
MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

 

 

 

Processo administrativo n. 32/2017 

 

Inexigibilidade de Licitação n. 02/2017 

 

 

Ticiana Goreti Moreira, Secretária de Educação, Cultura e Esportes, no uso das suas 

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

 

 

 

01 - OBJETO 

 

Contratação de pessoa jurídica do ramo artístico para a prestação de serviços consistente 

na realização, no Município de Lacerdópolis, de um show teatral, artístico e musical em 

comemoração às festividades natalinas, com aproximadamente 01 (uma) hora de 

duração e show pirotécnico com duração de 05 (cinco) minutos, a ocorrer no dia 21 de 

dezembro deste ano, em horário a ser definido, incluído no preço todo o material 

(iluminação, palco, sonorização, figurino) e gastos com a equipe (alimentação e 

estadia). 

 

 

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. 

 

A realização de show e outros eventos em comemoração as festividades natalinas é feita 

todo ano, sendo que é uma data já esperada pelos munícipes. Todos os municípios da 

região fazem algum tipo de comemoração e trazem atrações para alegar o público. 

 

 

03 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

A inexigibilidade da licitação concernente à despesa especificada neste processo tem 

amparo na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993: 

 



Art. 25 - É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em 

especial: 

[...] 

III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através 

de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela 

opinião pública. 

[...] 

 

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

 

 

04 - FORNECEDOR 

 

EVERTON PIRES SERVEIRA MEI, nome fantasia “Caravana da Alegria”, pessoa 

jurídica de direito privado, com sede na Rua Horácio Vargas, n. 39, centro, Coxilha/RS, 

inscrita no CNPJ 13.943.662/0001-47, neste ato representada por seu sócio 

administrador, Sr. Everton Pires Serveira, brasileiro, maior, casado, RG 9084363283 e 

CPF 001.915.390/23. 

 

 

05 - RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR 

 

A razão da escolha deve-se ao fato de que a empresa supracitada se deve primeiro e 

principalmente ao fato de ser do ramo artístico, sendo certo que, em que pese existir 

outras empresas do ramo e que apresentaram orçamento, nenhum espetáculo é igual das 

empresas.  

 

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

os seus trabalhos, a organização etc., serem de amplo conhecimento. Prova disso, é a 

extensa agenda de shows, inclusive, municípios daqui da região (Ibicaré...) 

 

O terceiro e último motivo é que apresentou o menor preço dentre as empresas que 

cotaram. 

 

 

06 - VALOR DO OBJETO 

 

O valor a ser pago pela prestação dos serviços é R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos 

reais), pago quando do término da prestação do serviço. 

 

 

07 – VIGÊNCIA 

 

O prazo de vigência é 31 de dezembro de 2017. 



 

08 - EXECUÇÃO 

 

8.1 – O espetáculo/show deverá ocorrer no dia 21 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 21 de dezembro de 2017. 

 

 

09 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

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

 

ORGAO 03- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS JURÍDICOS 

UNIDADE 01- SECR.DE ADMINISTRAÇÃO E SERV.JURÍDICOS 

Proj/At.       04.122.1002.2.003-MANUT.SERV.ADMINSTR.PESSOAL E MATERIAL 

Compl.Elem.  3.3.90.39.23.00.00.00 – Festividades e Homenagens (8)  

Recurso 0000-Recursos Ordinários 

 

 

10 - JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

 

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

 

Lacerdópolis, 28 de novembro de 2017. 

 

 

___________________________________________ 

Comissão de Licitações 

 


