
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/2022 

TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 007/2022 

 

1. PREÂMBULO: 

 

1.1. O MUNICÍPIO DE MONDAÍ, inscrito no CNPJ sob nº 83.028.415/0001-09, 

torna público o presente Termo de INEXIGIBILIDADE para a aquisição dos 

serviços constantes no item 04 – OBJETO, de acordo com o art. 26 da Lei Federal 

nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e regido pela mesma, diante das condições e do 

fundamento legal expressos no presente. 

1.2. Participa a seguinte Unidade Gestora: 

a)  Prefeitura Municipal de Mondaí – CNPJ: 83.028.415/0001-09 

1.3. Integram o presente Termo de Inexigibilidade, como se nele estivessem transcritos, 

os seguintes anexos: 

Anexo I:  Termo de Solicitação; 

Anexo II:  Documentos de habilitação; e 

Anexo III: Comprovante dos Valores do Mercado. 

2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

2.1. O presente Termo de INEXIGIBILIDADE encontra fundamentação legal no art. 

25, inciso I, da Lei nº 8.666/93 e alterações, que dispõe:  

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; 

 

 O Livro objeto dessa aquisição, é publicado com exclusividade pela contratada, 

responsável pela sua confecção e distribuição, bem como, além de existir a exclusividade, o 

produto detém características peculiares, escrito por Arno Koelln, próprio colonizador das 

terras mondaienses, então Porto Feliz, escrito originalmente em 1972, sendo essas 

características decisivas para contemplar o interesse público, que é a aquisição de um livro com 



 

amplo conteúdo histórico e cultural sobre a colonização do Município de Mondaí/SC, assim, 

reunido os pressupostos para a inexigibilidade de licitação. 

 

3. JUSTIFICATIVAS: 

3.1. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: O Município irá promover complexa 

programação em razão dos 100 anos de colonização do Município de Mondaí, na data de 20 de 

maio de 2022, dentre eles está previsto o lançamento da programação oficial, divulgação da 

logomarca, concurso de fotografia, eventos culturais, shows artísticos, desfiles, Sessão Solene 

na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, todos eventos importantes e que servirão para 

demonstrar toda a história do Município, que completará 100 anos de colonização.  

Considerando que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios, proporcionar os meios de acesso à cultura, conforme disposto no art. 23, inc. 

V da Constituição Federal de 1988, bem como competência dos Municípios a promoção e 

proteção do patrimônio-histórico-cultural local, sendo a data comemorativa de 100 anos de 

colonização um grande marco para a comunidade mondaiense e regional, e um momento 

importante para a valorização histórica e cultural. 

Considerando que o livro “Porto Feliz – A História de uma Colonização as Margens do 

Rio Uruguai”, foi concluído em 1972, foi lançado e publicado inicialmente em língua alemã 

em parceria com a Federação dos Centros Culturais 25 de Julho no Brasil, sendo essa publicação 

coordenada pelo amigo de Arno Koelln, Theo Kleine, sob o título original em língua alemã 

“Porto Feliz – Die Geschichte einer Siedlung am Rio Uruguai”, Em 1980, na gestão do prefeito 

Henrique Deiss, foi publicada a primeira edição em língua portuguesa e, em 2004, na gestão do 

prefeito Valdir Mallmann, a segunda edição. 

Os dados históricos compilados por Arno Koelln, que faleceu em 2013, são os mais 

importantes disponíveis para a memória da colonização de Porto Feliz, sendo fonte permanente 

de inspiração e consulta para leitores e pesquisadores. 

Dessa forma, faz-se necessária a aquisição de exemplares desta nova edição do livro, 

com novas imagens, com a finalidade de fomento à cultura, conhecimento e história 

Mondaiense, com o objetivo de promover e estimular o acesso à cultura, bem como proteger a 

história e expressões culturais dos grupos formadores do Município de Mondaí. 



 

 

3.2. ESCOLHA DO FORNECEDOR:  O Prestador de serviços foi escolhido por se tratar 

de empresa com idoneidade, além possuir a capacidade técnica desejável para o fornecimento 

dos serviços solicitados, sendo editora conhecida na Região, bem como possuir carta de 

exclusividade para fornecer o objeto, estando o livro registrado pela Editora na Câmara 

Brasileira do Livro, no ISBN (International Standard Book Number/ Padrão Internacional de 

Numeração de Livro) sob o nº. 978-65-89963-64-6. 

