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Oficio nº 4/2017 

Manfrinópolis, em 22/06/2017. 

DE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

 

PARA:  Gabinete Prefeito Municipal 

Prezado Senhor: 

Pelo presente solicitamos a Vossa Senhoria a competente Autorização 

para a Contratação de banda de renome (regional), para realização de show baile no dia 20 

de dezembro de 2017, em comemoração ao aniversário do Município., mediante LICITAÇÃO. 

O custo máximo estimado importa em um valor total de R$ 13.000,00 

(Treze Mil Reais),  o prazo para a prestação dos serviços será de 1 Dias sendo no dia 

20/12/2017. 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 
_______________________________________ 

ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
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Processo Administrativo nº 182/2017 
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 4/2017 

OBJETO: Contratação de banda de renome (regional), para realização de show 

baile no dia 20 de dezembro de 2017, em comemoração ao aniversário do Município.. 

MODALIDADE:Processo inexigibilidade. 

MOTIVO DA Inexigibilidade: Contratação de banda de renome (regional), para 

realização de show baile no dia 20 de dezembro de 2017, em comemoração ao aniversário 

do Município. Inexigível nos Termos do Artigo 25 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 Inciso III -

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

exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

DOTAÇÕES 

Exercício da 
despesa 

Conta da 
despesa 

Funcional programática Fonte de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da 
fonte 

2017 2990 06.004.13.392.1301.2046 0 3.3.90.39.00.00 Do 
Exercício 

INFORMAÇÕES: Secretaria Municipal de Administração e Finanças setor de contabilidade. 

Manfrinópolis, em 22/06/2017. 

 

 

_________________________________ 

Isabel Carolina Mochnacz Cambruzzi 
CRC/PR 066669/O-1 

Contadora 
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PROCESSO DE LICITAÇÃO PROCESSO INEXIGIBILIDADE 

 

Em face da solicitação da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, e 

Justificativa da Comissão de Licitação, cujo teor versa sobre a Contratação de banda de renome 

(regional), para realização de show baile no dia 20 de dezembro de 2017, em comemoração 

ao aniversário do Município.. 

 

Autorizo a Inexigibilidade de Licitação, nos termos do Artigo 25, da Lei Federal n.º 

8.666/93 Inciso III, para Contratação de banda de renome (regional), para realização de show 

baile no dia 20 de dezembro de 2017, em comemoração ao aniversário do Município.. 

 

I – Razão da Processo inexigibilidade 

Conforme preceitua o Inciso IIII, Art. 25 da Lei Federal n. º 8.666 de 21/06/93 e suas 

alterações, é inexigível de licitação.  

Art. 25 - É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em 

especial: 

III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de 
empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. 

 

II – Escolha do proponente: 

a) Que a escolha do fornecedor do objeto esteja nos padrões que especifica a Lei. 

b) Que o valor seja compatível com o do mercado. 

 

Manfrinópolis, em 22/06/2017. 

 

 

Caetano Ilair Alievi 
Prefeito Municipal 
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JUSTIFICATIVA 

 

A Contratação de banda de renome (regional), para realização de show baile no 

dia 20 de dezembro de 2017, em comemoração ao aniversário do Município., dar-se-á pela 

contratação de profissional do setor artístico consagrado pela crítica especializada ou pela opinião 

pública, assim não há competitividade, ou seja, por haver inviabilidade de competição para 

atender o objeto do presente processo. 

Com efeito, os requisitos para que se opere legitimidade na prestação de serviços 

direto, torna-se necessário: 

  a) Que o proponente seja pessoa jurídica de direito privado: 

  b) Que o valor seja compatível com o praticado no mercado. 

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAN FRANCISCO 
TRANSPORTES E SONORIZACOES LTDA ME. 

 a) em se tratando de contratação do setor artístico constatou-se em se tratar de banda 
musical de renome e consagrada pela critica especializada e pela opinião pública. 

Em face de todo o exposto, constatou-se que o proponente que melhor atendeu os 

requisitos foi à empresa SAN FRANCISCO TRANSPORTES E SONORIZACOES LTDA ME, 

cadastrada no CNPJ sob n° 72.275.076/0001-30, localizada RUA SAN FRANCISCO, 82 302 - 

CEP: 89890000 - BAIRRO: CENTRO CIDADE/UF: Cunha Porã/SC. 

A contratada receberá um valor total de R$ 13.000,00 (Treze Mil Reais), repassado 

após recebimento de nota fiscal pela Secretaria municipal de Administração e Finanças. O 

pagamento será efetuado através de depósito em conta bancaria em nome da contratada: 

LOTE: 1 - Lote 001 

Item Código 
do 
serviço 

Nome do serviço Qtd Unid Preço 
máximo 

Preço 
máximo 
total 

1 3159 Contratação de banda de renome (regional), para 
realização de show baile no dia 20 de dezembro de 
2017, em comemoração ao aniversário do Município, 
com contratos pré-definidos, sendo inicio do baile as 
23:00 hs. intervalo de 15 min. E termino as 03:00 
hs., incluindo iluminação, sonorização e demais 
equipamentos necessárias para a realização do 
evento. Conforme proposta comercial aprovada em 
anexo.  

1,00 1 13.000,00 13.000,00 

TOTAL 13.000,00 

O fundamento para a Contratação de banda de renome (regional), para realização 

de show baile no dia 20 de dezembro de 2017, em comemoração ao aniversário do 

Município., será conforme o inciso I e III, do artigo 25, da lei federal n.º 8.666/93 e suas 

posteriores alterações. 
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Em face disto à comissão de licitação constituída pelo Senhor Presidente, Antonio 

Valduir Serafini e membros Tiago Custin Nesi e SUSANA FRANCISCONI, decidiram que a 

empresa acima citada executasse o objeto. 

 

Manfrinópolis, em 26/06/2017. 

 

 

Presidente da Comissão ________________________________ 

Antonio Valduir Serafini 

 

 

Membros da Comissão ________________________________ 

Tiago Custin Nesi 

 

 

    ________________________________ 

SUSANA FRANCISCONI 
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ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº  4/2017 
 

O Prefeito Municipal de Manfrinópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e 

considerando o disposto do artigo 25, inciso III da Lei nº 8.666/93, e o pronunciamento emitido 

pela Assessoria Jurídica, RESOLVE pela Inexigibilidade de Licitação para a contratação da 

Empresa SAN FRANCISCO TRANSPORTES E SONORIZACOES LTDA ME, inscrita no CNPJ 

sob nº 72.275.076/0001-30, para realização de show baile no dia 20 de dezembro de 2017, em 

comemoração ao aniversário do Município. 

 

Manfrinópolis, em 26/06/2017. 

 

 

 

Caetano Ilair Alievi 
Prefeito Municipal 

 
 


