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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

 
 
 

Declaração de Inexigibilidade de Licitação

Considerando o que consta no Processo administra�vo nº 202217645000945. Considerando o Termo de Referência
(000029122201), em que foram exaradas as razões da contratação, a Jus�fica�va de Inexigibilidade  (000029452070), a Jus�fica�va
de Preço (000029452433)  bem como os valores apresentados na proposta comercial da empresa a ser contratada, que apresenta
equivalência com os preços pra�cados pelo mercado. Declaro, com fulcro no art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93,
a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO,  obje�vando a contratação de músico profissional, o ar�sta Almir Pessoa, consagrado pela crí�ca
especializada e pela opinião pública para apresentação de show no evento Cultural, neste ato representado pela empresa GR
Representações S/C LTDA, na Festa em "Honra ao Glorioso Santo Antônio do Descoberto", a ser realizada entre os dias 01 e 13 de
junho de 2022 de acordo com o convênio 897842/2020, onde ocorrerão shows ar�s�cos nos dias 07 à 13 de junho de 2022, na
cidade de Santo Antônio do Descoberto - Goiás. Ademais, o ar�sta  realizará o show no dia 11 de junho de 2022, no valor unitário
de R$20.000,00 (vinte mil reais), autorizando-a e ra�ficando-a, nos termos do art 33 da Lei Estadual nº 17.928/2012 c/c art. 26,
caput, da Lei Federal nº 8.666/93.

 

CESAR AUGUSTO DE SOTKEVICIENE MOURA

Secretário de Estado da Cultura

 

Documento assinado eletronicamente por CESAR AUGUSTO DE SOTKEVICIENE MOURA, Secretário (a), em 28/04/2022,
às 17:23, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 000029560444 e o código CRC
B0891E21.
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