
ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 
PODER EXECUTIVO 

  

 

 

Tenha acesso a todos os canais oficiais 
da Prefeitura de Altamira, apontando a 
câmera do seu smartphone fazendo a 
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DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
End. Acesso Dois, nº 530, Bairro Premem 

CEP: 68372-577– Altamira/Pá 
E-mail: altamiracpl@gmail.com  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – N° 013/2022-PMA - INEX 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2022/04.19.001 - PMA 

ASSUNTO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

FUNDAMENTO LEGAL: 25, INCISO III, DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES 

POSTERIORES. 

ADJUDICADO: CRIATIVE MUSIC LTDA 

CNPJ: 08.648.622/0001-32 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SHOW GOSPEL,  CONSAGRADO PELA OPINIÃO 

PÚBLICA, ATRAVÉS DE EMPRESA EXCLUSIVA, PARA APRESENTAÇÃO NA 

MARCHA PARA JESUS, QUE REALIZAR-SE-Á DIA 11 DE JUNHO DE 2022. 

VALOR TOTAL: R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais). 

 

 

Senhor Prefeito,  

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação do MUNICÍPIO DE 

ALTAMIRA/PA, por ordem do Ordenador de Despesa da PREFEITURA MUNICIPAL 

DE ALTAMIRA – PA, que no uso de suas atribuições, vem abrir o presente processo de 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO para CONTRATAÇÃO DE SHOW GOSPEL,  

CONSAGRADO PELA OPINIÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DE EMPRESA EXCLUSIVA, 

PARA APRESENTAÇÃO NA MARCHA PARA JESUS, QUE REALIZAR-SE-Á DIA 11 

DE JUNHO DE 2022. 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

  

A Inexigibilidade de Licitação tem como fundamento o 25, Inciso III da Lei Federal de 

Licitações nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, onde versa: 

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, 
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desde que consagrado pela crítica especializada ou pela 

opinião pública. 

 

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

  

 A presente Inexigibilidade de Licitação decorre da necessidade da Prefeitura 

Municipal de Altamira, em contratar SHOW ARTISTO voltado para o público gospel, 

através de empresa exclusiva, para apresentação na Marcha para Jesus, prevista para o dia 11 

de junho de 2022. 

Considerando que a contratação do Show Gospel recaíra sobre cantor de notória 

popularidade e reconhecimento pela opinião pública nacional e regional, conforme 

documentação anexa. 

Considerando que no caso em apreço, estão estabelecidos os requisitos legais para 

contratação, visto que o artista é consagrado pela opinião pública nacional e por haver 

inviabilidade de competição. 

Assim justificamos a contratação do objeto do presente termo, pela necessidade de 

contratação do Show artístico da cantora “ANDERSON FREIRE, para apresentação na 

Marcha para Jesus, prevista para o dia 11 de junho de 2022. 

         

RAZÃO DA ESCOLHA 

 

A escolha recai da empresa CRIATIVE MUSIC LTDA, empresa especializada em 

produção musical, regularmente inscrita no CNPJ nº 08.648.622/0001-32,  em virtude da 

exclusividade em relação  ao cantor “ANDERSON FREIRE”, o preço é relevantemente 

conveniente com o valor praticado no mercado, por ser exclusivo do artista consagrado.  

Desta forma nos termos do art. 25, inciso III da Lei Federal 8.666/63  e suas alterações 

posteriores , a licitação é INEXIGIVEL. 

JUSTIFICATIVA DO PREÇO 
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 O valor da contratação está de acordo com o praticado no mercado, principalmente 

por se tratar de um evento realizado gratuitamente para o povo, em atendimento aos princípios 

que regem a licitação. 

 Face o exposto a contratação pretendida deve ser realizada com a empresa  

CRIATIVE MUSIC LTDA, no valor de R$ 75.000,00 (Setenta e Cinco mil reais), levando-se 

em consideração a proposta ofertada, conforme documentos acostados aos autos do processo. 

Devidamente de acordo com o previsto no Art. 26 Inciso III da lei 8.666/93,  

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso 

III e seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no 

art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no 

final do parágrafo único do art. 8o desta Lei deverão ser comunicados, 

dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e 

publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como 

condição para a eficácia dos atos. (Redação dada pela Lei nº 11.107, 

de 2005) 

Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de 

retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com 

os seguintes elementos: 

III - justificativa do preço. 

 

 E ainda conforme instrui a Orientação Normativa nº 17 da AGU, no que tange as 

contratações por inexigibilidade de licitação, que no uso do critério da razoabilidade a 

proposta poderá ser ajustada por meio da análise comparativa dos valores mercadológicos 

praticados no público e no privado. A IN de Licitações e Contratos nº 361 do o TCU, 

demonstra-se favoravelmente a respeito do assunto, afirmando que a comprovação de 

justificativa de preço “pode ser feita mediante a comparação do valor ofertado com aqueles 

praticados pelo contratado junto a outros entes públicos ou privados, em avenças envolvendo 

o mesmo objeto ou objeto similar.” 

 Para a presente contratação foi verificado a disponibilidade de créditos e indicação dos 

recursos orçamentários para o adimplemento das obrigações, e em resposta fora apresentado 

as seguintes dotações, as quais foram reafirmados por declaração do ordenador de despesas 

afim de atender o Art. 16, Inciso II da Lei Complementar no 101/2000, LRF - lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

Orçamento 2022: 

mailto:altamiracpl@gmail.com


ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 
PODER EXECUTIVO 

  

 

 

Tenha acesso a todos os canais oficiais 
da Prefeitura de Altamira, apontando a 
câmera do seu smartphone fazendo a 
leitura do QRcode. 

 

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
End. Acesso Dois, nº 530, Bairro Premem 

CEP: 68372-577– Altamira/Pá 
E-mail: altamiracpl@gmail.com  

UG DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CLASSIFICAÇÃO 

ECONÔMICA 

FONTE 

PMA 04 122 0004 2.016  Manutenção da 

Secretaria Municipal de 

Administração e Finanças 

3.3.90.39.00 

Outros serv. de 

terc. pessoa 

jurídica 

15000000 

 

 

PMA 13 392 0047 2.171 Apoio a Realização 

de Eventos Culturais 

3.3.90.39.00 

Outros serv. de 

terc. pessoa 

jurídica 

15000000 

 

PMA 13 122 0043 2.167 Manutenção das 

Atividades do Fundo 

Municipal de Cultura 

3.3.90.39.00 

Outros serv. de 

terc. pessoa 

jurídica 

15000000 

 

 

            Diante do exporto, emito a presente Declaração de Inexigibilidade de Licitação a 

seguir: 

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

 

A presidente da Comissão de Licitação do Município de ALTAMIRA/PA, por meio 

da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA/PA, no uso de suas atribuições legais e 

considerando a matéria constante neste processo administrativo, em com base no parecer 

jurídico anexo, vem emitir a presente declaração de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, 

fundamentado no 25, Inciso III da Lei Federal n º. 8.666/93 e suas alterações, para contratação 

do objeto do presente TERMO, que para constar, CRIATIVE MUSIC LTDA, empresa 

especializada em produção musical, regularmente inscrita no CNPJ nº 08.648.622/0001-32, 

como contratada pelo valor de R$ 75.000,00 (Setenta e Cinco mil reais). 

Altamira/PA, 22 de abril de 2022. 

 

FABIANA ELBI RODRIGUES NUNES 

Presidente da Comissão de Licitação 
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