
Prefeitura Municipal deClSao Valerio
UniSo, Trabalho e Prosperidade
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ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO-TO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO
ADM:2021/2024

SOLICITAQAO

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AO EXMO. Sr. PREFEITO

Assunto: Contratagao de prestagao de Show artistico do cantor NAILSON LIMA, " a
ser realizado no dia 31 de dezembro de 2022, nas festividades de Fim de ano em Sao
Valerio Tocantins - TO.
1. DESCRICAO DO OBJETO

DESCRICAO QUANT.ITEM UND

Contratagao de prestagao de Show artistico do Cantor Nailson
Lima , " a ser realizado no dia 31 de dezembro de 2022, nas
festividades de Fim ano. em Sao Valerio Tocantins - TO, com
duragao de aproximadamente de 02 horas com inicio as
00: horas, ate as 02: OOhras. Hospedagem e Alimentagao
por conta da Contratante.

oi sv

Justifica-se a presente solicitagao: Contratagao de Show artistico, constitui eventos
oficiais do municipio em comemoragao as festividades relativos ao fim de ano, festas essas
tradicionais no municipio, cujo objetivo e a confraternizagao dos municipes. O evento sera
mais uma alternativa de entretenimento e integragao da populagao, visto que essa
comemoragao e tradicional nesta Municipalidade.

A par de cumprimenta-los, valho-me do presente expediente, para informar a
pretensao de contratagao da seguinte atragao artisticas: do Cantor NAILSON LIMA

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

SAO VALERIO-TO, 13 de dezembro de 2022.

SeCfeo%̂ ro°A,202A

EMERSON DE CASTRO FERRAZ
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAgAO



PROPOSTA DE PRESTA^AO DE SERVI^O MUSICAL

ORIGEM:GURUPI-TO
FORNECEDOR: NAILSON LIMA SHOWS
CNPJ: 29.515.265/0001-04
DESTINO: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO-TO
CNPJ: 25.043.449/0001-68
ENDERECO: AVENIDA MINAS GERAIS 237

VALOR
TOTAL

VALOR
UNIT.N° DISCR1MINA£A0QUANT UN

Show ao vivo que sera realizado em dia 30 de

dczembro dc 2022, na cidade de Sao Valerio-TO,

com Bateria, Baixo, Sanfona, Violao, Vs e Voz,

sendo esquema f'orro e piseiro, com dura^ao de

2:00 de show.

01 01 01 15.00015.000

PROSPOTA VALIDA POR 60 DIAS. 15.000

POR CONTA DO CONTRATADO: local de hospedagem, refeifao, transportes e
abastecimento de camarim.

Por conta da contratante: rider tecnico

Banco: S1COOB / BANCO 756
Agenda: 3263 (BANCOOB)
Conta: 91.221.2
CONTA JUR1DICA
NAILSON VITORINO FERREIRA
Pix-295152650001-04

GURUPI, 12 DE DEZEMBRO 2022.

>
F.MPRESA/ASSINATUR

CNPJ: 29.515.265/0001-04







PREFE1TURA MUNICIPAL DE GURUPI

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRIBUTARIOS MUNICIPAL DE
CONTRIBUINTE

CERTIDAO NUMERO: 139677
DADOS DO CONTRIBUINTE

SUJEITO PASSIVO: 129561 - NAILSON VITORINO FERREIRA - 976.098.541-15
CPF/CNPJ: 29.515.265/0001-04
ENDEREQO DO CONTRIBUINTE: RUA LUIZ ALVES LUSTOSA, Nr. 497, Qd. 06, Lt. 17, Bairro: PARQUE

RESIDENCIAL DOS CAJUEIROS, GURUPI - TO

CERTIDAO E FUNDAMENTAQAO LEGAL

A Fazenda Publica Municipal, atendendo requerimento do contribuinte acima identificado,
CERTIFICA que, revendo seus arquivos, ate a presente data, nao tern pendencia em seu nome, cuja
responsabilidade tributaria e/ou fiscal e ao mesmo atribufda.

Ressalva-se a Fazenda Publica no direito de constituir novos creditos cuja responsabilidade
possa ser igualmente atribuida ao contribuinte acima identificado e que, porventura, venham a ser
apurados posteriormente a emissao da presente certidao, ressalvando-se, mais, no direito de consolidar a
inscrigao municipal acima epigrafada os d6bitos porventura vinculados a outras inscrigoes municipais, em
decorrencia da nao atualizagao dos dados cadastrais.

Por ser verdade, firma o presente CERTIDAO para que produza seus juridicos e legais efeitos.

Terga-feira, 29 de Novembro de 2022.

SEGURANQA:
QRCode

VALIDADE AT£: Quinta-feira, 29 de Dezembro de 2022 (30 dias).
EMITIDA: Terga-feira, 29 de Novembro de 2022 as 01:54:34
Codigo de Validagao: 12106139677

Certidao emitida gratuitamente.
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
A validade deste documento fica condicionada a verificagao de sua autenticidade no portal
da Prefeitura e/ou atraves do QRCode.
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CAIXA
*’ < » ,•* £ . .N‘ \t - t-hV&H j

Certificado de
Regularidade do FGTS -
CRF

Inter ig»o
Raiao Social >O-LV.N vio s ft- -i•»>
[ndwt^o

29 51$26S'<HXM>4

* iJ17 <U.vTSUiSTOSA 4t7QD 6l? 17 OI -JDINC Al £uaun / TO
/ 77404-013

A Cat*a Economica re <Jr »al no uso da alritu^ ac.* qu* the confer© o An 7 da te*
8 036. d« 11 (k maio de 1990 cerise* que. nesta data. a emprtsa ac*na
Kjentificada encontrase e m siluavAo regular pcrar*e o fundo c« Garantia do
Terr^io de Serwco FGTS

0 piesente Certificado nAc served de prova contra cobrar*;a de quaisquer
debdot referentei a contnbiacAes a/oc erveargot dendot decorrentea das
otong des como FGT S

Val»dade 74/11/2022 a 23/12/2022

Car tificagAo Nuroaro. 21X221124O24bb0**ftOS26

mf omi«;Ac obtKja em 29V 11/2022 14 2S 09
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venf»catao de eulenticidede no site da www . caiKa .gov br
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PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: NAILSON VITORINO FERREIRA 97609854115 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.515.265/0001-04
Certidao n°: 42206148/2022
Expedipao: 29/11/2022, as 14:13:40
Validade: 28/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedipao.

Certifica-se que NAILSON VITORINO FERREIRA 97609854115 (MATRIZ E

FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 29.515.265/0001-04, NAO CONSTA

como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidao emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidapao

das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.0 12.440/2011 e

13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos

Tribunals do Trabalho.
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relapao

a todos os seus estabelecimentos, agendas ou filiais.

A aceitapao desta certidao condiciona-se a verificapao de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidao emitida gratuitamente.

INFORMA^AO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessaries a identificagao das pessoas naturais e juridicas

inadimplentes perante a Justipa do Trabalho quanto as obrigapdes

estabelecidas em sentenpa condenatoria transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas,
recolhimentos previdenciarios,
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execupao de acordos firmados perante o Ministerio Publico do

Trabalho, Comissao de Conciliapao Previa ou demais titulos que, por

disposipao legal, contiver forpa executiva.

inclusive no concernente aos
a honorarios, a custas, a

cr\"iT-t? r..sr,.j -is,btDuvidafc e suitesVte-85



MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO NEGATIVA DE D£BITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DfVIDA
ATIVA DA UNIAO

Nome: NAILSON VITORINO FERREIRA
CPF: 976.098.541-15

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dfvidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que
nao constam pendencias em seu nome, relativas a creditos tributarios administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrigoes em Di'vida Ativa da Uniao (DAU) junto a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidao se refere a situagao do sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange
inclusive as contribuigoes sociais previstas nas alineas ’a’ a ’d* do paragrafo unico do art. 11 da Lei n°
8.212, de 24 dejulhode 1991.

