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PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE 
 

 A Comissão de Licitação do Município de ITAITUBA, através da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA, consoante autorização do Sr. VALMIR 

CLIMACO DE AGUIAR, ORDENADOR DE DESPESA, vem abrir o presente processo 

administrativo para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE 

SHOW COM O ARTISTA XAND AVIÃO, EM COMEMORAÇÃO AO 

ANIVERSÁRIO DE 165 ANOS DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA. 

 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

 A presente INEXIGIBILIDADE encontra-se fundamentada no artigo 25, III, da 

Lei Federal de Licitações nº 8.666/93 e suas alterações vigentes, onde versa: 

 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. 

RAZÃO DA ESCOLHA  
 

A escolha recaiu a favor da empresa ALIC PARTICIPAÇÕES E 

ENTRETENIMENTOS LTDA, CNPJ Nº 28.791.264/0001-20, por ser a empresa 

responsável pelos agendamentos e contratação dos shows do cantor de forró Xand Avião, 

sendo a única e exclusiva no Brasil e no Mundo para contratação deste conceituado artista. 

Conforme consta nos autos deste processo, a justificativa para esta inexigibilidade 

de licitação se faz em virtude de que o artista que se pretende contratar – XAND AVIÃO 

– é profissional devidamente reconhecido pela mídia no exercício de sua profissão. Ele é 

respeitado em seu meio artístico nacional e internacionalmente. Xand Avião é o dono de 

uma das vozes mais reconhecidas do ritmo do forró, e já vendeu milhares de cópias de 

discos e recebeu inúmeras premiações pelo reconhecimento de seu trabalho como artista, 

com excelente aceitação pública. 

A empresa ALIC PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA apresentou, 

ainda, a Declaração de Exclusividade, afirmando que é detentora de todos os direitos de 
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representação de XAND AVIÃO, tendo, portanto, a exclusividade de realizar o show com 

o forrozeiro acima mencionado. 

Apresentou, ainda Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à 

dívida ativa da união, Certidão negativa de débitos estaduais, certidão negativa de débitos 

de tributos municipais, Certificado de regularidade do FGTS-CRF, Certidão negativa de 

débitos tributários e dívida ativa – contribuinte e Certidão negativa de débitos trabalhistas, 

todas autenticadas e válidas. Documentos esses que comprovam a seriedade e 

responsabilidade da ALIC PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA. 

Nesse aspecto, XAND AVIÃO foi destaque em diversos quadros da imprensa 

nacional, onde pode-se citar: “O Paizão Xand Avião”, na Folha de Pernambuco; “Xand 

Avião anuncia Superação Digital e promete feat do ano com Zé Vaqueiro”, na revista 

ISTO É; “Parceria de Xand Avião e Zé Vaqueiro rende alta de mais de 80% nas 

plataformas digitais”, no jornal O ESTADO. Além desses, Xand Avião se destacou em 

diversas outras revistas e sites, como Popline, Hugo Gloss, EXTRA, O Liberal e diário 

do Nordeste, com o lançamento do seu novo álbum “Viva La Vida”, gravado no Ceará. 

Sendo assim, conforme documentos e imagens inclusos neste processo, XAND 

AVIÃO é indicado para ser a atração musical no ANIVERSÁRIO DE 165 ANOS DO 

MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA, através de sua produtora – ALIC PARTICIPAÇÕES 

E ENTRETENIMENTOS LTDA. 

JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

Verificada a proposta de preços da empresa ALIC PARTICIPAÇÕES E 

ENTRETENIMENTOS LTDA, única exclusiva para a contratação do cantor de forró 

XAND AVIÃO, perfaz-se o valor total de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Ressalta-

se que os valores dos atos praticados para a contratação do forrozeiro estão conforme a 

média de mercado brasileiro. Inclusive, a empresa apresentou em sua documentação notas 

fiscais de contratações nas regiões Nordeste e Centro Oeste do país (Salinas da Margarida 

– BAHIA, – no valor de R$ 320.000,00 no dia 16/11/2019, no Festival de Salinas; 

Apresentação em comemoração aos Festejos Juninos do Município de Euclides da 

Cunha/BA, nos dias 21/06/2019 a 24/06/2019, no valor de R$ 370.000,00 e em 

Goianésia/GO, no III Festival de Música Sertaneja, no valor de R$ 350.000,00.) 
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Desse modo, conclui-se que o valor cobrado enquadra-se nos parâmetros dos preços 

praticados no mercado do ramo do objeto desta contratação, conforme documentos 

acostados.  

ITAITUBA – PA, 16 de novembro de 2021. 

 

 

 

 GLEICIELY RAMOS DÁVILA 

Comissão de Licitação 

Presidente 
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