
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2022. 

 

 

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2022. 

 

OBJETO: Contratação de um Grupo Teatral para a realização do espetáculo:  

“O Rio” para a Abertura da Semana do Meio Ambiente a ser apresentado para 

os estudantes das escolas municipais e estadual de Entre Rios do Sul. 

 

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO TEATRO LUZ & CENA.  

 

CNPJ nº: CNPJ 03.216.079/0001-80 

 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

alterações. 

 

1. JUSTIFICATIVA: 

Tendo em vista que o próprio nome do nosso município é Entre Rios do 

Sul, por termos dois rios e um lago banhando nossas terras e, considerando que 

a água é um bem finito e, portanto, deve ser preservada, é de fundamental 

importância trabalhar com os estudantes este tema de forma lúdica e prazerosa.

  

Acabamos de passar um período de estiagem que castigou a todos os 

gaúchos indistintamente e, no caso dos nossos rios, provocou o assoreamento 

e a mortandade de peixes, racionamento de água nas cidades, e deixou à mostra 

a falta de cuidado do homem para com a natureza, vindo à tona muito lixo que 

está escondido em seu leito. Em tempos tão difíceis torna-se fundamental que a 

Educação direcione seu olhar para questões importantes e se engaje na luta por 

um mundo melhor, mais justo e menos poluído e a arte/teatro/cultura tem essa 

função, essa responsabilidade. 

 

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, juntamente com 

a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente e a Secretaria da Saúde buscam, 

através do teatro, não somente entretenimento, mas um importante instrumento 

de reflexão e informação, e consequentemente, transformação social. 

 

Igualmente, ressalta-se que o orçamento em anexo aos presentes autos 

está de acordo com os valores apresentados nos ditames estabelecidos pelo 

compendio legal licitatório em relação à contratação direta, ou seja, preços de 

acordo com a média de mercado.  



 

Nesse diapasão, observando os orçamentos em anexo aos presentes 

autos, estando os valores apresentados nos ditames estabelecidos pelo 

compendio legal licitatório em relação a contratação direta de prestação de 

serviços, de acordo com o valor praticado pelo mercado, segue o parecer jurídico 

favorável de acordo com o artigo 24, II da Lei 8.666/93. 

 

2. VALOR. 

A contratação será de R$ 8.000,00 (oito mil reais). 

 

3. DA VIGÊNCIA.  

O contrato vigorará pelo prazo de 15 (quinze dias), podendo ser 

prorrogado. 

 

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 

As despesas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 

05.08 339039000000 2098 – Manutenção Atividades Culturais. (Red. 198). 

 

5. RESOLUÇÃO.  

Presentes os pressupostos do art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, resolvo 

considerar DISPENSÁVEL a licitação para a contratação dos serviços que 

constituem o objeto do presente Termo, e encaminhar o processo para a 

deliberação da autoridade superior para, considerando que nada obste, ratifique-

o.  

 

“Art. 24 – É Dispensável a licitação: 

 

II –“ para outros serviços e compras de valor de até 10% (dez 

por cento) do limite previsto na alínea “a”, do inciso II do 

artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta 

Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo 

serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser 

realizada de uma só vez; (Redação dada pela Lei nº 9.648, 

de 1998);” 

 

Entre Rios do Sul-RS, 19 de maio de 2022. 

 

 

JAIRO PAULO LEYTER  

Prefeito Municipal   



 

RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2022. 

 

 

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2022. 

 

Considerando o cumprimento dos requisitos previstos no art. 24 da 

Lei nº 8.666/93 e, tendo em vista o conteúdo do presente processo, o qual foi 

submetido a exame e aprovação da Assessoria Jurídica que emitiu parecer 

favorável, RATIFICO a contratação da empresa ASSOCIAÇÃO TEATRO LUZ 

& CENA, tendo como fundamento o art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93, 

consolidada. 

 

 

Entre Rios do Sul-RS, 19 de maio de 2022. 

 

 

JAIRO PAULO LEYTER 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2022 

 

Processo de dispensa de licitação nº 012/2022 

Objeto: Contratação de um Grupo Teatral para a realização do espetáculo:  “O Rio” para a Abertura da Semana do 

Meio Ambiente a ser apresentado para os estudantes das escolas municipais e estadual de Entre Rios do Sul. 

Contratado: ASSOCIAÇÃO TEATRO LUZ & CENA. 

CNPJ nº 03.216.079/0001-80. 

Valor: R$ 8.000,00 (oito mil reais). 

Fundamento Legal: Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

Contrato: nº 159/2022. 

 

Entre Rios do Sul-RS, 19 de maio de 2.022. 

 

JAIRO PAULO LEYTER 

Prefeito 

 

 

 