A aceitagao desta certidao esta condicionada a verificagao de sua autenticidade na Internet, nos
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 16:51:10 do dia 20/12/2022 <hora e data de Brasilia>.
Valida ate 18/06/2023.
Codigo de controle da certidao: ED51.D3AE.26F7.5629
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.



Numero da Certidao:GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDENCE DE GESTAO TRIBUTARIA

^ DIRETORIA DE GESTAO DE CR£DITOS FISCAIS
COORDENADORIA DA DIVIDA ATIVA

4252401

IDENTIFICAQAO DO CONTRIBUINTE:
RAZAO SOCIA
CNPJ 29.515.265/0001-04
ATIVIDADE ECON6MICA:
ENDERECO:
MUNIClPIO
FINALIDADE:
CADASTRO

INSCRigAO ESTADUAL:

HISTbRICO:

NAO CONSTA DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA

Fundamentagao Legal -
de a Fazenda Publics Estadual, inscrever e cobrar qualquer divida de responsabilidade do contribuinte acima,
que vier a ser apurada.

Validade - O prazo de validade da certidao e de trinta dias contado da data da sua emissao.
A autenticidade desta Certidao devera ser confirmada via Internet, no enderego

A Certidao expedida com erro, dolo, simulagao ou frauds, responsabiliza, pessoalmente , o servidorque a expediu,
pelo credito tributario, assegurando o direito de regresso.

Arts. 65, 66 e 67 da Lei 1288, de 28 de Dezembro de 2001. Fica ressalvado o direito

http://www.to.gov.br/sefaz

Emitida Via INTERNETData Emissao: Ter?a-feira, 29 de Novembro de 2022 - 14h llin 47s

Atengao:

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
Esta certtidao esta vinculada ao numero do CPF, CNPJ ou Inscrigao Estadual.

Esta Certidao foi emitida no site da Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins http:// www.to.gov.br/sefaz
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PODER JUDICIARIO
JUSTigA DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: NAILSON VITORINO FERREIRA 97609854115 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.515.265/0001-04
Certidao n°: 42206148/2022
Expedigao: 29/11/2022, as 14:13:40
Validade: 28/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedigao.

Certifica-se que NAILSON VITORINO FERREIRA 97609854115 (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 29.515.265/0001-04, NAO CONSTA
como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidao emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidagao
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos
Tribunals do Trabalho.
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relagao
a todos os seus estabelecimentos, agendas ou filiais.
A aceitagao desta certidao condiciona-se a verificagao de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

(http://www.tst.jus.br).
Certidao emitida gratuitamente.
Internet

INFORMAQAO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessarios a identificagao das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagoes

estabelecidas em sentenga condenatoria transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas,
recolhimentos previdenciarios,
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execugao de acordos firmados perante o Ministerio Publico do
Trabalho, Comissao de Conciliagao Previa ou demais titulos que, por
disposigao legal, contiver forga executiva.

inclusive no concernente aos
a honorarios, a custas, a

DuvdUJas * suqes'iies: cn-ltir.s-.. j'is.pi



MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA
ATIVA DA UNlAO

Nome: NAILSON VITORINO FERREIRA
CPF: 976.098.541-15

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dfvidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que
nao constam pendencias em seu nome, relativas a creditos tributarios administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrigoes em Dfvida Ativa da Uniao (DAU) junto a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidao se refere a situagao do sujeito passivo no Smbito da RFB e da PGFN e abrange
inclusive as contribuigoes sociais previstas nas aiineas 'a' a 'd' do paragrafo unico do art. 11 da Lei n°
8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitagao desta certidao esta condicionada a verificagao de sua autenticidade na Internet, nos
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 16:51:10 do dia 20/12/2022 <hora e data de Brasflia>.
Valida ate 18/06/2023.
Codigo de controle da certidao: ED51.D3AE.26F7.5629
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
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MUNICIPIO DE GURUPI Nota: 2022000

00000009
Codigo V«rif«c<K*o
CFEN-U2W7

IyM v Secretaria Municipal de Plar.ejamento e Finan^as
Coordera;ao F sea':a:ic e Tr buws

Rjd 14 de Novembro, 1.500 • Certro • CE* — .405-070 - Gjrup ~0 - Bras

Fone - (65) 3315-0013 mH
NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA - NFS-e ! I

E^'ssac “Crg * c ie r -as: a ?«--r3c is Cc .̂psterc a f/umcipc de Presracac ci =s- . -;c
Gurupi - To

s
07/ 12/ 2022 09:26:39 1 2/ 2 0 2 2

Esrer -ai Trfeutacii
Microenipresario Individual (MEI)

Exijibil'dade do !£5
Exigivel em Gurupi I

PRESTADOR DE SERVICOS
s.arar Sooai
NAILSON VITORINO FERREIRA 97609854115
NOT* Tartars £!̂ 3I

nailsonlimacantorchotmail ,comNAILSON LIMA SHOWS
zee c\e; Jrsonjii Mur ,C‘3»:

911070438
Inscnjio Estadwa Incentivadcr C-hj.-al

Nao
B rrp!« s ‘lacier*Sim

F?-* =3 '

29.515.265 /0001-04 (63) 3313- 2068

E"- 3«f 46CC-
Rua Luiz Alves Lustosa. 497 . Parque Residencial dos Cajueiros - CEP: 77404-010 - Gurupi - To

TOMADOR DE SERVICOS
Na-**s csza; Sc-ca
ROBSON GOULART PERES MES

Inscrtfic Estar.a!25F cut: jrac-';ac M«n c 33 Fc-ne ca C- -ra !

andrefrancaassessoriacontabil&gmail.com29.271.381/0001- 25 911070039
Enisrejo
Rua Daniels Oliveira Ribeiro, SN , Alto da Boa Vista - CEP: 77425-310 - Gurupi - TO

SERVICO PRESTADO
1207 Shows, ballet, dangas, desfdes. bailes, operas, concertos, recitals, festivals e congeneres. CNAE: 9001902

DESCR1CAO DOS SERVIJOS
she-'., z h zaz: -•£i- artc Za e-̂ c -es* SJI-^ Errp-eer'c “er.tcs "Ci:a 02 12 aa 22 : 00 Koras e^ <2u'up-”c.
CES CC’i~- CCPRSr.— 2ASA TAANSFSP.ENCIA
C0*.TA CCFF.E'rS ’UFIDICA • 9:221-:
- 3SNCI- - 22 2
8A -.CC CCCSE5* A—./C DO SRASIi. - SJCCCB
or.* C *IF: - 2E5 OOCI- :A

RETENCOES FEDERAIS
Cs-trii =5

0,00
C5u. =SIa- *‘s

0,00
:NSS P.5

0,00
COFINS P-S»12 F.S

0,00 0,000,00

VALORES
=:233« re C* c-ilo - J A s --ctaDea-:ofttoÎ cc ^d c -cna-io F $Deiujces = s

0,00

!SS Peter = 5

vaicr do* E-erv jos c 5

16.400,00
:ss = s

* * * * X X

0,00
Valor Total da Nota (RS).'S Sr L* 3U 'dO sSDes:cntc Cerecc'-ai: *5 -

16.400,0016.400,000,00

OUTRASINFORMAgOES
Esta NFS-e e autodecla'-atoria .
Simples Nacional MEl.
Trib. aprox. RS 2.205,80 Federal e RS 820,00 Municipal . Fonte: IBPT [BEA5CD]
Substitui nota 202200000000008 de 07 12 2022

