
 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 

CCOOMMIISSSSÃÃOO  PPEERRMMAANNEENNTTEE  DDEE  LLIICCIITTAAÇÇÃÃOO  
 

Rua Dália, nº 77, Centro – Sapucaia – PA – 68.548-000 
 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 009/PMS/2022 
 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/FME/2022 
 

JUSTIFICATIVAS 
 
Senhor Secretário: 

 

Em vista de sua determinação para estudos acerca da possibilidade de contratação de pessoa jurídica, 

mormente sobre a possibilidade de declaração de dispensa ou inexigibilidade de licitação, para a 

contratação da empresa JADSON DE AGUIAR TEXEIRA 76307905204-CCP 387082, estabelecida na 

R. ARSE 111, ALAMEDA 13,1104 S, 42, PALMAS-TO S/Nº,   CEP: 77024-044, PALMAS, Estado do 

Tocantins , inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.372.827/0001-12, para o fornecimento de shows artísticos 

e todos os componentes da equipe de operação técnica destinados ao 26º aniversário de Sapucaia. 

 

Temos a informar o seguinte: 

A legislação que versa sobre licitações e Contratos, notadamente a Lei 8.666 

de 21 de junho de 1993, em seu artigo 25, inciso III autoriza a Inexigibilidade de licitação para 

contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, 

desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. 

Hipótese está que se concretiza mediante apresentação pela proponente das 

Cartas de Exclusividade emitidas pelos proprietários/produtores das bandas supracitadas. 

A proponente possui a devida capacidade Jurídica, Fiscal e Técnica, conforme 

verifica-se nos documentos apresentados pela mesma, em anexo. A Proponente apresentou proposta 

no valor global de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais),Valor considerado em conformidade com o 

mercado atual, pela Secretária Municipal de Financias. 

Esta Comissão permanente de Licitação sugere então ao Gestor Municipal, 

que autorize a Contratação Direta com “inexigibilidade da Licitação” para a contratação da proponente, 

com fundamento no art. 25, Inciso III, da lei já citada, havendo perfeita caracterização da hipótese 

prevista. 

É o que sugerimos. 

Sapucaia - PA, 22 de Fevereiro de 2022 
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Comissão Permanente de Licitação 
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