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Requerimento nº 002/2018   Manoel Emídio – PI, 31 de Agosto de 2018. 

 

 

Ilmo.(a). Sr(a). 

LOURISVALDO RODRIGUES DE SOUSA 

Assunto: Solicitação de Orçamento 

  

 

Ilustríssimo (a) Senhor(a) 

 

 Venho através deste, requerer desta conceituada empresa orçamento para apresentação 

da BANDA: “REAL SOM DA BAHIA” no dia 29 de setembro, para animação dos Festejos 

do Padroeiro “SÃO FRANCISCO DE ASSIS” da Comunidade Água Branca, Zona Rural do 

Município de Manoel Emídio-PI, a ser realizado em praça pública na Referida Comunidade 

Água Branca. 

 

 Certo de contarmos com Vossa Senhoria, aguardamos o orçamento ora solicitado o 

mais breve possível.  

   

Atenciosamente, 

 

 
Antônio Sobrinho da Silva 

Prefeito Municipal 
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PROPOSTA 

 

(Folder, Capa de CD, Cartazes, ETC)  

Dia 03 de Junho de 2018. 
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MEMORANDO 020/2018                Manoel Emídio – PI, 04 de Setembro de 2018. 
 
 
 
Exmo. Sr. 
Francisco das Chagas de Freitas Sousa 
Secretário Municipal de Finanças 
 
Assunto: Solicitação de Dotação Orçamentária – Artigo 14, da Lei n° 8.666/93 e Artigo 167 da 
CF/88. 
 

 
 As compras e serviços, e também os acréscimos das compras já realizadas nos termos 

do art. 65, §1°, da Lei n° 8.666/93, devem ser previamente asseguradas com a verificação 

dos recursos orçamentários nos termos dos Artigos 14 da Lei n° 8.666/93 e 167 da CF/88, 

Encaminhe-se ao Secretário Municipal de Finanças para informar sobre a disponibilidade de 

dotação orçamentária na contratação de serviços artísticos da BANDA: “REAL SOM DA 

BAHIA” no dia 29 de setembro, para animação dos Festejos do Padroeiro “SÃO FRANCISCO 

DE ASSIS” da Comunidade Água Branca, Zona Rural do Município de Manoel Emídio-PI, a ser 

realizado em praça pública na Referida Comunidade Água Branca. 

 
Segue em anexo proposta com estimativa de preço. 
 

 
             Manoel Emídio – PI, 04 de Setembro de 2018. 

 
 

 
Antônio Sobrinho da Silva 

Prefeito Municipal 
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Memorando nº  016/2018   

 

Exmo. Senhor 

Antônio Sobrinho da Silva 

Prefeito Municipal 

Gabinete do Prefeito 

Manoel Emídio – PI 

 

ASSUNTO: Dotação Orçamentária – Artigo 14, da Lei n° 8.666/93 e Artigo 167 da CF/88. 

 

Em atenção ao pedido de solicitação de dotação orçamentária para atender as despesas 

para contratação de serviços artísticos da BANDA: “REAL SOM DA BAHIA” no dia 29 de 

setembro, para animação dos Festejos do Padroeiro “SÃO FRANCISCO DE ASSIS” da 

Comunidade Água Branca, Zona Rural do Município de Manoel Emídio-PI, a ser realizado 

em praça pública na Referida Comunidade Água Branca. levo ao conhecimento da Vossa 

Excelência, que consta da Lei Orçamentário em vigor disponibilidade para efetivar a citada 

contratação, que correrá por conta dos recursos do FPM e/ou Recursos Próprios, ICMS – 

Dotação Orçamentária 33.90.39 - Apoio a Movimentos de Difusão Cultural - Atividade - 

3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, FPM e/ou Recursos Próprios, ICMS – 

Dotação Orçamentária 13.392.0038.2292.0000 - Apoio a Movimentos de Difusão Cultural - 

Atividade - 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas e Desportivas. 

 

Manoel Emídio – PI, 05 de Setembro de 2018. 

 

 

_________________________________ 

Francisco das Chagas de Freitas Sousa 

Secretário Municipal de Finanças
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D E S P A C H O 

 

Ao Ilmo. Sr. 

Wyllamis Medeiros Maranhão 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 

 

Assunto: Autorização e Solicitação Parecer Jurídico Art. 38, inc. VI, da Lei nº 8.666/93. 

 

 

Senhor Presidente da CPL, 

 

Levando em consideração as Festividades do município, AUTORIZO a Comissão 

Permanente de Licitação a proceder à abertura do procedimento licitatório na modalidade 

cabível, para a contratação da BANDA: “REAL SOM DA BAHIA” no dia 29 de setembro, para 

animação dos Festejos do Padroeiro “SÃO FRANCISCO DE ASSIS” da Comunidade Água 

Branca, Zona Rural do Município de Manoel Emídio-PI, a ser realizado em praça pública na 

Referida Comunidade Água Branca, ao tempo que solicito providenciar parecer jurídico 

sobre a contratação, cumprindo todas as normas estabelecidas pela Lei nº 8.666/93, de 21 

de junho de 1993 e suas alterações posteriores 

 

  

Manoel Emídio – PI, 05 de Setembro de 2018. 

