
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 01/2015 
 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
 

 O Município de São Miguel da Boa Vista/SC, pessoa jurídica de direito publico, 
estabelecido na Rua São Luiz, 210, inscrita no CNPJ nº. 80.912.124/0001-82, 
representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. GILNEI ANTÔNIO GUTH, 
brasileiro, casado, prefeito, inscrito no CPF sob o nº. 469.398.579-15 e Carteira de 
Identidade nº. 5.041.812, residente e domiciliado na Rua São Luiz, s/n, Centro, na 
cidade de São Miguel da Boa Vista/SC e Comarca de Maravilha/SC, com amparo na 
Lei Municipal nº. 940/2014; no artigo 25 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações e 
considerando as razões a seguir expostas: 
 

1) Considerando o  disposto no inciso III, do art. 25, da Lei nº. 8.666/93; 
2) Considerando o direito de todos e o dever do Poder Público em desenvolver 

atividades voltadas a Cultura e o contido na Lei Municipal nº. 940/2014; 
3) Considerando que a cultura gaúcha tem fortes laços/traços com os 

Munícipes Miguelboavistenses; 
4) Considerando que o conjunto musical que ora está sendo contratado é 

referência na cultura gaúcha sendo consagrado pela opinião pública 
regional, principalmente dentro dos limites do Município de São Miguel da 
Boa Vista/SC; 

5) Considerando que as situações acima descritas tornam 
desnecessária/inviável a realização de processo licitatório. 

 
 

R E S O L V E: 
============ 

 
I - DISPENSAR o Processo Licitatório para contratação de serviços de 
animação musical e acompanhamento de baile em comemoração alusiva ao 
aniversario do Município de São Miguel da Boa Vista/SC, no dia 10 de janeiro 
de 2015, a ser realizado no centro comunitário - ASSAMIG 

 
II - Autorizar a contratação direta, por inexigibilidade de licitação, da empresa S.D. 
SONORIZAÇÃO E EVENTOS EIRELI-ME (TCHE KAKAREKO), pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 19.994.677/0001-10, com sede na Vila 51, 
s/n°, Centro, na cidade e Comarca de Maravilha/SC. 
 
III - Os serviços de animação musical e acompanhamento de baile, em 
comemoração alusiva ao aniversario do município de São Miguel da Boa Vista/SC, 
dar-se-á no dia 10 de janeiro de 2015, com inicio as 23:00hs e término as 04:00hs 
do dia 11/01/2015, com um intervalo de 15 minutos. 
 
IV - O Conjunto Musical TCHÊ KAKAREKO deverá se apresentar ao vivo, com, no 
mínimo, 05 integrantes, instrumentos musicais e equipamentos próprios que 



garantam a qualidade do som/serviço, o qual será inspecionados pela 
administração. 
 
V - O evento/baile será realizado no Centro Comunitário ASSAMIG de São Miguel 
da Boa Vista/SC, no dia e horário apontado no item III deste Edital. 
 
VI - O valor a ser pago, pelos serviços do Conjunto Musical Tchê Kakareko, será de 
R$ 10.000,00 (dez mil reais).         

       
VII - As despesas para execução do Contrato correrão por conta das seguintes 
dotações orçamentárias: 

2.004 - Manutenção das Atividades da Administração Geral. 
 
VIII - O valor mencionado no item VI será efetuado até o dia 12 do mês subsequente 
a prestação do serviço e mediante apresentação de Nota Fiscal. 
 
IX - Em caso de inexecução contratual prevista no art. 78 da Lei nº. 8.666/93, por 
culpa da Contratada, fica estabelecido à multa de 50% (cinqüenta por cento) sobre o 
valor mencionado no item VI, atualizado monetariamente pelos índices iniciais. 
 
X - A contratação poderá ser rescindida por mútuo acordo, desde que a vontade de 
rescindir seja comunicada com antecedência de, no mínimo, 03 (três) dias do 
evento, por documento devidamente assinado e protocolado. 
 
XI - Este Processo Licitatório será, devidamente, publicado e afixado no Mural 
Publico e no Site da Prefeitura Municipal de São Miguel da Boa Vista/SC, para 
conhecimento e consulta dos interessados. 
 
XII - Para as questões decorrentes da inexecução dos termos deste Processo 
Licitatório fica eleito o Foro da Comarca de Maravilha/SC, com renuncia expressa de 
qualquer outro, por mais privilegiado ou especial que possa ser. 
 
  Publique-se no local de costume. 
 
    São Miguel da Boa Vista/SC, 05 de Janeiro de 2015. 
 
 
 
 
 
 

Gilnei Antonio Guth 
Prefeito Municipal 

 

Edson Cesar Rigotti 
Presidente da CML 

Gilberto Jose Miorando 
Assessor Jurídico 

 
 


