
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO-TO

ADM: 2021-2024

Prefeitora Municipal deClSao vaieno
Uniao. Trabalho e Prosperldade

/ Mm,: 2021- 2020*

DA SECRETARY MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO

AO EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL

Assunto: Locugao apresentagQo em palco das atragoes musicals, elaboragao de conteudo de mfdia
para as festividade de fim de ano.

DESCRIQAO DO OBJETOITEM Unid.

Locugao apresentagao em palco das
atragoes musicais, elaboragao de
conteudo de midia para as festividades
de fim de ano.sv

Exmo. Sr. Prefeito,

A par de cumprimentd-lo, valho-me do presente expediente, informar a V.Exa. que este
Municipio necessita Locar equipamentos, para construgao ou manutengao de predios publicos e
outros servigos na area de construgao civil.

Justifica-se a presente contratagao de locugao apresentagao em palco das as
atragoes artisticas para as festividade de fim de ano, realizagao de show da virada de ano ja
se tornou tradigao no Municipio de Sao Valerio TO, e vem sendo realizado todos os anos.
Durante a realizagao do show a populagao se concentra no espago de eventos Municipals
para confraternizagao e espera da chegada do novo ano. alem de apreciar a queima de
fogos de artificios apos a contagem regressive da virada

Assim, tendo em vista o cumprimento da legalidade, sugiro, por consequencia, a
abertura de procedimento administrativo para estudo e respectiva contratagao.

Assim, solicito providencias para tanto.

SAO VALERIO/TO, aos 15 dias do mes de dezembroe 2022.

Em&rscm de Castro Ferraz
Secretario Municipal de Administragao

I
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/ Alim . 2021- 2020*
VALfeKO A

X

SOLICITAQAO

Do: Exmo Sr. Prefeito.
Para: Comissao Permanente de Licitagao da Prefeitura Municipal de Sao Valerio - TO.

Tendo em vista a solicitagao do objeto Locugao apresentagao em palco das atragoes musicais,
elaboragao de conteudo de midia para as festividade de fim de ano.

Solicito que seja elaborado o Termo de Referenda e realizada a cotagao de
pregos para de acordo com o item 1, desta solicitagao.

Assim, solicito providencias para tanto.

Atenciosamente,

SAO VALERIO/TO, aos 15 dias do mes de dezembro de 2022.

ft
f 'g

IICIPAL DE SAO VALERIO
OLIA/VPIOjDOS SANTOS ARRAES

Pfefeito Municipal

PRERFEITUR ,
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO-TO

ADM: 2021-2024
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Actor:7071- 20704

ANEXO I
TERMO DE REFERENCIA

(ESPECIFICAQOES TECNICAS DO OBJETO)

01- DO OBJETO
O presente Termo de Referenda tem por objeto solicitar autorizagao para Contratagao de
Locugao apresentagao em palco das atragoes musicais, elaboragao de conteudo de midia para as
festividade de fim de ano.

02- DA JUSTIFICATIVA Justifica-se a presente contratagao de locugao apresentagao em palco das
as atragoes artisticas para as festividade de fim de ano,A realizagao de show da virada de ano
ja se tornou tradigao no Municipio de Sao Valerio TO, e vem sendo realizado todos os anos.
Durante a realizagao do show a populagao se concentra no espago de eventos Municipals
para confraternizagao e espera da chegada do novo ano. alem de apreciar a queima de
fogos de artiffcios apos a contagem regressiva da virada

DESCRigAO DO OBJETOITEM Unid.

Locugao apresentagao em palco das
atragoes musicais, elaboragao de
conteudo de midia para as festividades
de fim de ano.sv

4 - DA DOTAgAO ORQAMENTARIA, ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO
As despesas oriundas desta locugao correrao a conta do elemento de despesa e das fontes de
recursos a seguir: DOTAgAO: 04.122.0404.2.005 ELEMENTO DE DESPESA; 3.3.90.36.00 - Outros. Servigos
de Terceiro Pessoa Fi'sica; FONTES DE RECURSOS 1.500.0000.000000-Recurso Nao Vinculado a Impostos.

6. PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO
O prazo de vigencia do Contrato sera ate 31 de dezembro de 2022 e iniciar-se-a na data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da lei.

7 - DAS OBRIGAgOES DO CONTRATADO.
Compete a CONTRATADA:
7.1. Arcar com tributos, taxas, encargos sociais e previdenciarios, que for devido, bem como quaisquer
despesas relacionadas a execugao do objeto;
7.2. Executor o objeto deste instrumento, de acordo com as normas tecnicas para a especie, e em
conformidade as exigencias da Contratante;
7.3. Indenizar quaisquer danos ou prejuizos causados ao Contratante ou a terceiros, por agao ou
omissao;
7.4 Disponibilizar ao Setor de Infraestrutura do municipio. as ferramentas para construgao e

manutengao de predios publicos e outros servigos na area de construgao civil,

8 - DAS OBRIGAgOES DO CONTRATANTE.
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f ' PrefeiU;raMunicipal ae

CL$ao Vaieiiu
Uniao, Trabalho e Prospornfade

' Atlm iQH - 10294

A Conlratante se obriga:
a) Refer do Contratado, por ocasiao do pagamento, os tributos, taxas, encargos sociais e
previdenciarios, que for devido;
b) Zelar e se responsabilizar por eventuais danos ou extravios aos equipamentos, decorrente
de vandalismo ou de erro de manuseio das referidas ferramentas;

Sao Valerio/TO, 16 de dezembro de 2022.

0YU£JL
Cleonice de Castro Nunes Dias

Comissao Permanente de Licitagao
Presidente - CPL
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' Adm : 2021- 2020*

XALtHlO
>:

TERMO DE ABERTURA

PROCESSO N° 092/2022

ASSUNTO: Locupao apresentapao em palco das atrapdes musicais, elaborapao de conteudo de midia
para as festividades de fim de ano.

