
PROCESSO LICITATÓRIO PREFE Nº 116/2022 

DISPENSA DE LICITAÇÃO PREFE Nº 012/2022 

 

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 apresentação de Cinema família na praça, com transmissão do filme 

especial Natal do Sherek duração 0.30 minutos. Apresentação dos personagens 

Sherek, Fiona, Biscoito e Gato de Botas, Bonecos fantasia tamanho Real. 

Caminhão trio elétrico com sistema de som digital iluminação gerador de Energia 

painel de LED 3x2 de alta resolução P3 . Ainda com camarim e palco no trio 

elétrico. Que será realizado no dia 13 de dezembro de 2022, fazendo parte da 

Programação Natalina 2022 do Município de São Domingos/sc. 

 

III –  JUSTIFICATIVA: 

Solicito Dispensa de Licitação para a realização deste evento, que terá a apresentação de 

cinema em família, fazendo parte das atividades do Natal. Proporcionar a população em 

geral, as festividades de final de ano, pois esta data possuí um grande valor sentimental e 

entende-se que se faz necessário,  lazer e bem-estar aos munícipes e visitantes. 

Proporcionar Unidades de Saúde com sinalização adequada de acessibilidade para os 



deficientes visuais, sejam estes completamente cegos, ou com baixa visão, 

proporcionando faixas em alto-relevo para auxiliar na locomoção pessoal dos mesmos. 

 

IV – FUNDAMENTO DA DESPESA: 

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

de 2022. 

 

V – DOS VALORES e ORÇAMENTOS: 

O valor total do presente é de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para execução do objeto 

desta dispensa. 

 

VI - FORNECEDOR: 

Contratada: 

EJD EVENTOS LTDA 
CNPJ n. 35.158.634/0001-51 

 

 

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, 18 de novembro de 2022. 

 

MÁRCIA WEBER  

Secretária Municipal de Educação Cultura e Esportes 



 

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, 18 de novembro de 2022. 

 

 

MARCIO LUIZ BIGOLIN GROSBELLI 

Prefeito Municipal 


