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Dispensas de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
Rua Euzébio Ferreira,26, Centro CEP 45640-000 Almadina – BA
Telefax (73) 3247-1139 E-mail: prefeitura.almadina@hotmail.com
CNPJ: 14147466/0001-29
INTENÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
ART. 75, INCISO II, § 3º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021.
1.

DO PREAMBULO

O Município de Almadina, inscrita no CNPJ sob o nº 14147466/0001-29, com sede na Rua Euzébio Ferreira, nº
26, Centro, Almadina – Bahia, nos termos do art. 75, inciso II combinado com o seu §3º, da Lei Federal nº 14.133, de 01
de abril de 2021, torna público que, tem interesse em realizar a contratação direta de empresa, mediante Dispensa de
Licitação para PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE ESTRUTURA, LOGÍSTICA
OPERACIONAL, ILUMINAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E FORNECIMENTO DE SHOW ARTÍSTICO EM
ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA, EM ATENDIMENDO A
SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO
DE ALMADINA – BA. Tudo isso com base nas justificativas e disposições legais abaixo fixadas.

2. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
1. É cediço que, em razão do ordenamento vigente, a licitação pública é obrigatória, também é cediço que essa
obrigatoriedade tem por finalidade a proteção do interesse público em razão da possibilidade da pratica de atos imorais,
atos esses eivados pela pessoalidade e, que possam acarretar a coletividade um tratamento discriminatório não previsto
em lei.
2. O motivo maior da existência da licitação pública é o respeito ao Princípio Constitucional da Isonomia, uma
vez que o contrato Administrativo decorrente da licitação pública vem ao final trazer benefícios econômicos ao contratado
e, por esse motivo, todos aqueles potenciais interessados em contratar com a Administração Pública devem, nos termos
da legislação vigente, ser tratados de maneira isonômica por parte da Administração Pública.
3. Neste sentido, a regra geral vigente no arcabouço jurídico pátrio, é que a contratação pública deve ser precedida
de licitação pública, assim a redação do art. 37, inciso XXI da Constituição da República Federativa do Brasil –
CRFB/1988, não deixa dúvidas quanto ao acima exposto, entretanto, o próprio art. 37, inciso XXI, da CRFB de 1988 diz
que podem existir casos previstos na legislação infraconstitucional em que a Administração Pública, respeitadas as
formalidades legais, pode contratar de forma direta, nesse sentido é o art. 75, inciso II combinado com o seu §3º, da Lei
Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021.
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – CRFB/1988:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também,
ao seguinte:
[...]
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados
mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente
permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.
LEI FEDERAL Nº 14.133, DE 2021:
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;
[...].
§ 3º As contratações de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão preferencialmente precedidas de divulgação
de aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com a especificação do objeto pretendido e
com a manifestação de interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser
selecionada a proposta mais vantajosa.
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3.

DAS JUSTIFICATIVAS

A contratação justifica-se pelo Dia da Consciência Negra que é comemorado em todo território nacional, esta
data foi escolhida por ter sido o dia a morte do líder negro Zumbi, que lutou contra a escravidão no nordeste, a celebração
relembra a importância de refletir sobre a posição dos negros na sociedade, respeitando o disposto no § 3º do art. 75, da
Lei Federal nº 14.133, de 2021.

4.

DO DETALHAMENTO DO OBJETO

Deverão ser rigorosamente atendidas as especificações constantes da tabela abaixo e observados os
esclarecimentos constantes neste termo de referência.
Especificação da Veiculação do Objeto

LOTE 01
ITEM

1

ESPECIFICAÇÃO

Coordenador

2

Apoio Logístico

DESCRIÇÃO
Disponibilização
de Profissional
Capacitado para
coordenar e
organizar a
realização de
eventos culturais e
esportivos, com
experiência
visando orientar
todas as ações de
um evento,
garantindo a
perfeita execução,
possuindo poder
de decisão,
responsabilizandose em nome da
CONTRATADA.
Deve supervisar
os serviços,
controlar a
execução das
funções, desde a
fase inicial até o
momento de
finalização.
Disponibilização
de Profissional
Capacitado para
realização de
serviço de apoio
logístico,
montagem
desmontagem,
limpeza, remoção
e ajuste de

UNIDADE

QUANTIDADE

PREÇO
UNITARIO

1

DIÁRIA (8h)

DIÁRIA (8h)
2
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elementos de
mobiliário,
equipamentos
diversos e outras
atividades
correlatas.
Locação de
Extintores de
Incêndio dos tipos
A, B/C ou Pó
Químico de
acordo com a
4
Extintor de
demanda do Plano
UNIDADE/DIA
incêndio
de Combate a
Incêndio
Elaborado pela
CONTRATADA,
com suporte e
placas de
sinalização.
Disponibilização
de Profissional
capacitado para a
realização de
serviço de
Cerimonial e
Protocolo com
desenvoltura e
experiencia para
condução de
atividades,
capacidade de
improvisação,
traquejo social e
político e bom
conhecimento
visual de
autoridades.
Profissional
deverá ser
2
desenvolto, para
DIÁRIA (8h)
Mestre de
apresentação de
Cerimônias /
eventos; ter
Apresentador /
conhecimento de
Locutor
normas de
cerimonial
público, segurança
e conhecimento
dos passos do
evento, ter
cuidado com
aparência,
discrição e
sobriedade,
postura correta e
trajar roupas
conforme o evento
requer, prestar
serviços de mestre
de cerimônias,
realizar
apresentação de
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evento, seguindo
protocolos
estabelecidos pela
profissão,
conduzindo
estritamente o que
será proposto no
evento.
Disponibilização
de Banda / Artista
Regional em estilo
eletrônico com
histórico de
1
Apresentação
existência com
APRESENTAÇÃO
Musical Tipo III
mínimo de 5
(2h)
integrantes,
(exceto atrações
que se enquadrem
em caráter de
inaxigibilidade).

