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PROCESSO LICITATÓRIO PREF Nº 045/2022 

DISPENSA DE LICITAÇÃO PREF Nº 008/2022 

 

 

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;” 

 

 

II – OBJETO: 

Serviço de um  instrutor  para conduzir os trabalhos de organização, 

manutenção, consertos  dos instrumentos da Fanfarra Municipal, ministrar as 

aulas, para a abertura da semana da Pátria e conduzir o Desfile Cívico de  2022.  

será no período noturno, iniciado em 09/05 a 09/09/2022, carga horária de 10 

horas semanais sendo realizando, levantamento dos materiais, organização a 

manutenção e conserto dos instrumentos e três vezes por semana ensaio das 

aulas com os alunos da Fanfarra Municipal. 

 

III –  JUSTIFICATIVA: 

Dado a necessidade do trabalho ser realizado no município para desfile na data de 

07/07/2022, considerando que no município devido a dificuldade em encontrar 
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profissional com conhecimento e disponibilidade para tal tarefa, importante para o setor 

cultura e patriota. 

 

IV – FUNDAMENTO DA DESPESA: 

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

de 2022. 

 

V – DOS VALORES e ORÇAMENTOS: 

 

Valor de R$ 10.000. A forma de pagamento será em 04 (quatro) parcelas no valor R$ 

2.500,00 cada parcela, com pagamento da primeira parcela em 09/06/2022, segunda 

parcela em 09/07/2022, terceira parcela em 09/08/2022 e quarta e última parcela em 

09/0 

VI - FORNECEDOR: 

Contratada: 

MARCIO LUIZ BRUM 65228863915 
CNPJ: nº  34.330.721/0001-81 

 
 

VII – PRAZO: 

O prazo de sua vigência de 6 (seis) meses a contar da data de assinatura do contrato, não 

podendo ser prorrogado. 

 

 

VII – DETERMINAÇÃO: 

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

com as condições acima elencadas. 
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São Domingos/SC, 09 de maio de 2022. 

 

 

MARCIA WEBER 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura 
 

 

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, II, 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, 09 de maio de 2022. 

 

 

MÁRCIO LUIZ BIGOLIN GROSBELLI 

Prefeito Municipal 


