
3.1 Justifica-se a presente inexigibilidade de Licita~ao pela necessidade da contratacao de bandas para 
o para o evento do XXVI Festival Junino de Tracuateua, objetivando atender as necessidades do 
munidpio de Tracuateua, por lntermedlo da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura. 

3.2 A contratacao de artistas, tern coma intuito de participarem do evento do XXVI Festival Junino de 
Tracuateua, para a fim de promover e recuperacao dos eventos culturais do munidpio. 

3.3 Portanto, buscou-se uma empresa composta por profissionais experientes, de modo que a 
empresa selecionada apresentou comprovado hist6rico de prestacso deste tipo de service. 
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3. JUSTIFICATIVA (DEMONSTRA{AO COMPETitAO): 

2.4 Nota-se, pois que a lei autoriza a lnexigibilidade de Licita~ao para contratacoes de services fundada 
na premissa de que a ado~ao de procedimentos positivos de licita~ao podem acarretar serios danos ao 
funcionamento dos services publlcos essenciais em virtude de haver grande escassez de profissionais. 
qualificados e com experiencia que atuem na area espedfica objeto do certame, principalmente nas 
regioes mais desassistidas do estado do Para, a demora na contratacao em virtude de procedimentos 
licitat6rios e a repeticao de certames que provavelmente darao desertos com certeza acarretara graves 
prejufzos ao erario publico e a induzindo, muitas vezes os gestores a erros das mais diversas ordens. 

2.1 Como e sabido, a Licita~ao para contratacao de obras, services, compras e allenacoes e uma 
exigencia constitucional, para toda admlnistracao Publica, conforme ditames do artigo 37, XXI da 
Constituicao Federal de 1988, e da lei Federal n° 8.666/93, ressalvados os casos em que a Admlnistracao 
pode ou deve deixar de realizar licita~ao, tornando-a dispensada, dispensavel e inexigfvel. 

2.2 0 caso em questao se enquadra no dispositivo em que a Lei de Licita~ao 8.666/93 classifica como 
lnexigibilidade de Udta~, pois tem coma fundamento o art. 25, inciso Ill, da Lei Federal n° 8.666/93, 
consolidada. 

2.3 Segundo a lei Federal n° 8.666/93, em hip6teses tais, a Administracao pode efetivamente realizar 
a contratacao direta do objeto citado no prearnbulo. 

"Art. 25. t inexigivel a lkitadio quando houver inviabilidade de competiciio, em especial: 
[ ... ] 
JI/ - para controtadio de profissional de qualquer setor artlstico, diretamente ou atroves de empresario 

v exclusivo, desde que consagrado pela critica especializada ou pela opinifio publica. 

2. DA FUNDAMENT"tAO LEGAL: 

1.1 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA, 
Pessoa Jurfdica de Direito Publico lnterno, com sede localizada na Av. Mario Nogueira, S/N - Centro - 
Tracuateua/PA- CEP: 68.700-000, inscrito(a) no CNPJ sob on° 01.612.999/0001-92, por intermedio da 
Comissao Permanente de Licitacao, torna publico o seguinte processo de lnexigibilidade de Licita~ao. 

1.2 O Presidente da Comissao Permanente de Licitacao da Prefeitura Municipal de Tracuateua - PA, 
designado pela Portaria n!! 086/2019, de 12 de abril de 2019, por ordem do Ordenador de Despesas, abre 
o presente Processo de lnexigibilidade de Licita~ao, autuando-o sob o n° 6/2019-200501, tendo como 
objeto a contratacao de empresa especializada para realizacao de shows artfsticos culturais com Bandas 
Musicais, para o evento do XXVI Festival Junino de Tracuateua, a fim de atender os objetivos desta 
Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura. 

1. PREAMBULO: 

ESTADO DO PARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA 
COMISSAO PERMANENTE DE UCITACAO 
CNPJ: 01.612.999/0001-92 
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6. DA DOTAtAO ORtAMENTARIA: 

5.1 A responsabilidade e o eficiente emprego dos recursos do Erarlo Municipal deve ser meta 
permanente de qualquer adrninistracao. 

