
GOVERNO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE 

 

Segunda Rua, nº 281, Centro - Soure-PA 

   
 

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE nº 012/2022 

 

 

PROCESSO DE INEXIGIBLIDADE DE LICITAÇÃO 

 A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Soure, por 

ordem do ordenador de despesa do Órgão e no uso de suas funções, vem abrir o presente processo de 

INEXIGIBILIDADE de licitação para CONTRATAÇÃO DE BANDA CABRA NO 

FORRÓ PARA APRESENTAÇÃO NO FESTIVAL DE VERÃO – SOURE 2022. 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 A inexigibilidade de licitação tem como fundamento o Art. 25, Inciso III, da Lei Federal de 

Licitações 8.666/93 e suas alterações posteriores.  

 

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

        Na qualidade e necessidade de contratação de atração musical para o evento Festival 
de Verão – Soure 2022, tendo em vista, que esse evento proporciona a população lazer e 

entretenimento, e esse ano veio com o tema: “O VERÃO DO REENCONTRO”, sendo assim, a 

contratação do favorecido RIVALDO DA SILVA SANTANA, com inexigibilidade de licitação, tendo 

em vista o evento do verão 2022, visando dar um momento de entretenimento a população, proporcio-

nando um momento de lazer; trazendo atração musical da banda Cabra no Forró. 

 

RAZÃO DA ESCOLHA 

          Indica-se a contratação do favorecido RIVALDO DA SILVA SANTANA,  inscrita no  CPF: 

680.426.712-53, com endereço na  TV. L SEIS CJ COHAB, CAMPINA - ICOARACI – Belém – PA – 

CEP 66.813-700, em face das informações de possuir uma banda com uma ampla experiência no ramo 

artistico, considerando que a referida banda Cabra no Forro possui um grande norral no mercado 

paraense, atuando em varios eventos como:casas de show, clubes, festas particulares e em varios 

municipios do estado do Pará o que transmite confiança na contratação. 

  

JUSTIFICATIVA DO VALOR 

O valor total proposto equivalem a R$ 6.000,00 (Seis Mil Reais). Para cotejar o preço proposto, 

foram levantados os valores de serviços idênticos, prestados em Prefeituras no Estado, e o valor acima 

citado encontra-se na média. Vale ressaltar que o preço ajustado entre as partes é eminentemente assumir 

“bruto”, ou seja, sem nenhum acréscimo adicional, cabendo à empresa contratada assumir todos os 

encargos de natureza fiscal, trabalhista, comercial, securitário e previdenciário, bem como de todas as 

despesas diretas e indiretas dos profissionais, para o regular cumprimento do contrato.  

Diante do exposto, emito a presente Declaração de Inexigibilidade a seguir: 

 



GOVERNO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE 

 

Segunda Rua, nº 281, Centro - Soure-PA 

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 

A presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Soure, no uso de suas 

atribuições legais e considerando tudo que consta deste processo administrativo, vem emitir a presente 

declaração de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, fundamentado no Art. 25, Inciso III, da Lei 

Federal 8.666/93 e suas alterações, para contratação do objeto do presente TERMO do favorecido 

RIVALDO DA SILVA SANTANA, inscrito no CPF: 680.426.712-53. 

 

                            Soure - PA, 29 de Junho de 2022. 

 
 

 
 

Gabriela Conceição Feio 
Comissão Permanente 

Presidente 
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