Nesta data procedo a abertura do presente processo para a Locupao apresentapao em palco
das atrapoes musicais, elaborapao de conteudo de midia para as festividades de fim de ano.

Sao Valerio/TO, 19 de dezembro de 2022.

Emerson de Castro Ferraz
Secretario Municipal de Administragao
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PLANILHA ORCAMENTARIA E COTACOES

COTApOES DE PREpOS - MENSAL

BRUNO LEITE
PAULA
PRODUpOES
E EVENTOS

VASCO
RIBEIRO

DESCRIpAO VALOR MEDIO
ITEM ALX STUDIO

Locugao apresentagao em palco
das atragoes musicais, elaboragao
de conteudo de midia para as
festividades de fim de ano.

I R$: 4.651 ,00 R$: 4.900,00 R$: 5.100,00 R$ 4.887,00

COTApOES DE PREpOS - ANUAL

VALOR
MEDIO UNIT.

VALOR TOTAL
ESTIMADO

DESCRIpAOITEM UNID. QUANT.
Locugao apresentagao em palco
das atragoes musicais, elaboragao
de conteudo de midia para as
festividades de fim de ano.

R$ 4.887,00R$ 4.887,00SV1 01

Valor Total Estimado R$ 4.887,00 (QUATRO MIL OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS)

Sao Valerio/TO, 21 de dezembro de 2022.

/ l

JML TXJUUHL Ufr&f
Departamento de Compra

Odete de Paiva O -

Diretora de Como •-
Poitanan' 026/20? '



PROPOSTA
VASCO RIBEIRO ALVES

Encaminhamos a proposta a Prefeitura Municipal de Sao Valerio do Tocantins,
de CNPJ 25.043.449/0001-68, situada na Avenida Minas Gerais N9 237- Centro, Sao
Valerio- TO, CEP: 77.390-000, telefone (63) 3359-1433.

A Pessoa Fisica de Vasco Ribeiro Alves, inscrita no CPF: 003.601.145-20,
apresenta proposta para realiza?ao de servi?o de Locu?ao no evento, Produgao de
Conteudo e Material de Midia para as Redes Sociais para a divulgagao do Revellon 2022
no municipio de Sao Valerio, compreendido nos dias 30/12 e 31/12 de 2022, conforme
detalhamento a baixo:

EXECUC&Q DATA VALOR
Locugao: apresentagao em palco das
atra?oes artisticas musicais,
elabora^ao de conteudo de midia,
criafao e captagao de imagens.

30/12/2022
31/12/2022

R$ 4.651,00

Pagamento, dados bancarios:
Agencia Banco do Brasil: 1867-8
Opera?ao: 51
Conta: 60615-4
Vasco Ribeiro Alves

Palmas-TO, 20 de dezembro de 2022

\/a$tx> Ribeiro Alves
CPF: 003 601.145-20

Atenciosamente:
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PROPOSTA ALESSANDRO BATISTA LIMA

*sra a Prefeih.ra M..nripal do Sno Valerio do Tocantins, d* CNPJ
043 449'0001-68. siLiida ne Ave~id«> Winns Germs 237 Centro Sac

Valerio - TO CrP 77 390-000. tele'one U53) J35S-1433
AU>sr>anc."o 3atis:a Lnra. nsonla sob o CNPJ 33 370 44&;CGC1-88

ven ^presenter uru;>:>siri (jwa locupao Prod- tec oe Coneodo e Mnlir >il o*Mid a para as Rodas Socials oara a divulyaî au do R6>/ellon do 2022 io
munic pio ue bso Valerio. nos eras 30V / a 31M 2 cin VW.I sog^a. CNP-Jj 879 44-».'0LKJl -Hb

ServiQo ValorData

30/12:2022
31/12* 2022

LaCi.r;ao apresentc<nn dns nirngoes
ariisli«;a:i, r:labora^ao de conle^dc de
midia. criajao ° r.dptnr.no da inagens

~?S 4 9CO.OD

Setor Aeroporto, Rua Meises Rodrigues, Casa 1338
Porto Nacional Tocantins
CEP: 77.500.000

PriMo K -•« -i veal -TO. 21 do dezemdro de 2022

rn , ,
, r .* iS 4f - /

2c.>

A' *-. rri ' •.. Sr»f»«.ta Lima
CPF 560,768.271-49



Producoes e Eventos
13fisiAUl'PROPASTA DE SERVIQO

BRUNO LEITE DE PAULA

Para a Prefeitura Municipal de Sao Valerio do Tocantins, CNPJ 25.043.449/0001-68, localizada na Avenida
Minas Gerais N° 237 -Centro, Sao Valerio - TO, CEP: 77.390-000, telefone: (63) 3359-1433.
Bruno Leite de Paula, inscrigao sob o CNPJ: 23.608.379/0001-12, vem por este apresentar proposta para a
locugao e tambem a Produgao de Conteudo e Material de Midia para as Redes Sociais para a divulgagao
do Revellon de 2022 no municipio de Sao Valerio, nos dias 30/12 e 31/12 de 2022, segue a baixo:

• Servigo de Locugao, apresentagao das atragoes artisticas.
• Criagao e captagao de imagens, elaboragao de conteudo de midia.
• Dias 30/12/2022 e 31/12/2022.
• Valor deRS 5.100,00.

Informagoes bancarias para pagamento: Agencia Caixa Economica Federal, Conta Corrente: 22185, Bruno
Leite de Paula.

