Pinhal de São Bento, em 21/11/2019. 

 

JAIME ERNESTO CARNIEL 
Prefeito Municipal 
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JUSTIFICATIVA 

 
A Aquisição de material educativo com temas da vigilância em saúde, 

para a Secretaria Municipal de Saúde deste Município., dar-se-á pela ausência de 

outras empresas prestadoras deste mesmo serviço neste município de Pinhal de São 

Bento assim não há competitividade, ou seja, por haver inviabilidade de competição 

para atender a prestação dos serviços de telefonia móvel no município. 

Com efeito, os requisitos para que se opere legitimidade na prestação de 

serviços direto, torna-se necessário: 

 

  a) Que o proponente seja pessoa jurídica de direito privado: 

  b) Que o valor seja compatível com o praticado no mercado. 

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DA EDITORA 
AMIGOS DA NATUREZA LTDA, PARA Aquisição de material educativo com 

temas da vigilância em saúde, para a Secretaria Municipal de Saúde deste 
Município. 

 

Neste sentido, portanto, deverá o responsável pela prestação de serviços 

direto, sem licitação, que seja a mais viável em questão de distância e valor. 

Em face de todo o exposto, constatou-se que o proponente que melhor 

atendeu os requisitos foi à empresa EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA, 

cadastrada no CNPJ sob n° 04.096.738/0001-55, localizada RUA GOIAS, 765  - CEP: 

85960000 - BAIRRO: CENTRO CIDADE/UF: Marechal Cândido Rondon/PR. 

A contratada receberá um valor total de R$ 6.680,00 (Seis Mil, Seiscentos e 

Oitenta Reais), repassado o valor para até o 10º dia útil do mês seguinte. O pagamento 

será efetuado mensalmente conforme prestação dos serviços e descriminação abaixo: 

Lote: 1 - Lote 001 

Item Código do 
produto/serviço 

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço 
máximo 

Preço 
máximo 
total 

1 8998 Combate ao mosquito: uma tarefa 
de todos. ISBN: 978-85-61726-84-
3 Autor: Editora amigos da 
Natureza. 
 
Páginas: 20/colorido. 
 
Tamanho: Tabloide. 
 
Papel de impressão: papel bright 
52 g/m²  

500,00 UN 3,34 1.670,00 

2 8999 Lixo: o que você faz com o seu? 
ISBN: 978-85-9562-004-9. Autor: 

500,00 UN 3,34 1.670,00 
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Editoria amigos da natureza ltda. 
 
Páginas: 16/ colorido. 
 
Tamanho: Tabloide 
 
Papel de impressão: brigth 52g/m²  

3 9000 Operação fora mosquito Aedes 
aegypti. ISBN: 978-85-9562-028-
5. Autor: Editora amigos da 
natureza. 
 
Páginas: 16/ colorido. 
 
Tamanho: tabloide 
 
Papel de impressão: brigth 
52g/m².  

500,00 UN 3,34 1.670,00 

4 9002 Saneamento básico: meio 
ambiente, qualidade de vida, 
saúde. ISBN: 978-85-9562-021-6. 
 
Autor: Editora Amigos da 
Natureza Ltda. 
 
Páginas: 16/ colorido. 
 
Tamanho: tabloide. 
 
Papel de impressão: brigth 
52g/m².  

500,00 UN 3,34 1.670,00 

 
TOTAL 

 
6.680,00 

 

O fundamento para a Aquisição de material educativo com temas da 

vigilância em saúde, para a Secretaria Municipal de Saúde deste Município., será 

conforme o inciso I e II, do artigo 25, da lei federal n.º 8.666/93 e suas posteriores 

alterações. 

Em face disto à comissão de licitação constituída pelo Senhor Presidente, 

VANDERLEI KNIPHOFF e membros JAQUELINE GOMES DEMARCHI GRISA  e IVAN 

ALVES PRESTES, decidiram que a empresa acima citada executasse o objeto. 

 

Pinhal de São Bento, em 21/11/2019. 

 

 

Presidente da Comissão ________________________________ 

VANDERLEI KNIPHOFF 
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Membros da Comissão ________________________________ 

 

                JAQUELINE GOMES DEMARCHI GRISA   

 

    ________________________________ 

IVAN ALVES PRESTES 
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ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº  2/2019 
 

O Prefeito Municipal de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, no uso de 

suas atribuições e considerando o disposto do artigo 25, inciso I e II da Lei nº 8.666/93, 

e o pronunciamento emitido pela Assessoria Jurídica, RESOLVE pela Inexigibilidade de 

Licitação para a contratação da Empresa EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA, 

inscrita no CNPJ sob nº 04.096.738/0001-55, para prestação de  Aquisição de material 

educativo com temas da vigilância em saúde, para a Secretaria Municipal de Saúde 

deste Município., vez que se apresenta como única solução viável em razão da 

existência de um único particular para o fornecimento de tais serviços. 

 

Pinhal de São Bento, em 21/11/2019. 

 

 

 

JAIME ERNESTO CARNIEL 
Prefeito Municipal 

 

 

 


