
 
MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

 

 

 

Processo administrativo n. 42/2021  

 

Dispensa de Licitação n. 03/2021 

 

 

Município de Lacerdópolis, pessoa jurídica de direito público interno, com endereço na Rua 31 de 

março, n. 1050, centro, Lacerdópolis/SC, CEP 89660-000, CNPJ 82.939.471/0001 – 24, neste ato 

representado pelo prefeito, Sérgio Luiz Calegari, no uso das suas atribuições legais, em 

conformidade a Lei 8.666/93, torna público o presente edital, no uso das suas atribuições legais, 

em conformidade a Lei 8.666/93, torna público o presente edital. 

 

 

01 - OBJETO 

 

Contratação direta, uma vez que dispensada a licitação (art. 24, inciso II da Lei n. 8.666/93), 

com as alterações promovidas pelo Decreto Federal n. 9.412 de 18 de junho de 2018, o qual 

aumentou o valor para dispensa de licitação para R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos), 

através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, com autorização e fundamento 

na Lei Ordinária Municipal n. 2.276 de 1º de dezembro de 2021 (anexa), com recursos próprios 

e/ou vinculados, de empresa para que no dia 22 de dezembro de 2021 preste os seguintes serviços, 

por no mínimo 2 horas e 30 minutos: Trio Elétrico para desfile, nas ruas e participação no protocolo 

com sonorização e som para apresentação da Banda; Família Noel, Papai Noel, Mamãe Noel; Um 

Robô de LED de três metros de altura; Um Robô de LED de dois metros de altura; Casal Mickey 

e Minnie, vestidos com roupas Natalinas; Princesa Frozen e Capitão América, Show de 

02h30minhras com a Banda INDEXÃO, conforme documentos anexos. 

 

 

02 - JUSTIFICATIVA 

 

Justifica-se a necessidade de contratação na medida em que o Município de Lacerdópolis não 

dispõe de profissional com referida qualificação para a realização do evento. 

 

O ano de 2021 está encerrando e com ele vem as festas de finais de ano, dentre elas o Natal – 

momento mágico e de grande celebração por todos, independentemente de religião. Sendo tradição 

e muito aguardada por todos, nossa cidade já tem como tradição a decoração dos espaços públicos 

no município, com iluminação e enfeites, o que influencia diretamente na economia local com 

venda de produtos e alimentos em geral, propiciando a população momentos de lazer e felicidade, 

principalmente nas crianças que aguardam esperançosamente o bom velhinho chegar. Assim sendo 

justifica-se a contratação de empresa para o entretenimento do dia 22 de dezembro de 2021, a 

partir das 18 horas. O evento contará com um trio elétrico que estará passando nas ruas convidando 



 
à todos para o evento que irá acontecer as 19h30, irão participar no protocolo com sonorização e 

som para apresentação da Banda, um Robô de LED de três metros de altura, um Robô de LED de 

dois metros de altura, casal Mickey e Minnie, vestidos com roupas Natalinas, Princesa Frozen e 

Capitão América que irão interagir com o público em geral e show de 02h30min com a Banda 

INDEXÃO, a qual irá alegar o evento, propiciando momentos de socialização para toda família e 

comunidade, haja vista o afastamento social ocasionado pela pandemia COVID 19. Informa ainda 

que será adquirido balas e pirulitos (prevista em licitação própria) os quais serão distribuídos nesse 

evento e nos demais que iniciarão no dia 03/12 até 24/12/2021, os quais serão distribuídos tanto 

na cidade quanto no interior. A contratação de tal empresa tem por finalidade abrilhantar o 

sentimento de Natal a população do Município de Lacerdópolis, principalmente as crianças. 

 

O evento em si é um estímulo e um investimento à cultura. 

 

Anexo material que traz o cronograma do evento. 

 

 

03 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

A dispensa de licitação concernente à despesa especificada neste processo tem amparo no art. 24, 

inciso II, ambos da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações promovidas pelo 

Decreto Federal n. 9.412 de 18 de junho de 2018, o qual aumentou o valor para dispensa de 

licitação para R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos). 

Ante o exposto, é inexigível licitação para o objeto que se pretende contratar. 

 

 

04 - FORNECEDOR 

 

EJD EVENTOS LTDA nome fantasia “MIX EVENTOS”, pessoa jurídica de direito privado, com 

sede na Rua Roma, n. 462 E, Bairro Líder, Chapecó/SC, CEP 89.805/350, inscrita no CNPJ 

35.158.634/0001-51, neste ato representada por seu sócio administrador, Sr. Ezequiel José Dias, 

brasileiro, RG 51.0003.286-7 e CPF 021.794.870-70. 

