
 

 
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA 

 
 
Processo Administrativo Nº 0166/2022 - DL 
Dispensa por Justificativa  Nº 0075/2022 - 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 Escolha da proposta mais 

vantajosa, objetivando a contratação de empresa especializada em prestação de serviços 

necessários, para atualização do Mapa Turístico do Município de Arroio Trinta., nestes 

termos: 

Proponentes que apresentaram o menor preço e seus respectivos itens:  

 

 4071 - Tempero Propaganda Ltda (19.786.204/0001-28) 

Item Material/Serviço Unid. 
medida 

Qtde Valor 
unitário 

(R$) 

Valor 
total 
(R$) 

1 38666 - Atualização do Mapa 
Turístico de Arroio Trinta. 
Compreendendo: Atualização 
dos desenhos/ilustrações 
Criações de novas ilustrações 
detalhadas de novos pontos 
turísticos do Município. 
Remoção de pontos que não 
existem mais Melhoria de 
alguns desenhos e ilustrações 
Atualização do QRCODE 
Inclusão do Logo da Rota da 

 
Un 

 
1 

 
3.270,00 

  
3.270,00 



Amizade, Vale dos Imigrantes e 
da Rota Fiori I Sapori 
Atualização do texto da história 
do Município. Vetorização 
fidedigna desenvolvida a partir 
de matriz fotográfica, mais 
desenho padrão de estrutura 
predial que ilustra alguns 
estabelecimentos do Município, 
podendo conter elementos traços 
e cores que remetam á 
arquitetura do prédio/construção 
a que faz referência Envolvendo 
reunião inicial de 
briefing/entendimento, 
discussão dos detalhes e 
recolhimento das informações. 
Reunião de Apresentação * 
Após finalização do trabalho, os 
arquivos originais/abertos são 
entregues ao cliente para 
arquivamento. 

Valor Total   3.270,00 
 

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

seguida.  

 
 

Arroio Trinta - SC, 03/11/2022. 
 
 
 
 

Alcidir Felchilcher. 
Prefeito de Arroio Trinta. 

 
 

 


