
PROCESSO N.º 64/2022 

 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

 

 1 – OBJETO:  
Contratação da empresa D. MARIN DA SILVA LTDA, para realização de show de banda, no dia 08 de 

outubro de 2022, com duração de duas horas, durante a “24ª Festa do Moranguinho e da Cuca” tendo como 

local de apresentação à área externa da Sociedade Cultural Esportiva Centenário. 

 

2 - PRESTADORA DOS SERVIÇOS: 

Os serviços serão prestados pela empresa D. MARIN DA SILVA LTDA, CNPJ: 08.430.920/0001-51, 

sito à Rua Ernesto Jose Martins, 17, CEP: 99.036-280, Bairro Santa Marta, Passo Fundo/RS, e-mail: 

daiane@dmarin.com.br, fone: (55) 99601-1415. 

 

3 – JUSTIFICATIVA:  

 A “24ª Festa do Moranguinho e da Cuca” é uma festa popular, tradicional, realizada todos os anos em 

nosso município e tem como principal objetivo valorizar o morango produzido no município, a cultura e a 

gastronomia local, constituindo-se também de um importante instrumento para incremento de receita em razão 

de grande fluxo do público que visita a região. Como se sabe, a festa aquece a economia local, abrindo 

oportunidades no ramo do comércio, atividades de serviços, agroindústrias, agricultura familiar e artesanato. O 

impacto das festividades é evidente em setores como os de hotelaria, alimentação, comércio, transporte e nas 

atividades ligadas a lazer, cultura e entretenimento. 

  A escolha pela empresa D. MARIN DA SILVA LTDA, dá-se em virtude da “Banda OS MARIAS”, 

possuir mais de 15 anos de experiência com rock nacional nas cidades da região central do Rio Grande do Sul. A 

banda contabiliza mais de 500 shows em sua carreira, conta com um clipe gravado em parceria com a Jaamba 

Records, além de composições de autorais. A contratação da banda objetiva-se devido ao gênero musical fazer 

parte da cultura popular e assim fazer parte do gosto musical de diversas pessoas. 

 

4 – DOS SERVIÇOS: 

4.1. A empresa contratada deverá fornecer toda a estrutura de som e luz para a realização do evento. 

4.2. Despesas com alimentação, deslocamento e hospedagem para toda a equipe da banda será da 

responsabilidade da Contratada. 

 

5 - DO PRAZO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

5.1. Os serviços deverão ser executados no dia 08 de outubro de 2022, com início previsto para às 19h00 

horas. 

 

6 - LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 O serviço será realizado na área externa da Sociedade Cultural Esportiva Centenário. 

 

8 – VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  

 8.1. Pelos serviços prestados será pago o valor total de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), sendo 

que o pagamento será efetuado em uma única parcela, em até 15 (quinze) dias úteis após a prestação dos 

serviços, mediante apresentação da nota fiscal. 

8.2. O pagamento não sofrerá qualquer forma de reajuste. 

8.3.  Caso ocorra atraso do pagamento por parte da Contratante, incidirá sobre o valor em atraso o 

percentual de 1% (um por cento), a cada 30 dias. 

 8.4. As retenções previdenciárias (INSS) e fiscais (ISSQN e IRRF) serão feitas na forma da Lei, pela 

Secretaria da Fazenda. Caso a empresa usufrua de algum benefício previsto em Lei, deverá apresentar 

documentação que comprove o mesmo. 

 

 

 



 

 

 

 

9 - DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS: 

A alteração dos preços para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato será por 

acordo entre as partes, na forma do artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei Federal 8.666/93 e posteriores 

alterações. 

 

10 - DA VIGÊNCIA: 

 A vigência do contrato será dia 08 de outubro de 2022, das 19:00 horas às 21:00 horas.  

 

11 – DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO: 

 A Coordenação, fiscalização e recebimento dos serviços serão efetuados pela Secretária de 

Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo de Agudo, a servidora Djulia Regina Ziemann. 

 

12 – DOS RECURSOS: 

 As despesas decorrentes do presente processo correrão por conta da dotação orçamentária PJ 7281 - 

Recurso 0001. 

  

13 – FUNDAMENTO LEGAL:  
Artigo 25, III, da Lei Federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações.                                            

         

Agudo, 28 de setembro de 2022. 

               

 

          DJULIA REGINA ZIEMANN 

Secretária de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo 

 

 

  

 

Em face aos elementos contidos no presente processo que trata de Inexigibilidade de Licitação, diante da 

comprovação apresentada nos autos, de que a empresa “D. MARIN DA SILVA LTDA”, dá-se em virtude da 

“Banda OS MARIAS”, possuir mais de 15 anos de experiência com rock nacional nas cidades da região central 

do Rio Grande do Sul. A banda contabiliza mais de 500 shows em sua carreira, conta com um clipe gravado em 

parceria com a Jaamba Records, além de composições de autorais. A contratação da banda objetiva-se devido ao 

gênero musical fazer parte da cultura popular e assim fazer parte do gosto musical de diversas pessoas. Este 

show musical acontecerá na “24ª Festa do Moranguinho e da Cuca”, sendo mais uma alternativa de 

entretenimento e integração da população. Além disso, comprovam a referida apresentação de toda a 

regularidade jurídica, fiscal e trabalhista da empresa, sabe-se da experiência e popularidade da banda diante de 

sua atuação, em várias municipalidades, em que realizam shows no mesmo objeto de contratação do presente 

processo. Cumpre frisar, que o valor da contratação proposto pela empresa é compatível com o praticado no 

mercado. Em razão disso, reconheço ser inexigível, na espécie, a licitação, com base no art. 25, inciso III, da Lei 

de Licitações. Autorizo a contratação e Ratifico o presente Processo de Inexigibilidade, com embasamento no 

artigo 26 da Lei Federal 8.666/93 observada às demais cautelas legais. Publique-se a súmula deste despacho. 

                                      

 

Agudo, 28 de setembro de 2022. 

 

 

 

  PEDRO ÁLVARO MULLER JUNIOR 

                                                                                                        Vice Prefeito em exercício. 

  