«/•**•ahzado err.: 0? 12 :022 29 ' 2 2-
Pa-a .- a> rajio rests NFS-e aress*Ejta ».=B -e *c • r - ia cc*** -espa ' ac ic Der -atc 1.22A ae 15 cwtui *: re 2015

•'a' -iarcorn br:o. ».ebt»



FOLHA N° ASSINATURAMunicfpio de Palmeiropolis
Secretaria Executiva De Gestao

CNPJ N° 29.474.572/0001-94 Rua 12 N° 224 - Centro
CEP 77365-000

CONTRATO DE PRESTAQAO DE SERVigOS N° 076/2022

Art. 89 da lei 14.133/2021
DISPENSA DE LICITAgAO N° 048/2022

DISPENSA DE LICITAgAO N° 048/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO 4792/2022

CONTRATO EM REGIME DE EMPREITADA POR
MENOR PREQO GLOBAL POR LOTE, NA FORMA DE
EXECUgAO INDIRETA, DECORRENTE DA DISPENSA
DE LICITAgAO 048/2022, FIRMADO ENTRE A
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTAO DO MUNIClPIO
DE PALMEIROPOLIS /TO, E A EMPRESA IGOR BRITO
CIRQUEIRA QUEIROZ-ME, CNPJ sob o
n°24.981.806/0001-76, PARA CONTRATAgAO DE DOIS
SHOWS DA VIRADACOM ARTISTAS/MUSICAIS SENDO
UM EM RITMO DE PISEIRO/FORRO E SERTANEJO, EM
COMEMORAgAO AO REVEILLON NA SEDE DO
MUNIClPIO DE PALMEIROPOLIS TOCANTINS NO DIA
31 DE DEZEMBRO DE 2022, EM ESPAgO ABERTO AO
PCJBLICO.

CONTRATANTE: A SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTAO DO MUNIClPIO DE
PALMEIROPOLIS /TO, pessoa juri'dica de direito publico, Inscrita no CNPJ n°
29.474.572/0001-76, com sede na rua 12 n° 224, centro, nesta cidade de Palmeiropolis
- TO, representada neste ato por seu Gestor, Pablo Junior Pereira Coelho, brasileiro,
casado(a), inscrito no CPF de n° 005.330.521-30, inscrito no RG de n° 461.261 SSP-
TO residente e domiciliado em Palmeiropolis/TO. CONTRATADA: EMPRESA IGOR
BRITO CIRQUEIRA QUEIROZ-ME, Pessoa juri'dica de Direito Privado, inscrita no
CNPJ/MF sob o n°24.981.806/0001-76, com sede na Rua 10 N° 237, centro, CEP:
77.470-000, Formoso do Araguaia - TO, neste ato representado pelo Sr. Igor Brito
Cirqueira Queiroz, inscrito(a) no CPF sob o n° 046.942.921-61 e RG n° 833043
SSP/TO.

Resolvem celebrar o presente Contrato, que se regera pelas clausulas e condigoes que
seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL DO CONTRATO
1.1. O presente Contrato decorre do procedimento licitatorio da Dispensa de Licitagao
n° 048/2022, por parte da Secretaria Executiva de Gestao, que, agindo no exercicio de
suas atribuigoes legais e Institucionais, com fundamento no disposto na Lei no
14.133/21, conforme Termo Homologagao do Processo e Adjudicagao do objeto emitido
em 19/12/2022, tudo constante no Processo Administrative n° 4792/2022, do qual
passa a fazer parte integrante este Instrumento.
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FOLHA N* ASSINATURA
Municipio de Palmeiropolis

Secretaria Executiva De Gestao
CNPJ N° 29.474.572/0001-94 Rua 12 N° 224 - Centro

CEP 77365-000

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E INFORMAQ6ES IMPORTANTES
2.1. Constitui objeto deste contrato a contratagao de dois Shows da Virada com
artistas/musicais sendo um em ritmo de piseiro/forro e sertanejo, em comemoragao ao
Reveillon na sede do municipio de Palmeiropolis Tocantins no dia 31 de dezembro de
2022, em Espago Aberto ao Publico.
2.1.1. Deverao ser consideradas para a execugao do objeto as especificagoes e
informagoes tecnicas constantes no Edital, Anexos, bem como nas Informagoes
contidas no Processo Administrative n° 4792/2022.

2.2. Do Servigos a Serem Executadas:
2.2.1. Todos os servigos deveram ser prestados no Municipio de Palmeiropolis em
comemoragao ao Reveillon no dia 31 de dezembro de 2022, em Espago Aberto ao
Publico.

2.3. Do local de Execugao dos Servigos
Fica estabelecido que os servigos objeto desta licitagao deve ser executados em
Espago Aberto ao Publico.
a). Local a ser definido pela Secretaria Executiva de Gestao.
2.4.1.O objeto devera ser executado no local indicado, cabendo a empresa contratada,
o translado aereo ou terrestre da banda musical e dos artistas bem como transporte do
cenario, hospedagem e alimentagao da banda e dos artistas, e, em conformidade com
o respectivo projeto basico, Termo de Referenda em anexos.

2.5. Dos Materials e Condigoes De Similaridade
2.5.1. Todos os materials necessarios para a execugao do servigo deverao ser
fornecidos pela Contratada. Devendo ser de primeira qualidade e obedecer as normas
tecnicas especificas.
2.5.2. As marcas citadas nas especificagoes, se houverem, constituem apenas
references, admitindo-se outras, previamente aprovadas pela fiscalizagao, e
obedecendo ao projeto basico da Contratante.
2.5.3. Os materials especificados poderao ser substituidos, mediante consults previa a
fiscalizagao, por outros similares, desde que possuam as seguintes condigoes de
similaridade em relagao ao substitufdo: qualidade reconhecida ou testada, equivalence
tecnica (tipo, fungao, resistencia, estetica e apresentagao sendo mesma ordem de
grandeza de prego).

CLAUSULA TERCEIRA - DA DESCRIQAO, EXECUgAO E RECEBIMENTO DO
SERVIQOS.
3.1. Os servigos deverao ser executados rigorosamente de acordo com as normas
tecnicas estabelecidas e estrita obedience a este Termo de Referenda e Projeto
Basico, edital, todos constantes dos autos, bem como as prescrigoes e exigences das
especificagoes da Contratante e no contrato a ser firmado.
3.2. Deverao ser considerados, para perfeito entendimento dos servigos a serem
executados, os elementos e especificagoes tecnicas contidas no espeemeo processo

administrative de autuagao.
3.3. A execugao do contrato sera acompanhada, conforme o caso, nos termos da Lei
n. 14.133/21.
3.4. A aceitagao de qualquer servigo pela fiscalizagao esta vinculada ao rigor da boa
tecnica construtiva e aos elementos especificados, projetos e termo de referenda. A
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aceitagao de servigos basicos fica diretamente ligada a conferencia da equipe da
Contratante.
3.5.A seu criterio, a Contratante, podera exigir que a contratada refaga o servigo, caso
tenha sido executada em desacordo com o projeto e termo de referenda, normas e
especificagoes proprias e Determinagoes da Fiscalizagao, nos termos da Lei n.
14.133/21, o que correra inteiramente as expensas da licitante Contratada.