 

 

 
Antônio Sobrinho da Silva 

Prefeito Municipal 
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MEMORANDO 031 /2018               

 

Ao Exmo. Sr. 

Paulo Nielson Damasceno Messias 

Procurador do Município 

Manoel Emídio 

 

Assunto: Parecer Jurídico 

 

Prezado Senhor, 

 

Solicitamos parecer jurídico referente à contratação da empresa 

LOURISVALDO RODRIGUES DE SOUZA-ME, CNPJ: 16.341.265/0001-93, 

objetivando a prestação de serviços artísticos da BANDA: “REAL SOM DA BAHIA” 

no dia 29 de setembro, para animação dos Festejos do Padroeiro “SÃO 

FRANCISCO DE ASSIS” da Comunidade Água Branca, Zona Rural do Município de 

Manoel Emídio-PI, a ser realizado em praça pública na Referida Comunidade Água 

Branca, através do Processo Administrativo nº 017/2018, Modalidade: Inexigibilidade 

nº 008/2018, informamos que as despesas correrão por conta dos recursos do FPM 

e/ou Recursos Próprios, ICMS – Dotação Orçamentária 13.392.0038.2292.0000 - 

Apoio a Movimentos de Difusão Cultural - Atividade - 3.3.90.31.00 - Premiações 

Culturais, Artísticas, FPM e/ou Recursos Próprios, ICMS – Dotação Orçamentária 

13.392.0038.2292.0000 - Apoio a Movimentos de Difusão Cultural - Atividade - 

3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas e Desportivas. 

 

Devido à complexidade Jurídica no sentido da contratação com base na Lei 

8.666/93, indagamos esta Procuradoria para consulta sobre a legalidade da 

contratação com inexigibilidade, sendo o parecer favorável pedimos ainda analise da 

Minuta Contratual. 

 

Manoel Emídio – PI, 05 de setembro de 2018. 

 

 
Wyllamis Medeiros Maranhão 

Presidente da CPL 
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Memorando CPL nº 012/2018  

 

Exmo. Senhor 

Antônio Sobrinho da Silva 

Prefeito Municipal 

Gabinete do Prefeito 

Manoel Emídio – PI 

 

Senhor Prefeito, 

 

Em atendimento a Vossa solicitação, iniciamos o Processo Administrativo nº 

017/2018, Inexigibilidade nº 008/2018 com vista à contratação da empresa 

LOURISVALDO RODRIGUES DE SOUZA-ME, CNPJ: 16.341.265/0001-93, 

objetivando a prestação de serviços artísticos da BANDA: “REAL SOM DA BAHIA” 

no dia 29 de setembro, para animação dos Festejos do Padroeiro “SÃO 

FRANCISCO DE ASSIS” da Comunidade Água Branca, Zona Rural do Município de 

Manoel Emídio-PI, a ser realizado em praça pública na Referida Comunidade Água 

Branca. Tendo sido confirmada dotação orçamentária, pelo (a) Secretario (a) 

Municipal de Finanças, e AUTORIZAÇÃO de Vossa Senhoria para darmos 

continuidade ao procedimento. 

 

 

Manoel Emídio - PI, 05 de setembro de 2018. 

 

 
Wyllamis Medeiros Maranhão 

Presidente da CPL 
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Ao Senhor Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

Att. Srs. Wyllamis Medeiros Maranhão 

Município de Manoel Emídio - PI 

 

PARECER JURÍDICO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2018 

INEXIGIBILIDADE Nº: 008/2018 

 

ASSUNTO: “contratação da empresa LOURISVALDO RODRIGUES DE SOUZA-ME, CNPJ: 
16.341.265/0001-93, objetivando a prestação de serviços artísticos da BANDA: “REAL 
SOM DA BAHIA” no dia 29 de setembro, para animação dos Festejos do Padroeiro “SÃO 
FRANCISCO DE ASSIS” da Comunidade Água Branca, Zona Rural do Município de Manoel 
Emídio-PI, a ser realizado em praça pública na Referida Comunidade Água Branca”, 
conforme Proposta em anexo aos autos. 

 

EMENTA: 

A presente consulta consiste em verificar a legalidade de contratação direta, por 
inexigibilidade de licitação, de bandas para a animação das festividades do município de Manoel 
Emídio. 

A enumeração dos casos de inexigibilidade de licitação, por ser inviável a competição, 
feita pelo art. 25, é exemplificativa e não taxativa. 

Se, todavia, em situações excepcionais, o profissional do setor artístico não for 
consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública, em nome do princípio da 
igualdade, deve-se proceder à licitação. 

O exame da oportunidade e conveniência da contratação cabe ao administrador que se 
deve orientar na defesa do interesse público, que lhe compete resguardar. 

