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ESTÀDO Dà PENEÍBÀ

PREEEIIT'R,À T'T'NICIPÀI DE SÀNTÀ RITÀ
SECRETÀRIÀ M'NICIPÀL DE Ct'LtT'R,À, DESPORTO, :IURISI'íO E I.ÀZER

rxrosrçÃo DE Morrvos No rNooo32/2022

1.0 - DO OBJETrVO
Tem a prêsente êxposiÇão de motivos o objetivo dê escfarecer, em consonância com a lêgislaÇâo
vlgente, as razões dâ singulâridadê da segulnte dêspêsa: coNTRÀTÀÇÃo DO SHOúi DE TÀIS gÀ (E!íPRESÀ:
GE DÀ SII1rÀ ME), À SER REÀTIZÀDO NO DI,À 24 DE JI'NHO DE 2022, EM VIRTI'DE DÀS FESTT'\EDÀDES DE SÀO
JOÀO DO MT'NICIPIO DE SÀIIIÀ RTÍÀ,/PB.

2.0 - Dâ NECGSSIDÀDE DÀ CONTB,ÀTÀçÃO
A contrataçáo do objeto acima descrito será efetuada, nos termo das êspêcificaÇôês técnicas e
lnformaçõês compLehentares constante desta exposiÇãô de motivos, quando for o câso, motivada
pela: Pêla necessidade da devida efetivaÇáo de serviÇo para suprir denanda especÍficâ -
CONTRATAÇÃO DO SHOW DE TAYSINHA (EMPRESA: GE DA SÍLVA ME), A SER REÀLIZADO NO DIA 24 DE JUNHO DE
2022, EI4 VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE SÂO .'OÃO DO MUNICIPIO DE SANTÀ RITÀ/PB ., CONSidêTAdA
oportuna ê imprêscindÍvê1, bêm como relevantê mêdidâ de intêrêssê público; ê ainda, pêl.a
necessidade de desenvolvimento de aÇôes continuadas para a plomoÇão de atividades pertinêntes,
visando à maximizaÇào dos recursos em rêIaÇão aos objetivos programados, observadas as diretrizes
e metas dêfinidas nas fêrlamêntas dê planejâmênto aprovadas.

Santa Rita - PB, 20 de Junho de 2022.

a minuta do res tivo contrato.
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3.0 - DÀS RÀZõES DA ESCOI,EÀ DO FORNECBDOR OU tsxECOIÀrgIE
Em decorrência das caractêristicas e pa rt i cularidade s do objeto da contrataÇão em têIa, a mêsma
podêrá sêr êfêtuâda junto a: c F DA SILVÀ - R§ 5.000,00. - Entidade ou profissional muito bern
conceituado no desempenho das atividades inerentes ao lamo pertinênte a sua êspecialidadê,
apresentando ótina qualidade e preços dos seus produtos ofertados e/ou serviços prestâdos, já
comprovados anteriornêntê, justificândo, dêsta forma, a sua escolha.

{ . 0 - DÀ arusrlEÍcàIrvÀ Do PREÇo
O valor da referida contrataÇão está satisfatório e compatível com os pÍêços praticados no
mercado, conforme a correspondente proposta aprêsêntada e levantamênto efetuado, rnediante
pesquisa apropriada, êm anexo.

5.0 - DO FI,NDÀIIENTO LEGàú
Entende-se que a legra da obliqatoriedade da ficitaÇão não é absolutâ, contemplando exceções,
que a própria legislaÇâo enumera. Portanto a contrataÇão em comento poderá ser acobêrtadâ por
lnexigibilidade dê Licitação. nos termos do Àrt, 25, inciso III, da Lei FederaL nÔ 8.666,/93 e
suas altêraÇões posteriores:

\-/ "Art. 25. É inexigivei a ficitaÇão qúando houvet inviabilidade de competiÇão, em especiaf:"

"ÍÍI - para canttdtdÇão dê p-rofissiona-l de qidfqüer setor artjstjco, diretanente au através de
enpresátio excfusivo, desde guê consaqrado pela cÍitica especiafizâda ou peia opinião púbficd.t

6.0 - DÀ CONCr.rrSÃO
A concretização da rêfêrida contrataÇão poderia ocorrer corn a aprovaÇão de Vossa Excelência do
processo êrn apreÇo, o qual está devidamente instruido com a documentaÇâo pertinente, inclusive
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WENDEL VI NTE
Secretário Municipal Secuftl

EsTÀDo DÀ PÀRÀÍBÀ
PRETEIETJRA MUNICIPÀI DE SÀIC!À RITÀ

SECRETÀRIÀ MT'NICIPÀI DE CT'LTURÀ, DESPORTO, TURISMO E I.ÀZER

QUÀDRO DEMONSTRÀTIVO DE PREÇOS - t!ÍÀPÀ DE ÀPI'8ÀÇÀO - EXPOSIÇÁO DE IICAIVOS N" INOOO32/2022

Santa Rita - PB, 20 de Junho de 2022

RESUÍ,TÀDO FINÀI:

_GFDASII,VA.
ltem(s): 1.
Valor: R$ 5.000,00

unid.Pa!ticipente6 Quent. VI. Unit vl. TotàI Cl-ess. obÉ.
1 - CoNIRÀTÀÇÀO DO SEO!í DE 1ÀYSINIIA (IITPRESÀ: G8' DÀ SILVÀ uE) i À SER REÀLIZÀDO NO DIÀ 24 DE JITNaO DE 2022,
EM \rrRToDE DÀs EEstrvrDÀDES oe sÂo .roÀo Do MtNrcrpro DE salrrÀ RÍTÀ/pB.
G F DÀ S ILVÀ ,JI]D 5. 000, Q0 5. ooo, ool 11