3.7.Pela Fiscalizagao:
a) Atestado da veracidade dos servigos prestado.
b) Juizo formado sobre o andamento da servigos, tendo em vista as especificagoes,
prazo e cronograma;
c) Solugoes as consultas langadas ou formuladas pela Contratada, com
correspondencia simultanea para autoridade superior;
d) Restrigoes que Ihe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da Contratada;
e) Determinagao de providencias para o cumprimento das especificagoes;
f) Outros fatos ou observagoes cujo registro se tome conveniente ao trabalho de
fiscalizagao.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO
4.1. As partes atribuem a este contrato o valor global de R$ 30.000,00(Trinta mil reais).
4.2. Sendo o valor referente ao Recurso proprio da Prefeitura Municipal.
4.3. Acordam as partes que o valor global para execugao dos servigos objeto deste
contrato e o valor constante na respectiva Proposta de Pregos vencedora apresentada
em sessao pela Contratada, que sera pago de conformidade com o termo de referenda
e projeto basico.
4.4. No prego acordado estao inclusas todas as despesas diretas e indiretas, impostos,
taxas, encargos trabalhistas, previdenciarios, acidentarios, seguros, despesas com
mao de obra, transportes, ferramentas, materiais, equipamentos, contratagoes e
locagoes e outras incidentes.
CLAUSULA QUINTA - DOS PAGAMENTOS
5.1. A previsao do pagamento sera parcial aos contratos com no maximo 30 dias apos
a realizagao do evento e o restante em ate 90 dias apos apresentagao de acordo com
apresentagao da documentagao fiscal.
5.1.1. Os pagamentos serao realizados, apos disponibilidade da Prefeitura Municipal.
5.1.2. A Contratante efetuara o pagamento a Contratada, pelos servigos contratados e
executados, nos pregos Integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidencia de
reajustamento e a ocorrencia de imprevistos. Ficam expressamente estabelecidos que
os pregos incluam todos os custos diretos e indiretos para a execugao dos servigos, de
acordo com as condigoes previstas nas especificagoes tecnicas e nas normas contidas
no Edital e demais anexos.
5.2. O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente podera ocorrer apos a
comprovagao da realizagao dos servigos.
5.3.0 pagamento do valor faturado devera ser efetuado no maximo 30 (trinta) dias apos
a realizagao do evento e o restante em ate 90 dias, e o certiflco da Comissao de

Fiscalizagao na Nota Fiscal de servigos executados, observado o cumprimento do item
5.1.
5.4.Para efetivagao dos pagamentos, a Contratada devera apresentar juntamente com
os documentos aludidos no item anterior as seguintes certidoes: Certidoes de
Regularidade junto a Fazenda Federal e Divida Ativa da Uniao, estadual e Municipal,
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bem como INSS, FGTS e CNDT, aprovadas pela Comissao de Fiscalizagao, as quais
deverao ser juntadas aos autos do processo proprio.
5.5. Podera ser retido o pagamento de qualquer fatura, no todo ou em parte, nos casos
de debitos da Contratada para com a Contratante, bem como enquanto durar a falta de
comprovagao por parte da Contratada, da respectiva matricula junto a Seguridade
Social e a da correspondente comprovagao dos encargos sociais pertinentes a servigo.
5.6. Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidagao
qualquer obrigagao financeira que Ihe tenha sido imposta em virtude de penalidade ou
inadimplencia contratual, que podera ser compensada com o pagamento pendente sem
que isso gere direito a acrescimos de qualquer natureza.

CLAUSULA SEXTA - DA VIG&NCIA DO CONTRATO
6.1. O contrato tera vigencia de 4 (quatro) meses a partir da sua assinatura, prorrogavel
na forma da Lei n° 14.133/21 mediante solicitagao e justificative escrita da parte
interessada e aprovagao da Contratante.

CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO DE EXECUQAO DO SERVIQOS
7.1. A execugao e prestagao dos servigos sera na comemoragao ao Reveillon na sede
do municipio de Palmeiropolis Tocantins no dia 31 de dezembro de 2022, em Espago
Aberto ao Publico. Apresentagoes com irn'cio as 23 horas e duragao minima de
3H.40mim.
7.2. O prazo de que trata o subitem anterior podera ser prorrogado, conforme a Lei n°
14.133/21, mediante termo especifico e formalizado de justificativa apresentada pela
contratante por meio de Termo Aditivo ou outro Ato equivalente, caso seja de interesse
da Contratante.
7.3. Ficando a Contratada temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execugao dos servigos, devera
comunicar e justificar o fato por escrito para que o Contratante tome as providencias
cabiveis.
7.4. A Contratante se reserva o direito de contratar a execugao dos servigos com outra
empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condigoes da
licitagao, nao cabendo direito a Contratada de formular qualquer reivindicagao, pleito
ou reclamagao.

CLAUSULA OITAVA - DA DOTAQAO ORQAMENTARIA
8.1. As despesas decorrentes da contratagao do servigo objeto desta processo de
dispensa correrao por conta dos recursos orgamentarios da Prefeitura Municipal
Palmeiropolis, conforme a seguir:

DOTACAO ORCAMENTARIA ELEMENTO DE DESPESA
99.39.4.122.434.2.133

DEPARTAMENTO
33.90.39.23Sec. Exec. De Gestao

FICHA 329
1500FONTE

39UNIDADE

8.2.Os recursos financeiros somente serao liberados, cumprido o estagio de liquidagao
da despesa, conforme previsto no Projeto Basico e Termo de Referenda.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAgOES DAS PARTES
9.1. Alem das obrigagoes resultantes da observancia da Lei 14.133/21, do Edital da
Dispensa de Licitagao sao obrigagoes da CONTRATANTE:
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a) Paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execugao do contrato, de forma parcial
ou total;
b) Realizar as verificagoes dos servigos necessarias;
c) Efetuar os pagamentos na forma e prazo previstos no contrato;
d) Vetar o emprego de qualquer servigo que considerar incompativel com as
especificagoes apresentadas na proposta da Contratada, que possa ser inadequado;
e) Acompanhar e fiscalizar atraves de servidor designado pela Contratante a execugao
do contrato.
9.2. Alem das obrigagoes resultantes da observancia da Lei 14.133/21, de outras
contidas no futuro Contrato sao obrigagoes da CONTRATADA:
a) Manter, durante toda a execugao do contrato, compatibilidade com as obrigagoes
assumidas, assim como todas as condigoes de habilitagao e qualificagao, exigidas na
licitagao, apresentando documentagao revalidada se, no curso do contrato, algum
documento perder a validade;
b) Prestar esclarecimentos solicitados e atender as reclamagoes formuladas,
sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalizagao, acompanhamento, controle e
avaliagao da Contratante, atraves do servidor municipal responsavel, encarregado de
acompanhar a entrega o qual atestara o fornecimento do objeto deste termo;
c) Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla agao da fiscalizagao por parte
da Contratante e atendendo prontamente as solicitagoes que Ihe forem efetuadas;
d) Executar os servigos com o fornecimento de todos os materiais/servigos necessarios
para a realizagao do objeto, empregando exclusivamente materiais/servigos/produtos
de primeira qualidade e mao de obra qualificada, obedecendo rigorosamente aos
respectivos projetos e demais informagoes tecnicas pertinentes;
e) Aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, inclusive em relagao ao prego, os
acrescimos e supressoes que se fizerem no objeto contratado, respeitado os limites
indicados na Lei n. 14.133/21;
f) Correrao por conta da Contratada todas as despesas diretas, indiretas, tributarias,
trabalhistas e de acidentes de trabalho para a fiel execugao dos servigos contratados;
g) Responsabilizar-se pelas despesas relativas as leis sociais, seguros, vigilancia,
transporte, alojamento e alimentagao do pessoal, durante todo o periodo do contrato;
h) Responder pelos danos causados direta ou indiretamente a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execugao do objeto contratado, nao excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade em razao da fiscalizagao;
i) Em caso de inexecugao total ou parcial, ou qualquer outra inadimplencia, a contratada
estara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, no que couber
garantida previa defesa, as penalidades previstas na Lei n. 14.133/21;

