
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO N° 866/2018, INEXIGIBILIDADE N° 04/2018

1  –  Objeto: Contratação  de  serviços  de  hospedagem  para  os  14  Professores  ministrantes  das
oficinas de música durante a realização do “XXXIII Festival Internacional de Inverno da UFSM e
XXXIII  Semana  Cultural  Italiana  de  Vale  Vêneto”,  no  período  de  22  a  29  de  julho  de  2018,
totalizando 07 diárias com pernoite, café da manhã, almoço e janta.

 2 – Contratado: 
Instituto Religioso Barbara Maix, CNPJ n° 14.590.820/0002-76
Endereço: Rua Irma Jacinta, n° s/n, Bairro Vale Vêneto, São João do Polêsine, RS, CEP 97.235-000

3- Razão da escolha do fornecedor: Esta contratação justifica-se, tendo em vista que a empresa é a
única com capacidade de alojamentos suficiente, com fornecimento de pernoite com café da manhã,
almoço e  janta  para  a  quantidade de  pessoas  acima  descrita,  e  fica  localizada no  local  do  evento,
facilitando, assim, o acesso ao mesmo durante toda a sua realização.

4- Justificativa do preço:  o preço ofertado está  em consonância com os  preços  praticados no
mercado, ficando o valor aproximando com o cobrado durante o evento no ano de 2017.

5 – Do valor e do pagamento: O  valor por diária é de  R$ 130,00 (cento e trinta reais),  num
período de 7 dias, totalizando, R$ 12.740,00 (doze mil setecentos e quarenta reais).  O pagamento
dos serviços será efetuado em parcela única, em até 30 (trinta) dias após o término do evento acima
descrito, que ocorrerá de 22 a 29 de julho de 2018.

São João do Polêsine, RS, 19 de julho de 2018.
Comissão Permanente de Licitações
              Portaria 316/2018

                                                                                                                                                                
  Amir Fernando Pivetta                    Ronise Brondani                             Jair Alberto Felice  

6 – Fundamentação Legal: Art. 25 da Lei Federal 8.666/1993 e atendimento do art. 26 do mesmo
diploma legal.

7 – Parecer da Assessoria Jurídica: O presente processo está instruído com as razões justificadoras do
afastamento do certame licitatório. É o parecer que submetemos à apreciação superior.

                                                                                                                    Djovani Pozzobon
                                                                                                                      OAB/RS 107066

7  –  Ratificação:  Com  base  no  Art.  26  da  Lei  Federal  8.666/1993,  RATIFICO  a  presente
Inexigibilidade de Licitação. 

São João do Polêsine, RS, 19/07/2018
                                                                                                  Matione Sonego
                                                                                               Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se
Em ........./........../.................


