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ESTÀDO DÀ PÀB,ÀIÀÀ
PREEEITT'RÀ MI'NICIPÀL DE SàI(rÀ RITÀ

SECRETÀRIÀ MUNTCIPÀI DE CI'LÍURÀ, DESPORTO, TT'RISI''O E I.ÀZER

Santa Rltâ - PB, 20 de Junho de 2022,

rxeos:çÃo DE Morrvos N" rNooo31,/2022

1.0 - DO OBarErrVO
Tem a plesente exposiÇão de motivos
viqente, as razões dâ sinqularidade
E EVENTOS LTDA, REPERENTE ÀO SHOVI DE

DE SÀNTÀ RITÀ/ PB.

o objetivô dê êsclarecêr, em consonância com a legislaçâo
da seguintê dêspêsa: coNTRÀTÀÇÃo DA EMPRÉSA MAssÀ PRoDUÇÔES
FoRRo DÀ LrvE pARÀ Às EEsrrvrDÀDEs Do sÃo JoÃo Do MUNrcrPro

2.0 - DÀ NtscGssrDÀDE DÀ coNTRÀtÀçÁo
À contrataÇão do obieto acima dêscrito será efêtuada, nos termo das êspêcificaçÕes técnicas e

infomaÇôes complementârês constante dêsta exposj-Ção de motivos, quando for o caso. motivada
pela: pê1a necessidade dâ dêvida efetivaÇáo dê serviÇo para suprir demanda êspêcÍfica -
CoNTRÀTAÇÃo DÀ EMPRESA MÀSSA PRoDUÇÔES E EVENToS LTDÀ, REFERENTE AO SHOIV DE FORRÔ DA LÍVE PÀRÀ

AS EESTIVIDADES Do sÃo JoÃo Do MUNICIPIO DE SÂNTÀ RITÀ/PB _. considerada oportuna ê

imprescindivel, ben como relevante medida dê intêlesse púb1ico; ê ainda, pela nêcessidade de
dêsênvolvimento de âÇôês continuadas parâ a promoÇão de atividades pertinêntes, visando à

maximizaÇão dos lecursos êm relaÇão aos objêtivos programados, observadas as diÍetrizes e mêtas
definidâs nas ferramentas dê planêjamento aprovadas '

3.0 - DAs nezôrs oe Escot,aÀ Do FoRliEcEDoR ou ExEcIrrÀNTE
Em decorrência das calactêristicas e particularidades do objêto
poderá sêr efetuada junto a: MASSÀ PRoDúÇÔES E EVENToS LTDA -
pr:ofissional muito bem conceituado no desêmpênho das atividadês
sua especialidade, apresentando ótima qualidadê ê preÇos dos
serviÇos prestados, já comprovados anterlormentê, justificando,

5.0 - DO EOI'DÀICNTO LEGA,,
Entende-se que a regra da obrigatoriedade da licitaÇào não
que a própria legj.slaÇáo ênumela. Portanto a contrataÇão em
Inêxigibilidadê de Licitaçáo, nos termos do Àrt. 25, incisÕ
suas aItêraÇôês posteriores:

da contratâÇão em tela, a mêsma
R§ 13.000,00. - Entidade ou

inerentês ao ramo pertinênte a
seus produtos ofertados e/ou

desla forma, a sua êsco1ha.

é absoluta, conteftPlando exceções,
comento poderá sel acobeltada Por
ÍII, da Lei Federal n" 8.666/93 e

..0 - DÀ .'I,STIFÍCÀII\'A DO PREÇO

O valo! da referida contrataçâo está satisfatório e compativel com os preÇos praticados no
mercado, conforme a cortespondente proposta apresêntada ê levantamênto efetuado, raiediante
pesquisa apropriada, em anexo.

v ,Art- 25. É lnexiqivel d TicltaÇão quando houver inviabifi:dade de conpetiÇão. em êspec.ia-l r "

ttIII - para contrataÇão de profissiondl" de quafquer setar attistico,
êtE)resária exclúsivo, desdê gue consagtado peTa cÍitica especializada

diretamente ou através de
ou pelà opinião púb7ica. "

6.0 - DÀ corcr,qsÂo
À concretizaÇão da referidâ contrataÇão poderia ocorrer com a âprovaÇão dê Vossa ExcêIência do
processo em apreço, o qual êstá devidamênte instruido com a docr.mêntaÇão pertineote, inclusj.ve
a minutâ do re spe tivo contrato.

Atencios te,

I'ENDEL VICE
Secretário Municipal Secult I
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ESIÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
PREFEITURA MUNICIPÀL DE SÀ!|'Tà RITÀ

SECRETÀRIÀ MUNICIPÀI DE CI'LTURÀ, DESPORTO, rt.,RISI,Ío E I,ÀZER

euÀD8o DElrol.rsrRÀTrvo DE pREços - líÀpÀ DE Àpu8ÀÇÃo - E)<PosrÇÁo DE lorrvos N" rN00031/2o22

Santa Rita - PB, 2A de Junho de 2022

RESULTÀDO FINÀL:

- MÀSSÀ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDÀ.
IteÍn(s): 1.
Valor: R§ 13. 000, 0 0

WENDEL ÀNÀUJO VI E

Secletário MuniciPal sêcuft1

1
TrvrDBDEs Do sÀo,roÂo Do MuNrcrpro DE sÀNTÀ RrrÀ/pB

UNDSA PRODU S E EVENTOS LTDA

____ errtiàifaatfj -- 
- Ig+q-rit r."t--fa - Ú!rt. l lt. mt t ict

r - comneTçlã-oe ncnrse larssÀ pRoDuçors r Evarros LTDA, RaEERTNTE Ào srotf DE rcnno 
-r.rvn 

pem §
i -1.(,!0.u! 13.000,00
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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
PREEEITT]RA MI'NICIPÀI DE SÀIÍTÀ RITÀ

SECREIÀRIÀ DE CULTURÀ

Expediente:

Àssunto:

LegisLação:

Àhexo :

ExposrÇÃo DE Morrvos N." rNo0031/2022
COORDENÀDORIÀ DE COMPRAS

coNTRÀTÀÇÀo DÀ EMPRESÀ I4ASSÀ pRoDUÇôEs

E EVENTOS LTDÀ, REEERENTE AO SHOW DE

FORRO DA LIVE PARÀ ÀS FEST]VIDÀDES DO

sÃo JoÁo Do MUNIC]PIO DE SANTA RITÀ,/PB.
AÍ1. 25, inciso ÍÍI, da Lei Eêdera1 no
A-666/93 e suas alteraÇóes posteriores.
ExposiÇão dê motivos correspondente e
seus ê1êmentos, inclusivê a minuta do
respectivo contrato.

DASPÀCHO

APRovo a correspondente proposta nos têrmos do êxpediente supramencionado.
Àcolho a situaÇão dê Inexigibilidade de Licitaçâo, na forna como se aplêsenta
neste procedimento de contrataÇão dirêta, para atendêr a necessidade da demanda
justif icadanentê rêquerida.

Remêta-se o plocêsso, devidamênte instr:uldo de todo§ os seus elementos
constitutj.vos, à apreciaçâo da Assêssoria Juridica, pa!a os fj'ns e êfeitos
legais.

Santa Rita - 2 de Junho de 2422.

h,i VICENTE
SECRETARIO DA LTURA
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