 

INTRODUÇÃO: 

 

O Presidente da Comissão de Licitação submete a exame desta Assessoria Jurídica o 
Processo Administrativo Nº: 017/2018, Modalidade: INEXIGIBILIDADE Nº: 008/2018, referente 
à “contratação da empresa LOURISVALDO RODRIGUES DE SOUZA-ME, CNPJ: 16.341.265/0001-
93, objetivando a prestação de serviços artísticos da BANDA: “REAL SOM DA BAHIA” no dia 29 
de setembro, para animação dos Festejos do Padroeiro “SÃO FRANCISCO DE ASSIS” da 
Comunidade Água Branca, Zona Rural do Município de Manoel Emídio-PI, a ser realizado em 
praça pública na Referida Comunidade Água Branca”, conforme Proposta em anexo aos autos, 
indaga, ainda, a senhora Presidente da CPL pela notoriedade pública que os mesmos possuem, 
podem ser contratadas sem a realização do procedimento licitatório. 
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AS NORMAS LEGAIS RELATIVOS À CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SETOR 
ARTÍSTICO. 

A Lei nº. 8.666, de 1993, diploma legal que, hoje, regula a licitação pública, estabelece, 
como permitido pela Constituição, as hipóteses em que ela é dispensada, dispensável e 
inexigível. Na redação proveniente da republicação determinada pelo artigo 2º da Lei nº. 
8.666/93, e na parte que interessa à questão posta nestes autos, ela dispõe: 

“Art. 2º As obras, serviços, inclusive de cessões, 
permissões, compras, alienações, concessões, 
permissões e locações da Administração Pública, 
quando contratadas com terceiros, serão 
necessariamente precedidas de licitação, 
ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei”. 

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-
se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou 
entidades da Administração Pública e particulares, 
em que haja um acordo de vontade para a 
formação de vínculo e a estipulação de obrigações 
recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.” 

Excepcionalmente, em situações de inviabilidade de competição, a própria lei estabelece 
hipóteses de inexigibilidade de licitação, conforme previsto no art. 25 da Lei nº 8.666/1993, 
autorizando a Administração a realizar contratação direta, sem licitação. Senão vejamos: 

 “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. 

[...] 

 “Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2º e 4º do 
art. 17 e nos incisos III a XX 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 três 
dias à autoridade superior, para ratificação e 
publicação na imprensa oficial, no prazo de cinco 
dias, como condição para eficácia dos atos”. 

Parágrafo único. O processo de dispensa, de 
inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste 
artigo, será instruído, no que couber, com os 
seguintes elementos: 

mailto:manoel.emidio@hotmail.com


 

 

Estado do Piauí 

Prefeitura Municipal de Manoel Emídio 
Praça São Félix, nº 11 – Bairro Centro – CEP: 64.875-000 

CNPJ: nº 06.554.125/0001-40 – manoelemidio.piaui@gmail.com 

I – caracterização da situação emergencial ou 
calamitosa que justifique a dispensa, quando for o 
caso; 

II – razão da escolha do fornecedor ou executante; 

III – justificativa do preço.” 

 

E, devidamente autorizado pela Constituição, o legislador ordinário previu hipóteses em 
que a licitação é dispensada (alíneas dos incisos I e II e § 2º do artigo 17), dispensável (artigo 24) 
e inexigível (artigo 25). É dispensada quando, pela sua própria natureza, o negócio tem 
destinatário certo ou quando é inviável a competição que se busca com a licitação como, por 
exemplo, a permuta de um imóvel por outro. Mas, a distinção essencial que se deve fazer é entre 
dispensa e inexigibilidade de licitação. “Na primeira, há, em tese, possibilidade de competição, 
que, contudo, a lei não torna obrigatória, mas facultativa, à discrição do Poder Público. Já na 
inexigibilidade não há essa possibilidade. Não é a lei que a torna inexigível; é a própria natureza 
do objeto que impõe tal solução, também reservada para os casos em que uma única pessoa 
possa atender às necessidades da Administração” (Celso R. Bastos, comentários à Constituição 
do Brasil, São Paulo, Saraiva,1992). 

Nos termos do inciso III do artigo 25, a licitação é inexigível para a contratação de 
profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde 
que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. 

A Lei exige ainda que: a) as situações de inexigibilidade de licitação, necessariamente 
justificadas, sejam, como condições de eficácia dos atos, comunicadas, dentro de três dias, à 
autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de cinco dias 
(artigo 26); b) o processo de inexigibilidade seja instruído com a razão da escolha do executor 
do serviço e justificativa do preço (incisos II e III do parágrafo único do artigo 26). E, “se 
comprovado superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano causado à Fazenda 
Pública o (...) prestador de serviços e o agente público responsável, sem prejuízo de outras 
sanções legais cabíveis” (§ 2º do artigo 25 da Lei nº. 8.666, de 1993). O contrato deve observar 
as normas dos artigos 54 e 55. Tudo isso para atender aos princípios superiores da 
administração pública, referida anteriormente. 

O artigo 25 da Lei nº. 8.666, de 1993, ao enumerar os casos de inexigibilidade de 
licitação, por inviabilidade de competição, não o fez de forma exaustiva, mas exemplificativa: “É 
inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial...”. Isso permite ao 
administrador discricionariedade para agir, visando, única e exclusivamente, ao interesse 
público que deve, sempre estar em primeiro lugar.  

