
 

 
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA 

 

 

Processo Administrativo Nº 0119/2021 - IL 

Inexigibilidade  Nº 0007/2021 - IL 

 

 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 
 

 

O Prefeito de Arroio Trinta, senhor Alcidir Felchilcher, considerando a decisão 

proferida pela Comissão designada através do Decreto nº DECRETO Nº 2151, de 14 de junho 

de 2021, bem como o parecer favorável emitido pela assessoria jurídica, e tendo constatado que 

o procedimento atendeu à legislação pertinente em toda sua tramitação, com fundamento no Art. 

43º, VI da Lei 8.666/93, resolve: 

RATIFICAR a presente Inexigibilidade, do tipo Menor preço Por item, embasada no 

Art. 25, inc. III da Lei 8.666/93 e tendo como objeto Contratação artística junto a empresa 

Estúdio Expressão Criativa, para desenvolvimento de evento de programação Natalina no 

tema "Janelas Encantadas", de acordo com a proposta comercial apresentada em anexo, 

em data e horários a serem definidos., nestes termos: 

Proponentes que apresentaram o menor preço e seus respectivos itens:  

 

 995 - ESTÚDIO EXPRESSÃO CRIATIVA ARTE E CULTURA LTDA - ME 

(19.734.531/0001-36) 

Item Material/Serviço 
Unid. 

medida 
Qtde 

Valor 

unitário 

(R$) 

Valor 

total (R$) 

1 

36795 - Apresentação de Projeto: " 

JANELAS ENCANTADAS ". 

 

A proposta consiste em:  

- Coordenação e direção geral  

– Ensaios 

 - Atuação  

- Figurinos para elenco (Anjo, José, 

Maria, Isabel, Pastores, Reis Magos)  

- Papai Noel (Mamãe Noel ou Duende 

Un 1 11.757,00 11.757,00 



como ajudante)   

 

A contratação inclui o fornecimento de 

estrutura para sonorização e iluminação:  

- 4 Moving Beam  

- 8 Refletores de led  

- 6 Refletores Setlight  

- Mesa de luz Avolites  

- 1 Máquina de fumaça  

- 6 Caixas com pedestal  

- 2 Microfones sem fio auriculares   

- 2 Microfones sem fio de mão  

- Mesa de som digital  

- Computador para músicas  

- Canhão seguidor para instalação do outro 

lado da rua  

- Aproximadamente 4 horas de gravação e 

4 horas de edição das músicas 

Valor total 11.757,00 

 

Emita-se a nota de empenho ou, sendo o caso, o respectivo contrato, publicando-se em 

seguida.  

 

 

Arroio Trinta - SC, 21 de setembro de 2021. 

 

 

 

 

ALCIDIR FELCHILCHER. 

Prefeito de Arroio Trinta. 

 

 

 


