
 

 
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA 

 

 

Processo Administrativo Nº 0112/2022 - DL 

Dispensa por Justificativa  Nº 0049/2022 - DL 

 

 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 

 

O Prefeito de Arroio Trinta, senhor Alcidir Felchilcher, considerando a decisão 

proferida pela Comissão designada através do Decreto nº 2301, 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. 43º, VI da Lei 8.666/93, resolve: 

RATIFICAR a presente Dispensa por Justificativa, do tipo Menor preço Por item, 

embasada no Art. 24, inc. II da Lei 8.666/93 e tendo como objeto Contratação de pessoa física 

ou jurídica, especializada na prestação de serviços de auditoria Contábil e Financeira a 

fim de realizar auditoria, no Setor de Consignados referente aos anos de 2010 a 2022, da 

Prefeitura Municipal de Arroio Trinta, atendendo as necessidades da Secretaria 

Administrativa., nestes termos: 

Proponentes que apresentaram o menor preço e seus respectivos itens:  

 

 4785 - SIRINO & LOCATELLI SERVIÇOS CONTÁBEIS S/C LTDA (04.677.774/0001-

02) 

Ite

m 
Material/Serviço 

Unid. 

medida 
Qtd 

Valor 

unitário 

(R$) 

Valor 

total (R$) 

1 

38205 - Prestação de Serviços de 

Auditoria Contábil e Financeira. 

Auditoria Contábil e financeira no 

Setor de consignados da Prefeitura 

Municipal de Arroio Trinta, dos anos 

de 2010  a 2022, com emissão de 

Parecer Técnico e relatórios de 

Auditoria das referidas demonstrações, 

e parecer circunstanciado sobre as 

contas auditadas, que deverá  ser 

Un 1 15.000,00 
 

15.000,00 



executada de acordo com as Normas 

Brasileiras de Contabilidade e Normas 

de Auditoria Independente das 

demonstrações contábeis instituídas 

pelos padrões reconhecidos de 

auditoria.  

Qualificação Técnica: Prova de 

Registro da Pessoa Jurídica/Fisica na 

entidade profissional competente.  

Analisar e emitir pareceres conclusivos 

sobre as contas dos períodos indicados 

pela Prefeitura Municipal, constantes 

no objeto deste Instrumento. 

Valor Total     R$ 15.000,00 

 

 

 

 

Emita-se a nota de empenho ou, sendo o caso, o respectivo contrato, publicando-se em 

seguida.  

 

 

Arroio Trinta - SC, 24 de Junho de 2022. 

 

 

 

 

Alcidir Felchilcher. 

Prefeito de Arroio Trinta. 

 

 

 