 

“É a margem de liberdade que remanesça ao 
administrador para eleger, segundo critérios 
consistentes de razoabilidade, um, dentre pelo 
menos dois comportamentos cabíveis, perante 
cada caso concreto, a fim de cumprir o dever de 
adotar a solução mais adequada à satisfação da 
finalidade legal, quando, por força da fluidez das 
expressões da lei ou da liberdade conferida no 
mandamento, dela não se possa extrair, 
objetivamente, uma solução unívoca para a 
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situação vertente.” (Celso Antônio Bandeira de 
Mello, Discricionariedade e Controle Jurisdicional, 
São Paulo, Malheiros, 1993). 

 

A regra geral deve-se frisar, é a exigência da licitação e, nos casos de inexigibilidade, a 
observância das normas já enunciadas. 

 

DA CONTRATAÇÃO  

A contratação de acordo com os documentos, em anexo, é legal. Aqui, há indiscutível 
inviabilidade de realização do certame licitatório, uma vez que eventos artísticos exprimem as 
características pessoais de seus autores. Portanto, não há como proceder à comparação de 
situações ou qualidades heterogêneas, dificultando a definição do objeto ou os parâmetros para 
avaliar qual a proposta mais conveniente.   

 
Os ilustres juristas BENEDICTO DE TOLOSA FILHO e LUCIANO MASSAO SAITO, em 
sua obra denominada “Manual de Licitações e Contratos Administrativos”, ensina que: 

“A hipótese de inexigibilidade para contratação de 
artista é a mais pacífica, desde que o escolhido, 
independentemente de estilo que, diga-se de 
passagem, é muito subjetivo, seja consagrado pelos 
críticos especializados e pelo gosto popular. O 
artista tem que ser conhecido, mas não precisa, 
necessariamente ser excepcional. Com a grande 
extensão territorial e o regionalismo de cultura 
existente no Brasil, com o afloramento 
regionalizado de tradições e de folclore, o conceito 
de consagração popular deve ser tomado de forma 
particularizada, isto é, um artista muito popular no 
norte pode não ser conhecido no sul, sendo, assim, 
na sua região a licitação é inexigível”. 

Verifica-se, destarte, a inviabilidade jurídica de competição, que, consoante Toshio 
Mukai. 

 “... aparece em casos tais que o ordenamento 
jurídico impede a competição; não se trata 
portanto, de objeto singular, impossibilidade 
material ou inconveniência administrativa. É o 
direito, ele próprio, que torna inviável a 
competição. Daí serem inexigíveis licitações nesses 
casos.” (in Estatuto Jurídico das Licitações e 
Contratos Administrativos – 2ª edição – São Paulo, 
Saraiva, 1990). 
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CONCLUSÃO 

Com base na argumentação, entendemos plenamente possível a contratação de 
personalidades do setor artístico por inexigibilidade de licitação, amparada no Art. 25, inciso 
IIIII, da Lei nº 8.666/1993. 

Dessa forma, com fundamento na Lei nº. 8.666, de 1993, e com base na lição de 
doutrinadores eminentes, concluímos: 

 
Em face ao exposto, e confirmada que está a 
disponibilidade de recursos orçamentários, 
manifestamo-nos que a inexigibilidade da 
licitação poderá ser reconhecida pelo Ordenador 
de Despesas, observando as demais exigências do 
artigo 26 do citado diploma legal. 

 
É o parecer que submete à consideração superior. 

 
Manoel Emídio – PI, 06 de setembro de 2018. 

 
 
 

Paulo Nielson Damasceno Messias 
OAB/PI Nº 9.230 

PROCURADOR DO MUNICIPIO 
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ATA DE RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE. 

 

Assunto: reconhecimento e solicitação de Ratificação de Inexigibilidade de 

Licitação - (artigo 26 da Lei nº 8.666/93)  

 

Processo Administrativo Nº: 017/2018 

INEXIGIBILIDADE Nº: 008/2018 

REFERENTE: Contratação da empresa LOURISVALDO RODRIGUES DE SOUZA-ME, 

CNPJ: 16.341.265/0001-93, objetivando a prestação de serviços artísticos da BANDA: 

“REAL SOM DA BAHIA” no dia 29 de setembro, para animação dos Festejos do Padroeiro 

“SÃO FRANCISCO DE ASSIS” da Comunidade Água Branca, Zona Rural do Município de 

Manoel Emídio-PI, a ser realizado em praça pública na Referida Comunidade Água Branca. 

VALOR: R$ 27.450,00 (v inte e sete mil e quatrocentos e cinquenta  reais). 

BASE LEGAL: Art. 25, inciso III , da Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993, e 

suas alterações. 