 

3.3. JUSTIFICATIVA DO PREÇO: O valor ajustado para a prestação dos serviços 

supramencionados condiz com o praticado no mercado. 

 Convém destacar que o TCU, tem o entendimento que é lícita a aquisição direta de 

livros, por inexigibilidade, desde que observado o estabelecido no art. 26 da Lei 8.666/93, in 

verbis: 

É lícita a aquisição direta de livros, por inexigibilidade de licitação, quando feita junto 

a editoras que possuam contratos de exclusividade com os autores para editoração e 

comercialização das obras, o que, porém, não isenta o gestor de justificar os preços 

contratados. Acórdão n.º 3.290/2011-Plenário, TC-030.180/2010-4, rel. Min. José 

Jorge, 7.12.2011. 

 Importante esclarecer que a editora ainda não realizou vendas do livro objeto dessa 

inexigibilidade, entretanto, foi realizada pesquisa em sites de outros municípios de livros 

vendidos pela editora, com características similares de tamanho, nº de páginas, e do mesmo 

autor, estando o preço de acordo com o valor do mercado. Além disso, a empresa apresentou 

Notas Fiscais de Vendas de livros para instituições privadas e públicas, que comprovam os 

valores rotineiramente praticados, em consonância com o entendimento do TCU (AC 1565/15 

– Plenário), bem como atendendo o Art. 26, Inc. III da Lei 8.666/93. 

 Além disso, ficou comprovada a inviabilidade de competição, sendo irracional a 

realização de Processo Licitatório na modalidade pregão. 

 

4. OBJETO: Aquisição de 200 exemplares do livro “Porto Feliz – A História de uma Colonização 

as Margens do Rio Uruguai”, do autor Arno Koelln, conforme especificações e quantitativos descritos 

no Termo de Inexigibilidade e Anexo I. 



 

ITEM DESCRIÇÃO QTD. UN. VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

01 Livro Impresso “Porto Feliz – A História de 

uma Colonização as Margens do Rio 

Uruguai”, medindo 14 x 21 cm, com 132 

páginas, incluindo serviço de editoração, capa, 

tratamento de imagens, ISBN, Ficha 

catalográfica e arte-finalização, impressão PB, 

Papel pólen LD80g, Schrink individual, cola 

PUR. 

200 Un. 24,35 4.870,00 

 

 

4.2. PRAZO DE EXECUÇÃO E FORMA DE EXECUÇÃO: 

4.2.1. Os itens deverão ser entregues no local, horário, e período solicitados pela entidade contratante, 

em excelente estado, no prazo de 20 dias a contar do recebimento da Autorização de Fornecimento. 

 

5. CONTRATADO: 

5.1. MARCLEI INES GOSSLER MAYER (EDITORA SCHREIBEN), inscrita no CNPJ nº 

29.229.947/0001-50, localizada na Linha Cordilheira, s/n, interior, Itapiranga-SC, CEP: 89896-000. 

 

6. PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO: 

6.1. O valor total contratado é de R$ 4.870,00 (quatro mil e oitocentos e setenta), para a 

aquisição de 200 exemplares, a serem pagos em única parcela, em até 20 dias úteis após 

recebimento da Nota Fiscal e entrega de todos os livros. 

6.2. Quando inadimplente, e período compreendido entre as datas do adimplemento e a 

prevista para o pagamento não for superior a quinze dias, o pagamento será monetariamente 

atualizado, a partir do dia de seu vencimento e até o de sua liquidação, segundo os mesmos 

critérios adotados para a atualização de obrigações tributárias do município de MONDAÍ, 

vigente na data de seu pagamento. 

6.3. Em caso de irregularidades na emissão do documento fiscal, o prazo de pagamento será 

contado a partir da regularização do mesmo. 

7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

7.1. As despesas provenientes da contratação do objeto do presente Termo correrão por 



 

conta da seguinte dotação orçamentária do exercício de 2022: 

Entidade: 01 – PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI 

Órgão: 11 – SECRETARIA DE CULTURA 

Unidade: 01 – Departamento de Cultura 

Projeto/Atividade: 2.032 – Manutenção Atividades Culturais 

Código Reduzido: 122 

Modalidade de Aplicações: 3.3.90 – Aplicações Diretas – 32.01 – Livros didáticos 

Fonte de Recursos: 000 – Recursos Ordinários 

 

8. REAJUSTE DE PREÇOS E EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: 

8.1. REAJUSTE DE PREÇOS: 

8.1.1. Havendo a prorrogação contratual, os preços serão reajustados pelo IGP-DI – Índice 

Geral de Preços – Disponibilidade Interna, da Fundação Getúlio Vargas, após 12 meses da data 

de realização do orçamento básico do edital que originou o presente contrato, de acordo com o 

art. 3º, § 1º da Lei Federal nº 10.192/01. 

