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INEXIGIBILIDADE DE UCITACÃO N° 012/2018 
ATA DA COMISSÃO DE LICITACAO

Ao décim o sétim o dia do m ês de Julho de 2018, na sala da C om issão Perm anente de 
Licitação, localizada na Rua Dois de Maio. 453, Centro, Sebastião Laran je iras -  BA, 
reuniram -se os m em bros da Com issão Perm anente de Licitação, nom eada pela 
Portaria n° 001/2018, com posta pelos Senhores; Igo r M urie l Lopes e S ilva ; O lavo 
S ilva de C arva lho; C arlos C ésar A lves de Souza, para sobre a presidência do 
prim eiro, avalia r e decid ir a so lic itação da Secretaria  M un ic ipa l de Educação, C ultu ra  
e D esportos  da Prefeitura de Sebastião Laranjeiras, em  que requer a prestação de 
serviço de agenciam ento exclusivo e d isponib ilização de a trações artísticas na 
apresentação de shows m usicais nos feste jos da padroeira do d istrito  de M andiroba, 
in terior deste  m unicíp io a serem  realizados nos dias 21 e 22 de Ju lho de 2018. Foi 
constatado que nenhum  licitante com pareceu ao certam e. Dando prosseguim ento foi 
selecionada a m elhor proposta para adm in istração pública da em presa ROSIVALDO 
PEREIRA SILVA - ME, inscrita no CNPJ n° 21.021.821/0001-84, s ituada à TV. Padre 
Anscario, n° 03, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, da cidade de Encruzilhada, Estado 
da Bahia, a Com issão analisou toda a docum entação constante  no processo e 
constatou que em presa está apta para prestar o serviço so lic itado e que o va lo r a ser 
pago com o contraprestação é considerado razoável dentro das condições norm ais de 
contratação, qual seja o va lo r global de R$ 16.600,00 (dezesse is m il e se iscen tos  
reais). A nte  o exposto, resolve esta Com issão de Licitação, com fundam ento  no art. 55, 
XI, c/c os art. 25, inciso III, da Lei 8.666/93, considerar Inexigível o P rocesso Licitatório, 
e de term inar a contratação da em presa ROSIVALDO PEREIRA SILVA - ME para 
prestar os serviços, cujo term o com as justifica tivas segue em  anexo para adjudicação 
desta C om issão de Licitação e posterio r hom ologação do Prefe ito M unicipal. Nada 
mais havendo, pelo Presidente fo i determ inado que fosse encerrada a sessão, 
lavrando-se a preseriíô-frtaDara os fins de direito.

e C arva lho  
C om issão

opes e Silva 
Da C om issão M em bro

Carlo^ 
M em bro

)s de Souza 
'C om issão