 

Aos 06 dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, reuniu-se a 

Comissão de Licitação, instituída pela Portaria nº 005/2018 de 30 de Maio de 

2018, para deliberar sobre a Contratação da empresa LOURISVALDO RODRIGUES 

DE SOUZA-ME, CNPJ: 16.341.265/0001-93, objetivando a prestação de serviços artísticos 

da BANDA: “REAL SOM DA BAHIA” no dia 29 de setembro, para animação dos Festejos do 

Padroeiro “SÃO FRANCISCO DE ASSIS” da Comunidade Água Branca, Zona Rural do 

Município de Manoel Emídio-PI, a ser realizado em praça pública na Referida Comunidade 

Água Branca, em favor da empresa LOURISVALDO RODRIGUES DE SOUZA-ME, 

CNPJ: 16.341.265/0001-93, respaldado no Art. 25, inciso III, da Lei nº 8.666/93, 

demais documentos objeto do Processo e no parecer da Procuradoria Geral do 

Município, vem RECONHECER o procedimento de Inexigibilidade de Licitação, e 

de forma a cumprir o disposto no art. 26, da mesma lei, e tendo em vista o 

constante do presente processo, o qual foi submetido a exame da douta 

Procuradoria Municipal que emitiu parecer favorável, apresenta remos a presente 

para RATIFICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO do Excelentíssimo Prefeito Municipal, e 

posterior publicação no Diário Oficial.  

 

À deliberação do Senhor Prefeito Municipal para ratificação.  

Manoel Emídio - PI, 06 de setembro de 2018. 

 

 
Wyllamis Medeiros Maranhão  

Presidente da CPL 
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Processo Administrativo Nº: 017/2018 

INEXIGIBILIDADE Nº: 008/2018 

 

OBJETO: Contratação da empresa LOURISVALDO RODRIGUES DE SOUZA-ME, CNPJ: 
16.341.265/0001-93, objetivando a prestação de serviços artísticos da BANDA: “REAL SOM 
DA BAHIA” no dia 29 de setembro, para animação dos Festejos do Padroeiro “SÃO 
FRANCISCO DE ASSIS” da Comunidade Água Branca, Zona Rural do Município de Manoel 
Emídio-PI, a ser realizado em praça pública na Referida Comunidade Água Branca. 
 

 O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Manoel Emídio – PI, por 

ordem do Excelentíssimo Prefeito Municipal e no uso de suas atribuições legais, vem 

justificar o presente processo de Inexigibilidade de Licitação para contratação da empresa 
LOURISVALDO RODRIGUES DE SOUZA-ME, CNPJ: 16.341.265/0001-93, objetivando a 

prestação de serviços artísticos da BANDA: “REAL SOM DA BAHIA” no dia 29 de setembro, para 

animação dos Festejos do Padroeiro “SÃO FRANCISCO DE ASSIS” da Comunidade Água Branca, 

Zona Rural do Município de Manoel Emídio-PI, a ser realizado em praça pública na Referida 

Comunidade Água Branca. 

 

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 

 A contratação da empresa LOURISVALDO RODRIGUES DE SOUZA-ME, CNPJ: 

16.341.265/0001-93, encontra-se respaldado no artigo 25, inciso III, da Lei nº 8.666/93, que 

viabiliza a contratação em comento, diante da realidade, a própria Lei de Licitação se 

preocupou prevendo a contratação de materiais, equipamentos, ou gêneros sem a realização 

de certame licitatório. 

 

 A realização dos festejos da comunidade Água Branca já é tradição na região, e o 

município juntamente com os orgão religiososos do município sempre organizam as 

festividades do padroeiro “SÃO FRANCISCO DE ASSIS”, incluindo missas e cultos 

religiosos, Alvorada, cavalgada dos vaqueiros, missa dos vaqueiros, corrida de prado e 

diversas atrações musicais como o objetivo de difundir a religião, a cultura e propiciar 

divertimento ao povo da cidade, assim como desmontar e divulgar a expressão de cidadania 

de seus moradores. 

 

 Os serviços têm como objetivo a animação dos Festejos do Padroeiro da 

COMUNIDADE ÁGUA BRANCA, nos festejos do padroeiro “SÃO FRANCISCO DE 

ASSIS”, a ser realizado em praça pública na sede do Município de Manoel Emídio – PI, o que 

já é considerado uma atividade de cunho social e cultural. 

  

RAZÃO DA ESCOLHA DA EMPRESA 

 

  A escolha recaiu diretamente sobre LOURISVALDO RODRIGUES DE SOUZA-ME, 

CNPJ: 16.341.265/0001-93, em virtude desta, deter exclusividade para a contratação dos 

serviços artísticos das BANDA: “REAL SOM” nas datas previstas para animação dos 

Festejos do Padroeiro da  Comunidade Água Branca zona rural deste municipio, 

fundamentalmente por serem muitos conhecidos pelos shows que realizam em todo o estado 
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do Piauí e demais estados da federação, sua consagração pela opinião pública, gozando de 

excelente conceito e aceitação popular.  

  

 A empresa possui reputação, experiência e conhecimentos compatíveis com a 

dimensão do evento que se propõe a administração municipal realizar. 

   

JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

 

 O preço total cobrado pela empresa para a realização do Evento é de R$ 27.450,00  

(VINTE E SETE MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS), conforme proposta 

apresentada, onde a mesma contempla a apresentação musical com musicos e instrumentos 

profissionais como também todos os impostos incidentes sobre os serviços prestados. 

