
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITATÓRIO Nº. 05/2017 
 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
 
 O Município de São Miguel da Boa Vista/SC, pessoa jurídica de direito publico interno, 
estabelecido na Rua São Luiz, 210, inscrita no CNPJ nº. 80.912.124/0001-82, representado neste ato pelo 
Prefeito Municipal o Sr. VILMAR SCHMAEDECKE, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Linha 
Anta Gorda, s/n°, interior, neste Município, inscrito no CPF n.º 938.411.089-20, RG n°. 3.299.783 
DISPENSA 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 no dia 14 de 
janeiro de 2017, a ser realizado no centro comunitário - ASSAMIG, conforme lei municipal nº. 1030/2016, 
com fundamento no artigo 25 inciso III da Lei 8.666/93 e suas alterações, pelas razões a seguir expostas: 
 

1) Considerando o  art.25, inciso III, da lei 8.666/93 consolidada. 
2) Considerando o direito de todos e o dever do Poder Público em desenvolver atividades 

voltadas a Cultura regional. 
3) Considerando que a cultura gaúcha tem fortes traços no Município de São Miguel da Boa Vista. 
4) Considerando que o conjunto musical é referência na cultura gaúcha sendo consagrado pela 

opinião pública regional. 
5) Considerando que as situações acima descritas tornam inviável a realização de processo 

licitatório. 
 

RESOLVE: 
 
Art. 1º - Autorizar a contratação direta, por (inexigibilidade de licitação), de serviços de animação 

musical e acompanhamento de baile em comemoração alusiva ao 25° aniversario do Município de São 
Miguel da Boa Vista no dia 14 de janeiro de 2017, com inicio as 22:00 hs e término as 04:00 hs do dia 
seguinte, com intervalo de 15 minutos a combinar entre as partes, com integrantes ao vivo na equipe, 
com instrumentos musicais, incluindo impostos, ARTs, ou qualquer despesa que possa incidir sobre o 
objeto, a ser realizado no centro comunitário - ASSAMIG, conforme lei  nº. 1030/2016, do Conjunto 
Musical TCHÊ KAKAREKO, representado neste ato pela empresa S.D Sonorizações e Eventos EIRELI-
ME, com sede na VL 51, s/n°, no Município de Maravilha/SC, CEP 89874-000, inscrito no CNPJ sob o n° 
19994677000110, neste ato representado por Selmar Dallagnol, brasileiro maior, inscrito no CPF 
636.875.000-63 e RG 1.055.100.431, residente e domiciliado na VL 51, s/n°, no Município de 
Maravilha/SC, CEP 89874-000. 

  
Parágrafo único. O valor a ser pago pelo serviço será de R$ 9.600,00.         
       
Art. 2º. As despesas para execução do Contrato correrão por conta das seguintes dotações 

orçamentárias: 
 
2.004 - Manutenção das Atividades da Administração Geral. 

 
 Art. 3º. O pagamento será efetuado até o dia 12 do mês subsequente a entrega do objeto, mediante a 
emissão de Nota Fiscal. 
 
       Art. 4°. Fica fazendo parte integrante deste edital todas às clausulas da minuta de contrato 
constantes no anexo II deste edital. 
      Fazem parte integrante a este edital: 
 
ANEXO I DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 
ANEXO II MINUTA DE CONTRATO 
 
  Sendo assim, caracterizado o interesse público, necessário se faz a contratação da Empresa. 
 
 Publique-se no local de costume. 

     São Miguel da Boa Vista, SC, 12 de janeiro de 2017. 
 

VILMAR SCHMAEDECKE 
Prefeito Municipal 

 



ANEXO I 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA/SC 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 05/2017. 

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 
Para o presente Processo Licitatório, serão necessários a apresentação dos documentos 
abaixo relacionados, que deverão ser apresentados em original ou devidamente autenticados 
por Cartório ou por servidor público municipal, ou digitalmente quando for o caso. 
 
 REGULARIDADE FISCAL 
Regularidade Fiscal Comprovante de regularidade para com a Fazenda Federal. 
Regularidade Fiscal Comprovante de regularidade para com a Fazenda Estadual, da sede da 

empresa. 
Regularidade Fiscal Comprovante de regularidade para com a Fazenda Municipal. 
Regularidade Fiscal Comprovante de regularidade para com o FGTS. 
Certidão Negativa Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

 
 
MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. __/2017. 
CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS.  
 