5.2 Como se sabe, tendo em vista que e objetivo dos i;srocedimernos llcitat6rios e seleetonar a prepesta 
mais vantajosa a admlnistracao, e considerando o carater excepcional das ressalvas de licitar;ao, um dos 
requisitos indlspensaveis a formatizacao desses processes e a justificativa do preco. 

<;» 5.3 Para a detertnlnacao da retrlbulcao financeira da contratacao de artistas, levou-se em conta os 
valores pagos nos ultimas exerdcios por algumas Admtnlstracces Municipais, o que demonstra que o 
preco proposto esta compatlvel com o de mercado 

5.4 Ve-se, portanto, que a escolha da proposta procurou respaldar-se na compatibilidade com a 
realidade mercadol6gica. 

5.5 Relterarnos que o licitante qualiflcado no item 4.1 da clausula 4 - RAzAO DA ESCOLHA, apresentou- 
nos sua proposta no montante de R$24.000,00 (Vinte e quatro mil reais), distribuidos com 04 (quatro) 
bandas estilo forr6 sendo estes distribuidos do seguinte modo: 

1 °BANDA: FORR6 NO TALO: com tudo incluso, no valor de R$6.000,00 (Seis mil reais); 

2° BANDA: FORR6 DE VAQUEIRO: com tudo incluso, no valor de R$6.000,00 (Seis mil reais); \ 

3° BANDA: FORR6 DO BACANA: com tudo lncluso, no valor de R$6.000,00 (Seis mli reais); · 

4° BANDA: ANTONIO MARCOS E BANDA: com tudo incluso, no valor de R$6.000,00 (Seis mil reais); este 
absolutamente alinhado com os praticados no mercado. 

5. JUSTIACATIVA DO PREtO (art. 26, § unico, inciso Ill, lei 8.666/93): 

4.1 A estolha recalu sobre VM PRODUtOES EIRELI, CNPJ: 28.041.982/0001-89, na Fazenda Estadual 
sob n!? 15.568.575-9, na Fazenda Municipal n!? 01374302, sito a Rodovia PA 124, Vila Cubiteua, S/N°, Zona 
Rural, Cidade: Capltao Poco, CEP: 68.650-000. 

4.2 A razao da escolha se deu pelas peculiaridades apontadas a seguir: 

4.2.1 Not6ria espec:ializas;ao (art.25, II): 

4.2.1.1 No caso em apreco, se observa que a empresa detem capacitacao tecnlca e consolldacao no 
mercado para o ramo, conforme corroboram os atestados de capacidade tecnica apresentados pela 
referida em empresa, por services especializados junto as Admlnistracoes Municipais, restando 

\.J configurada a not6ria especiallzacao da contratada. 

4.2.2 Singularidade do objeto (art. 25, II): 

4.2.2.1 Na apreclacao das atividades objeto do contrato, verifica-se que a contratacao de artistas 
e por definir;ao legal, sao profissionais experientes no ramo, segundo a Lei 8.666/93. 

4.2.2.2 Por estas caracterlsticas resta evidenciada a natureza singularissima do objeto do contrato, 
que demanda conhecimentos extremamente especializados, qualidades reunidas pela empresa 
escolhida. 

4 RAzAO DA ESCOLHA (art. 26, § unico, inciso II, Lei 8.666/93): 

------------------------------ 

3.4 Face as informacdes supracitadas, e considerando que os artistas, sejam experientes e atuern nessa 
area artistica, entendemos que a contratacao pretendida e possivel por inexigibilidade de licitacao, e nao 
constitui qualquer ilegalidade. 

