
DESPACHO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2018 

 

 

ASSUNTO: Inexigibilidade de Licitação cujo objeto é a “Contratação da empresa 

LX BR EVENTOS EIRELI – ME para locação e montagem de estande para 

participação da Prefeitura Municipal de Jaciara-MT no evento denominado EXPO 

VAREJO 2018, a ser realizado na cidade de Cuiabá/MT entre os dias 07 à 10 de 

agosto de 2018, ao valor de R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais)”, à empresa: 

 

 LX BR EVENTOS EIRELI – ME, detentora do CNPJ nº 27.027.800/0001-

52. 

 

O Prefeito Municipal de Jaciara, Estado de Mato Grosso, Sr. 

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD, no uso de suas atribuições, e 

 

CONSIDERANDO o que estabelece a Lei Nº. 8.666/93 e alterações 

posteriores, em seus Artigos 25, caput, verbis: 

 

Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver 

inviabilidade de competição, (...)” 

 

CONSIDERANDO a relevância de interesse público; 

 

CONSIDERANDO que esta Prefeitura sempre terá como objetivo 

melhor atender à população jaciarense;  

 

CONSIDERANDO a responsabilidade do Município perante à 

população, e o seu dever de buscar formas de recurso e melhorias para nossa cidade e 

região. 

 

 

CONSIDERANDO que, após tal negociação, chegou-se aos valores 

abaixo descritos: 

 

 

 LX BR EVENTOS EIRELI – ME, detentora do CNPJ nº 27.027.800/0001-

52. 

           VALOR TOTAL: R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais). 

 

  CONSIDERANDO, finalmente, a própria conveniência pública, 

 

1- AUTORIZA o Procedimento Licitatório da Inexigibilidade de Licitação para a 

“Contratação da empresa LX BR EVENTOS EIRELI – ME para locação 

e montagem de estande para participação da Prefeitura Municipal de 

Jaciara-MT no evento denominado EXPO VAREJO 2018, a ser realizado 

na cidade de Cuiabá/MT entre os dias 07 à 10 de agosto de 2018, ao valor 

de R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais)”. 

 

2- ENCAMINHE-SE ao Setor de licitações para providências urgentes. 

 



3- CUMPRA-SE dando ciência. 

 

Jaciara – MT, 03 de agosto de 2018. 

 

 

 

 

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD 

Prefeito Municipal 
 


