
 

 

 

Ofício nº 180/2018/GP 

Jaciara-MT, 30 de julho de 2018. 

 

 

Ao Sr. 

TIAGO RODRIGO ZENKNER 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 

 

 Prezado, 

 

 Cumprimentamos Vossa Senhoria, e na oportunidade solicitamos a abertura de 

Processo de 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)”, sendo que o pagamento será realizado em 06 (seis) 

vezes de R$ 4.166,66 (Quatro mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos)”. 

    

Salientamos que o evento a ser realizado na cidade de Cuiabá-MT, tem por objetivo 

expor os potenciais econômicos do município, a fim de prospectar novos investimentos, 

realizar networking, divulgar as atividades agrícolas, industriais, comerciais, de serviços e de 

turismo. Além disso, os servidores que estiverem trabalhando no evento participarão de 

palestras, treinamentos e oficinas. O município ainda trabalhará em parceria com empresas 

locais, para que possam ser divulgadas e possam ainda participar da programação inerente .  

 

A contratação do referido serviço dar-se-à através da Associação LX BR EVENTOS 

EIRELI – ME, detentora do CNPJ: 27.027.800/0001-52 e o valor total da contratação será 

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

 

 Para que possamos participar desse evento tão importante e também para que 

obedeçamos a Lei de Licitações e demais leis vigentes pertinentes ao caso, solicitamos a 

realização da Inexigibilidade de Licitação para a contratação da empresa supra mencionada. 

Portanto, encaminhamos em anexo:  

 

. Cópia do Contrato Social; 

. Cópia do RG e CPF do sócio; 

. Cartão do CNPJ; 

· Certidão Negativa de Tributos Municipais; 

· Certidão Negativa de Tributos Estaduais; 

· Prova de regularidade perante a Fazenda Federal; 

· Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

· Certidão do FGTS. 

· Certidão Negativa de Falência. 

 



 

 

O prazo de vigência do Contrato com a referida empresa será de 07 (sete) meses a 

contar a partir da data de sua assinatura. 

 

As despesas com pagamento do referido objeto, estão previstos na dotação 

orçamentária abaixo descrita: 

 

01.02.01.04.122.0002.2006.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com o 

Gabinete do Prefeito 
 

  Certos de contarmos com o vosso apoio e colaboração, desde já agradecemos. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD 

Prefeito Municipal de Jaciara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