ESTADO DO PARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA 
COMISSAO PERMANENTE DE UCITAf;AO 
CNPJ: 01.612.999/0001-92 
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b) C6pia do RG e CPF dos s6cios. 

a) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor ou Contrato Social Consolidado em se 
tratando de sociedades comerciais e, acompanhado, no caso de sociedades por a~oes, dos documentos 
de eleic;ao de seus atuats administradores; 

a. No caso de Sociedade Simples, inscri~o do ato constituttvo acompanhado de prova da diretoria em 
exerdcio; 

8.1.1 A documentacao exigida para pessoa jurldica, devera conter, sequencialmente: 

8.1.1.1 Comprova~ao da Habilita~ao Juridica: 

8.1 Para Pessoa Juridica: 

8. DA DOCUMENTA(AO REFERENTE A HABILITAo\O: 

7.8 0 ISSQN se devido sera recolhido, na forma do C6digo Tributario Municipal vigente, caso nao haja 
\...../ cornprovacao do recolhimento junto ao Municipio sede da CONTRATADA. 

7.9 Nenhum pagamento sera efetuado ao proponente vencedor enquanto pendente de liquida~ao 
quaisquer obrigacdes financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadirnplencia, 
sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de precos ou correcao rnonetarla. 

7.3 A nota fiscal/fatura que apresente incorrec;oes sera devolvida a CONTRATADA para as devidas 
correcoes. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior comecara a contar a partir da data de 
apresentacao da nota fiscal/fatura corrigida. 
7.4 Nao sera efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA em caso de descumprimento das 
condicoes de habilitac;ao e qualifica9io exigidas na contratacao. 

7 .5 E vedada a realizacao de pagamento antes da execucso do objeto ou se o mesmo nao estiver de 
acordo com as especiflcacoes do T ermo de Referenda. 

7.6 Os pagamentos encontram-se ainda condidonados a apresentacao dos seguintes comprovantes: 

7.6.1 Documentacao relativa a regularidade para com a Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia par 
Tempo de Service (FGTS}, Justica Trabalhista e Fazenda federal. 

7. 7 Toda a documentacac exigida devera ser apresentada em original ou por qualquer processo de 
reprografia. Caso esta documentacao tenha sido emitida pela Internet, s6 sera aceita ap6s a conflrmacso 
de sua autenticidade. 

7.2 Devera constar obrigatoriamente da Nata Fiscal os dados do Contrato e procedimento de origem, 
assim como o evento ao qua! se refere. 

7.1 0 pagamento sera efetuado em ate 30 (trinta) dias, contados da data da apresentacao da nota 
fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratacao, mediante credito em conta corrente em 
name da CONTRATADA. 

- 
7. DA CONDt<;AO DE PAGAMENTO: 

6.2 
0808 -SEC. DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA; 
13 846 0473 2.029- FOMENTO AS MANIFESTA<;:OES CULTURAIS. 
3.3.90.39.00.00 - OUTROS sssvicos DE TERCElROS- PESSOA JURlDICA. 

6.1 0 pagamento decorrente da contratacao do objeto do presente Processo de lnexigibilidade 
correra por conta do recurso da seguinte dotacao orcamentaria: 

ESTAOO DO PARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA 
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO 
CNPJ: 01.612.99910001-92 
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10.1 Constituir servidor na qualidade de fiscal para acompanhamento da execucao do contrato 
administrativo consoantes ao disposto no art. 67 da lei Federal n!:! 8.666/93. 
10.2 Notificar, formalmente a Contratada quaisquer irregufaridades que comprovam declinio na 
qualidade dos services propensos a gerar prejuizos ao Erario. 

- . 
10. DAS OBRIGA<;OES DA CONTRATANTE: 

9.1 A futura Contratada devera prestar os services objeto desta licita<;ao em conformidade com o que 
prescreve as espedficacoes do instrumento convocat6rio/edital, em conformidade ainda com o teor da 
minuta do contrato administrativo e em observancia aos ditames da Lei Federal n!:! 8.666/93, 
instrumentos estes que fazem parte integrante deste termo para todos os efeitos legais e de direito, 
independentemente de transcricao. 

9.2 Disponibilizar para a prestacao dos services somente profissionais devidamente qualificados para 
a prestacao dos services objeto desta licita<;ao, objetivando lograr exito e seguranca, avocando para si 
toda a responsabilidade de forma a resguardar o Munidpio de eventuais prejuizos decorrentes de 
qua/quer demanda judicial. 

