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ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
PREFEITURÀ MT'NICIPÀT DE SÀ!ÍIÀ RITÀ

SECRETÀRIÀ I'íUNICIPÀI DE CI'LN'RÀ, DESPORTO, TURISMO E I.ÀZER

exeosrçÁo DE Morrvos N" rNooo3?/2022

Santa Rita - PB, 2'7 de Junho de 2022

1.0 - DO OBJETTVO
Tên a presentê exposiÇão de motivos o objêtivo de êsclarecer, em consonância com a legislaÇão
vlgenre, as rdzões od singularidêde da sequinle despesa: CONTRÀTÀçÀO DÀ EMPRESÀ vf SffOf nnoouçõfs
LTDÀ, REFERENTE ÀO SIIOI', DE VITOR FERNÀNDES À SER REÀIIZÀDO NO DaÀ 04 DE JUIHO DE 2022, EM VIRTUDE
DÀs FEsrrvrDÀDEs oe sÃo .roÃo oo rnrxrcrpro DE sÀrvrÀ RrÍÀ/PB.

2.0 - DÀ lrEcEssrDÀDE DÀ cor+rRÀTÀçÃo
A contratação do objeto acima dêscrito será efetuada, nos termo das espêcificaÇões técnicas e
informaÇões compfêmêntâres constantê desta êxposiÇào dê motivos, quando for o caso, motivâdâ
pel.a: pela necessidadê da dêvida efêtivação de serviÇo para suprj-r demanda êspecifica -
coNTRÀrÀçÃo DÀ EMpREsÀ vF sHoÍí nnoouçôrs LrDÀ, REEERENTE Ào sEcrÍ DE vrroR EBRlrÀllDEs À sER
RaÀrrzÀDo No DrÀ 04 DE JrrLHo DE 2022, EM vrRrsDE DÀs FEsrrvrDÀDBs oe sÀo ooÃo Do MlrNrcrPro DE

sÀNTÀ RITÀ/PB -, considêrada oportuoa e imprêscindivel, bem cômo rêlêvante medida dê interesse
público; e ainda, pêIâ necessidade de dêsênvolvimento dê âÇôês continuadas para a promoÇão dê
ativldadês pertinentes, vlsando à maxinizaÇâo dos recursos em rêlaçâo aos objetivos programados,
observadas as dilêtrizes e metas definidas nas ferramentas de planêjâmênto aprovâdâs.

3.0 - DÀs na.zôas DÀ EscoLãÀ Do FoBNEcEDoR ou ExEctrfâ§rE
Em decorrência das câracteristicas ê particularidadês do objeto da contratação em telâ, a mesma
poderá ser efetuada junto a: VF SHOWS PRODUCOES LTDÀ - R§ L50,000,00. - Eotidadê ou plofissionâI
mr.rito bêm conceituado no desempenho das atividadês inelentês ao rElmo peltinêntê a sua
especiâIldadê, apresentando ôtima qualidadê ê preços dos seus produtos ofêrtados e/ou serviços
prêstados, já conprovâdos anteriormentê, iustificando, desta forma, a sua escolha.

4.0 - DA ,JUStrFrCÀTrVÀ DO PREçO

O valor dâ referida contrataÇão está satisfatôrio e compativêI com os preÇos praticados no

nercado, conforme a correspondente proposta apresentada ê 1êvantamento efetuado, mediante
pesquisa apropriada, em anexo.

5.0 - DO II'IIDÀCNIIO I.EGÀI
Entende-se que a regra da obriqatoriedade da licitâÇáo náo
que a própria leqislação enumera. Portanto a contrataÇáo em

Inexigibilidâdê de LicitaÇâo, nos termos do Àrt. 25, inciso
suas al teraÇôês posEeriôrês:

é âbso1uta, contêmplando êxcêções,
comento poderá se! acobertada Por
III, da Lei Fedêral no 8.666/93 e

"Art. 25. É inexiqivel a ficitaÇãa qúando houveÍ inviabifidade de competiÇão, en especj-a7:"

tIII - paía contrataÇão de profissional, de quaiqüer setor artistico, diretamente oL, através de
etuprêsáÍio exclusivo, dêsde que consaqtado pela cÍitica especiaTizada ou pela opinião púbLica."