 

 Assim, procedidas à análise no mercado, verificou-se estar, o valor cobrado, 

compatível com as demais empresas do ramo. Os recursos necessários para o referido 

pagamento são provenientes da Prefeitura Municipal de Manoel Emídio – PI, que consta da 

Lei Orçamentária em vigor disponibilidade para efetivar a citada contratação, que correrá por 

conta de recursos do FPM e/ou Recursos Próprios, ICMS – Dotação Orçamentária 

13.392.0038.2292.0000 - Apoio a Movimentos de Difusão Cultural - Atividade - 3.3.90.31.00 

- Premiações Culturais, Artísticas, FPM e/ou Recursos Próprios, ICMS – Dotação 

Orçamentária 13.392.0038.2292.0000 - Apoio a Movimentos de Difusão Cultural - Atividade 

- 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas e Desportivas. 

 

 Para efeito de verificação da razoabilidade do preço a ser desembolsado pela 

Administração Pública Municipal e definir a validade da contratação direta, levou-se em 

consideração a reputação profissional, experiência e conhecimento da empresa na realização 

de eventos com a dimensão e complexidade dos serviços objeto desta contratação. 

 

 Desta forma, nos termos do inciso III do Art. 25 da Lei 8.666/93 e suas alterações 

posteriores, a licitação é inexigível e nos termos do art. 26 da mesma lei, venho comunicar, ao 

gestor municipal, para que proceda se de acordo, a devida ratificação. 

 

 

Manoel Emídio – PI, 06 de Setembro de 2018. 

 

 
Wyllamis Medeiros Maranhão 

Presidente da CPL 
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TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 
Processo Administrativo n.º 017/2018 
Processo de Inexigibilidade n.º 008/2018  
 
OBJETO: Contratação da empresa LOURISVALDO RODRIGUES 
DE SOUZA-ME, CNPJ: 16.341.265/0001-93, objetivando a 
prestação de serviços artísticos da BANDA: “REAL SOM DA 
BAHIA” no dia 29 de setembro, para animação dos Festejos do 
Padroeiro “SÃO FRANCISCO DE ASSIS” da Comunidade Água 
Branca, Zona Rural do Município de Manoel Emídio-PI, a ser 
realizado em praça pública na Referida Comunidade Água 
Branca.  

  

Respaldado no Art. 25, inciso III, da Lei nº 8.666/93, e demais documentos objeto do 
Processo de Inexigibilidade de Licitação, ACOLHO, RATIFICO e HOMOLOGO a decisão da Comissão 
Permanente de Licitação – CPL e o parecer da Procuradoria Geral do Município, referente à 
contratação da empresa Contratação da empresa LOURISVALDO RODRIGUES DE SOUZA-ME, CNPJ: 
16.341.265/0001-93, objetivando a prestação de serviços artísticos da BANDA: “REAL SOM DA 
BAHIA” no dia 29 de setembro, para animação dos Festejos do Padroeiro “SÃO FRANCISCO DE ASSIS” 
da Comunidade Água Branca, Zona Rural do Município de Manoel Emídio-PI, a ser realizado em praça 
pública na Referida Comunidade Água Branca. 
 

Em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, determino a 
publicação deste termo na Prefeitura Municipal de Manoel Emídio, para que produza seus 
jurídicos e legais efeitos, ao tempo em que autoriza à CPL ultimar os procedimentos com vista a 
assinatura do Contrato e determino que a Secretaria Municipal de Administração providenciem 
o necessário ao cumprimento desta homologação 
 

Publique-se e Cumpra-se 
 

Manoel Emídio – PI, 10 de setembro de 2018. 
 
 

 
Antônio Sobrinho da Silva 

Prefeito Municipal 
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EXTRATO CONTRATO Nº: 0196/2018 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 017/2018. 

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE Nº: 008/2018. 

OBJETO: Contratação da empresa LOURISVALDO RODRIGUES DE SOUZA-ME, CNPJ: 

16.341.265/0001-93, objetivando a prestação de serviços artísticos da BANDA: “REAL SOM 

DA BAHIA” no dia 29 de setembro, para animação dos Festejos do Padroeiro “SÃO 

FRANCISCO DE ASSIS” da Comunidade Água Branca, Zona Rural do Município de Manoel 

Emídio-PI, a ser realizado em praça pública na Referida Comunidade Água Branca. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Manoel Emídio - PI. 

CONTRATADO: LOURISVALDO RODRIGUES DE SOUZA-ME, CNPJ: 16.341.265/0001-

93, 

VALOR: R$ 27.450,00 (vinte e sete mil e quatrocentos e cinquenta reais).  

VIGÊNCIA: 60 (sessenta dias) ou até se esgotarem as responsabilidades do 

Contratado ou da Contratada.  

FONTE DE RECURSO: FPM e/ou Recursos Próprios, ICMS – Dotação 

Orçamentária 13.392.0038.2292.0000 - Apoio a Movimentos de Difusão Cultural - 

Atividade - 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, FPM e/ou Recursos 

Próprios, ICMS – Dotação Orçamentária 13.392.0038.2292.0000 - Apoio a 

Movimentos de Difusão Cultural - Atividade - 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, 

Artísticas, Científicas e Desportivas 

ASSINATURA: Antonio Sobrinho, pela Contratante, Lourisvaldo Rodrigues de 

Sousa, pela Contratada. 