CLAUSULA D!=CIMA - DAS SANQOES ADMINISTRATES
10.1. A Licitante/Contratada podera(ao) ser aplicada(s) a(s) sangao(oes) adiante, alem
das responsabilidades por perdas e danos, devendo observar rigorosamente as
condigoes estabelecidas no Editai e sujeitando-se as sangoes constantes na Lei n°.
14.133/21, conforme disposto:
I. Advertencia: A sangao de Advertencia consiste na comunicagao formal ao
fornecedor, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigagao legal assumida,
notificando que, em caso de reincidencia, sangao mais elevada podera ser aplicada.
Sua aplicagao se dara nos casos seguintes:
a) Desistencia parcial da proposta, devidamente justificada;
Cotagao erronea parcial ou total da proposta, devidamente justificada;
b) Por atraso injustificado na execugao do Contrato, inferior a 30 (trinta) dias, que nao
importem em prejuizo financeiro a Prefeitura Municipal;
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c) Demais casos faltosos que nao importem em prejufzo financeiro a Prefeitura
Municipal.
II. Multas: As multas a que alude este inciso nao impede que a Prefeitura Municipal
aplique as outras sangoes previstas em lei. Sua aplicagao se dara nos seguintes
casos:
a) Por inexecugao diaria de atraso injustificado na execugao do Contrato, por prazo
nao superior a 30 (trinta) dias, a partir dos quais sera considerado descumprimento
parcial da obrigagao: 0,3% (tres decimos por cento) por dia de atraso sobre o valor
total do Contrato;
b) Por inexecugao parcial de atraso injustificado na execugao do Contrato, por prazo
superior a 30 (trinta) dias: 15% (quinze por cento) sobre a parcela contratual nao
cumprida, sujeita ainda a possibilidade de rescisao unilateral;
c) Por inexecugao total injustificada do Contrato: 20% (vinte por cento) sobre o valor
total da obrigagao assumida;
d) Recusa do adjudicatario em receber o Contrato, dentro de 05 (cinco) dias uteis
contados da data da convocagao: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da
proposta;
e) Por desistencia da proposta, apos ser declarado vencedor, sem motivo justo
decorrente de fato superveniente e nao aceito pela Agente de Contratagao no ato da
sessao: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta;
III. Suspensao temporaria de participagao em licitagao e impedimento de contratar
com a Prefeitura Municipal, por prazo nao superior a 02 (dois) anos:
a) Apos convocado, nao celebrar o Contrato dentro do prazo de validade da sua
proposta;
b) Deixar de entregar ou apresentar documentagao falsa exigida para o certame;
c) Cometer fraude fiscal;
d) Nao mantiver a proposta;
e) Ensejar o retardamento da execugao de seu objeto,
f) Falhar ou fraudar na execugao da Contrato;
9) Fizer declaragao falsa;
h) Comportar-se de modo inidoneo.
IV. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou ate que seja promovida
a reabilitagao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que podera ser
concedida sempre que a Licitante/Contratada ressarcir a Prefeitura Municipal pelos
prejuizos resultantes, considerando para tanto, reincidencias de faltas e sua natureza
de gravidade.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO
11.1. Quando a rescisao ocorrer com base na Lei n. 14.133/21, sem que haja culpa da
Contratada, sera esta ressarcida dos prejuizos comprovados que houver sofrido tendo
ainda o direito a devolugao de garantia (quando houver), aos pagamentos devidos pela
execugao do contrato ate a data da rescisao e ao pagamento do custo da
desmobilizagao.
11.2. Por acordo entre as partes este contrato podera ser rescindido por mutuo acordo
das contratantes, atendida a convenience dos servigos, recebendo a Contratada o
valor dos servigos executados.
11.3. A inexecugao total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisao, com as
consequencias contratuais e as previstas em lei ou regulamento.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FISCALIZACAO DO CONTRATO E DA
EXECUCAO DOS SERVICOS.
12.1. Para acompanhamento, fiscalizagao e vistoria dos servigos, atesto das notas
fiscais, e demais documentos tecnicos referentes a execugao do objeto, fica designado
o servidor(a) Sr.(a) Glauber Pereira Maciel.
12.2. A Fiscalizagao e exercida por interesse da Prefeitura Municipal e nao exclui, nem
reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, e na sua ocorrencia, nao implica corresponsabilidade do Poder
Legislative ou de seus agentes e prepostos.
12.3.Fica designado como fiscal do contrato e responsavel pelo atesto das notas fiscais
servidor indicado pela Secretaria Executiva de Gestao da Prefeitura Municipal de
Palmeiropolis.
12.4. A Contratante mantera a partir do infeio dos servigos ate o seu recebimento
definitivo, a seu criterio exclusivo, uma equipe de fiscalizagao constituida por
profissionais habilitados que considerar necessarios ao acompanhamento e controle
dos trabalhos a serem realizados pela Contratada.
12.5. A fiscalizagao podera embargar, rejeitar, impugnar e mandar refazer os servigos

e mao-de-obra que, a seu criterio estejam em desacordo com o previsto nos

documentos supracitados e nas exigencias contratuais, termo de referenda e do edital

12.5.1. A agao da fiscalizagao sera preventiva, sem interferencia na metodologia de

trabalho da licitante contratada, e em absoluto gerara responsabilidade para a

Prefeitura Municipal pela execugao dos servigos, como tambem nao excluira e nem

reduzira as responsabilidades da licitante contratada pela ma execugao das mesmas.
12.5.2. A licitante contratada obriga-se a Iniciar qualquer corregao exigida pela

fiscalizagao da Prefeitura Municipal, dentro do prazo de 02 (duas) horas a contar do

recebimento da exigencia, correndo por exclusiva conta da licitante as despesas dali

decorrentes.
12.6. A Contratada obriga-se a exercer coordenagao e controle dos materiais/produtos

e dos servigos contratados, facilitando, por todos os meios ao seu alcance, a ampla

agao da Fiscalizagao por parte da Contratante e o acesso aos servigos e a todas as

partes e atendendo prontamente as solicitagoes que Ihe forem efetuadas. Todos os

atos e instrugoes emanados ou emitidos pela Fiscalizagao serao considerados como

se fossem praticados pela Contratante.
12.7. Serao considerados para efeito de pagamentos os servigos efetivamente

executados pela Contratada e aprovados pela Fiscalizagao e atestada pela mesma,

respeitada a rigorosa correspondencia com o projeto e suas modificagoes, se houver,

e pagamento, e em concordance com o estipulado no Edital e seus Anexos.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEQAO
INDIVIDUAL (EPI) / COLETIVA (EPC) E ATENDIMENTO A NR-18.
13.1. A Contratada sera responsavel pela seguranga de seus funcionarios, munindo-os

com todos os equipamentos necessarios a protegao individual e coletiva, durante

realizagao dos servigos, bem como de uniforme com logomarca da empresa de modo

a facilitar a identificagao dos mesmos.
13.2. Alem dos equipamentos de protegao individual e coletiva, a Contratada devera

adotar todos os procedimentos de seguranga necessarios a garantia da integridade

fisica de terceiros.
13.3. A Contratada sera responsavel pela obediencia a todas as recomendagoes,

relacionadas a seguranga do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora NR-18,

aprovada pela Portaria 3.214, de 08.06.78, do Ministerio do Trabalho, publicada no

DOU de 06.07.78 (supiemento).

