
 

 

 

 

 

Processo Licitatório nº 88/2021 

Inexigibilidade de Licitação Nº 03/2021 

 

 

NELSON BACK, Prefeito Municipal, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições 

legais e, em conformidade com a Lei No 8.666/93, com suas alterações posteriores, torna 

público o Processo de Inexigibilidade de Licitação Nº 03/2021, conforme segue: 

 

OBJETO 

 

Contratação da Entidade SESC (Serviço Social do Comércio), para desenvolver   A 

EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE AUTORIA DO SESC, CIDADE EM CENA (4 

apresentações), PARA 2021. 

 

Item Qdade Un Marca Descrição Preço 

Unit.  

Preço 

Total 

1 1,00  UN SESC Contratação da entidade SESC para 

desenvolver o CIDADE EM CENA 

(4 apresentações) 02 apresentações 

de Kasper e a Cerveja do Papa,  02 

apresentações de Palhaçada a lá 

Carte,   PARA 2021. 

7.500,00  7.500,00 

Total 7.500,00  

 

VALORES TOTAIS POR FORNECEDOR 

 

Vencedores 

Fornecedor Itens 

SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC 001 

7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)  

 

 

PREVISÃO LEGAL 

 

Lei 8666/93, com alterações:  

 

Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição. 

           

III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de 

empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião 

pública. 

 

 



 

 

JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

 

 A justificativa da contratação por inexigibilidade é alicerçada no texto caput do 

artigo 25 da Lei 8.666/93, onde reza que a inexigibilidade de licitação dar-se-á por 

inviabilidade de competição.  

 Em conformidade com o documento apenso a este ofício, a peça teatral, CIDADE 

EM CENA (4 apresentações) 02 apresentações de Kasper e a Cerveja do Papa, 02 

apresentações de Palhaçada a lá Carte,  PARA 2021, é exclusiva, ou seja, única, fato 

preponderante para a contratação pela ausência de competitividade preconizada na 

legislação. 

  

A EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE AUTORIA DO SESC, A EXECUÇÃO DOS 

PROJETOS DE AUTORIA DO SESC, CIDADE EM CENA (4 apresentações) 02 

apresentações de Kasper e a Cerveja do Papa, 02 apresentações de Palhaçada a lá Carte,  

 PARA 2021. 

 A atividade programada visa proporcionar ao público infanto- juvenil a aproximação 

com o mundo da leitura, cultura, das artes cênicas, as diversidades culturais com relação à 

música.  

DO CRÉDITO PELO QUAL OCORRERÁ A DESPESA 

 

As despesas decorrentes deste contrato enquadram-se, na seguinte dotação orçamentária:  

 

 

DOTAÇÃO UTILIZADA 

 

3.3.9.0.3.9.9.9.00.00.00.00.00 

 

 

 

DA DOCUMENTAÇÃO  

 

Atente-se a Comissão de Licitações, a adoção das medidas descritas no caput artigo 26 

da Lei 8.666/93, como condição para eficácia do ato da contratação dos serviços e a consulta da 

regularidade da empresa contratada (filiais) perante a previdência social (CND 

INSS/FEDERAL),  (CRF FGTS), MUNICIPAL, ESTADUAL e Trabalhista . 

 

Publique-se e Registre-se na forma da Lei. 

 

 

Vidal Ramos, 14 de setembro de 2021 

                                                                            

                                                                

               

NELSON BACK 

Gestor da Prefeitura Municipal de Vidal Ramos 



 

 

ANEXO I 

 

Processo Licitatório Nº 88/2021 

Inexigibilidade de Licitação Nº 03/2021 

 

 

CONTRATO Nº 00/2021 

 

TERMO DE PARCERIA 

 

TERMO DE PARCERIA QUE 

ENTRE SI CELEBRAM O 

SERVIÇO SOCIAL DO 

COMÉRCIO – SESC E 

MUNICÍPIO DE VIDAL 

RAMOS. 

 

Estando de pleno acordo quanto às cláusulas deste instrumento, celebram entre si, este termo 

de parceria, as seguintes partes: 

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC – Administração Regional em 

Santa Catarina, com sede na Rua Felipe Schmidt, 785, 1º ao 3º andar, Centro, Florianópolis, 

Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 03.603.595/0001-68, neste ato representado, por 

delegação do Presidente do Conselho Regional do SESC-SC, disposta na Portaria 15/2009, 

pelo Diretor Regional do SESC-SC, XXXXXXXXXXXXXXXX. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS, pessoa jurídica de direito público 

inscrita no CNPJ sob o n. 83.102.376/0001-34 com sede na Avenida Jorge Lacerda, 1180 - 

Centro, Vidal Ramos SC através do GESTOR, Sr. Nelson Back. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 

 

O presente instrumento tem como objetivo a parceria para o desenvolvimento do projeto, 

Contratação da Entidade SESC (Serviço Social do Comércio), para desenvolver   A 

EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE AUTORIA DO SESC, CIDADE EM CENA (4 

apresentações) 02 apresentações de Kasper e a Cerveja do Papa,  02 apresentações de 

Palhaçada a lá Carte,   PARA 2021, através de apresentações, no período de Outubro à 

Dezembro, conforme o cronograma: 

Em Vidal Ramos/SC serão: 

 

02 apresentações de Kasper e a Cerveja do Papa,   

02 apresentações de Palhaçada a lá carte 

 

em horários a combinar com a Secretaria de Educação. 

