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PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 71/2022 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 17/2022 

 

 

1 – DO OBJETO 

 

 Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviço como 

monitor de banda de fanfarra com aulas teóricas e práticas, sendo encontros semanais 

ministradas na sede do Município de Irani/SC. 
 

2 – DA JUSTIFICATIVA  

 

Faz-se necessária a contratação da empresa, objetivando a prestação de serviço acima 

mencionados, pois a administração municipal, através da secretaria de Educação, Cultura e Esportes, 

vem oferecendo variadas atividades, assim incentivando e desenvolvendo novos talentos e 

reforçando princípios éticos, como respeito, disciplina, solidariedade, cooperação, amizade, entre 

outros. 

Dentre os itens que compõem o patrimônio da Diretoria de Cultura, encontra-se instrumentos 

de fanfarra, os quais atualmente estão sob guarda da Associação Corpo de Bombeiros Voluntários 

de Irani. 

Além disso costumeiramente no mês de setembro, serão realizadas atividades que visam 

comemorar a Independência do Brasil, bem como o aniversario de emancipação politica 

administrativa do município, assim percebeu-se a necessidade de contratação de um profissional para 

que o mesmo seja responsável pela seleção, treinamento e orientação de componentes para a Banda 

Municipal, além de ministrar aulas e ensaios, regência e apresentações desta nos eventos agendados 

pela secretaria. 

 

3 – DA EMPRESA CONTRATADA 

 

JOCEMIR CLAYTON MOREIRA MEI, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 14.111.649/0001-

94, com sede na Rua Tancredo Neves, 265, bairro Alvorada, Joaçaba/SC, Cep. 89.600-000, 

representada neste ato pelo seu Administrador, Sr. Jocemir Clayton Moreira, portador da Cédula 

de Identidade n° 3. ***. 482 SSP/SC e inscrito no CPF sob n° 025. ***. *** - 58. 

 

4 – DO VALOR CONTRATADO 

 

Fica contratado o valor total de R$ 9.120,00 (nove mil cento e vinte reais), para a realização 

dos serviços descritos no objeto desta, sendo pagos em 06 (seis) parcelas mensais de R$ 1.520,00 

(hum mil quinhentos e vinte reais) pagos durante o ano de 2022. 

 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUA

NT 

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

01 Prestação de serviço de monitor de 

banda de fanfarra com aulas 

teóricas e práticas, sendo encontros 

mês 06 1.520,00 9.120,00 
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semanais ministrados na sede do 

Município de Irani/SC. 
 

 

 

5 – DO FUNDAMENTO LEGAL 

 

Atendimento aos pressupostos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações introduzidas pela 

Lei nº 8.883/94, em especial o disposto no art. 24, inciso II. 

 
Art. 24. É dispensável a licitação: 

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite 

previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos 

previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, 

compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez; 

(Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998). 

 

6 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

As despesas provenientes do processo acima citado serão custeadas pela seguinte 

dotação orçamentária: 

 

Órgão 2 – Poder Executivo  

Unidade 2012 – FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 

Dotação 101 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 

       3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

 

Irani (SC), em 09 de junho de 2022. 

 

 

 

 

Luciani Fátima de Oliveira 

Diretora de Cultura 

 

 

 

 

 

 

Comunicado à autoridade superior em 09/06/2022. 
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RATIFICAÇÃO 

 

 

Maria Inêz de Bastiani, Secretária de Educação, Cultura e Esportes, do Município de 

Irani/SC, nos termos da Lei 8.666/93, RESOLVE: 

 

RATIFICAR o ato da Comissão Permanente de Licitação referente à Dispensa de Licitação 

nº 17/2022 nos termos apresentados e suas justificativas por ter verificado o atendimento aos 

pressupostos da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

DETERMINAR a publicação desse ato de ratificação na imprensa oficial para que produza 

todos os efeitos previstos em lei. 

 

Irani (SC), em 09 de junho de 2022. 

 

 

 

 

 

Maria Inez de Bastiani 

Secretária  
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