Setor Morada do Sol, Quadra 125
Rua Sucupira, Lote 10, S/N
Palmas - Tocantins
CEP: 77.066.004

Bruno Leite de Paula
CPF 000.442.841-28

Palmas -TO, 20 de dezembro de 2022
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. P^efeitura Municipal de

^SaoVaierioO' Mo VALtKtO
Uniao, Trabalho e Prosperidadc

Adm : 2021- 2020*
X

DECLARACAO ORCAMENTARIA

SAO VALERIO/TO, 21 dias do mes de dezembro de 2022

SENHOR PREFEITO,

Levo ao conhecimento de Vossa Excelencia que com vistas a Locugao apresentagao em
palco das atragoes musicais, elaboragao de conteudo de mfdia para as festividades de fim de ano
existem rubrica orgamentaria para suportar as despesas oriundas do respectivo objeto, conforme
relagao abaixo

PREFEITURA MUNICIPAL

DOTAQAO ORQAMENTARIA: ELEMENTO DE DESPESA:
Orgao Unidade

Orgamentaria
Fungao Subfungao Projeto/

Atividade
Programa Categoria

economica
Grupo de
Despesa

Modalidade de
Aplicagao

Elemento
de despesa

03 03.01 04 122 0404 2.005 3 3 90 36

FONTE DE RECURSO:

1.500.0000.000000/Recursos Nao Vinculados a Imposto

Atenciosamente,

SIENI SOARES AFONSO CARNEIRO
SECRETARY DE FINANQAS
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Uniao,Trabalho e Prosperidade

r Aiim : 20}UfflN

i 'x

DESPACHO EXECUTIVO

Considerando a solicitagao da Secretaria de Administragao, anexada ao presente, visando
necessidade de: Locugao apresentagao em palco das atragoes musicais, elaboragao de conteudo
de midia para as festividades de fim de ano

Considerando: O Reveillon, e uma testa voltada para toda populagao de Sao Valerio TO, e tambem
moradores das cidades vizinhas, visto que, na regiao ja e esperado por todos. Dessa forma o impacto
do evento, torna-se evidente, de forma a balancear a economia local, alem disso, e importante
destacar, que muitas familias, aproveitam a data para incrementara receita.

Considerando que a referida contratagao se faz necessaria devido o fato da Prefeitura Municipal de
Sao Valerio nao possuiu servidor para o desenvolvimento das atividades de locugao

Considerando que o Art. 24, II da lei Especial n. 8.666/93, preve dispensa de licitagao para servigos ecompras de valor ate 10% (dez por cento) do limite previsto na alinea "a", do inciso II do artigo 23, do
mesmo diploma legal, atualizado pelo Decreto n. 9412/2018.
DETERMINO, atraves do presente ato que seja realizada a contratagao, na forma direta, observando
todos os requisites especiais da Lei n. 8.666/93, uma vez, o valor total da despesa nao superar o
estabelecido do dispositivo legal acima asseverado.

Cumpra-se na forma recomendada.

SAO VALERIO, aos 21dias do mes de dezembro de 2022.

y ^

A^&'HCIPAL DE SAO VALERIOPREFEITUR
OLIWVO DOS SANTOS ARRAES

Prefeito Municipal
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0,
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X

AUTUACAO
PROCESSO: 092/2022

PORTARIA DE DISPENSA: 023/2022

Comissao de Licitagao

Assunto: Locugao apresentagao em palco das atragoes musicais, elaboragao de conteudo de
midia para as festividades

Nesta data autuei o presente procedimento na Comissao de Licitagao deste
Municfpio.

SAO VALERIO - TO, 21 de dezembro de 2022.

Cleonice de Castro Nunes Dias
Comissao Permanente de Licitagao

Presidente - CPL



/T~ Prefeitura Municipal deC* Sao Valerio
Uniao, Trabalho e Prosperidade

f Adm.: 202U 2020*

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL OE SAO VALERIO-TO

ADM: 2021-2024
W%LkK*0X

ATA DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS

" ATA DA REUNIAO DA COMISSAO PERMANENTE
DE UCITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
SAO VALERIO, “REFERENTE AO PROCESSO DE
DISPENSA DE UCITACAO PARA A LOCUCAO
APRESENTAQAO DAS ATRAQOES ARTISTICAS DAS
FESTIVIFAFE DE FIM DE ANO.

Aos 21 dias do mes de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, as nove e trinta horas, a comissao
de designada pelo Exmo. Senhor Prefeito Municipal, analisou as propostas apresentadas, relativas a
Locugao apresentagao em palco das atragoes musicais, elaboragao de conteudo de midia para as
festividades de fim de ano. As propostas apresentadas foi a seguinte:

Valor UnitarioNOME
VASCORIBEIRO ALVES - INSCRITO NO CPF: 003.60l.l 42-20 R$ 4.651,00

R$ 4.900,00ALX STUDIO INCRITO COM O CNPJ: 33.879.448.0001-86
BRUNO D PAULA PRODUCOES E EVENTOS INSC. NO
CNPJ:23.608.379/0001-12

R$ 5.100,00

Apos verificar a proposta apresentada a comissao de licitagao constatou que a proposta representa
economia ao cofre municipal foi a do Sr. VASCO RIBEIRO ALVES, sem mais nada a declarar, fazendo
imprimir a ata, que sera assinada pelos membros da Comissao Permanente de Licitagao.

Pela Comissao:

phi
Cleonice de Castro Nunes Dias

Comissao Permanente de Licitagao
Presidente - CPL

Membro 1°

Membro 2°
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j*~-- Prefeiturd Mumrip.ilbeCLSaovmm
Uniio.Trabalho e Prosperidade

Adm.: 2021•2029*

PRONUNCIAMENTO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

Ot . Por se tratar de materia jd enfrentada por esta D. CPL, proceda a contratapao direta, desde
que demonstrada a regularidade com o Art. 24, da Lei n. 8.666/93.

02. Isto posto, entende, esta Comissao Permanente de Licitapao que a contratapao preconizada
pode ser celebrada, com respaldo nos preceitos do Art. 24, II, da Lei acima citada, que assirrt
dispoe:

"Art. 24 - E dispensavel a licitagao:
(...)