DATA DA ASSINATURA: 12 de Setembro de 2018. 

 

 
Antonio Sobrinho da Silva 

Prefeito Municipal 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 017/2018 

INEXIGIBILIDADE Nº: 008/2018  

 

REFERENTE: Contratação da empresa LOURISVALDO RODRIGUES DE SOUZA-ME, CNPJ: 

16.341.265/0001-93, objetivando a prestação de serviços artísticos da BANDA: “REAL SOM DA 

BAHIA” no dia 29 de setembro, para animação dos Festejos do Padroeiro “SÃO FRANCISCO DE ASSIS” 

da Comunidade Água Branca, Zona Rural do Município de Manoel Emídio-PI, a ser realizado em praça 

pública na Referida Comunidade Água Branca 

BASE LEGAL: Art. 25, inciso III , da Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993, e 

suas alterações. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Manoel Emídio - PI. 

CONTRATADO: LOURISVALDO RODRIGUES DE SOUZA-ME, CNPJ: 16.341.265/0001-93 

VIGÊNCIA: 60 (sessenta dias) ou até se esgotarem as responsabilidades do Contratado ou 

da Contratada. 

FONTE DE RECURSO : FPM e/ou Recursos Próprios, ICMS –  Dotação Orçamentária 

13.392.0038.2292.0000 - Apoio a Movimentos de Difusão Cultural - Atividade - 

3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, FPM e/ou Recursos Próprios, 

ICMS –  Dotação Orçamentária 13.392.0038.2292.0000 - Apoio a Movimentos de 

Difusão Cultural - Atividade - 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, 

Científicas e Desportivas 

ASSINATURA: Antonio Sobrinho, pela Contratante, Lourisvaldo Rodrigues de Sousa, pela 

Contratada. 

DATA DA ASSINATURA : 12 de setembro de 2018. 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 017/2018. 
MODALIDADE: Inexigibilidade de Licitação nº 008/2018. 
CONTRATO N° 196/2018 

 

Termo de contrato que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Manoel 
Emídio, Estado do Piauí pessoa jurídica de direito público interno, com sede 
estabelecida na Praça São Félix, n° 11, Bairro Centro, Manoel Emídio – PI, inscrita 
no CNPJ sob nº 06.554.125 0001-40, representada neste ato pelo Prefeito Municipal 
o Sr. Antônio Sobrinho da Silva, brasileiro, casado, portador do CPF n° 227.056.783-

87,  e RG nº. 660.780, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e de 
outro lado, o(a) LOURISVALDO RODRIGUES DE SOUZA-ME, CNPJ: 
16.341.265/0001-93, com sede na Rua Conselheiro Dantas, nº: 109 – Quadra 08 – 
na cidade de Remanso na Bhaia, representada neste ato pelo senhor Lourisvaldo 
Rodrigues de Sousa, portador do CPF: 114.663.755-15, e Rg nº: 01174279-85-
SSP/BA daqui por diante denominada CONTRATADA, ambas representadas na 
forma indicada no final deste instrumento, ajustam firmar o presente CONTRATO, 
conforme Inexigibilidade n° 004/2018, regendo-se o mesmo pela Lei nº. 8.666/93 de 
21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, e pelas cláusulas e condições 
seguintes: 

 
 DAS INTENÇÕES 

 
O CONTRATADO explora o ramo de venda de shows artísticos e neste 

sentido agencia e representa os interesses da empresa LOURISVALDO 
RODRIGUES DE SOUZA-ME, CNPJ: 16.341.265/0001-93, objetivando a prestação 
de serviços artísticos da BANDA: “REAL SOM DA BAHIA” no dia 29 de setembro, 
para animação dos Festejos do Padroeiro “SÃO FRANCISCO DE ASSIS” da 
Comunidade Água Branca, Zona Rural do Município de Manoel Emídio-PI, a ser 
realizado em praça pública na Referida Comunidade Água Branca é a empresa que 
tem interesse em realizar o show artístico nas condições que ambos declaram 
aceitar. 
 
OBJETIVOS 
 
CLAUSULA 1 – O representante tem por objetivo a representação de serviços pelo 
CONTRATADO á CONTRATANTE constante da realização de shows artísticos 
relativos á apresentação da BANDA: “REAL SOM DA BAHIA” no dia 29 de 
setembro, para animação dos Festejos do Padroeiro “SÃO FRANCISCO DE ASSIS” 
da Comunidade Água Branca, Zona Rural do Município de Manoel Emídio-PI, a ser 
realizado em praça pública na Referida Comunidade Água Branca, com duração de 
03 (três) horas a ser realizado na seguinte data:  
 
Dia: 29 de setembro de 2018. 
Artista: BANDA “REAL SOM DA BAHIA” 
Duração do show: 03 (TRES) horas 
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Local denominado: Praça Pública “Barraca dos Vaqueiros”, na Comunidade água 
branca Município de Manoel Emídio-PI.  
Cidade e Estado: Manoel Emídio – Piauí 
 
CLAUSULA 2 – O CONTRATADO, na qualidade de agente dos referidos artistas 
assume total responsabilidade do comparecimento dos mesmos na data e local 
constante na Clausula 1ª até duas horas antes do inicio das apresentações. 
 