I MM

a
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13.4. Em obediencia ao disposto na Norma Regulamentadora NR-18 serao de uso
obrigatorio os seguintes equipamentos:
a) Capacetes de seguranga: para trabalhos em que haja o risco de lesoes decorrentes
de queda ou projegao de objetos, impactos contra estruturas e outros acidentes que
ponham em risco a cabega do trabalhador. Nos casos de trabalhos realizados proximos
a equipamentos ou circuitos eletricos sera exigido o uso de capacete especifico.
b) Protetores faciais: para trabalhos que oferegam perigo de lesao por projegao de
fragmentos e respingos de liquidos, bem como por radiagoes nocivas.
c) Oculos de seguranga contra impactos: para trabalhos que possam causarferimentos
nos olhos.
d) Oculos de seguranga contra radiagoes: para trabalhos que possam causar irritagao
nos olhos e outras lesoes decorrentes da agao de radiagoes.
e) Oculos de seguranga contra respingos: para trabalhos que possam causar irritagoes
nos olhos e outras lesoes decorrentes da agao de liquidos agressivos.
f) Protetores auriculares: para trabalhos realizados em locais em que o nivel de ruido
for superior ao estabelecido na NR-15.
g) Luvas e mangas de protegao: para trabalhos em que haja possibilidade do contato
com substancias corrosivas ou toxicas, materials abrasivos ou cortantes, equipamentos
energizados, materials aquecidos ou quaisquer radiagoes perigosas. Conforme o caso,
as luvas serao de couro, de Iona plastificada, de borracha ou de neoprene.
h) Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em locais molhados ou
lamacentos, especialmente quando na presenga de substancias toxicas.
I) Botinas de couro: para trabalhos em locais que apresentem riscos de lesao do pe.
j) Cintos de Seguranga: para trabalhos em que haja risco de queda.
k) Respiradores contra poeira: para trabalhos que impliquem produgao de poeira.
L) Mascaras para jato de areia: para trabalhos de limpeza por abrasao, atraves de jato
de areia.
m) Respiradores e mascaras de filtro quimico: para trabalhos que oferegam riscos
provenientes de ocorrencia de poluentes atmosfericos em concentragao prejudiciais a
saude.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA GARANTIA DOS SERVIQOS, DOS MATERIAIS
EMPREGADOS E INSTALADOS E DA RESPONSABILIDADE.
14.1. Se a Contratada nao executar os reparos e/ou substitutes, nos prazos que Ihe
forem determinados pela Contratante, esta, se assim Ihe convier, podera mandar
executa-los por conta e risco da Contratada, por outras empresas, cobrando-lhe os
respectivos custos.
14.2. Os servigos devem ser realizados por equipe devidamente habilitada, nenhum
dos assuntos contidos neste Contrato, isenta as concorrentes da responsabilidade de
incluirem em seus pianos de trabalho toda e qualquer informagao adicional relevante,
justificada tecnicamente.
14.3. A presenga da Fiscalizagao durante a execugao dos servigos, quaisquer que
sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuigoes, nao implicara
solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que respondera unica e
integralmente pela execugao dos servigos, inclusive pelos servigos executados por
suas subcontratadas, se tiver, na forma da legislagao em vigor.
14.4. Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas,
vicios, defeitos ou imperfeigoes apontadas, podera a Contratante efetuar os reparos e
substituigbes necessarias, seja por meios proprios ou de terceiros, transformando-se
os custos decorrentes, independentemente do seu montante, em divida liquida e certa
da Contratada.
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14.5. A Contratada respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos
causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de
omissoes e atos praticados por seus funcionarios e prepostos, fornecedores e
subcontratadas, bem como originados de infragoes ou inobservancia de leis, decretos,
regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar a Contratante
por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas,
corregoes monetarias e acrescimos de mora.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA ALTERAQAO DO PROJETOS BASICO
15.1. Nenhuma alteragao ou modificagao de forma, acrescimo ou redugao, qualidade
ou quantidade dos servigos ou que impliquem em alteragao do projeto basico, podera
ser feita pela licitante, sem expressa anuencia da Contratante.
15.2. Nos casos onde forem realizadas alteragoes junto ao projeto basico, a Contratada
devera elaborar urn novo projeto sem custo para a Contratante.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SUBCONTRATAQAO
16.1. Este contrato, bem como os direitos e obrigagoes dele decorrentes, sob nenhum
pretexto ou hipotese, podera ser subcontratado, cedido ou transferido, total ou
parcialmente, nem ser executado em associagao da contratada com terceiros, sem
autorizagao previa da Contratante, por escrito, sob pena de aplicagao de sangao
inclusive rescisao contratual.

f' * /'1'- ci ^ fifefifei £
/''GestSo 2021/2024

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO
18.1. Para dirimir todas as questoes decorrentes deste contrato, fica eleito o foro da
Comarca de Palmeiropolis/TO, Estado do Tocantins, nao obstante outro domicilio que
a Contratada venha a adotar, ao qual expressamente aqui renuncia.
18.2. Este Contrato sera assinado pelos representantes das partes em 04 (quatro) vias
de igual teor e forma, sendo uma de suas vias juntada aos autos licitatorios, uma
entregue para a Contratada, uma arquivada junto a Comissao Permanente de Licitagao
e, uma entregue ao Gestor da Secretaria Contratante, em presenga das testemunhas
que subscrevem ao final.
18.3. E por estarem de acordo com todos os termos, as Partes, assinam o presente
Contrato.

de 2022.Palmeiropolis -TO, em de

SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTAO
CNPJ N° 29.474.572/0001-94
Pablo Junior Pereira Coelho

GESTOR
CONTRATANTE

Pagina 9 de 10



FOLHA N' ASSINATURAMunicipio de Palmeiropolis
Secretaria Executiva De Gestao

CNPJ N° 29.474.572/0001-94 Rua 12 N° 224 - Centro
CEP 77365-000
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^
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/GO/? 8/?/TO CIRQUEIRA QUEIROZ-ME
CNPJ: 24.981.806/0001-76

Sr. Igor Brito Cirqueira Queiroz
CPF n° 046.942.921-61 e RG n° 833043 SSP/TO.

CONTRATADO(A)

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

Pagina 10 de 10



» X"'' Prefeitura Municipal de

*Sao Valerio
ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO-TO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAgAO

ADM:2021/2024 Uniao, Trabalho e Prosperidade
Mm : 2021•20204

DECLARACAO ORCAMENTARIA

SAO VALERIO/TO, 14 dias do mes de dezembro de 2022.

SENHORES,

Levo ao conhecimento de Vossa Excelencia que com vistas,
existem rubrica orgamentaria para suportar as despesas oriundas do respectivo objeto,
Contratagao de prestagao de Show artistico do cantor NAILSON LIMA, " a ser
realizado no dia 31 de dezembro de 2022, na festividade de Fim de ano em Sao
Valerio Tocantins - TO.

conforme relagao abaixo:

DOTAQAO ORQAMENTARIA: ELEMENTO DE DESPESA:

04.122.0404.2005 3.3.90.39

Atenciosamente,

Secretaria de Finangas
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DESPACHO EXECUTIVO

CONSIDERANDO ante a solicitagao do Sr. Secretario de ADMINISTRAQAO, determino a
abertura de procedimento administrative especifico para estudo Contratagao de
prestagao de Show artistico do cantor NAILSON LIMA, " a ser realizado no dia 31 de
dezembro de 2022, na festividade de Fim de ano em Sao Valerio Tocantins - TO.
nos termos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993;

Cumpra-se na forma recomendada.

SAO VALERIO/TO, aos 14 dias do mes de dezembro de 2022.

1 \

)S SANTOS ARRAES
ITO MUNICIPAL

OLIMPIO
PI
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ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO-TO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO
ADM:2021/2024
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X

AUTUAQAO
PROCESSO DE N°: 094/2022
INEXIBILIDADE DE N°: 011/2022

Comissao de Licitagao

Contratagao de prestagao de Show artistico do cantor NAILSON LIMA, " a ser
realizado no dia 31 de dezembro de 2022, na festividade de Fim de ano em Sao
Valerio Tocantins - TO.

