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ATO DE DISPENSA Nº 26/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 239/2021 

 

 

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de buffet, do tipo 

coquetel, durante confraternização dos 14 anos de constituição do CIGA na sede do CIGA, 

que ocorrerá no dia 29 de novembro de 2021, sendo estimada a participação de 45 

pessoas. 

PREVISÃO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93. 

JUSTIFICATIVA: Considerando que no dia 29 de novembro de 2021 o CIGA 

completará 14 anos da sua constituição; 

 

Considerando que nessa data será realizada Reunião Ordinária dos Conselhos de 

Administração e Fiscal do CIGA, vide ‘EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 05/2021’, disponível no 

link: 

https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/arquivosbd/atos/2021/11/1637169430_edital_de_co

nvocacao_n._05_2021_conselho_administracao_e_fiscal_assinado_extrato.pdf ; 

 

Considerando a oportunidade de confraternização dos prefeitos e dos empregados 

do CIGA, fato que torna pertinente o oferecimento de um pequeno coquetel aos 

presentes, sendo estimada a presença de 45 pessoas; 

Considerando o valor referente à presente contratação, é possível realizá-la 

mediante Dispensa de Licitação, uma vez que é mais vantajoso para esta Administração 

formalizar tal contratação por dispensa de licitação, pois o custo de estruturação de Edital 

e de realização de um pregão será maior em comparação às despesas administrativas 

inerentes ao processo de contratação por dispensa de licitação, bem como assegura 

celeridade ao processo de contratação; 

Considerando que os aspectos legais inerentes à efetivação de contratações nesta 

modalidade, tais como: pesquisa de preços e verificação da regularidade fiscal/ trabalhista 

do(s) fornecedor(es) serão observados;   

Faz-se necessária a contratação de serviço de serviços de buffet, do tipo coquetel, 

tendo em vista que está prevista a participação de prefeitos, empregados e membros de 

outros entes possuem relacionamento com o Consórcio. 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Atividade nº 2001 – Administração e Manutenção do 

Consórcio; Elemento de despesa 3.3.90.39.23 (Festividades e Homenagens). 

CONTRATADA: SUSPIROS DELICIAS E CAFES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – EPP 

CNPJ: 08.050.238/0001-33 

VALOR: R$ 1.822,50 (mil oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos) 
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Florianópolis, 26 de novembro de 2021.  

 

GILSONI LUNARDI ALBINO 

Diretor Executivo do CIGA 
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