CLAUSULA 3 – O representante legal da CONTRATANTE o Sr. Lourisvaldo 
Rodrigues de Souz, portador do CPF: 114.663.755-15, e RG nº: 01174279-85, 
DECLARA concordar e assina o presente instrumento de contrato para por ele 
responder de forma solidária em todos os seus aspectos.  
 
PARAGRAFO ÚNICO: A inexistência jurídica da empresa CONTRATANTE sujeitará 
o representante legal, aqui declarado a responder pessoalmente e somente ele, a 
critério da contratada a toda e qualquer ação visando eventual inadimplência de 
qualquer das clausulas aqui estipuladas. 
 
DO PAGAMENTO 

 

CLAUSULA 4ª – Pelos serviços acima mencionados a CONTRATANTE se obriga a 

efetuar o pagamento ao CONTRATADO no montante de R$ 27.450,00 (vinte e sete 

mil e quatrocentos e cinquenta reais), em moeda corrente, valor a ser pago 

parceladamente através de transferência eletrônica, sendo que este seja feito depois 

das apresentações, Conforme Proposta anexa. 

  

CLAUSULA 5 – Considera-se cumpridas as obrigações do CONTRATADO no 

presente instrumento, única e exclusivamente com as apresentações dos artistas 

nas datas aqui ajustadas. 

 

CLAUSULA 6 – A CONTRATANTE deverá providenciar hospedagem para 10 (dez) 

pessoas pertencentes à Banda “REL SOM DA BAHIA” no melhor hotel da sede da 

cidade, ou hospedagem em lugar com o mesmo nível de conforto. 

 

CLAUSULA 7 – O CONTRATADO não se responsabilizará pela falta de qualquer 

documento, alvará ou autorização necessária para realização do evento ora 

CONTRATADO onde a contratada expressamente declara conhecer e se 

compromete, a providenciar, certo, que a impossibilidade da realização do show pela 

falta de alvará ou embargo de qualquer órgão, seja municipal ou federal, implicará 

no reconhecimento de culpa exclusiva da CONTRATANTE que respondera pelo total 

do preço ajustado na clausula como se o evento houvesse sido realizado.  
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CLAUSULA 8 – À parte que causar a rescisão do presente contrato no prazo mínimo 

de 07 (sete) dias antes do show responderá pelo pagamento de multa contratual 

igual a 50% (cinquenta por cento) calculado sobre o valor integral do presente 

contrato. 

 

CLAUSULA 9 – No caso em que o show deixar de ser realizado em razão de falta de 

energia ou falha nos equipamentos de responsabilidade do CONTRATANTE o valor 

pactuado será devido na totalidade, cumprindo a CONTRATANTE usar das cautelas 

necessárias de zelar para o bom estado dos geradores e demais equipamentos. 

 

CLAUSULA 10 – O show deixar de ser realizado por questões climáticas ou força 

maior a CONTRATANTE respondera pelo pagamento do custo operacional de 

hospedagem, transportes, alimentação, estadias, montagem e desmontagem dos 

equipamentos. 

 

CLAUSULA 11 – O CONTRATANTE se obriga a preparar camarim abastecido com 

os seguintes itens: 

 

 Refrigerantes (sortidos); 

 Salgados (sortidos). 

 Água mineral 

 e outros 

 

CLAUSULA 12 – Para apresentação a CONTRATADA fornecerá um grupo gerador, 

banheiros químicos, um palco coberto, equipamento de sonorização e iluminação 

para prévia aprovação da produção das bandas, ficando este restrito, 

exclusivamente ao uso da contratada. 

 

a) Os equipamentos que se refere esta cláusula deverão estar montados e 

testados até 12 horas antes dos shows, seguindo as especificações técnicas 

em anexo. 

 

b) 01 (um) camarim, seguindo as especificações em anexo, para 

automaticamente fazer parte deste contrato, declarando a contratada desde 

já, o pleno e total conhecimento do ali informado. 

 

CLAUSULA 13 – As partes elegem o Fórum da comarca de Manoel Emídio – PI, 

para conhecer, dirimir e julgar qualquer duvida ou litígio em razão do presente 

contrato, com renuncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que for, 

onde a parte culpada respondera pelos eventuais prejuízos causados pelo 
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pagamento de custas processuais, honorários de advocatícios no percentual de 20% 

(vinte por cento e juros de mora fixados em lei). 

 

E por estarem juntos e CONTRATADOS declaram aceitar os termos, condições e 
clausulas retro anunciadas lendo o presente instrumento na presença de 
testemunhas abaixo assinado em duas vias de igual teor e forma e produzidos 
informaticamente 

 
Manoel Emídio/PI, 12  de Setembro de 2018. 

 
 

_____________________________                        
        Romilson da Cruz Duque de Miranda                                                                    Antonio Sobrinho da Silva 
LOURISVALDO RODRIGUES DE SOUZA-ME                                                       Prefeito Municipal 
              CONTRATADO                                                     CONTRATANTE 

           

 
TESTEMUNHAS: 
 
1 - ____________________________    

CPF: 

 
2 - _____________________________ 

CPF:    
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