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“Secretaria Municipal de Administração” 

 
DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

PARA: GABINETE DA PREFEITA 

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

 

OBJETO: Prestação de serviço na realização de um show musical da cantora gospel (ELIANE 
FERNANDES), na data de 10 de junho de 2022, na sede deste município em comemoração ao dia do 
evangélico no Município de Bannach – PA, conforme Lei Municipal nº119/2004, do dia 21/12/2004. 
 
 
FINALIDADE: 

  

1. Prestação de serviço na realização de um show musical da cantora gospel (ELIANE FERNANDES), 
na data de 10 de junho de 2022, na sede deste município em comemoração ao dia do evangélico 
no Município de Bannach – PA, conforme Lei Municipal nº119/2004, do dia 21/12/2004. 

 
 

JUSTIFICATIVA: Considerando que o dia do evangélico é um evento cultural e tradicional do 
município de Bannach – PA, sempre comemorado na segunda sexta feira do mês de junho, 
conforme a Lei Municipal nº 119/2004.  A população na sua maioria e composta por cristão de 
varias denominações,  esta data constitui uma oportunidade  exclusiva  para realização de 
festejos, comemorações e homenagem ao dia  aos evangélicos deste município.  Portanto faz 
se necessário para realização do evento, contratação de show gospel (contratação de 
profissionais do setor artístico), para animação das festividades. O fato traz a legitimidade de 
inexigibilidade de licitação com base no inc. III, do art. 25 da Lei n.º 8.666/93. Isso posto, 
encaminhamos para a Secretaria Municipal de Administração, para análise do pedido, e 
possível andamento do processo, com o respaldo jurídico.  

   

Isto Posto, e se tratando de show (contratação de profissionais do setor artístico), o fato traz a 
legitimidade de inexigibilidade de licitação com base no inc. III, do art. 25 da Lei n.º 8.666/93.  

  

 Por fim, solicito a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, a abertura do Procedimento de 
Inexigibilidade de Licitação para a “Contratação de Show para comemoração ao dia do Evangélico no 
Município de Bannach - PA.”. 
 

 

Bannach – PA, 05 de Maio de 2022. 

 

Lindiomar José da Silva 
Secretário Municipal de Administração 

Decreto nº020/2018 