 

Parágrafo Único. O projeto é de propriedade intelectual do SESC, constituindo direito 

autoral e não cabendo ao Município de Vidal Ramos quaisquer direitos, bônus, royalties ou 

indenização de qualquer natureza decorrente da execução do presente instrumento. 



 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA: 

 

O presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e terá duração até o 

término do cronograma. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO SESC: 

 

Ao SESC caberá: 

a)Realizar o contato com os grupos/artistas. 

b)Realizar a produção dos espetáculos. 

c) Responsabilizar-se pelas necessidades técnicas dos espetáculos. 

d)Providenciar o pagamento dos serviços sob sua responsabilidade contratados para a 

execução dos projetos; 

e)Fornecer dados relativos às normas, diretrizes e informações necessárias para que os 

serviços descritos possam ser desempenhados; 

f)Providenciar acompanhamento do técnico responsável; 

g)Repassar orientações antecipadas a Prefeitura sobre cada evento. 

 

1°. A forma de execução, equipe envolvida, equipamentos utilizados e demais questões 

técnicas, ficam a critério da CONTRATADA, exclusivamente. 

2°. Em caso de acidente, caso fortuito ou de força maior, não caberá contra a 

CONTRATADA qualquer espécie de indenização. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: 

 

A PREFEITURA DE VIDAL RAMOS caberá: 

a) Repassar ao SESC, através de depósito bancário o valor de            R$ 

XXXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXX), divididos em 02 parcelas 

mensais. Conta para depósito: Caixa Econômica Federal Ag. 879 – C/C. 3059-1 

 

b) Divulgar os espetáculos através de e-mail, site da prefeitura e mídias em geral, sempre 

ressaltando a parceria existente, sendo que o SESC enviará aos responsáveis pela divulgação 

releases elaborados pelo setor de comunicação do Departamento Regional. 

 

c) Divulgar os espetáculos nas escolas, comércio e comunidade em geral.  

 

d) Providenciar e organizar os espaços de realização conforme a necessidade do espetáculo. 

(Cadeiras, Palco, Limpeza, Sala para Camarim e outros detalhes inerentes à realização). 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO 

 

O pessoal utilizado por uma das partes na execução das atividades relacionadas ao 

presente termo, nas condições de empregado, autônomo, empreiteiro ou a qualquer outro 

título não configura nenhuma vinculação ou direito em relação à outra parte, ficando a cargo 

exclusivo do respectivo contratante a integral responsabilidade no que se refere a seus 

direitos, mormente os trabalhistas e previdenciários, inexistindo qualquer solidariedade. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA EXCLUSIVIDADE 

 



 

 

As partes signatárias poderão celebrar termos análogos com outras pessoas jurídicas 

de direito privado e/ou público para o mesmo fim objeto deste instrumento, não havendo 

qualquer espécie de exclusividade. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

          As despesas decorrentes da presente Aquisição correrão à conta da Dotação 

Orçamentária, constantes do Orçamento Geral abaixo relacionada: 

 

3.3.9.0.3.9.9.9.00.00.00.00.00 

 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO 

 

a)  A rescisão poderá ser determinada independentemente de notificação ou interpelação 

judicial quando ocorrer à inexecução total ou parcial injustificada, ou ainda pela execução 

inadequada do objeto deste instrumento; 

 

b)  O presente instrumento poderá ser rescindido por mútuo consentimento das partes, com 

aviso prévio de 30 (trinta) dias; 

CLÁUSULA NONA – DO FORO 

Fica eleito o Foro de Ituporanga - Santa Catarina, com renúncia expressa de qualquer 

outro por mais privilegiado que seja, para dirimir eventuais dúvidas oriundas da execução 

do presente instrumento. 

Por estarem entre si cooperados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de 

igual teor, para que surtam idênticos efeitos, na presença de testemunhas abaixo. 

Vidal Ramos , xxx de xxxx, de xxxxx. 

 

Nelson Back 

Gestor da Prefeitura Municipal de Vidal Ramos 

 

SANDRA REGINA CASAROTTO LINDORFER 

Diretora Regional SESC/SC   

 

Testemunhas: 

 

 

  

Testemunhas:  

_________________               __________________ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CPF: xxxxxxxxxxxxxxxx     CPF: xxxxxxxxxxxxxx     


