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PROCESSO LICITATÓRIO n° 105/2021

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 04/2021

ORIGEM: SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTES E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS.

DESTINO: PREFITURA MUNICIPAL

ASSUNTO: CONTRATAÇÃO BANDA LOS ALPINISTAS

TERMO DE REFERÊNCIA

Objeto:

Contratação da banda “LOS ALPINISTAS” para apresentações musicais que acontecerão durante a

programação Natalina de 2021, que será realizada no período de 20 de novembro até 18 de

dezembro de 2021, em frente a Praça Ministro Andréas Thaler, na concha acústica.

Justificativa da contratação:

Treze Tílias, localizada no meio oeste catarinense, foi fundada por imigrantes da região do Tirol

Austríaco. A colônia recebeu o nome de 'Dreizehnlinden' (Treze Tílias), em homenagem ao poeta

Wilhelm Weber, que enaltecia a árvore em suas obras — a tília é uma árvore de grande beleza,

muito comum na Áustria e que se adaptou muito bem no município.

Uma cidade pequena, mas rica em detalhes que revelam sua tradição e costumes. Assim é Treze

Tílias (Dreizehnlinden), a cidade mais austríaca do Brasil que encanta por manter viva a sua cultura,

preservando na arquitetura, culinária, escultura, dança e música a história dos antepassados.

Nos dias 20/11 a 18/12 acontece, em frente a Praça Municipal Andréas Thaler, na concha acústica, a

programação Natalina desenvolvida pelo Município para o munícipe Trezetiliense e turistas que

visitam a cidade.

Justificativa do Fornecedor:
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A banda escolhida neste processo para sacramentar a aquisição do objeto, foi: CRHISTIAN MOSER -

“LOS ALPINISTAS” com sede na Rua Prefeito José Valdomiro silva, 42, centro da cidade de Treze

Tílias/SC, CEP: 89.650-000, regularmente inscrita no CNPJ nº 21.252.975/0001-87.

Razão da escolha do fornecedor

Foi escolhida a banda Los Alpinistas em virtude de que a mesma é uma banda local, fundada em

Treze Tílias em 1968, mantém em seu repertório músicas típicas da cultura austríaca, que preservam

a cultura local, sendo a mesma consagrada pela opinião pública, de renome local.

Justificativa do preço

O preço a ser pago está em conformidade com o orçamento fornecido pela empresa para o evento,

o qual é de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais) para 04 apresentações musicais, incluindo todos os

gastos para a realização dos shows completos, desde iluminação, sonorização, transporte, produção

artística, alimentação...

Modalidade de licitação

Inexigibilidade de Licitação, com fundamentação legal baseado no art. 25 inciso III da lei 8.666/93,

tendo em vista estarmos diante de um caso de contratação de profissionais do setor artístico, o

procedimento licitatório se torna inviável por não haver no mercado outras opções e escolha, se

tratando de banda local e que atende as expectativa culturais do evento.

“Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de
competição, em especial:

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.”

A escolha recai sobre a banda citada, tendo esta apresentado todos os documentos que

comprovem sua regularidade fiscal.
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Dotação Orçamentária

Para cobrir a despesa decorrente da contratação deste objeto será usada a seguinte dotação

orçamentária: 122.08.01.2.050.3.3.90.01.0000

Foram anexos ao processo os seguintes documentos:

 Parecer contábil;

 Autorização para abertura de processo administrativo de licitação/inexigibilidade;

 Contrato social;

 Certidão negativa federal;

 Certidão negativa estadual;

 Certidão negativa municipal;

 Certidão de regularidade do FGTS;

 Certidão negativa de débitos trabalhistas;

 Falência e concordata, sistemas e-saj e e-proc.

O presente processo será submetido à apreciação da Autoridade Superior, para, se assim entender e
concordar, promover sua RATIFICAÇÃO.

Treze Tílias/SC, dia 18 de novembro de 2021

___________________

Rudi Ohlweiler
Prefeito

___________________

Dirlei Barbieri Rofner
Secretária de Cultura Turismo Esporte e

Empreendimentos Turisticos
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