TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 PROCESSO Nº
324/2021
Conforme solicitações e parecer jurídico, optou-se pela inexigibilidade
de licitação na forma do art. 25, da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores à
despesa abaixo especificada.
OBJETO - Contratação de empresa visando o fornecimento de revistas
pedagógicas, Fonte do Saber, Editora uma luz no fim do túnel, com os seguintes
conteúdos: textos informativos e instrucionais, parábolas e fábulas, caça-palavras e
palavras cruzadas educativas, ética, curiosidades, adivinhas/charadas, ecologia,
boas maneiras e atualidades, cidadania, matérias educativas, temas para debates,
reportagem atualizadas, e demais atividades disciplinares. Os conteúdos devem ser
equivalentes ao ensino fundamental, ciclos iniciais (4º e 5º ano), incluso a
elaboração, confecção, digitação, diagramação, arte, correção, impressão e a
seleção dos conteúdos e das atividades, de forma parcelada (mensalmente) para os
alunos dos 5º Anos das escolas municipais, da área urbana e dos distritos
pertencentes a este Município durante a vigência do Contrato. Conforme abaixo
segue:
Item

Objeto

Quant

01 Revista pedagógica, Fonte do Saber, 3.200
Editora uma luz no fim do túnel, com os
seguintes

conteúdos:

textos

informativos e instrucionais, parábolas
e fábulas, caça-palavras e palavras
cruzadas

educativas,

curiosidades

ética,

adivinhas/charadas,

ecologia, boas maneiras e atualidades,
cidadania, matérias educativas, temas
para debates, reportagem atualizadas,
e demais atividades disciplinares. Os
conteúdos devem ser equivalentes ao
ensino fundamental, séries iniciais (4º
e 5º ano).
Incluso

a

elaboração,

confecção,

Unid

UN

Valor

Valor máximo

médio

total

R$16,30

R$52.160,00

digitação, diagramação, arte, correção,
impressão e a seleção dos conteúdos
e das atividades.
TOTAL

R$52.160,00

EMPRESA: EDITORA UMA LUZ NO FIM DO TÚNEL LTDA.
CNPJ Nº 04.357.719/0001-35.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para cobertura das despesas decorrentes desta
contratação serão utilizados recursos financeiros próprios do Município de Planalto,
Proveniente das seguintes DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
Conta da despesa

Funcional programática

Destinação de recurso

00970

07.121.12.361.1201.2036

3.3.90.32.00.00.00000

FORMA DE PAGAMENTO: Os pagamentos pertinentes ao objeto serão efetuados
em até 30 (trinta) dias da apresentação da respectiva nota fiscal.
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 31/12/2022.
VALOR TOTAL: R$ 52.160,00 (cinquenta e dois mil cento e sessenta reais).
Planalto-Pr, 06 de janeiro de 2022.

LUIZ CARLOS BONI
Prefeito Municipal

