
 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06/2022 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2022 - FUNDAÇÃO CULTURAL CAMPONOVENSE 

 

Camila Girardi Borges, Superintendente da Fundação Cultural Camponovense, no uso de suas 

atribuições legais e, em conformidade com o Art. 75, Inciso II, da Lei nº 14.133/21, torna público o 

Processo Licitatório nº 06/2022, conforme segue:                                

 

1. DO OBJETO DA DISPENSA 

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

NO RAMO MUSICAL/CULTURAL, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO FANFARRA 

MUNICIPAL. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

Trata-se de medida emergencial a fim de viabilizar a contratação de empresa especializada na 

preparação e execução de fanfarras, em caráter local e regional, tendo em vista a impossibilidade de 

contratação anterior (Edital de Chamamento Público lançado via Lei 13.019/214 que restou inexitoso), 

bem como a proximidade dos Eventos Culturais em que tradicionalmente a Fanfarra Municipal sempre se 

fez presente, em especial, Desfile Cívico de 07 de Setembro e Semana da Pátria, Outubro Rosa, Encontro 

Regional de Fanfarras e demais convites que tradicionalmente a Fanfarra é convidada. 

 A pertinência, necessidade e interesse público se fazem presentes, tendo em vista que, outra forma 

de contratação, implicará a inexistência de tempo hábil para ensaios dos alunos de 4 escolas que irão 

integrar a Fanfarra, e pelo fato de restar pouco mais de 1 mês para o Desfile Cívico de 07 de Setembro, 

logo, se evidência condição clara e indispensável para a eficácia da Dispensa de Licitação, preconizada 

pela nova lei e atual posicionamento do TCU, em recente esclarecimento acerca do tema. 

 

3. RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR 

Efetuada a pesquisa de preços junto à profissionais do ramo do objeto, e analisadas as propostas 

ofertadas, a empresa ACACIO ANTUNES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 16.651.126/0001-66, com 



 

 

endereço na Avenida Arthur Adolfo Santos, nº 204, 2º Andar, Parque das Andorinhas, no Município de 

Zortéa, Estado de Santa Catarina, foi selecionada para execução do objeto, uma vez que apresentou todas 

as documentações, válidas, exigidas para o procedimento, estando em dia com suas regularidades fiscais e 

trabalhistas, conforme documentação anexa. 

 

4. DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

Considerando, que os valores a serem pagos para essa aquisição estão condizentes com o valor de 

mercado, constatamos que para essa finalidade a aquisição, descrita acima, está adequada. 

Pela contratação da empresa para execução do Projeto Fanfarra Municipal, o município pagará o 

valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), diluídos em 04 (quatro) meses de serviços a serem 

prestados por 03 profissionais concomitantemente (01 maestro e 02 professores de percussão). 

Tabela dos valores: 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE 
VALOR 

MENSAL 

VALOR 

ANUAL 

01 

Contratação de Empresa Especializada 

na Execução do Projeto Fanfarra 

Municipal 

04 mês R$ 8.000,00 R$ 32.000,00 

 

5. DO FUNDAMENTO LEGAL 

A presente contratação encontra respaldo no inciso II, do art. 75, da Lei n. 14.133/2021, que 

dispõe o seguinte:  

 
Art. 75. É dispensável a licitação: 

[...] 

II - Para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais), no caso de outros serviços e compras; 

[...] 

 

6. DA VIGÊNCIA 

O prazo de execução e vigência será de 04 (quatro) meses, a contar da assinatura de contrato; 

 



 

 

7. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da presente dispensa de licitação, correrão por conta da seguinte 

Dotação Orçamentária: 

Organograma: Fundação Cultural Camponovense 

Programa: Cultura 

Ação: Manutenção das Atividades da Fundação Cultural 

Despesa: 4 – 3.3.90.00.00 / 0.1.00.0000 

 

 

 

 

CAMILA GIRARDI BORGES 

Superintendente da Fundação Cultural Camponovense 

Município de Campos Novos 

 


