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              TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO  

 
A Presidente da Câmara de Vereadores  de Arroio Trinta, senhor Paulo Renato de Morais, 

considerando a decisão proferida pela Comissão designada através do Decreto nº 002 de  

14/03/2022, 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.  Lei 8.666/93, resolve: 

Ratifico a presente Dispensa de Licitação  enbasada no art 25, inc.II da Lei 8.666/93, e demais 

legislação aplicável, tendo como OBJETO: Divulgação de atos oficiais do poder legislativo 

do município de Arroio Trinta - SC em programa quinzenalmente aos sábados entre 

12.00 e 12:40 horas com duração de 10 minutos e nas terças feiras com duração de 

50minutos,  e Acompanhamento das sessões ordinárias e extraordinárias por 

profissional da emissora e a produção, edição e programação dos programas e anúncios. 

Empresa: RÁDIO TROPICAL FM                       CNPJ: 03.816.796/0001-43 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE QTDE  
UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

1 Divulgação de atos oficiais 
do poder legislativo do 
município de Arroio Trinta 
- SC em programa 
quinzenalmente aos 
sábados entre 12.00 e 
12:40 horas com duração 
de 10 minutos e nas terças 
feiras com duração de 
50minutos,  e 
Acompanhamento das 
sessões ordinárias e 
extraordinárias por 
profissional da emissora e 
a produção, edição e 
programação dos 
programas e anúncios. 
 

9 1.938,88 17.449,92 

TOTAL    17.449,92 

 



 

Valor Total: R$ 17.449,92 (Dezessete mil quatrocentos e quarenta e nove reias e 

noventa e dois centavos)Regimento: Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações 

posteriores.  

Publique-se,  

 

                                                                         Arroio Trinta - SC, 15 de março de 2022        

 

 

                                            

                                           Paulo Renato de Moaris    

                                       Presidente da Câmara de Vereadores 
                                                        

 

                    


