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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA 

 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022  

(Justificativa n° 001/2022) 

PROCESSO Nº 006/2022 

 

 

1. OBJETO:   

1.1. Contratação de empresa para realizar a gestão das redes sociais da Prefeitura (instagram e facebook), contando 

com a produção de conteúdo e material gráfico (cards, flyers, folders, cartazes, etc) e também assessoramento em 

eventos através das redes sociais, lives, etc. Além destas atribuições, a empresa também será responsável por auxiliar 

a Assessoria de Comunicação nas demandas diárias de todas as secretarias dentro deste escopo, e de acordo com as 

especificações solicitadas pelo Gabinete do Prefeito, de acordo com Anexo I. 

2. CONTRATADA: 

2.1. PEDRO PEREIRA ALVES 02585722058, inscrito no CNPJ sob o n° 39.276.564/0001-97, estabelecida no 

endereço: Rua Francisco Giuliani, nº 1309, Centro, Restinga Sêca/RS – CEP: 97.200-000. 

3. VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

3.1. O valor a ser pago corresponde ao montante total de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), sendo de R$ 

700,00 (setecentos reais) o valor mensal a ser pago. 

3.2. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias, após a realização do serviço e mediante entrega da nota fiscal 

para o Gabinete do Prefeito. 

3.3. Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da legislação que regula a matéria. 

3.4. O prazo de vigência do contrato será de 6 (seis) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado a 

critério da contratante com anuência da contratada, nos termos da lei. 

4. ORÇAMENTO: 

4.1. As despesas decorrentes deste processo serão por conta da seguinte dotação orçamentária: 

 

CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL 

04.122.1000.2.005 – Depto Administrativo do Gabinete – Manutenção do Gabinete do Prefeito 

CATEGORIA ECONÔMICA: 

3.3.90.39.47 –Serviços de Comunicação em Geral  

RECURSO FINANCEIRO:  

01– Recurso livre – Administração Direta Municipal 

5. JUSTIFICATIVA: 

5.1. Justifica-se a contratação, tendo em vista a necessidade em atender a alta demanda semanal da Assessoria de 

Comunicação do Município na elaboração de materiais gráficos para redes sociais. 

 Ressaltamos que no período de uma semana tem-se a demanda média de produção de 30 (trinta) cards, além de 

outros materiais gráficos que necessitam de mão de obra especializada. 

 Além disso, a contratação de empresa especializada é sugerida a fim de auxiliar e aprimorar o trabalho realizado 

através da assessoria de comunicação do Município, entregando ao munícipes maior clareza de informações, de 

forma ágil, elaborada com cuidado e esmero evitando assim prejuízos, informações compreendidas de maneira 

precipitada ou de forma errônea, que acabam por gerar entendimentos inadequados e gastos desnecessários. A partir 

deste desenvolvimento existe maior acompanhamento das informações que precisam ser divulgadas e procura-se 

maneiras diferenciadas para expô-las e apresentá-las ao público, de forma que se tornem mais interativas, objetivas  

e menos enfadonhas. 

6. JUSTIFICATIVA DE PREÇO: 

6.1. O preço ofertado pela empresa para a prestação dos serviços é compatível com os preços praticados no mercado. 

 

7. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações. 
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Com base no Artigo 26 da Lei Federal 8.666/93 e Lei Federal 8.883/94, RATIFICO, a presente DISPENSA DE 

LICITAÇÃO. 

 

 

 

Restinga Sêca, 17 de janeiro de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

       VILMAR JOÃO FOLETTO 
Vice Prefeito Municipal no 

exercício do cargo de Prefeito 
Municipal 

 

MARCELO SELHORST 
                         Procurador Jurídico 
                           OAB/RS 70.896 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                            

Fone/Fax: (55) 3261-3200 
Rua Moisés Cantarelli, nº 368 – Centro – CEP: 972000-000   

Restinga Sêca, terra de Iberê Camargo. Terra de Tradicionalistas 

CNPJ: 87.490.306/0001-51 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA 

ANEXO I 

 

ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS 

Item Descrição do Item Unid. Quant. Valor Unit. Valor (R$) 

1 

Contratação de empresa para gestão das 

redes sociais da Prefeitura (instagram e 

facebook), com produção de conteúdo, 

material gráfico (cards, flyers, folders, 

cartazes, etc) e também assessoramento 

em eventos através das redes sociais, 

lives, etc. Ainda auxiliará assessoria de 

comunicação nas demandas diárias de 

todas as secretarias dentro deste escopo. 

serviço 6 R$ 700,00 R$ 4.200,00 

                                                                                             Valor total: R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) 

 

 

 


