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PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

 

A Comissão de Licitação do Município de Jacareacanga-PA, através da Prefeitura 

Municipal de Jacareacanga, consoante autorização do Sr. Raimundo Batista Santiago, na 

qualidade de Ordenador de Despesas, vem abrir o presente processo administrativo para 

“Contratação da empresa C CARDOSO DA SILVA EIRELI, CNPJ nº. 

14.698.708/0001-72, intermediadora dos cantores MARQUINHOS GOMES, 

CRISTIANO NEVES e NAIARA AZEVEDO, para a realização de shows em 

comemoração aos 26 anos do Município de Jacareacanga/PA”. 
 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 

A Inexigibilidade de Licitação tem com fundamento no Art. 25, inciso III e parágrafo 

único do Art. 26 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
 

Justificamos a contratação dos cantores MARQUINHOS GOMES, CRISTIANO 

NEVES e NAIARA AZEVEDO, fundamentalmente, pela consagração dos mesmos pela 

opinião pública e critica especializada, sendo muito conhecidas pelos shows que 

realizam, gozando de excelentes conceitos e aceitação popular. 

 

Não paira nenhuma dúvida que os cantores acimas citadas possuem reputação, 

experiência e conhecimento compatíveis com a dimensão do evento que propõe a 

Administração Municipal, para comemoração dos 26 anos de Jacareacanga/PA. 
 

RAZÕES DA ESCOLHA 
 

A escolha recaiu na empresa C CARDOSO DA SILVA EIRELI, CNPJ nº. 

14.698.708/0001-72, em consequência da intermediação com os cantores 

MARQUINHOS GOMES, CRISTIANO NEVES e NAIARA AZEVEDO. 

Desta forma, nos termos do art.25, inciso III da lei Federal nº.8.666 e suas alterações 

posteriores, a licitação é inexigível. 
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JUSTIFICATIVA DO PREÇO 
 

A escolha da proposta mais vantajosa foi decorrente de uma prévia pesquisa de mercado, 

o que nos permite inferir que os preços encontram-se compatível com a realidade 

mercadológica. 

Face ao exposto, a contratação pretendida deve ser realizada com a empresa C 

CARDOSO DA SILVA EIRELI, CNPJ nº. 14.698.708/0001-72, no valor de R$ 

375.000,00(Trezentos e setenta e cinco mil reais), levando-se em consideração a 

melhor proposta ofertada, conforme documentos acostados aos autos deste processo. 

 

Jacareacanga-PA, 07 de Novembro de 2017. 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Kleber dos Anjos de Sousa 

Presidente CPL. 
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