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PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº064/2021 
 
Ref. Normativa: Lei nº 8.666/93, de 21.06.1993, publicada no D.O.U. de 22.06.1993 e subseqüentes 
alterações. 

1. ÓRGÃO CONTRATANTE 
Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
do Iguaçu. 

2. DATA DA 
EMISSÃO 
19/10/2021 

3. ENQUADRAMENTO LEI Nº 
8.666/93 
 

Artigo 24, Inciso II 

4. PROCESSO Nº 
 

064/2021 

 
5. OBJETO 

O objeto do presente termo é a contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de assessoria de imprensa e 
comunicação em geral com no mínimo 30horas/semanais prestadas nas 
dependências do Paço Municipal, manhã e tarde, bem como 
disponibilidade para cobertura de eventos fora do horário comercial, a 
empresa deverá dispor de no mínimo dois profissionais visando suprir a 
ausência do titular em casos de indisponibilidade por algum motivo 
devidamente justificado. A contratada ainda deverá realizar a produção 
de matérias para jornais impressos e online; -Atualização de redes sociais 
periodicamente; -Abastecer a mídia com as informações desta entidade 
periodicamente; - Conhecimentos profissionais em CorelDraw – 
Conhecimentos em Photoshop, edição de imagens, diagramação de 
informativos impressos, produções de micro vídeos institucionais para o 
Município (podendo ser realizados com câmera profissional de fotografia 
ou celular com ótima captura de imagens), - Organizar e Executar 
Cerimonial de solenidades oficiais; - Montagem/Edição no Município de 
Programa Semanal para vinculação em Emissoras de Rádio com 
gravação de falas nos locais indicados pela administração. A contratada 
deverá disponibilizar os equipamentos para fotografia com maquinas 
profissionais, e computador com os sistemas solicitados devidamente 
instalados e operantes. 
 

6. INSTRUMENTO A EMITIR 
( X ) S/ INSTRUMENTO 
(    ) CONTRATO 

 
7.FORNECEDOR 
AWCS COMUNICAÇÃO LTDA 
 CNPJ 41.496.442/0001-58 
( X ) CADASTRADO 
 (    ) NÃO CADASTRADO 

8. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
( X ) FGTS                  ( X ) FEDERAL 
( X ) TRABALHISTA     ( X ) 
ESTADUAL     
( X ) MUNICIPAL         (     ) RG e 
CPF 

9.INFORMAÇÃO 
COMPLEMENTAR 
 
Nada consta.  

 
10. JUSTIFICATIVA PARA DISPENSA DA LICITAÇÃO: 
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, OBJETO DESTE PROCESSO É DISPENSÁVEL DE LICITAÇÃO EM 
DECORRÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES 
POSTERIORES, POR NÃO ATINGIR O LIMITE PARA LICITAÇÃO. 

12. JUSTIFICATIVA: Faz-se necessária a contratação deste serviço Devido à sua importância, 
Tratando-se de procedimento de dispensa de licitação, visando a Contratação de empresa especializada 
para fornecer os serviços de produção de matérias e reportagens referentes aos atos da administração 
municipal de Cruzeiro do Iguaçu/PR, prestação de serviço de publicações diárias das matérias geradas 
pela assessoria de imprensa, prestação de serviço de publicações diárias dos conteúdos publicitários 
(posts e vídeos) gerados pela assessoria de imprensa, prestação de serviço de cobertura de ações 
desenvolvidas pela administração sempre que solicitada, todos os conteúdos descritos serão publicados 
no site da Prefeitura, e também nas páginas de redes sociais. 

Ademais, a Lei 8.666/93 em seu art. 24 inciso II, prevê a contratação direta através de dispensa 
em razão de pequeno valor, para andamento da máquina pública e evitar o excesso de formalismo, o que 
se justifica a presente aquisição. Além do mais a compra se baseia na coleta de três orçamentos, sendo a 
aquisição com o menor valor.  

13. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
33.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A PESSOA JURIDICA 
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14. 
Quant. 
 

15. Descrição do Objeto. 
O objeto do presente 

termo é a contratação de empresa 
especializada para prestação de 
serviços Contratação de empresa 
especializada para prestação de 
serviços de assessoria de 
imprensa e comunicação em geral 
com no mínimo 30horas/semanais 
prestadas nas dependências do 
Paço Municipal, manhã e tarde, 
bem como disponibilidade para 
cobertura de eventos fora do 
horário comercial, a empresa 
deverá dispor de no mínimo dois 
profissionais visando suprir a 
ausência do titular em casos de 
indisponibilidade por algum motivo 
devidamente justificado. A 
contratada ainda deverá realizar a 
produção de matérias para jornais 
impressos e online; -Atualização 
de redes sociais periodicamente; -
Abastecer a mídia com as 
informações desta entidade 
periodicamente; - Conhecimentos 
profissionais em CorelDraw – 
Conhecimentos em Photoshop, 
edição de imagens, diagramação 
de informativos impressos, 
produções de micro vídeos 
institucionais para o Município 
(podendo ser realizados com 
câmera profissional de fotografia 
ou celular com ótima captura de 
imagens), - Organizar e Executar 
Cerimonial de solenidades oficiais; 
- Montagem/Edição no Município 
de Programa Semanal para 
vinculação em Emissoras de 
Rádio com gravação de falas nos 
locais indicados pela 
administração. A contratada 
deverá disponibilizar os 
equipamentos para fotografia com 
maquinas profissionais, e 
computador com os sistemas 
solicitados devidamente instalados 
e operantes. 

 

27. Preço 
Unitário 
 
 
 
 
 
 
 

17. Total 
 

18. DATA 
BASE 

19. CONDIÇÕES 
DE 
PAGAMENTO 

02  3.400,00 17.000,00  30 dias após a 
emissão da nota 
fiscal 

 Valor total: 17.000,00   
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20.FORNECEDOR/PROFISSIONAL 
CONTRATADO: 
AWCS COMUNICAÇÃO LTDA 
 CNPJ 41.496.442/0001-58 
 

21. PERÍODO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E/OU 
PRAZO DE FORNECIMENTO/ENTREGA 
 
 

CONFORME SOLICITADO 

22. ANÁLISE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
De acordo conforme Parecer Anexo. 
 
 
DATA:  19/10/2021                                                               KELLI MORESQUI    - Presidente da Comissão  

23. ANÁLISE ÁREA JURÍDICA 
Parecer: em anexo. 
 
 
DATA:19/10/2021                                                                            EVERTON MÜELLER OAB/PR: 32.886 

24. PROCESSO 
 
(    ) CONCLUÍDO 
(    ) CANCELADO 

25. RATIFICAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL 
 
Ratificamos o presente pleito, concordando com a Contratação, 
dispensada a licitação. 
 
DATA: 19/10/2021                         
                                                         LEONIR ANTÔNIO GELHEN 
                                                                         Prefeito Municipal 

 
 

LOTE 01 

Unidade Descrição Média Total 

5 meses Prestação de serviços de assessoria de imprensa e 
comunicação em geral com no mínimo 30horas/semanais 
prestadas nas dependências do Paço Municipal, sendo este 
serviço realizado conforme descrição do objeto; 

3.400,00 17.000,00 

 


