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TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 012/2018 
VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 117/2018,

A  C O M IS SÃO  DE LIC ITAÇ ÃO , no uso de suas atribu ições legais,

CONSIDERANDO que a Prefeitura M unicipal de Sebastião Laran je iras necessita 
proceder a prestação de serviço de agenciam ento exclusivo e d isponib ilização de 
atrações artísticas na apresentação de shows m usica is nos feste jos da padroeira do 
distrito de M andiroba, in terior deste m unicíp io a serem  realizados nos d ias 21 e 22 de 
Julho de 2018, conform e especificação da Secretaria  M un ic ipa l de Educação, 
C u ltu ra  e D esportos soíicitante do serviço;

CONSIDERANDO as disposições previstas no art. 55, XI, c /c  o art. 25, inciso 
n °  8.666/93;

I, da Lei

CONSIDERANDO o parecer em itido pela Assessoria  Juríd ica deste  m unicíp io  que 
recom endou que a contratação fosse efetuada através de Inexig ib ilidade de licitação;

CONSIDERANDO a consagração popular do artista a ser contra tado pela 
adm in istração pública;

CONSIDERANDO que a em presa ROSIVALDO PEREIRA S ILVA - ME, inscrita no 
CNPJ n° 21.021.821/0001-84, situada à TV. Padre Anscario, n° 03, Bairro Nossa 
Senhora de Lourdes, da cidade de Encruzilhada, Estado da Bahia, apresentou a esta 
C om issão de Licitação os docum entos que dem onstram  a sua idoneidade e a sua 
regularidade ju ríd ica e fiscal;

CONSIDERANDO que o preço cobrado pela contratação para prestar os serviços 
requeridos pela Secretaria M unicipal de Educação, Cultura e D esportos é considerado 
razoável, nas condições norm ais de execução do contrato e d istância  percorrida para 
com parecim ento a sede do Poder Executivo local, qual seja o va lo r to ta l de R$
16.600,00 (dezesseis m il e se iscen tos  reais);

CONSIDERANDO que há disponib ilidade de recursos finance iros para a rcar com os 
custos da contratação, conform e in form ação do Setor Contábil Desta Prefeitura.

CONSIDERANDO, finalm ente, que a em presa ROSIVALDO PEREIRA SILVA - ME, 
preenche as condições e requisitos para atender ao objeto solic itado, reso lve  
recom endar a sua contra tação, cujo contrato deverá ser ce lebrado com observância 
das regras previstas no art. 55, XI, c/c o art. 25, inciso III, da Lei n. 8.666/93.
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Sebastião Laranje iras - Bs^ia , 17 de Ju lho de 2018.
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