9.3 lndependentemente da fiscaliza<;ao feita pela Contratante, a contratada e a unica e exclusiva 
responsavel por danos e prejulzos que vier a causar ao Contratante ou a terceiros, em decorrencia da 
execucao dos services, sem quaisquer onus para o Munidpio Contratante. 

9.4 Aceitar as supressoes e acrescirnos desta licita<;ao, objeto de contrato, em conformidade com o 
que prescreve o § 1 ° do art. 65 da Lei 8.666/93. 

9. DA RESPONSABIUDADE DA CONTRATADA~ 

g) Alvara ou tlcenca de Localiza<;ao e Funcionamento, expedido pelo Munidpio do domidlio ou sede 
da empresa licitante; 

h) Balance Patrimonial e demonstracoes contabeis do ultimo exerdcio social; 

i) Certidao Simplificada da Junta Comercial do Estado sede da licitante, juntamente com Certidao 
Simplificada Especifica, de todos os atos averbados com validade maxima de 90 (Noventa) dias, a contar 
da data da sua emissao; 

j) Declaracao ou atestados de promocoes de eventos de shows artisticos; 

k) C6pias de Contrato de Exclusividade das bandas com a empresa licitante; 

a) Prova de inscri<;a.o no Cadastro National de Pessoa Jurfdica (CNPJ); 

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Seguridade Social, mediante apresentacao de 
Certldao Negativa de Debitos Relativos aos Tributos Federals ea Divida Ativa da Uniao, nos termos da 
Portaria Conjunta RFB/PGFN n!:! 1.751, de 02/10/2014; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentacao de Certidao Negativa 
de Debitos de Tributos Estaduais; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentacao de Certidao Negativa 
de Debitos de Tributos e Contribuicdes Municipais; 

e) Prova de regufaridade para com o Fundo de Garanti a por Tempo de Service {CRF /FGTS); 

f) Prova de Inexistencia de Debitos Trabalhistas, mediante apresentacso de CNDT [Certidao Negativa 
de Debitos Trabalhistas}, emitida pelo TST (Tribunal Superior do Trabalho}. 

8.1.1.2 Comprova~o da Regularidade Fiscal: 

A ERVl<;O DO PQVQ 
Comissao Permanege ae Ucita~o 
Folha ne: ;i 
Rubrica: ~ 

~ 

EST ADO DO PARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA 
COMISS.AO PERMANENTE DE LICITA~AO 
CNPJ: 01.612.999/0001-92 
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13.1 A proposta da licitante vencedora, em cumprimento do disposto no § 3!! do artigo 64, da Lei n!! 
8.666/93, tera prazo de validade de 60 (sessenta) dias, mesmo que tal prazo nao venha expresso na 
proposta, 

13.2 Se, entretanto, a proposta apresentar prazo divergente da lei sera automaticamente 
desclassificada. 

13. DA VAlfOADE DA PROPOSTA: 

12.2 Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderao ser descontados dos 
pagamentos devidos pela Administra~ao. 
12.3 Da aplicac;ao das penas definidas nas alineas "a", "d" e "e", do item 13.1, cabera recurso no prazo 
de 05 (cinco) dias uteis, contados da intimac;ao, o qual devera ser apresentado no mesmo local. 
12.4 0 recurso ou o pedido de reconsideracao relativa as penalidades acima dispostas sera dirigido ao 
Secretario da unidade requisitante, o qua! decidira o recurso no prazo de 05 (cinco) dias uteis e o pedido 
de reconsideracao, no prazo de 10 (dez) dias uteis. 
12.5 lndependente da san~ao aplicada, a inexecucso total ou parcial do contrato podera ensejar, ainda, 
a rescisao contratual, nos termos previstos na lei nQ_ 8.666/93, bem como a incidencia das consequencias 
legais cabivels, inclusive Indenlzacao por perdas e danos eventualmente causados a CONTRATANTE. 
12.6 A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que 
assegurara o contradit6rio ea ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lein!! 8.666, de 
1993, e subsidiariamente na lei n!! 9. 784, de 1999. 
12.7 A autoridade competente, na aplicacao das sancoes, levara em consideracao a gravidade da 
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administrac;ao, observado 
o prindpio da propordonalidade. 

