
Pagina 1/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO PREF Nº 077/2022 

DISPENSA DE LICITAÇÃO PREF Nº 010/2022 

 

 

 
I – FUNDAMENTO LEGAL: 

 
Art. 24. É dispensável a licitação: 

 
... 

 
II – para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea “a”, do 

inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a 

parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só 

vez;” 

(...) 
V - quando não acudirem interessados à licitação anterior a esta, justificadamente, não puder ser 

repetida sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas as condições preestabelecidas. 

 

 

 
 

II – OBJETO: 

 
REFERENTE A AQUISIÇÃO   DE CONJUNTO  COMPOSTO POR: TÚNICA, CALÇA E BOINA. 
TÚNICA: 01 (UMA) TÚNICA EM TECIDO OXFORD NA COR AZUL ROYAL COM DETALHES EM 
BRANCO, GOLA PADRE , LAPELA EM VELCRO COM FRANJAS E BOTÕES NOS OMBROS, 
DETALHES CRUZADOS NO PEITO EM FITA DOURADA E BOTÕES  DOURADOS. NAS COSTAS 
BORDADO O BRASÃO E NOME DO MUNICIPIO, NAS CORES ORIGINAIS, SENDO TAMANHOS: 
P,M,G,GG E EG.  CALÇA: EM TECIDO OXFORD NA COR AZUL ROYAL COM DETALHES EM 
BRANCO, ELÁSTICO NO COS, BOINA: EM TECIDO OXFORD NA COR BRANCA COM DETALHE NA 
COR AZUL ROYAL E ELÁSTICO NA PARTE ATRÁS. PARA TODOS OS INTEGRANTES DA 
FANFARRA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS/SC. 

III – JUSTIFICATIVA: 

 
Dado conta que o município lançou mão de procedimento licitatório na modalidade 

pregão, e, não acudi-o propostas, para a contratação, hora objeto desta dispensa, e que o 

valor da contratação está  a abaixo do teto limite da dispensa se decide pela 
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contratação direta, e também forma dada urgência para execução dos serviços referente 

ao desfile Civico que acontece 7 de setembro de 2022, onde é abrilhentado pelos 

integrante da fanfara municipal do municipio de São Domingos, considerando a 

necessidade de confecçionar roupas dos integrantes para poder todos estarem 

uniformizados para este ato importante para o nosso municipio 

 

IV – FUNDAMENTO DA DESPESA: 

 
As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta, do orçamento vigente 

de 2002.  

 

 

V – DOS VALORES e ORÇAMENTOS: 

 
ITEM ITINERÁRIO Uni Valor Unit. Valor total 

 

 

01 

urgência para execução da 

continuidade no atendimento ao desfile 

Civico que acontece 7 de setembro de 

2022, onde é abrilhentado pelos 

integrante da fanfara municipal do 

municipio de São Domingos, 

considerando a necessidade de 

confecçionar roupas do integrantes 

para poder todos estarem unifornizados 

para este ato importante para o nosso 

municipio 

 
 

 

 

Mês 

 

 

R$ 17.580,00 

 

 

R$ 17.580,00 

 

 
O valor total do presente é de R$ 17.580,00 (Desessete  Mil e quinhentos e oitenta  

reais), sendo de execução dos serviços contratados. Sendo que será pago na seguinte 

forma: Até o decimo quinto dia subsequente a execução dos serviços. 
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VI - FORNECEDOR: 

 
Contratada: 

 
 

GUILHERME AUGUSTO MARIANE- empresa de direito privado, com cede na Rua 
Rui Barbosa, 975, Bairro São José – São Domingos, CEP: 89835-000, com CNPJ n. 
34.960.574/0001-2 
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VII – PRAZO: 

 

Imediato 

 
 

VII – DETERMINAÇÃO: 

 
Desta forma, tendo as condições acima elencadas, determino que se proceda a contratação 

com as condições acima elencadas. 

São Domingos/SC, 22 de julho de 2022. 

 

 

 
MARCIA WEBER 

Secretaria Municipal de Educação 

 

 

 
VIII – RATIFICAÇÃO 

 

 

 
Em virtude da necessidade e das justificativas, aprovo e autorizo a 

contratação da empresa referida no corpo desta Dispensa de Licitação, com fundamento 

no art. 24, V, da Lei 8.666/93, atualizada. 

Determino que o setor de contratos verifique a documentação fiscal da 

referida empresa e confeccione o contrato com a mesma em no máximo 10 (dez) 

dias corridos da data deste termo. 

São Domingos/SC, 22 de julho de 2022. 

 

 

 
MARCIO LUIZ BIGOLIN GROSBELLI 

Prefeito Municipal 