II - para outros servipos e compras de valor ate 10% (dez por cento) do
limite previsto na alfnea "a", do inciso II do artigo anterior e para
alienapoes, nos casos previstos nesta Lei, desde que nao se refiram a
parcelas de um mesmo servipo, compra ou alienagao de maior vulto que
possa ser realizada de uma so vez.

03. Para atendimento a determinapao do D. Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, assegure
que a contratapao seja procedida mediante estimativa de prepos.

Em razao do acima aludido, a Comissao Permanente de Licitapao comunica "Situagao
de Dispensa de Licitagao" Locupao apresentapao em palco das atrapoes musicais, elaborapao de
conteudo de midia para as festividades , conforme prepos constantes na Ata de julgamento das
propostas de prepos em anexo.

Sao Valerio -TO, 21 dias do mes de dezembro de 2022.

Cleonice de Castro Nunes Dias
Comissao Permanente de Licitagao

Presidente - CPL

Membro 1°

Membro 2°
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Prefeitura Municipal deClSao vaierio
Uniao, Trabalho e Prosperidade

FUNDAMENTALAO LEGAL DISPENSA DE LICITAgAO:
A vigente legislagao (art. 24, inciso II, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993) preve dispensa

de licitagao para servigos e compras de valor ate 10% (dez por cento) do limite previsto na alinea "a",
do inciso II do artigo 23, do mesmo diploma legal, atualizado pelo Decreto n. 9412/2018 (R$l76.000,00 -
10% = R$l7.600,00), desde que se refiram a parcelas de uma mesma compra de maior vulto que possa
ser realizada de umq so vez.

Conforme demonstrado, o valor a ser pago pelo total dos servigos mostra compativel com o (limite
fixado pelo artigo 24, II, da mesma lei).

JUSTIFICATIVA DA DISPENSA:
Considerando que este orgdo preza pelo cumprimento das determinagoes dos orgaos de controle
externo:
Considerando que a referida contratagao e faz necessdria devido ao fato da Prefeitura Municipal de
Sao Valerio nao possuiu servidor capacitado para desenvolvimento das de locugao e animagao de
palco.
Considerando que o Art. 24, II da lei Especial n. 8.666/93, preve dispensa de licitagao para servigos e
compras de valor ate 10% (dez por cento) do limite previsto na alinea "a", do inciso II do artigo 23, do
mesmo diploma legal;

Considerando ainda que o Art. I, II do Decreto n. 9.412 de 18 de junho de 2018, preve dispensa de
licitagao para servigos e compras de valor ate 10% (dez por cento) do limite previsto na alinea "a", do
inciso II do artigo 23, da Lei n° 8.666/93
A Prefeitura Municipal de Sao Valerio, justifica o procedimento de dispensa de licitagao com base no
artigo 24, II da Lei 8.666/93, Locugao apresentagao em palco das atragoes musicais, elaboragdo de
conteudo de midia para as festividades
Por estas razoes, assim sendo, atendendo o disposto no Artigo 24, lei 8.666/93, justificamos este
procedimento de dispensa de licitagao;

Sao Valerio, 21 de dezembro de 2022

01
Cieonice de Castro Nunes Dias

Comissao Permanente de Licitagao
Presidente - CPL

Membro 1°

Membro 2°
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. Prefetura Municipal de
' zad VdietiOCVALLH'O Uniao Trabalho e Prosperidade

tom., mi- mu>:

L

JUSTIFICATIVA ESCOLHA FORNECEDOR E PRECO

O presente instrument de justificativa se presta a cumprir o contido no art. 24 da Lei
8.666/931 como antecedente necessario a contratapao com dispensa de licitapao.

I - Objeto: DISPENSA DE LICITAgAO: Locupao apresentapao em palco das atrapoes musicais,

elaborapao de conteudo de midia para as festividades
II - Razao da Escolha do Fornecedor: O senhor VASCO RIBEIRO ALVES, inscrito no CPF: 003.601.145-20,
encontra-se com documentapao regular e atende as exigencias a seguir:

1 . Tern prestado servipos no municipio desde 2017 nao tendo nada que a desabone:
2. Tern cumprido os contratos por ela firmados nao sendo noticiado nenhum abandono de

servipo:
III - Justificativa do Prepo: A proposta apresentada representa economia ao cofre municipal;

IV - Justificativa: Pelas razoes acima elencadas. assim sendo. atendendo o disposto no Art. 24, de lei
8.666/93, e de forma a cumprir o disposto no art. 23, da mesma lei apresentamos a presente
justificativa.

Sao Valerio, 21 de dezembro de 2022.

Cleonice de Castro Nunes Dias
Comissao Permanente de Licitapao

Presidente - CPL

Membro 1°

Membro 2°
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PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N. 023/2022

Assunto: Locagao de equipamentos, para construgao ou manutengao de predios publicos e outros
servigos na area de construgao civil.

EMENTA: LICITACAO: DISPENSA DE LICITACAO Inciso II
do art. 24 da Lei 8.666/93. Locugao e apresentagao
das atragoes arti'sticas para as festividades de fim de
ano. Possibilidade.

Relatorio:

Vem ao exame dessa Assessoria Juridica, na forma do art. 38, VI e paragrafo unico da Lei
8666/93, o presente processo administrative, que visa a Locugao apresentagao em palco das atragoes

musicais, elaboragao de conteudo de mi'dia para as festividades, conforme constante na
Justificative da contratagao (fl. 01).
Fundamentagao:

Sabe-se que o Parecer Juri'dico em Processos Licitatorios cumpre a fungao de analise a
legalidade do procedimento, bem como os pressupostos formais da contratagao, ou seja, avaliar a

compatibilidade dos atos administrativos produzidos no processo de contratagao publica com o

sistema juridico vigente. Desta forma, a convenience da realizagao de determinada contratagao fica

a cargo do Gestor Publico, ordenador das despesas.

