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TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO N° 01/2015

LEOCARLOS GlRARDELLO, Prefeito Municipal de São Sepé, no uso de suas
atribuições legais, e, atendendo exigências legais, resolve tomar inexigível o Processo
Licitatório para contratação de empresa para realização de peça teatral na Feira do Livro do
município de São Sepé.

OBJETO: Constitui-se objeto do presente termo, a contratação de serviço para uma
apresentação do Projeto Pandorga da Lua - Sexteto - às 15 horas, no dia 8 de outubro de
2015, durante a Feira Municipal do Livro. O livro Pandorga da Lua está sendo trabalhado nos
anos iniciais do ensino fundamental das escolas das redes municipal, estadual e particular de
ensino, a fim de que, durante a Feira do Livro, os alunos tenham o contato com os

r>. compositores das letras e das músicas do livro e participem da apresentação cantando e sendo
incentivados à leitura e à escrita.

CONTRATADA: RICARDO V. FRElRE & CIA LTDA (Projeto Pandorga da Lua).
CNPJ: 13.397.420/0001-03, Rua Venancio Aires, 1476, apto 410 - Centro, Santa MarialRS

DATA DA APRESENTAÇÃO: 8 de outubro de 2015.
VALOR: R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais).
BASE JURÍDICA: Artigo 25, inciso rn da Lei 8.666/93, atualizado pela Lei 8.883/94.

JUSTIFICA TIVA:
I - Razão da escolha do fornecedor ou executante:
A contratação de serviço do Projeto Pandorga da Lua se justifica por ser de cunho

regionalista e por se constituir no único projeto da localidade que aborda composições e
ritmos da música regional do Rio Grande do Sul, cumprindo-se assim com a obrigatoriedade
de trabalhar a música na escola por ser parte integrante do currículo educacional.

Salientamos que o livro Pandorga da Lua está sendo trabalhado nos anos iniciais do
ensino fundamental das escolas das redes municipal, estadual e particular de ensino, desde o
primeiro semestre letivo, a fim de que, durante a Feira do Livro, os alunos tenham o contato
com os compositores das letras e das músicas do livro e participem da apresentação cantando
e sendo incentivados à leitura e à escrita.

Pelo exposto, concluímos que ficou demonstrada a admissibilidade jurídica da
contratação, por inexigibilidade de licitação, considerando as peculiaridades da prestação de
serviços,

Dessa forma, parece-nos de todo evidente e defensável, a prestação dos serviços,
através do procedimento de inexigibilidade, com base no caput do artigo 25 da Lei Federal n°
8.666/93.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 6 de outubro de 2015.
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MUNICÍPIO DE SÃO SEPÉ

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 0112015

O Prefeito Municipal de São Sepé torna público, a Inexigibilidade de Licitação n°
01/2015, em favor da empresa RICARDO V. FRElRE & CIA LTDA, C Pl:
13.397.420/0001-03, para apresentação do Projeto Pandorga da Lua - Sexteto - às 15 horas,
no dia 8 de outubro de 2015, durante a Feira Municipal do Livro, no valor de R$ 4.100,00
(quatro mil e cem reais).

Teor completo desse Termo e das despesas está disponível no site
www.saosepe.rs.gov.br.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 6 de outubro de 2015.
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PUBLIQUE-SE:
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