
Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitação do Município de ITAITUBA, através do FTINDO MLTNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAITUBA, CONSOANTC AUIOTiZAçãO <IA STA. SOLANGE MOREIRA DE
AGUIAR, SECRETARIA, vem abrir o presente processo administrativo para ,.coNTRATAÇÃo DE
EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SHOWS, EM COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE
162 ANOS DO MUNICIPIO DE ITAITUBA".

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A presente Dispensa de Licitação encontra-se fundamentada no art. art. 25, inciso III, da Lei
Federal n 8.666, de 2l de juúo de 1993 e suas alterações posteriores, conforme diploma legal supracitado.

AÍ. 25 - É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:

"III - para contrataÇão de profissionais de qualquer setor drtístico, diretamente ou atayés de
empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião púbtica".

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A cultura é por sua vez um componente ativo na vida do ser humano e manifesta-se nos atos mais

Yorriqueiros da conduta do indivíduo. Assim comprova-se a importância da cultura e suas adversidades de

conceitos e significados para o conhecimento dos Brasileiros, a cultura envolve arte, crenças, hábitos,

costumes, festas, celebrações, entre muitos outros.

Considerando que a cultura tÍaz para a sociedade um conhecimento e uma riqueza sem igual, em

nossa cidade de Itaituba, alguns eventos ocorrem durante o ano, trazendo para os moradores lazer,

coúecimento, prazer, enúetenimentos, diversão, que para a população de itaitubense tem grande relevância.

Assim, a cultura quando bem trabalhada, pode se tomar algo que faça parte da vida e do cotidiano da

sociedade, podendo ser organizados eventos que tragam valorização para a cidade.

Mediante ao contexto, destaca-se a Programação em comemoração à alusão do aniversário do
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Município de Itaituba, por ser praticamente o último evento do ano, abrange uma vasta programação com
atmções com nomes da música religiosa católica, evangélica e popular, shows de renome no mais variados
estilos musicais, conforme abaixo relacionada:

> DUPLA SERTANEJA HUMBERT. E R.NALD. tomaram-se cantores do gênero
sertanejo, artistas globais, de renome,estando entre os mais requisitados da Região de Goiás,
com agenda sempre cheia, durante o ano inteiro, dominam uma alegria contagiante com seu
público, carismáticos por onde passam, e seu estilo musicar é um convite para dançar com
alegria através de um bom som, repeÍório sertanejo, ritmo mais tocado e aceito pera
população.

> CANTORA CATOLICA ALINE BRASIL carólica desde o nascimento, é de grande

representatividade na música católica, começou tocando teclado nos grupos de oração da
RCC' formada em bacharel em música com graduação em piano pelo conservatório
Brasileiro da música, em seguida descobriu novos dons, como cantar, compor e pregar,
alavancando sua carreira, participando de vários festivais de musicais. Atualmente vive um
momento especial, requisitada pela comunidade católica, recebe cariúo de lãs de todas as

idades, criança, jovem até a terceira idade, fanatismo esse arcançado através da simpatia, e

por um repertorio contagiante e cheio de ungão.

> cANToR E PASTOR cLAyroN vrANA, canror, músico e compositor, essa é a definição
do artista gospel, chegou ao mercado fonográfico com notoriedade, possuem um dom
Inigualável como pregador alcançando a comunidade evangélica, sendo uma ferramenta de

intermédio para alcançar milagres. cLAyroN BRASIL já interpretou grandes artistas do

cenrário gospel musical, iniciou sua carreira bem jovem, conquistando a cada dia seu espaço,

dominando a arte de compor, tocar, ministrar e cantar.

Portanto, o Coordenador Municipal de Cultura, através do apoio e incentivo as maniÍêstações

culturais, vem reforçar o perfil plural da festividade, querendo envolver a comunidade e fazer com que todos
possam aproveitar e se divertir com as atrações. É uma festa eclética disponib ilizada, paratodos comemorar
o aniversario de 162 anos de fundação do Município de ITAITUBA.
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outrossim, justificamos a contratação do objeto do presente termo, pela necessidade da..REALIZAÇÃO DE SHOWS DE VARIOS GÊNEROS MUSICAIS', AtrAVéS dA CONITAIAçãO dOS
serviços realizados pela empresa c cARDoso DA sILvA EIRELI, recoúecida por sua especialidade,
experiência, organização, aparelhamento, conceituada como empresa exclusiva no Município, neste ramo e
segmento de atuação de realização de shows, conforme documento acostado nos autos do processo.
Possuem uma equipe completa e outros requisitos relacionados com sua atividade, assim uma empresa que
detém de uma especial qualificação, facilitando o destaque no mercado de trabalho.

conforme exposto, o presente processo administrativo tem por objeto a "coNTRÂTAÇÃo »r
EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SHOWS, EM COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE

r-162 ANos Do MUNICIPIO DE ITAITUBA" A SEREM REALIzADos Nos DrAs r3,r4 E ls DE
DEZEMBRO DE 2018, NA ORIA DA CIDADE, atendendo à demanda extremamente técnico, dos
serviços públicos, com fulcros no Art.25, inciso III, da Lei No 8.666/93,a escolha se deu em razão do grau
elevado de confiança depositado por este órgão, em razão de se tratar de serviços exclusivos e que exigem
alto grau de confiabilidade A contratação do presente objeto justifica-se pela obrigatoriedade de
desenvolver os serviços junto ao Fundo Municipal de Assistência Social deste Município.

RAZÔES DA ESCOLHA

A escolha recaiu na empresa C CARDOSO DA SILVA, em consequência na notória espe cialização
do seu quadro de profissionais no desempenho de suas atividades junto a outros Municipios, além da sua

\-rsponibilidade e coúecimento dos problemas existentes no âmbito da Administração Municipal.
Desta forma, nos termos do art.25 inciso lll da Lei de n' 8.666/93 e suas alterações posteriores, a licitação

é inexigível.

JUSTIFICATIVA DO PR-EÇO

Verificada a proposta de preços da empresa exclusiva na região para prestação de serviços
artísticos, mediante documentos comprobatóríos em anexo, constata-se sua conformidade com os preços
praticados no mercado local e regional para realização de shows artísticos compatíveis com o objeto deste
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procedimento.

- DUPLA SERTANEJA HIIMBERTO E RONALDO no valor de R$-140,000,00 (cento e qua.renta

mil reais);

- CANTORA CATOLICA ALINE BRASIL no valor de R$-25.000,00 (vinte e cinco mil reais);

- CANTOR E PASTOR CLAYTON VIANA no vator R$-20,000,00(Vinte mil reais);

Assim, perfazendo o total do valor contratual de RS-I85,000,00 (Cento e oitenta e cinco reais).

Face ao exposto, a contratação pretendida deve ser realizadacom o C CARDOSO DA SILVA EIRELI, no
:NtUitO dE REALIZAÇÃO DE SHOWS, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 162 ANOS
DO MUNICIPIO DE ITAITUBA, incluindo as apresentações de Shows de nível nacional, Equipamentos,

Serviços e Mídia. Considerando o dificil a acesso até sede do Município, Região Norte do Estado do

PARÁ, longa distância, situação climática, período chuvoso (inverno) que requer uma estrutura logística de

deslocamento mais detalhada, basicamente através de via aérea, incluindo passagem, hospedagem,

alimentação e ouffos, para apoio dos artistas. Desse modo enquadram-se nos parâmetros dos preços

praticados no mercado do ramo do objeto desta contratação conforme documentos acostados.

ITAITUBA - PA. 03 e Dezembro de 2018

JOSE DE RIB ALMEIDA E SILVA
ão de Licitação

Presidente
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