e) Declaracao de inidoneidade para contratar com a Administracao Publica, ate que seja promovida 
a reabilitacao, facultado a contratada o pedido de reconsideracao da decisao da autoridade competente, 
no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo. 

d) Cancelamento da ata e suspensao temporaria de participa~~fo em ficita~oes e impedimento de 
contratar com o Poder Publico Munkipal, no prazo de ate 5 (cinco) anos; 

c) Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da solicitacao, pela recusa injustificada do adjudicatario 
em executa-la; 

' 
\.J b) Multa de 1,00% (um por cento) do valor da solicltacao, por dia de atraso injustificado na execucao 

da mesma, observado 0 prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis; 

12.1 Os casos de inexecucao total ou parcial, erro de execucao, execucao imperfeita, atraso injustificado 
e inadimplemento de cada ajuste representado pef a Nota de Empenho, sujeitara a contratada, as 
penalidades previstas no art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93, das quais se destacam: a) Advertencia; 

- 
12. JNFRA(:QES E SAN(:0ES ADMINISTRATIVAS: 

11.1 0 Contrato tera vigencia da data de sua assinatura ate 60 dias, prorrogavel na forma do Art. 57, II 
da Lei Federal n2 8.666/93, devendo ser publicado na forma do paragrafo unlco do art. 61, da mesma Lei. 

11. Vl<itNCfA OA CONTRATA<;AO: 
--- ----------- ----- 

10.3 Providenciar o pagamento no prazo avencado em clausuta especifica do 
administrativo, mediante nota fiscal devidamente empenhada. 

UA 
Co~fffiali'enftit!<fkita~o 
Folhan!!: & 3 
Rubrlca: ~ futuro con o 

ESTADO DO PARA 
PREFEITURA MUNICIPAL OE TRACUATEUA 
COMISSA.O PERMANENTE DE LICITA~Ao 
CNPJ: 01.612.999/0001-92 
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<Thays Sousa Castro 
Presidente da CPL/ 

Presidente da Comis - o de Ucita<;ao Tracuateua-PA 
Portaria n°08 2019 

Tracuateua-PA, 24 de maio de 2019. 

. 
x.> 

14.2 Pelo acima exposto, e de acordo com as normas legais, na condlcao de Presidente da Comissio 
Permanente de Licita~io desta Prefeitura Municipal, no uso das minhas atribui<;i5es legis concedidas e 
considerando a materia constante neste edital, venho emitir a presente DECLARAc;AO DE 
INEXIGIBILIDADE, fundamentado no art. 25, inciso Ill, da Lei Federal n° 8.666/93, consolidada, para 
contratacao do objeto do presente TERMO. 

14.3 De ordem, encaminhamos este expediente a Assessoria Juridica para que, entendendo cabivel a 
inexigibilidade de Ucita~o, elabore o competente parecer acerca da possibilidade juridica do pleito. 
Apes, encaminhem-se os autos para apreciacso do Gabinete do Prefeito para que proceda a 
RATIFICAo\O da lnexigibilidade e ordene sua publica<;ao na imprensa oficial dentro do prazo legal bem 
como que se tomem as demais providencias cabiveis para que surta todos os seus efeitos previstos em 
lei. 

14.1 Faz parte integrante deste expediente minuta de contrato a ser celebrado entre as partes, sendo 
que nela estao escritas as regras a serem observadas pelo contratado, independentemente de constar 
desse edital. 

PRF~•.:rui.f:;. MlJNICIPf\l- 

14. DISPOSltOES FINAIS: 

EST ADO IX> PARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA 
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO 
CNPJ: 01.612.999/0001-92 
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