
 

 
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA 

 
 
Processo Administrativo Nº 0124/2021 - DL 
Dispensa por Justificativa  Nº 0055/2021 - DL 
 

 
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 
 

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 Dispensa por Justificativa, do tipo Menor preço Por item, 

embasada no Art. 24, inc. II da Lei 8.666/93 e tendo como objeto Contratação de Empresa 

Especializada para Produção e gravação de vídeo institucional da Administração Pública 

Municipal., nestes termos: 

Proponentes que apresentaram o menor preço e seus respectivos itens:  

 

 4489 - VEROK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (04.469.775/0002-42) 

Item Material/Serviço 
Unid. 

medida 
Quant 

Valor 
unitário 

(R$) 

Valor 
total (R$) 

1 

36887 - Produção e Gravação de Vídeo 
Institucional da Administração Pública. 
O serviço deve conter as seguintes 
produções:   
1- Produção, gravação e edição de vídeo 
de aproximadamente 05 minutos sobre 
obras e ações da administração municipal. 
Envolvendo todos os setores da 
administração: Saúde, Educação, Obras, 
Infraestrutura, Assistência Social , 
Agricultura e Desenvolvimento 
Econômico Locais de Filmagens:  

Un 1 7.000,00 7.000,00 



propriedades rurais em diversas linhas do 
interior. Obras e locais da administração. 
Prédios Públicos Festividades  
2- Produção, gravação e edição de vídeo 
de aproximadamente 03 minutos sobre 
Secretaria de Turismo: Locais de 
filmagens: Pontos turísticos municipais. 
Participantes Grupos folclóricos Festas 
típicas do município  
3- Produção, gravação e edição de vídeo 
de aproximadamente 05 minutos sobre 
empreendimentos turísticos do município. 
Locais de filmagens Empreendimentos 
turísticos do Município e do roteiro Fiori 
I Sapori Broto, florada e safra da uva  
Broto, florada e safra do pêssego 
Produção do vinho. 
 As atividades serão realizadas das 
seguintes etapas:  
A empresa será responsável pela 
produção, captação de imagens (inclusive 
aérea com drones), roteirização, narração 
com locutor profissional e edição final. 
Todos os vídeos devem ser entregues em 
formato compatível com plataformas de 
redes sociais e conter alta resolução. Todo 
o material produzido deve ser 
disponibilizado. Devem estar previstas 
gravações e depoimentos e narrativas com 
locução. A contratada deverá desenvolver 
o material a partir de um roteiro e 
cronograma alinhado a expectativa da 
administração municipal (a produção será 
realizada em etapas) Reunião final para 
apresentação e aprovação do material. A 
administração municipal irá indicar um 
responsável para acompanhar os trabalhos 
de filmagem. 

Valor Total 7.000,00 
 

 

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

seguida.  

 
 

Arroio Trinta - SC, 08/10/2021. 
 



 
 
 

Alcidir Felchilcher. 
Prefeito de Arroio Trinta. 

 
 

 