5

LOTE 02
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

DESCRIÇÃO

1

Painel Digital

Painel de LED
P4 ou P5 para
disponibilização
em eventos
diversos como
fundo de palco,
laterais de palco
ou telas de
projeção
podendo ser tela
inteira ou
segmentada de
acordo com o
tipo deo evento
com dimensão
de acordo com a
demanda,
podendo ser
usado em
ambiente Indoor
ou Outdoor.
Acesso à rede
mundial de
computadores,
por banda larga,
já incluídos os
serviços de
provedor e de
cabeamento ou
minimodem para
utilização em
eventos (sem
disponibilidade
de WiFi para
todo o público,

2

Ponto de Internet
com Acesso e
Tempo Ilimitado

UNIDADE

QUANTIDADE

PREÇO
UNITARIO

42

M2/DIA

PONTO/DIA
1
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mas apenas para
a realização do
evento, com uso
por parte da
coordenação,
produção e
equivalentes).
Registro
Serviço de
AudioVisual Médio
Filmagem, com
Porte com Préno mínimo 3
Disposição para
Câmeras em
Transmissão Via
Formato HD ou
Streaming
Equivalente,
Mesa de Corte
(Switcher), com
disponibilidade
3
para transmissão
simultânea para
telões, telas
HORA
LCD e
equivalentes,
transmissão Ao
Vivo por
Streaming de
Vídeo com
entrega do
material bruto
em mídia digital
(cd/dvd ou pendrive) ou link
para download..

LOTE 03
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

DESCRIÇÃO
Confecção e
Montagem de
Arranjo Floral tipo
Jardineira, para uso
em mesa plenária
com Flores
Naturais.

1

UNIDADE

QUANTIDADE

PREÇO
UNITARIO

1

Arranjo de Flores

Tecidos
2

UNIDADE

Decoração em
Tecido (Malha,
Oxford, Vual,
Jacar) em diversas
cores com ou sem
costura,
devidamente limpa
e higienizada,
incluindo
montagem e
desmontagem

Criação de
ambiente com
mínimo de 6 puffs,

40
M2

UNIDADE/DIA
1
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Ambiente
1 tapete, 1 mesa
decorativa tipo
buffet
Locação de
Toalha/Sobretoalha
branca ou colorida
- quadrada
6
Toalha Mesa
(1,40 m/ 1,40), em UNIDADE/DIA
bom estadoo, sem
manchas, com
bainha, lavadas e
passadas.
Púlpito
Locação de Púlpíto
em Alumínio,
Madeira ou
1
Acrílico para uso
UNIDADE/DIA
em seminários,
conferências e
reuniões.

LOTE 04
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

DESCRIÇÃO

Coquetel / Coffe
Break

Serviço de
Coquetel com
Salgados
Variados
assados e fritos
(Empada,
Paozinho,
Quibe, Coxinha
de Frango,
Pastel de Carne,
Bolinha de
Queijo, Risoles
de Pressunto e
Mussarela,
Barquete),
Refrigerante de
boa qualidade
(Guaraná,
Laranja, Cola)
servido em
copos e Sucos
em Caixa (Uva,
Pêssego,
Maracujá),
incluindo
variação diet ou
zero açucar.

1

UNIDADE

QUANTIDADE

PREÇO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

50

POR
PESSOA

LOTE 05
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

DESCRIÇÃO

UNIDADE

Serviço de
sonorização com

UNIDADE/DIA

QUANTIDADE

PREÇO
UNITARIO
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equipamentos em
quantidade e
especificação
suficiente para a
projeção de som
no ambiente
físico de forma
1
cristalina,
Sonorização Porte 3
ininterrupta e
- Shows e Eventos
sem microfonia e
de Médio Porte
com
potência/volume
adequados às
necessidades do
evento,
contendo
basicamente 08
Graves, 04 Altas,
Medio Grave
Agudo para uso
em ambiente
interno/externo
em eventos de
pequeno/médio
porte..
Sistema de Luz 2
Iluminação
Cênica Básica
para Ambientes
1
Internos/Externos
- 36 Refletores
DIÁRIA
(PAR64/Set
Light/Ribalta
LED ou PAR
Led)

1

2

5.

DA DELIBERAÇÃO E VINCULAÇÃO

Considerando o acima exposto acolho as justificativas da dispensa de licitação e AUTORIZO publicação no sitio da
municipalidade pelo prazo de 03 (três) dias úteis.
Manifestação de interesse e orçamentos deve, nos termos da planilha do ITEM 4, ser enviadas para o e-mail:
licitapma@outlook.com, até as 24:00hs do dia 15/11/22.

Almadina 10 de Novembro de 2022

______________________________
Milton Silva Cerqueira
Prefeito Municipal
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