Sao Valerio - TO, 15 de dezembro de 2022

Cteonice de Castro Nunes
Presidente CPL-

Portarta 012/202

Comissao de Licitagao
Presidente



e>v£io
Uniao, Trabalho e Prosperidade

/ Mm : 2021•70204

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO-TO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO
ADM:2021/2024

PRONUNCIAMENTO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

01. Por se tratar de materia ja enfrentada por esta D. CPL, proceda a contratagao
direta, da atragao artistica desde que demonstrada a regularidade com o Art. 25, da
Lei n. 8.666/93.

02. Isto posto, entende, esta Comissao Permanente de Licitagao que a contratagao
preconizada pode ser celebrada, com respaldo nos preceitos do Art. 25, III, da Lei
acima citada, que assim dispoe:

“Art. 25 - E inexigivel a licitagao quando houver inviabilidade de
competigao, em especial:
(. . .)
II - Para contratagao de servigos tecnicos enumerados no art. 13
desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresa de
notoria especializagao, vedada e inexigibilidade para servigos de
publicidade e divulgagao;

III - para contratagao de profissional de qualquer setor
artistico, diretamente ou atraves de empresario exclusivo,
desde que consagrado pela critica especializada ou pela opiniao
publica.” (negrito nosso)

03. Para atendimento ao piano de trabalho, a contratagao sera procedida diretamente
com a Banda Farinha com Rapadura ou mediante empresa especializada que
detenha contrato ou procuragao pro instrumento publico com poderes para agenciar
suas apresentagoes, refutando cartas de exclusividades por instrumento particular.

Em razao do acima aludido, a Comissao Permanente de Licitagao comunica
“Situagao de Inexigibilidade de Licitagao” para a Contratagao de prestagao de Show
artistico do cantor NAILSON LIMA , " a ser realizado no dia 31 de dezembro de 2022,
na festividade de Fim de ano em Sao Valerio Tocantins - TO, Com fundamento no Art.
25, III, da Lei Federal n° 8.666/93.

. CaStro Honesaep esidente Valerio - TO,16 de dezembro de 2022.

Comissao de Licitagao
Presidente

MembroMembro
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VALERIO
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INEXIGIBILIDADE DE LICITAQAO

Art. 25, II e III da lei Especial n. 8.666/93

Contratagao de prestagao de Show arti'stico do cantor na NAILSON LIMA
a ser realizado no dia 31 de dezembro de 2022, nas festividades de Fim
de ano em Sao Valerio Tocantins - TO.

DEZEMBRO /2022.
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Decreto de Inexigibilidade n° 011 /2022 19 de dezembro de 2022.

“ Declara inexigibilidade de licitagao para a Contratagao de
prestagao de Show artistico Do Cantor NAILSON LIMA, ” a
ser realizado no dia 31 de dezembro de 2022, nas
festividades de fim de ano em Sao Valerio Tocantins - TO, e
das outras providencias.”

O Prefeito Municipal de SAO VALERIO DA NATIVIDADE, Estado do Tocantins, no uso de
suas atribuigoes legais, com suporte no artigo 25, III da Lei n° 8.666/93 e particularmente:

CONSIDERANDO o interesse desta administragao municipal em viabilizar a contratagao
Do Cantor Igor Queiroz, para apresentagao no show do dia 30 dezembro de 2022 nas
festividades de fim de ano.

CONSIDERANDO:
integragao da populagao, visto que essa comemoragao e tradicional nesta Municipalidade.

Que o evento sera mais uma alternativa de entretenimento e

CONSIDERANDO que mediante a determinagao de tramitagao do procedimento, fora utilizada a
cotagao de pregos juntos a contratos firmados por outros orgaos publicos. Assevera-se que fora
considerado a lei n. 8.666/93.

CONSIDERANDO: que a atragao artistica acima encontra-se apta a animar o evento que se propoe a
Administragao Municipal;

CONSIDERANDO os pemnissivos dos incisos II e III do art. 25 da Lei n° 8.666/93 que
dispoem:

“Art. 25 - E inexigivel a licitagao quando houver inviabilidade de
competigao, em especial;
(...)
II - Para contratagao de servigos tecnicos enumerados no art. 13
desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresa de
notoria especializagao, vedada e inexigibilidade para servigos de
publicidade e divulgagao,

III - para contratagao de profissional de qualquer setor
artistico, diretamente ou atraves de empresario exclusivo,

desde que consagrado pela critica especializada ou pela opiniao
publica.” (negrito nosso)
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CONSIDERANDO os ilustres juristas BENEDICTO DE TOLOSA FILHO e LUCIANO
MASSAO SAITO, em sua obra denominada “Manual de Licitapoes e Contratos
Administrativos”, ensina que:

“A hipotese de inexigibilidade para contratapao de artista e a
mais pacifica, desde que o escolhido, independentemente de
estilo que, diga-se de passagem, e muito subjetivo, seja
consagrado pelos crlticos especializados e pelo gosto popular.
O artista tern que ser conhecido, mas nao precisa,
necessariamente ser excepcional.
Com a grande extensao territorial e o regionalismo de cultura
existente no Brasil, com o afloramento regionalizado de
tradipoes e de folclore, o conceito de consagrapao popular deve
ser tornado de forma particularizada, isto e, urn artista muito
popular no norte pode nao ser conhecido no sul, sendo, assim,
na sua regiao a licitapao e inexigivel”.

CONSIDERANDO que a atrapao artistica atende aos dois incisos acima citados, haja
vista consagrapao pela critica, gozando de excelentes conceitos e aceitapoes populares;
e que os valores atendem os praticados no mercado;

CONSIDERANDO que para tais contratapoes, a Lei n° 8.666/93, cuja se preocupou em
prever a contratapao de artistas sem a realizapao de licitapao, ja que a contratapao leva
em conta a singularidade de cada artista e a qualidade intelectual;

DECRETA:

Art. 1° - Fica declarada a inexigibilidade de licitapao para contratar CONTRATADO, a
Empresa: NAILSON LIMA, portador CNPJ: 29.515.265/0001-04, residente e domiciliado
rua Adelmo Aires Negri setor central em Gurupi TO, de acordo com as clausulas e
condipoes seguintes: - A presente contratapao possui a despesa de R$ (15.000,00
(QUINZE MIL REAIS) a qual correra a conta da seguinte rubrica orpamentaria:

DOTAQAO ORQAMENTARIA: ELEMENTO DE DESPESA:

04.122.0404.2.005 3.3.90.39
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Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as
disposigoes em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Sao Valerio, Estado do Tocantins, aos 19 dias do mes
de dezembro de 2022

Prefeitura Municipal de Sao Valerio/TO
OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES

PREFEITO MUNICIPAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO-TO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAgAO
ADM:2021/2024

CERTIDAO

A Secretaria de Administragao da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO-TO, no
uso de suas atribuigoes e em atendimento ao dispositivo na Lei N 0 8.666/93 de 21 de
junho de 1993 e suas alteragoes,

Certifica para os devidos fins, que foi publicado, atraves de afixagao no placar da e no
Portal da Transparency da Prefeitura Municipal, uma copia do Decreto de
Inexigibilidade n° 011/2022.

SAO VALERIO-TO. 19 de dezembro de 2022.