 

8.2. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO–FINANCEIRO: 

8.2.1. O reequilíbrio econômico-financeiro será concedido para restabelecer a relação que as 

partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração 

para a justa remuneração do fornecimento do produto/equipamento, objetivando a manutenção 

do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobreviverem fatos 

imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou 

impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato 

do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. 

 

9.  FORO: 

 

9.1. O foro competente para dirimir possíveis dúvidas, após se esgotarem todas as tentativas 

de composição amigável, e/ou litígios pertinentes ao objeto do presente Termo de 



 

INEXIGIBILIDADE, independente de outro que por mais privilegiado seja, será o da Comarca 

de MONDAÍ/SC. 

 

10. LEGISLAÇÃO APLICADA: 

 

10.1. Aplica-se a este Termo de INEXIGIBILIDADE, nos casos omissos, a seguinte 

legislação:  

a) Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; 

b) Constituição do Estado de Santa Catarina de 1989; 

c) Lei Orgânica do Município de MONDAÍ; 

d) Lei Federal nº 8.666/93; 

e) Lei Federal nº 4.320/64. Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle 

dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal; 

f) Lei Federal nº 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor; 

g) Lei Federal nº 10.406/02 - Código Civil Brasileiro; 

h) Decreto-Lei nº 3.689/41 - Código de Processo Penal; 

i) Lei Federal nº 7.210/84 - Lei de Execução Penal; 

j) Lei Federal nº 12.846/13 - Lei Anticorrupção; e, 

k) Lei Complementar Federal nº 101/2000. Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

11. DELIBERAÇÃO: 

 

11.1. Nada mais havendo a tratar e tendo em vista todas as condições apresentadas retro, 

encerra-se o presente Termo de Inexigibilidade de Licitação, sendo assinado pelo responsável 

da unidade requisitante e pelos membros da Comissão Permanente de Licitações designados 

pela Portaria nº. 281/2021, encaminhe-se à Autoridade Competente para que produzam seus 

efeitos legais. 



 

Mondaí/SC, em 11 de maio de 2022. 

 

Sandra Regina Callai Schuh 

Secretária de Educação e Cultura 

 

 

 

     Comissão Permanente de Licitações: 

 

Fábio Junior Black Afonso Henrique Henkel Marcos Felipe da Silva 

Presidente Membro Membro 

Fiscal de Tributos Assistente Administrativo Diretor Geral de Licitações e 

Contratos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/2022 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2022 

 

I - OBJETO 

Aquisição de 200 exemplares do livro “Porto Feliz – A História de uma Colonização as 

Margens do Rio Uruguai”, do autor Arno Koelln, conforme especificações e quantitativos 

descritos no Termo de Inexigibilidade e Anexo I. 

II - ENCAMINHAMENTO 

Exmo. Sr., 

Encaminhamos à Vossa Excelência para ratificação o Processo de INEXIGIBILIDADE de 

Licitação nº 007/2022, para o qual solicitamos a possibilidade de viabilizá-lo, com a expedição 

do Termo de Ratificação do Processo. 

Mondaí (SC), 11 de maio de 2022. 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 

Fábio Junior Black Afonso Henrique Henkel Marcos Felipe da Silva 

Presidente Membro Membro 

Fiscal de Tributos Assistente Administrativo Diretor Geral de Licitações e 

Contratos 

 

 

 



 

 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/2022 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2022 

 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 

 

Considerando a necessidade de Aquisição de 200 exemplares do livro “Porto Feliz – A História 

de uma Colonização as Margens do Rio Uruguai”, do autor Arno Koelln, conforme 

especificações e quantitativos descritos no Termo de Inexigibilidade e Anexo I, considerando 

o Parecer Jurídico Favorável, RATIFICO a presente INEXIGIBILIDADE de Licitação, nos 

termos e condições constantes dos autos. 

Publique-se a presente decisão. 

 

Mondaí (SC), 11 de maio de 2022 

 

 

ELISEU BOHN 

Ordenador de Despesas 

Secretário de Administração e Fazenda 
 


