DECRETO Nº059/2018 DE 07 DE MARÇO DE 2018
Dispõe sobre ratificação de inexigibilidade de
realização de licitação e dá outras
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ROSALÂNDIA, ESTADO DO
TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o Artigo 30 da Constituição
Federal e Art. 91, inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, com fulcro no Art. 25, III da Lei
8.666/93, e
Considerando a necessidade de contratação de músicos e bandas para
promover shows em comemoração ao 30° Aniversário de Emancipação Politica e
Administrativa do município de Nova Rosalândia;
Considerando a realização de um planejamento e a programação aprovada
pela comissão organizadora com base nos informativos apresentados pela
comunidade para realização do evento com a participação de artista de que possui
senso comum dos munícipes com a indicação conforme estudo e levantamento pela
equipe e pela discricionariedade deferida ao Gestor, opinando-se pela escolha da
apresentação da Banda Clave.
R E S O L V E:
Art. 1°. Ratificar a inexigibilidade de realização de licitação para contratação da
empresa Celebrai, Music, Produções e Ventos – EIRELLI, inscrita no CNPJ sob
n°21.937.546/0001-43, com sede administrativa localizada na Rua SE 9 – Plano
Diretor Sul, Lote 08, Sala 06-A em Palmas/TO, empresa da qual possui a
exclusividade para apresentação do Banda Clave, para apresentação de show
artístico no dia 02 de junho de 2018, em razão do evento comemorativo,
reconhecendo o seu destaque e a consagração aferida pela opinião publica, conforme
documentos anexados aos autos administrativos n°081/2018, pelo valor global de
R$14.000,00 (Quatorze mil reais) pelo período de vigência formal de 07 de março à
30 de junho de 2018.

Art. 2º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Rosalândia-TO., aos 07 dias
do mês de março de 2018. 129° da Republica, 30° do Estado e 30° do
Município.
Dr. Ladir Machado Alves
Prefeito
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