A Constituigao da Republica. em seu artigo 37. XXI, preve a obrigatoriedade de licitagao para

as contratagoes realizadas pela Administragao Publica:

“XXI - ressalvados os casos especificados na legislagao, as obras, servigos, compras e
alienagoes serao contratados mediante processo de licitagao publica que assegure

igualdade de condigoes a todos os concorrentes, com clausulas que estabelegam

obrigagoes de pagamento, mantidas as condigoes efetivas da proposta, nos termos

da lei, o qual somente permitira as exigencias de qualificagao tecnica e economica
indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigagoes”.

A Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, a chamada "Lei das Licitagoes", foi publicada com o

objetivo de regulamentar o citado dispositivo constitucional, e criar padroes e procedimentos para

reger a contratagao pela Administragao.

A obrigatoriedade da realizagao do procedimento licitatorio e um corolario do principio

constitucional da isonomia, previsto na Constituigao Federal de 1988 (art. 5°, I), pelo qual, todos devem

receber tratamento iguol pelo Estado. Evita-se, desse modo que os parceiros sejam escolhidos por

criterios de amizade pessoal e outros interesses que nao o da consecugao da finalidade publica.
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Assim, o objeto imediato e proprio da licitagao e evitar a ocorrencia do arbitrio e do
favoritismo. Segundo o constitucionalista Alexandre de Morais, "a licitagao representa, portanto, a
oportunidade de atendimento ao interesse publico, pelos particulares, numa situagao de igualdade".

Sempre que haja possibilidade de concorrencia, sem prejuizo ao interesse publico, devera
haver licitagao. A contratagao direta, sem realizagao do previo certame licitatorio, somente e
admitida excepcionalmente, nas hipoteses trazidas na propria lei. Tais situagoes, contudo, configuram-

se em excegoes a regra geral. A licitagao e regra; a contratagao direta, excegao.

Para contratagao de servigos e aquisigoes, e prevista a obrigatoriedade da realizagao do
certame licitatorio, de acordo com o artigo 2°:

“Art. 2°. As obras, servigos, inclusive de publicidade, compras, alienagoes,

concessoes, permissoes e locagoes da Administragao Publica, quando
contratadas com terceiros, serao necessariamente precedidas de licitagao,

ressalvadas as hipoteses previstas nesta Lei", (grifo nosso).

Assim, retiradas as hipoteses de excepcionalidade, e obrigatoria a realizagao do procedimento

licitatorio pela Administragao Publica.

Em que pese a obrigatoriedade de realizagao de procedimento licitatorio, o proprio dispositivo

constitucional reconhece a existencia de excegoes a regra ao efetuar a ressalva dos casos
especificados na legislagao, quais sejam a dispensa e a inexigibilidade de licitagao.

Sendo assim, o legislador Constituinte admitiu a possibilidade de existirem casos em que a

licitagao podera deixar de ser realizada, autorizando a Administragao Publica a celebrar, de forma

discricionaria, contratagoes diretas sem a concretizagao de certame licitatorio.

A dispensa de licitagao e uma dessas modalidades de contratagao direta. O artigo 24, da Lei

8.666/93 elenca os possfveis casos de dispensa.

Tendo em vista o valor da contratagao, o responsavel pelas Licitagoes, Compras e Contratos

sugere que a aquisigao se de por dispensa de licitagao, com fulcro no art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93.

‘ Art. 24. E dispensavel a licitagao: II - para outros servigos e compras de
valor ate 10% (dez por cento) do limite previsto na alinea "a", do inciso II

do artigo anterior e para alienagoes, nos casos previstos nesta Lei,

desde que nao se refiram a parcelas de um mesmo servigo, compra ou
alienagao de maior vulto que possa ser realizada de uma so vez";

A licitagao dispensada, ensina Hely Lopes Meirelles, "e aquela que a propria lei declarou-a

tal". Jose Santos Carvalho Filho acrescenta que esta se caracteriza pela circunstancia de que,
como
em tese, poderia o procedimento ser realizado, mas que, pela particularidade do caso, decidiu o

legislador nao torna-lo obrigatorio.

Cabe aqui certa discricionariedade do agente administrative, ja que a licitagao nao e

proibida. Entretanto, este deve levar em conta que a realizagao do certame deve tambem ser

vantajosa para a Administragao e respeitar o principio da economicidade.
A Lei n° 8.666/93, ao instituir as normas para licitagoes e contratos da Administragao Publica,

autorizou a dispensa de licitagao em varias hipoteses, ainda que possivel a competigao.
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Sdo circunstancias peculiares que aconselham a contratagao direta, desde que preenchidos
os requisitos previstos em lei.

Nesse caso, portanto, o legislador entendeu que, em funpao do pequeno valor financeiro
envolvido, nao se justificaria a realizagao de um procedimento licitatorio pela Administrapao.

Depreende-se, pois, que, nessa hipotese, em razao do pequeno valor envolvido, a legislagao
autoriza que se reduzam as formalidades previas as contratagoes pela Administrapao Publica.

Diante de todo o exposto, o dispositivo legal citado excepciona a regra de exigencia de
licitagao para servipos de ate 10% do limite previsto na ali'nea “a", do inciso II do artigo 23 da Lei
8.666/93, atualizada pelo Decreto n° 9412/2018. (R$l76.000,00 - 10% = R$l7.600,00), desde que se
refiram a parcelas de uma mesma compra de maior vulto que possa ser realizada de uma so vez.

Conforme demonstrado, o valor a ser pago pelo total dos servipos mostra compativel com o
limite previsto na alinea "a", do inciso II do artigo 23 da Lei 8.666/93 (limite fixado pelo artigo 24, II, da
mesma lei).