Efetro Ferraz
no"I /2021

Emerson
Secretary

/

Secretario de Administragao
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CONTRATO DE PRESTAQAO DE SERVIQOS ARTISTICOS N° 118 /2022

CONTRATO DE PRESTAQAO DE SERVIQOS, QUE
ENTRE SI FAZEM DE UM LADO COMO
CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE
SAO VALERIO E DE OUTRO LADO COMO
CONTRATADO A EMPRESA (NAILSON LIMA)

Que entre si fazem de um lado como CONTRATANTE a PREFEITURA MUNICIPAL
DE SAO VALERIO DA NATIVIDADE, Estado do Tocantins, inscrita no CNPJ n°
25.043.449/0001-68, situado a Avenida Tocantins, n° 735- - Centro, SAO VALERIO DA
NATIVIDADE. CEP: 77.390-000, representado por seu Prefeito Municipal, o senhor
OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES, brasileiro, casado, residente e domiciliada na Avenida
Minas Gerais, N° 337 Setor Aeroporto - Sao Valerio da Natividade, portador do CPF sob o
n° 123.929.281-37 e do outro lado como CONTRATADO, a EMPRESA: ) NAILSON LIMA
portador CNPJ:29.515.265/0001-04 , residente e domiciliado Rua. Adelmo Aires Negri setor
central em Gurupi- TO, de acordo com as clausulas e condigoes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO;
O objeto do presente contrato e Contratagao de prestagao de Show artistico do cantor

HIGOR QUEIROZ, a ser realizado no dia 31 de dezembro de 2022, nas festividades de Fim
de ano em Sao Valerio Tocantins - TO

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO
O Prazo da vigencia sera compreendido entre o dia da assinatura do contrato ate o integral
cumprimento das obrigagoes pelas partes, limitado ate 07 (dias).

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA DOTAQAO ORQAMENTARIA

O valor compreendido para apresentagao dos shows sera de R$ 15.000,00 (quinze mil
reais,). A despesa sera liquidada na seguinte dotagao.

DOTAQAO ORQAMENTARIA: ELEMENTO DE DESPESA:

3.3.90.3904.122.0404.2.005

CLAUSULA QUARTA - DA LOGISTICA
A CONTRATADA assumira a responsabilidade pelas despesas decorrentes da execugao
do objeto.
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CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAQOES
A CONTRATADA devera atender em sua totalidade as prescribes do Instrumento
Contratual, considerando ainda, apresentagoes das atragoes com seus integrantes
principals.
A CONTRATADA devera assegurar a assiduidade e pontualidade devendo iniciar
pontualmente sua apresentagao as 23:00 hs com duragao de 03 horas, no dia 31 de
dezembro de 2022.
A CONTRATANTE devera disponibilizar estrutura adequada para assegurar seguranga e
qualidade na apresentagao;
A CONTRATANTE devera fiscalizar a execugao do Contrato, bem como, garantir a
estrutura adequada para as apresentagoes das atragoes artisticas;

A CONTRATANTE devera cumprir a obrigagao de pagar nos prazos e valores pactuados.

CLAUSULA SEXTA- TRIBUTOS
A Contratada suportara a tributagao legal.

CLAUSULA SETIMA - DAS MULTAS
A inexecugao na conclusao de qualquer etapa dos servigos, sujeitara o contratado ao
pagamento da multa moratoria nao compensatoria de 20% (vinte por cento), calculada
sobre o valor deste contrato, por dia de atraso, exceto de comprovado motivo, por caso
fortuito ou motivo de forga maior.
SUBCLAUSULA PRIMEIRA - Multa compensatoria equivalente ao valor integral do
contrato, limitada a 20% (vinte por cento), pela rescisao determinada por ato unilateral da
Prefeitura Municipal de SAO VALERIO, no caso de inexecugao parcial ou total de
quaisquer das obrigagoes estipuladas, sem prejuizo de agoes civeis reparatorias de danos.

CLAUSULA OITAVA - DA PUBLICAQAO
O CONTRATANTE, apos assinatura deste Contrato, providenciara a sua publicidade, por
extrato, no placar da Prefeitura Municipal de Sao Valerio.

CLAUSULA NONA - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Peixe, Estado do Tocantins, com renuncia expressa a
outros, por mais privilegiados que forem, para dirimir quaisquer questoes fundadas neste
Contrato. E por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 03 (tres) vias de igual
THEOr e forma, as quais foram lidas e assinadas pelas partes contratantes e pelas
testemunhas abaixo:

Sao Valerio, 22 de dezembro de 2022
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO
OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES

PREFEITO MUNICIPAL

NAILSON LIMA
CNPJ:29.515.265/0001-04

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

EXTRATO DO CONTRATO N° 119 /2022
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H O M O L O G A Q A O

O Prefeito Municipal homologa o presente procedimento de licitagao realizado atraves do
Decreto de Inexigibilidade N° 011/2022, uma vez que, de acordo com os instrumentos
ora apresentados no presente processo licitatorio transcorreu dentro da legalidade e nos
preceitos da Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas demais alteragoes, e
como nao ha qualquer recurso pendente, hei por bem HOMOLOGAR o presente
procedimento.

Sao Valerio/TO, 20 de dezembro de 2022.

\

OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
PREFEITO MUNICIPAL
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CONTRARTANTE: Municipio de Sao Valerio/TO

CNPJ: 25.043.449/0001-68

CONTRATADO: NAILSON LIMA

CPF/CNPJ: N° 29.515.265/0001-04

FUNDAMENTO LEGAL: Decreto de Inexigibilidade n° 011/2022.

OBJETO: Contratagao de prestagao de Show artistico do cantor HIGOR
QUEIROZ, a ser realizado no dia 31 de dezembro de 2022, nas
festividades de Fim de ano em Sao Valerio Tocantins - TO
DOTAQAO ORQAMENTARIA: 04.122.0404.2.0005

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39

FONTE DE RECURSOS: 1.500.0000.000000/ Recursos Nao Vinculados a Impostos

VALOR: R$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais)

VIGENCIA: 22/12/2022 a 30/12/2022.

LOCAL: Sao Valerio/TO.

Sao Valerio, 22 de dezembro de 2022.

Certifico que, nesta data, afixei uma via do presente no placar deste
Fundo MunicipaLde 1=djicagao
Sao Valerio/TO /2/ "22 W

JAdministragaoSecretafH
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TERMO DE CONVOCAQAO E ORDEM DE SERVIQO

DA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO/TO
Ao Sr: NAILSON LIMA

Tendo em vista o DECRETO E INEXIGIBILIDADE N° 010/2022 e CONTRATO DE
PRESTAQAO DE SERVIQOS ARTISTICOS, visando: Contratagao de prestagao de
Show artistico do cantor NAILSON LIMA, a ser realizado no dia 31 de
dezembro de 2022, nas festividades de Fim de ano em Sao Valerio
Tocantins - TO

CONVOCAMOS Vossa Senhoria para a execugao do objeto.

Sao Valerio, 22 de dezembro de 2022.

fetro FerrazKbmimstracao
fo01/2021

Emerson d
Secrelano m

Secretario de Administragao

NAILSON LIMA
CNPJ:29.515.265/0001-04

CONTRATADO

CERTIDAO PUBLICAQAO
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O Secretario de Administragao do Municipio de Sao Valerio/TO, abaixo assinado, no uso
de suas atribuigoes e em atendimento ao disposto na Lei 8.666 de 21 de junho de 1993,

CERTIFICA para os devidos fins publicados, atraves de afixagao no Placar da
Prefeitura Municipal uma copia do EXTRATO DO CONTRATO decorrente do
DECRETO DE INEGIBILIDADE N°011/2022 de 19 de dezembro de 2022, referente a:
Contratagao de prestagao de Show artlstico do cantor NAILSON LIMA , a
ser realizado no dia 31 de dezembro de 2022, nas festividades de Fim de
ano em Sao Valerio Tocantins - TO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO DE SAO VALERIO/TO, AOS 22 DE
DEZEMBRO DE 2022.

Secretario Municipal de Administragao


