
Antonio nogueira/Santa Maria, S/N, Centro 

,,___, M~..5...__ i Waldeth Cotta Junior } ~A I ,. Dec. N'001/2017 ~ 
Waldeth Co Junior Sec.Mlln.ecu1us11enee,JU• 

Secretaria Municipal De Turismo, Esporte E Cuttura 

A 

Tracuateua/Pa, 02 de maio de 2019. 

Atenciosamente, 

Sem mais para o momento, 

Solicitamos ainda que, referida solicitacao seja atendida com a maior brevidade 
possivel, com a aprovacao do Exm". Senhor Prefeito Municipal, a fim de prosseguir 
com o feito. 

Considerando a necessidade da contratacao de empresa especializada para 
realizacao de shows artisticos culturais com Bandas Musicais, para o evento do XX.VI 

Festival Junino de Tracuateua, a fim de atender os objetivos desta Secretaria 

Municipal de Turismo, Esporte e Cultura, razao pela quat temos urqencia na 

contratacao desses services, conforme requisicao em anexo. 

Ref: Prestacao de Servicos de Eventos 

Da: Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura 
Para: Jose Braulio da Costa 

Prefeito Municipal 

Oficio n° 07/19-SETEC/PMT 

ESTAOO DO PARA 
PREFEITURA MUN.IClPAL D.E TRACUATEUA - PA 

CNPJ: 01.612.999/-0001-92 
SECRET ARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA 



Antonio nogueira/Santa Maria, SIN, Centro 

s, ESPECIFICAC0ES DO OSJETO. 
5.1. 0 objeto a ser contratado consta na pauta da soltcnacao dos services, estando 
especificadas: item, descricao do objeto, unidade, quantidade, valor unitario e valor 
total do item ofertado. 
5.2. Constatado qualquer irregularidade, quanto a quantidade, no ato da prestacao de 
services de eventos, os mesmos serao recusados, devendo ser reposto no prazo 
maximo de 24 (vinte e quatro horas) sem adiyao de qualquer onus para esta 
adrninistracao pUblica municipal. ~ 

4. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA MODAUDADE DE LICITACAO 
4.1. A escolha da lnexigibilidade de Licitayao para a realizacao deste processo justifica- 
se pelo Art. 25, inciso Ill da lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteracoes 
posteriores. 

3. METODOLOGIA 
3.1 . A presente prestacao dos services sera realizada por meio de fnexigibilidade de 
Licitacao, observando os dispositivos legais, pela lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 
e suas alteracoes posteriores. 

2. JUSTIFICATIVA 
2.1. A contratacao encontra-se amparada pelo art. 25, inciso Ill, da Lei n° 8.666, de 21 
de junho de 1993. 
2.2. Tenda em vista a necessidade premente de a Administracao Publica dar 

L-- continuidade as atividades administrativas rotineiras, em atendimento ao Art. 37°, da 
Constituicao Federal, o qual bem versa sabre o princfpio vinculante da eficiencia da 
administracao publics, para contratar uma empresa especializada para realizacao de 
shows artf sticos culturais com Bandas Musicais, para o evento do XXVI Festival 
Junino de Tracuateua, a fim de atender os objetivos desta Secretaria Municipal de 
Turismo, Esporte e Cultura, e justifica-se o pleito por trata-se de uma grande perlodo 
de festas em todo territ6rio brasileiro, principalmente em nosso municipio, portanto, 
devemos comemorar e prestigiar o periodo junino, principalmente por se tratar de uma 
festa tradicional em nosso municipio, sendo a urgente e necessaria a inexigibilidade de 
licitac;ao. 
2.3. Tenda em linha de considerando o princfpio da economicidade e demais princfpios 
aos quais vinculam a administracao pubhca; 

1. INTRODUCAO 
1.1. O presente Termo de Referencia trata da contratacao de empresa especializada 
para realizacao de shows artf sticos culturais com Bandas Musicais, para o evento do 
XXVI Festival Junino de Tracuateua, a fim de atender os objetivos desta Secretaria 
Municipal de Turismo, Esporte e Cuftura, razao pela qua! temos urgencia na 
contratacao desses services. 

TERMO DE REFERENCIA 

ESTADO DO PARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DETR.-'\CUAJ'EUA - P'A 

CNPJ: 01.612.999/0001-92 
SECRET ARIA ML1NICIP AL DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA 



Antonio nogueira/Santa Maria, S/N, Centro 

~
- · ( Wafdedl COSJa Junior "'I 

I ,. Dec. N" 007 /2017 
Junior Sec. Man. de Cult Esoene e,Jurtsmo 

Secretaria Municipal De Turismo, Esporte E Cultura 

Tracuateua/Pa, 02 de maio de 2019. 

9. DAS DISPOSICOES GERAIS 
9.1. A contratada recebera proqramacao dos services a serem reatrzados por meio de 

~ "Requisicao de Services" emitida pela Secretaria Municipal de Turismo Esporte e 
Cultura de Tracuateua -Pa, ou setor responsavet indicado pela mesma. 
9.2. Os casos omissos ficarao a criterio da CONTRATANTE para esclarecimentos e 
dirimir duvidas. 
9.3. A Contratada assume integral responsabilidade por danos ou prejuizos pessoais 
ou objetos que causar a Prefeitura Municipal, ou a terceiros, por si, representantes e 
ou sucessores. 
9.4. Em caso de ausencia da entrega no dia marcado, a Contratada devera informar 
com antecedencia de ate 24:00 horas, caso nao informado, caoera sancoes conforme 
preve as clausulas contratuais. 

8. DAS CONDICOES DE PAGAMENTO 
8.1. A Contratante pagara a Contratada pelo Service Prestado, ate o trigesimo dia util 
ap6s a apresentacao da Nota Fiscal/Fatura correspondente, devidamente aceita pela 
Contratante, vedada a antecipacao: 
8.2. 0 pagamento far-se-a por meio de transferencia bancaria na conta da Contratada; 
8.3. Se houver alguma mcorrecao na Nata Fiscat/Fatura, a mesma sera devolvida a 
Contratada para correcao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera 
contado a partir da apresentacao da nova Nota Fisca1/Fatura, sem quatquer onus a ser 
pago pela Contratante. 

Exercicio: 2019 
6RGAO: Prefeitura Municipal de Tracuateua 

_, Unidade Orcamentaria: 0808 - Sec. de Turismo, Esporte e Cultura 
Atividade Proqramatica: 13 846 0473 2.029- Fomento as Manifesta9()es Culturais; 
Categoria Econornica: 33.90.39.00-0utros Services de Terceiros Pessoa Jurfdica. 

7. DA COTACAO DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA 
7 .1. Os valores a serem registrados e pagos levarao em conta a cotacao de preco 
efetuada pelo 
Departamento de Compras conforme Mapa de Apuracao de Pre90, anexo, estando 
este compativef com o valor praticado no mercado focal. 
As despesas acorrerao por conta da seguinte Dotacao Orcarnentaria 

6. DO LOCAL E FORMA DE FORNEClMENTO 
6. 1. Os services serao realizados de acordo com o cronograma expedido pelo Setor 
Competente da Secretaria Municipal de T urismo Esporte e Cultura, o qua I atestara seu 
recebimento. 

ComlssJo Permanente de~ 
Folha nR: ~....,. 
Rubrica:---::=:!R~fli!I~ 
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