Deve-se, todavia, esclarecer que para ser possivel a contratagao direta por dispensa de
licitagao no presente caso, substancial restar comprovado que a proposta ofertada e a mais
vantajosa para a administrapao. E, a demonstragao de que o valor contratado e equivalente ao
praticado no mercado.

Observa-se que a proposta apresentada representa economia ao cofre municipal face a
manutengao dos valores obtidos ainda em 2021.

Desta forma, o gestor deve demonstrar o cumprimento dos prindpios atinentes a licitagao,
principalmente os da impessoalidade, moralidade, probidade e julgamento objetivo, alem das
exigencias gerais previstas na Lei n° 8.666/93, tais como a comprovagao da regularidade da empresa
a ser contratada, demonstragao de que o valor contratado e equivalente ao praticado no mercado e
a motivagao da decisao da Administrapao Publica.

Por fim, interessante e prudente que conste do contrato, que sera celebrado, que ambas as
partes - contratante e contratada - devem cumprir e respeitar, durante toda a vigencia do contrato, o
que dispoe no § 1° do artigo 37 da Constituigao Federal.

Conclusao:

Uma vez adotadas as providencias assinaladas e se abstendo da apreciagao dos aspectos
inerentes a conveniencia e oportunidade mencionados acima, opina-se pela formalizagao do
processo de contratagao direta, nos termos do artigo 24, II, da Lei n° 8.666/93.

E o parecer.
Sao Valerio, aos 21 dias do mes de dezembro de 2022.

DIOGO SOUSA NAVES
OAB-MG 110.977
Assessor Jurfdico
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DECRETO DE DISPENSA DE LICITAQAO N° 023/2022

Declara a situagao de Dispensa de licitagao para Locugao
apresentagao das atragoes artfsticas das festividades de fim
de ano. e da outras providencias.”

O Prefeito Municipal de Sao Valerio, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuigdes legais e tendo
em vista os dispositivos contidos no artigo 24 da Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e,

Considerando que o Art. 37, inciso XXI, da Constituigao Federal, estabelece a obrigatoriedade de
realizagao de procedimento licitatorio para contratagoes feitas pelo Poder Publico;

Considerando que este drgao preza pelo cumprimento das determinagoes dos orgaos de
controle externo;

Considerando que a referida contratagao se faz necessaria devido o fato da Prefeitura Municipal
de Sao Valerio nao possuiu servidor capacitado para desenvolvimento das atividades de locugao
para as festividades de fim de ano .

Considerando que o Art. 24, II da lei Especial n. 8.666/93, preve dispensa de licitagao para servigos
e compras de valor ate 10% (dez por cento) do limite previsto na alinea "a", do inciso II do artigo
23, do mesmo diploma legal;

Considerando ainda que o Art. I , II do Decreto n. 9.412 de 18 de junho de 2018, preve dispensa de
licitagao para servigos e compras de valor ate 10% (dez por cento) do limite previsto na alinea "a",

do inciso II do artigo 23, da Lei n° 8.666/93;

Considerando que o valor da contratagao nao ultrapassa o limite legal referido acima, R$
17.600,00 (Dezessete mil e seiscentos reais);

RESOLVE:

Art. 1° - Decretar a Dispensa de Licitagao, com observancia do disposto no Art. 24, II da Lei
Especial n. 8.666/93 e Decreto Federal n. 9.412 de 18 de junho de 2018, para Locugao
apresentagao em palco das atragoes musicais, elaboragao de conteudo de midia para as
festividades
Art. 2° - A contratagao que se refere o artigo anterior devera ser precedida de instrumento
contratual, sendo parte integrante deste, observando as exigencias elencadas na Lei n. 8.666/93.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de publicagao. revogam-se as disposigoes em
contrario.

Sao Valerio - TO, 22do m§s de dezembro de 2022.

PREFEITO MUNICIPAL DE SAO VALERIO
OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES

Prefeito Municipal
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EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAgAO N° 023/2022

A Comissao de Licitagao do Executivo Municipal de Sao Valerio, atraves do Gabinete do Prefeito, em
cumprimento a ratificagao procedida pelo Prefeito Municipal o senhor OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES ,

faz publicar o extrato resumido do process© de dispensa da licitagao a seguir:

OBJETO: A CONTRATADA obriga-se a prestar a CONTRATANTE: O presente contrato tem por objeto
Locugao apresentagao em palco das atragoes musicais, elaboragao de conteudo de midia para as
festividades

DOTAgAO: Unidade orgamentaria: 04.122.0404.2.005 — elemento de despesa: - 3.3.90.36 (servigos de
terceiros - pessoa fisica) .

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 e suas alteragoes posteriores.

Declaragao de Dispensa de Licitagao emitida pela Comissao de Licitagao e ratificado pelo Sr OLIMPIO

DOS SANTOS ARRAES

Sao Valerio/TO, 22 de dezembro de 2022.

J0A3̂ CA-
Cleonice de Oastro Nunes Dias

OOMISSAO PERMANENTE DE LICITAgAO
CPL

CERTIDAO DE PUBLICAQAO
CERTIFICO quo. ncstii data, afixei uma via do presente no placar desla
Prefeitura Municipals /( 0 ,
Sao Valerio/ IQ. 'U£XI . r$ )22

Emegpfrde Castro Ferraz
Secretaria Municipal de Administragao
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TERMO DE HOMOLOGAgAO E ADJUDICAgAO

O PREFEITO MUNICIPAL DE SAO VALERIO, usando de suas atribuigoes legais na forma da Lei e
considerando que o processo de licitagao esta contido nas normas legais recomendadas pela Lei
Federal N.° 8.666/93, de 21 de junho de 1.993 e suas alteragdes.