O Município de São Miguel da Boa Vista, Estado de Santa Catarina, com sede na Rua 
São Luiz 210, inscrito no CNPJ N. º 80.912.124/0001-82 neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal o Sr. VILMAR SCHMAEDECKE, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Linha 
Anta Gorda, s/n°, interior, neste Município, inscrito no CPF n.º 938.411.089-20, RG n°. 
3.299.783, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa S.D. SONORIZAÇÕES E 
EVENTOS EIRELI – ME (TCHE KAKAREKO), CNPJ n° 19.994.677/0001-10, localizado na VL 
51, S/N, Centro, CEP 89874-000, Município de Maravilha, Estado de Santa Catarina, neste ato 
representado por Selmar Dall’ Agnol, CPF n° 63687500063, e RG n° 1055100431, residente e 
domiciliado na VL 51, s/n°, no Município de Maravilha/SC, CEP 89874-000, doravante 
denominado CONTRATADO, resolvem contratar o objeto do presente, conforme edital do 
Processo Inexigibilidade de licitatório n°05/2017, pelas seguintes clausulas: 
   
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL, sendo: 
 
ITEM QUANT UND DESCRIÇÃO 
01 01 SERVIÇOS Serviços de animação musical e acompanhamento de baile 

em comemoração alusiva ao 25° aniversario do Município de 
São Miguel da Boa Vista, no dia 14 de janeiro de 2017, com 
inicio as 22:00 hs e término as 04:00 hs do dia seguinte, com 
intervalo de 15 minutos a combinar entre as partes, com no 
mínimo 05 integrantes ao vivo na equipe, com instrumentos 
musicais e equipamentos que garantam a qualidade do 
serviço a ser inspecionados pela administração, a ser 
realizado no  comunitário - ASSAMIG, conforme lei  nº. 
1030/2017. 

Observação: 
Músicos   Instrumentos 
Selmar Dall’ Agnol    Gaita  
Paulo Gilberto da Silva  Guitarra 



Luiz A. R. dos Santos  Contrabaixo 
Denis Dall’ Agnol  Bateria 
Adalberto Luiz Gebel                                            Vocal 
 

A equipe contratada poderá fazer a substituição de até três componentes do grupo sem 
a prévia autorização do contratante desde que não comprometa a qualidade da 
apresentação. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS E FINANCEIRA 
 
                     DO PREÇO                

O preço é de R$ 9.600,00, (nove mil e seiscentos reais), para a realização dos Serviços 
acima especificados, incluindo-se nele o frete, tributos e demais custos. 
 
                     DA FORMA DE PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, até o dia 12 do mês 
subsequente a emissão da nota fiscal, através de depósito bancário em nome da contratada.                
 
                    DO REAJUSTAMENTO 

O valor apresentado pelo proponente não sofrera nenhum tipo de reajuste ou 
reequilíbrio. 
                    
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA 

Assumir a responsabilidade por todos os encargos trabalhistas, sociais previdenciárias e 
entre outros. 

O presente contrato não será de nenhuma forma, fundamento para a Constituição de 
vinculo trabalhista com empregados, funcionários, prepostos ou terceiros que a contratada 
colocar a serviço. 

É da contratada a obrigação do pagamento de tributos que incidirem sobre os serviços 
contratados, em qualquer esfera. 

Assumir todas as despesas com que se refere ao meio de transporte, estadia, e outras 
despesas que se fizerem necessárias para a realização dos serviços ora contratados. 

Cumprir todas as funções inerentes a atividades de assessora jurídica em juízo ou fora 
dele. 

Fazer-se representar manter durante a vigência contratual, profissional habilitado, para o 
bom andamento do objeto do presente contrato. 

As despesas decorrentes do cumprimento do presente contrato correrão por conta do 
projeto atividade: 
 
Proj/Atividade Modalidade de aplicação Descrição 
2.004 - Manutenção das atividades da 
administração geral. 