6.0 - DÀ coxcr,ugÀo
A concretizaÇào dâ rêferida contrataçáo podêria ocorrer com

ti
o qual está devidamênte instluÍdo com a
vo contrâto.

a aprovaÇão de vossa Excelência do
dôcümêntaÇáo pertinênte, inclusiveprocesso

a minuta
eÍ ap re Ço,

respe

Atencio

DE ARÀUJO I
Sec.etário Municipal

ENTE
SecultI
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EsrÀDo DÀ PÀRÀÍBÀ
PREEEITURÀ MUIIICIPÀT DE SÀTÍTÀ RITÀ

SECRETÀRIÀ MT'NICIPÀT DE CI'LTUR,A, DESPORTO, N'RISMO E I.ÀZER

ouÀDRo DE!.roNsrRÀTrvo DE pREÇos - !.ÍÀ.PÀ DE ÀpuRÀÇÂo - Er@osrÇÀo DE lrorrvos N" rN00037/2022

Santa Rita - PB, 2'7 de Junho de 2022

RESULTÀDO FINÀL:
WENDEL À.RÀUJO VI TE
Secretário Municipaf Secultl- VF' SHÔIiS PRÔDUCÔES LTDÀ.

ltern (s ) : 1.
val.or: R$ 150.000,00

Vl- UÀit. obaUnid
LTDÀ, REEERENTE ÀO SüOII DE I/II§R EERNNIDES À SEB REÀIIZÀDO

RITÀ/PB.04 DE .ruÍ.Eo DE 2022, EÀr. vrRluDE DÀs EEsrrvrDÀDEs DE sÃo,roÃo Do lr(rNrcrpro
L DÀ EMPRESÀ VE SHOW

0.000,0 I150.00 00SHOT,iS PRODI]COES LTDÀ
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ESTÀDO DÀ PàRÀIBÀ
PREFEIT'R,À MT'NICIPÀÍ. DE SÀIíTÀ RItÀ

SECRETÀRI,À DE CT'LTT'RÀ

Expediente:

À6sunto I

L€gis1aÇão:

Àn€xo :

ExposrÇÃo DE Morrvos N.ô rN00037/2022
COORDENÀDORIÀ DE COMPRÃS
coNTRÀTÀÇÃo DÀ El.rpREsÀ vr sHow pRoDUÇÕEs LTDÀ, REEERENTE
AO SHOW DE VITOR EERNANDES À SER REÀIIZÀDO NO DIA 04 DE

JULHo DE 2022, Erq. VTRTUDE DÀs FEsrrvrDÀDEs DE sÃo JoÃo
DO MUNICIPIO DE SÀNTÀ RITA/PB.
AtL. 25, inciso III, da Lêi Eederal n" 8.666193 e suas
alteraÇôes postleriores.
Exposiçào de motivos correspondente e seus elementos,
inc.Ius.ivê â minuta do rêspêctivo contlato.

DESPÀCHO

APROVO a corrêspondente ploposta nos termos do expêdientê supramencionado. Àcolho a situaÇão de
Inexigibllidadê dê Licitação, na forma como se aprêsênta nêstê procêdimento de contrataÇáo
direta, para atender a necêssidade da demanda j ust ificadamente requerida.

Remeta-se o processo, devldamentê instruldo de todos os seus elementos constitutivos, à
âprêciação da Assêssoria Juridica, para os fins e êfêitos fegais.

Santa Rita - PB. 28 Junho dê 2022.

DE ÀRÀUJO
SECRETÁRIo DE CULTURÀ
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