R E S O L V E:

1 .° - HOMOLOGAR o presente procedimento licitatorio, nos termos do Parecer Juridico em anexo, uma
vez restar evidenciado o cumprimento das legislagoes pertinentes, bem como, determinagoes do
Tribunal de Contas da Uniao.

2.° - ADJUDICAR o Objeto ao senhor VASCO RIBEIRO ALVES, inscrito no CPF sob o n° 003.601.145-20,

residente e domiciliado na cidade de Palmas TO, no seguinte valor:

DESCRigAO DO OBJETO VALORVALOR UNITUnid.ITEM
TOTAL

Locugao apresentagao

em palco das atragoes

musicais, elaboragao de

conteudo de midia para

as festividades de fim de

R$ 4.651,00R$4.651.000SV1

ano.

3.° - DETERMINAR, a Secretaria da Prefeitura Municipal proceder a formalizagao necessaria nos moldes

legais, encaminhando o processo a Divisao de Contabilidade para o registro dentro da Lei

Orgamentaria em vigor.

Aos 22 dias de dezembro de 2022.
( VI

V
iTciPAL DE SAO VALERIO

OLTMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito Municipal

PREFEITI
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INSTRUMENTO CONTRATUAL N° 120 /2022.

TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE O PREFEITURA
MUNICIPAL DE SAO VALERIO E O SENHOR VACO RIBEIRO
ALVES, REFERENTE A LOCUgAO APRESENTAgAO DAS
ATRAgOES ARTISTICA PARA AS FESTIVIDADES DE FIM DE
ANO.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO, Estado do Tocantins, pessoa Juridica de Direito

Publico, inscrita no CNPJ ( MF) sob o n.° 25.043.449/0001-68, situado a Avenida Tocantins, n° 735-A -
Centro, SAO VALERIO DA NATIVIDADE. CEP: 77.390-000, neste ato representada por seu Prefeito em

exercicio, o Senhor OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES.

CONTRATADO: VASCO RIBEIRO ALVES, inscrito no CPF sob o n° 003.601.145-20, residente e domiciliado

na cidade de Palmas TO, no seguinte valor:

Resolvem celebrar o presente Contrato nos termos da Decreto de Dispensa de Licitagao N° 09/2022, e

observados os preceitos da Lei Federal n°. 8.666/93 e alteragoes posteriores, e demais normas

pertinentes ao procedimento licitatorio, que se regera pelas clausulas e condigoes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL DO CONTRATO

O presente Contrato decorre do Ato da Decreto de Dispensa de Licitagao n°. 09/2022, fundamentado

no disposto da Lei n° 8.666/93, Art. 24, II.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

Locugao apresentagao em palco das atragoes musicais, elaboragao de conteudo de midia para as

festividades

CLAUSULA TERCEIRA - DA JUSTIFICATIVA
Justifica-se a presente contratagao A realizagao de show da virada de ano ja se tornou tradigao

Municfpio de Sao Valerio TO, e vem sendo realizado todos os anos. Durante a realizagao

do show a populagao se concentra no espago de eventos Municipais para confraternizagao

e espera da chegada do novo ano. alem de apreciar a queima de fogos de artificios apos a

contagem regressiva da virada

CLAUSULA QUARTA - DA EXECUgAO DOS SERVigOS:

Os servigos pelo Contratado nos locais especificados pelo setores requisitante.

no

CLAUSULA QUINTA - DO PREgO E PAGAMENTO

Pela execugao do objeto deste contrato, o Contratante pagara ao Contraiado, conform© pianilha

abaixo:
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DESCRIQAO DO OBJETOITEM Unid. VALOR UNIT VALOR

TOTAL

Locugao apresentagao

em palco das atragoes

musicais, elaboragao de

conteudo de midia para

as festividades de fim de

R$4.651.000 R$ 4.651,00sv

ano.

No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da

execugao contratual. inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas. previdenciarios,

fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragao, frete, seguro e outros necessarios ao

cumprimento integral do objeto da contratagao.

O pagamento sera efetuado atraves de transference on-line, apos o servigo executado, de acordo

apresentagao de Nota Fiscal dos servigos efetivamente prestados, atestados e protocolados na

Secretaria Municipal de Gestao e Finangas.

CLAUSULA SEXTA - PRAZO DE VIGENCIA
O presente Contrato entrard em vigor na data de sua assinatura e vigorara ate 31/12/2022, podendo

ser prorrogado conforme inciso II, do art. 57, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alteragoes, por

iguais e sucessivos periodos, atraves de Termo Aditivo e desde que haja interesse entre as partes.

CLAUSULA SETIMA- DOS RECURSOS E DOTAQAO ORQAMENTARIA

Os recursos financeiros para a liquidagao de despesa decorrente do presente contrato ocorrerao em

conformidade com o orgamento para o exercicio de 2022, a saber

PREFEITURA MUNICIPAL

DOTACAO ORCAMENTARIA: ELEMENTO DE DESPESA:
Elemento

de despesa
Modalidade de

Aplicagoo
Grupo de
Despesa6rgao

Categoria
economica

Projeto/
Atividade

Subfuncao ProgramaFuncaoUnidade
Orcamentdria

3690332.00504041220403.0103

FONT6 DE RECURSO:

1.500.0000.000000/Recursos Nao Vinculados a Impostos

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO
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8.1. Arcar com tributos, taxas, encargos sociais e previdenciarios, que for devido, bem como quaisquer
despesas relacionadas a execugao do objeto;
8.2. Executor o objeto deste instrumento, de acordo com as normas tecnicas para a especie, e em
conformidade as exigencias da Contratante;

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAQOES DO CONTRATANTE.
A Contratante se obriga:
a) Reter do Contratado, por ocasiao do pagamento, os tributos, taxas, encargos sociais e
previdenciarios, que for devido;

CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO DO CONTRATO

O presenfe Confrato podera ser rescindido antecipadamente, conforme facultam os artigos 77 a 80
da Lei n° 8.666/93 e alteragoes posteriores.
Ao Municipio de Sao Valerio fica assegurado o lidirno direito de subsistindo razoes plausfveis e de
interesse coletivo, rescindir, unilateralmente, o contrato, em qualquer circunstancia e epoca da
execugao do contrato, depois de notificada, do ato, a parte contratada, com antecedencia minima
de 05 (cinco) dias, sem onus ou responsabilidades decorrentes para o Poder Publico e devidos fins de
direito.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS RESPONSABILIDADES

Constitui responsabilidade da CONTRATADA as eventuais falhas decorrentes de impericia na
execugao dos servigos, exceto se as mesmas originarem de informagoes, declaragoes ou
documentagdo inidonea ou incompleta que Ihe forem apresentadas, bem como omissoes proprias do
CONTRATANTE ou decorrente de desrespeito a orientagao prestada.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA NATUREZA DO CONTRATO

O presente contrato tern natureza de prestagao de servigos com remuneragdo a titulo honorario, sem
qualquer vinculo empregaticio, o que desobriga o contratante de onus trabalhista e indenizatorio,

ressalvado as condigoes aplicaveis aos trabalhos autonomos.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA INEXECUQAO E RESCISAO

• A inexecugao total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo com as consequencias
contratuais e as previstas na Lei 8.666/93 e alteragoes, bem como, a rasura das requisigoes,
ensejando ainda representagao criminal,

• O presente Contrato sera rescindido de pleno direito, independente de interpelagao judicial ou

extrajudicial, por qualquer um dos motivos previstos no inciso I do Artigo 79 e nas demais
situagoes previstas nos incisos XIII a XVI do Artigo 78, todos da Lei 8.666/93 e alteragoes.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - TRIBUTOS
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E de inteira responsabilidade da CONTRATADA, os onus tributaries, encargos sociais e trabalhista
decorrentes deste Contrato.
O CONTRATANTE, quanto fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os tributos
a que esteja obrigado pela Legislagao Vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas,
nos prazos legais.
Cabera a CONTRATADA toda responsabilidade pelo onus e obrigagoes decorrentes da
Legislagao Trabalhista e da Previdencia Social.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA MULTA CONTRATUAL

Fica estipulada uma multa de 10% (dez por cento) do valor residual do presente instrumento a ser
suportada pela parte que descumprir quaisquer destas clausulas contratuais a contratuais,

independentemente da reparagao do dano causado a parte prejudicada.

CLAUSLA DECIMA SEXTA - DA PUBLICAgAO

O CONTRATANTE, apos assinatura deste Contrato, providenciara a sua publicidade, por extrato, no
placar da Prefeitura Municipal de Sao Valerio/TO.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO E COMARCA
Quaisquer pendencias deste instrumento serao resolvidas no Foro da Comarca de Peixe - TO, para isso
acordam as partes.

Sao Valerio/TO, 22 de dezembro de 2022.

V;mINICIPAL DE SAO VALERIO
fO/DOS SANTOS ARRAES

Prefeito Municipal
Contratante

PREFEITU
Ol

TP/Gcg^ ->
VASCO RIVEIRO ALVES

CPF sob o n° 003.601.145-20
Contratado

TESTEMUNHAS

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO-TO

ADM: 2021-2024

. PreFeituraMunicipalde

* 5ao Valerio
Uniao. Trabalho e Prosperidade

Adm 2921- 20204

EXTRATO DO CONTRATO N° 120/2022 - DECRETO DE DISPENSA 023/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO, Estado do Tocantins, pessoa Juridica de Direito
Publico, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.° 25.043.449/0001-68, situado a Avenida Tocantins, n° 735-A -
Centro, SAO VALERIO DA NATIVIDADE. CEP: 77.390-000, neste ato representada por seu Prefeito em
exercicio, o Senhor OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES.

CONTRATADO: VASCO RIBEIRO ALVES, inscrito no CPF sob o n° 003.601.145-20, residente e domiciliado
na cidade de Palmas TO, no seguinte valor:

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, II, da lei n. 8.666/93 e Decreto de Dispensa N° 09/2022, de 23 de ABRIL de
2022.

OBJETO: Locugao apresentagao em palco das atragoes musicais, elaboragao de conteudo de midia
para as festividades

VIGENCIA: 22 /DEZEMBRO /2022 a 31/dezembro/2022.
DOTAQAO: Unidade orgamentaria: 04.122.0404.2.005 -elemento de despesa: - 3.3.90.36 (servigos

terceiros - pessoa fisica).
VALOR: R$ 4.651,00 (QUATRO MIL SEISSENTOS E CINQUENTA E UM)

LOCAL: Sao Valerio/TO.

Sao Valerio/TO, 22 de dezembro de 2022.

Ill

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO
OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES

PREFEITO MUNICIPAL

CERTIDAO DE PUBLICAQAO
CERTIFICO que. nesla data, afixei uma via do presente no placar desta
Prefeitura Municipal.
Sao Valerio/ ro. /20^L~

Emerson de Castro Ferraz
Secretaria Municipal de Administragao
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ORDEM DE SERVIQO

DA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO/TO

AO SENHOR: VASCO RIBEIRO ALVES

Tendo em vista a Locapao de equipamentos, para construpao ou manutenpao de predios publicos e
outros servipos na area de construpao civil., CONVOCAMOS Vossa Senhoria para a execupao do
objeto de acordo com as clausulas do Contrato.

Sao Valerio/TO, 22 de abri de 2022.

/0nVfifc
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO

OIJMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito Municipal

Contratante

Recebi a presente Ordem de Servipos em 22 de DEZEMBRO de 2022.

VASCO RIVEIRO ALVES
CPF sob o n° 003.601.145-20

Contratado


