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DISPENSA DE LICITAÇÃO 
ART. 75, INCISO I I  DA LEI FEDERAL 14.133/21  

 
 

GABINETE DO PREFEIRO 
 

EXTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 
Diante do que consta nos autos e conforme parecer da Procurador ia Jur íd ica, 
DISPENSO  e RATIFICO  o procedimento l ic i ta tór io com base no art igo 75, inciso I I ,  da 
Lei Federa l n° 14.133/21, em razão do valor,  para contratar d iretamente com a 
empresa CAMILA APARECIDA BARROS DE SOUZA 41627905820,  CNPJ nº 
27.546.437/0001-81, estabelec ida na Rua Antonio San Vito,  nº  11, Bair ro Vale do Sol,  
CEP 16800-000, na cidade de Mirandópol is/SP , para ministrar aulas de música,  
formação de banda melódica e banda de percursão p ara alunos e jovens expostos 
a situações de vulnerabil idade que estão sendo acompanhados pela equipe de 
referência do CRAS, para um período de 12 (doze) meses ,  pe lo valor  da proposta 
da empresa no total  de R$ 49.800,00 (quarenta e nove mil  e oi tocentos rea is).  A razão 
da escolha do fornecedor é que o mesmo está legalmente const i tu ída com o ob jeto 
socia l  compatíve l com objeto contratado, e quanto ao valor a mesma apresentou o  
menor va lor dentre os orçamentos constantes nos autos. O va lor  apresentado está  
dentro dos prat icados no mercado. Proceda -se a contratação. S.A.A.,  14/10/2021 .  
ROBERTO DONÁ - Prefeito Munic ipal  

 
EXTRATO DE CONTRATO 

 
CONTRATO: 055/2021 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ  
CONTRATADA: CAMILA APARECIDA BARROS DE SOUZA 41627905820 
OBJETO: Ministrar aulas de música, formação de banda melódica e banda de percursão para 
alunos e jovens expostos a situações de vulnerabilidade que estão sendo acompanhados pela 
equipe de referência do CRAS, para um período de 12 (doze) meses. 
MODALIDADE: Dispensa de Licitação com fundamento no artigo 75, inciso II, da Lei Federal 14.133 de 
1º de abril de 2021. 
VALOR: R$ 49.800,00 (vinte e dois mil, seiscentos e oitenta reais). 
ASSINATURA: 14/10/2021.  
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. 
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