339000000 Aplicação direta. 

 
Manter o Município permanentemente informado sobre o andamento no que se refere o 

objeto.              
Permitir que os prepostos do Município inspecionem a qualquer tempo e hora o 

andamento dos serviços. 
 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
Fiscalizar e controlar através do secretario de Administração e Fazenda ora nominado 

fiscal do contrato, desde o inicio ate a aceitação definitiva do objeto da execução dos serviços.            
Transmitir por escrito determinações sobre possíveis modificações. 
Esclarecer as duvidas que lhe foram apresentadas. 
Cumprir as condições de pagamento, sendo que o pagamento sempre será nas datas 

acima especificadas.  



Fornecer à equipe contratada, todas as condições técnicas para a montagem da 
sonorização e local adequado para banho (chuveiro quente) e troca de roupa.  
                              
CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Nenhuma modificação poderá ser introduzida no objeto, sem o consentimento prévio do 
Município, mediante acordo escrito, obedecido os limites legais permitidos. 

Quaisquer comunicações entre as parte com relação a assuntos relacionados a este 
Contrato, serão formalizadas por escrito, em duas vias, uma das quais visadas pelo 
destinatário, o que constituirá prova de sua efetiva entrega. 

A fiscalização e o controle aludidos na clausula quarta, não implicarão qualquer 
responsabilidade executiva por parte do Município nem exoneração da Contratada no 
cumprimento de qualquer das responsabilidades aqui assumidas. 

Em virtude da invasão de dvds piratas feitos sem qualquer profissionalismo, sem a nossa 
autorização ou da gravadora, pedimos a compreensão do contratante no sentido de proibir a 
filmagem durante a apresentação do Grupo. 

Os casos omissos a este Contrato reger-se-ão pela legislação pertinente a matéria na lei 
Federal n. 8.666/93 e alterações posteriores. 

 
CLAUSULA SEXTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

A contratada que apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução 
de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na entrega do objeto, comportar-se 
de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a 
Administração Publica, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste e das demais 
cominações legais.  

Em caso de inexecução do objeto, não cumprimento dos prazos de entrega, erro de 
execução, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento ou não veracidade das 
informações prestadas, as partes estarão sujeitas às seguintes penalidades: 
 
I - advertência; 
 
II - multas: 
 

De 70% (setenta por cento), calculado sobre o valor global do contrato, por infração a 
qualquer clausula do contrato.  

No processo de aplicação de penalidades, é assegurado o direito ao contraditório e à 
ampla defesa, ficando esclarecido que o prazo para apresentação de defesa prévia será de 5 
(cinco) dias úteis contados da respectiva intimação. 

No caso de suspensão do direito de licitar, a licitante deverá ser descredenciada por 
igual período, sem prejuízo das multas previstas neste contrato e das demais cominações 
legais. 

O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 
data da notificação.  
      
CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO 

O Presente Contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo, em caso de catástrofe, 
calamidade pública ou em casos previstos na legislação pertinente a matéria da lei Federal n. 
8.666/93 e alterações posteriores, não sendo devidos quaisquer outros valores a titulo de 
indenização ou qualquer outro titulo presente ou faturamento sob qualquer alegação ou 
fundamento. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO 



Para as questões decorrentes da execução deste termo de contrato, fica eleito o Foro da 
Comarca de Maravilha, Estado de Santa Catarina, com renuncia expressa de qualquer outro, 
por mais privilegiado ou especial que possa ser. 

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente, em duas ou mais vias de igual 
forma e teor, sem emendas ou rasuras, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 
 
 

                  São Miguel da Boa Vista (SC), 12 de Janeiro de 2017. 
                                    
                                                    
 

GILNEI ANTONIO GUTH 
Prefeito Municipal 

S.D. SONORIZAÇÕES E EVENTOS EIRELI – ME  
CNPJ: 19.994.677/0001-10 

Representante legal 
 
 

GILBERTO JOSÉ MIORANDO 
Assessoria Jurídica 

 
 

Testemunhas 
 
 
RICARDO JUNIOR BONFANTI                                        MARCELO JONEZ MÜLLER 
       CPF: 067.561.069-96                                                                       CPF: 033.100.669-32 

 
 
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº.___/2017. 

 