 

 

05 - RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR 

 

A razão da escolha deve-se primeiramente ao fato de que a empresa supracitada foi a que ofertou 

o menor preço.  

 

O segundo motivo é o fato da empresa escolhida ter se apresentado noutros locais já e os seus 

trabalhos serem reconhecidos (documentos anexos). 

 

 

06 - VALOR DO OBJETO 

 



 
06.1 - O valor a ser pago pela prestação dos serviços é R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que será 

pago quando do término da prestação do serviço. 

6.2 - O preço acima comporta todas as despesas para execução dos serviços e não sofrerá reajuste 

nem atualização de valores. 

 

6.3 – O pagamento será feito até o 10º dia útil do mês subsequente a prestação dos serviços, 

mediante apresentação de nota fiscal e relatório pormenorizado das atividades desenvolvidas (pode 

ser imagens de vídeo). 

 

6.4 - O número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ constante da nota fiscal deverá 

ser aquele fornecido na fase de apresentação de propostas. 

 

6.5 – Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que for imposta à contratada, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso 

gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária. 

 

6.6 - Não serão pagos valores antecipadamente. 

 

6.7 - Os dados bancários para pagamento serão indicados posteriormente. 

 

6.8 – A Nota Fiscal ou outro documento fiscal correlato deverá ser emitido ao Município de 

Lacerdópolis (CNPJ 82.939.471/0001-24). 

 

6.9 - A apresentação do documento fiscal que apresentem incorreções ou contrarie essas exigências 

inviabilizará o pagamento e serão devolvidas, isentando Município de Lacerdópolis do 

ressarcimento de qualquer prejuízo para o fornecedor. 

 

6.10 - As Notas Fiscais devolvidas pelos motivos mencionados nos itens anteriores serão pagas 

em até 10 (dez) dias da reapresentação. 

 

 

07 – VIGÊNCIA 

 

O prazo de vigência do contrato é 31 de dezembro de 2021, a iniciar-se com a publicação do 

mesmo na imprensa oficial do Município de Lacerdópolis (art. 61, § único da Lei 8.666/93). 

 

 

08 - EXECUÇÃO 

 

8.1 – O espetáculo/show deverá ocorrer no dia 22 de dezembro deste ano, cabendo a empresa 

contratada incluir referida data na sua agenda. 

 

8.2 – Como o espetáculo faz parte de um conjunto de eventos em comemoração às festividades 

natalinas, existindo outras programações para o mesmo dia, portanto, o horário e local serão 

definidos pela Administração em até 05 (cinco) dias antes da ocorrência do mesmo. 



 
 

8.3 – A contratada considera-se ciente com assinatura do contrato de que poderá ocorrer atrasos 

no dia do espetáculo/show ou alteração da programação, respeitado, sempre, o dia 22 de dezembro 

de 2021. 

 

8.4 - A prestação de serviços deste processo licitatório ou administrativo de dispensa ou 

inexigibilidade de licitação ocorrerá conforme Decreto n. 30 de junho de 2019. 

 

 

09 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta do orçamento vigente: 

 

ORGAO 03-SECR.DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS JURÍDICOS 

UNIDADE 01-SECR.DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS JURÍDICOS 

Proj/At. 04.122.1002.2.003-MANUT. DOS SERVIÇOS ADM. PESSOAL E 

MATERIAL 

Compl.Elem.  3.3.90.30.15.00.00.00 - Material para Festividades e Homenagens (12) 

Compl.Elem.  3.3.90.39.23.00.00.00 - Festividades e Homenagens (12)  

Recurso 0000-Recursos Ordinários 

 

 

10 - JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

 

O preço equivale ao valor pago à contratada pelos serviços regularmente contratados. 

 

Não obstante, é o menor entre as 03 (três) empresas que forneceram orçamento, sendo R$ 

16.300,00 (dezesseis mil e trezentos reais) e R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) os preços 

apresentados pelas empresas “ALEXANDRE NEGRI - EIRELI” (CNPJ 28.631.342/0001-91) e 

“BANDA DOCE PECADO” (CNPJ 18.540.667/0001-42), respectivamente. 

 

Lacerdópolis, 10 de dezembro de 2021. 

 

 

___________________________________________ 

Comissão de Licitações 

 


