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símbolos e tradições, a festa junina certamente é um dos
temas mais divertidos para se trabalhar em sala de aula
com os alunos, em praças públicas com a população em
geral, grupos de idosos, enﬁm, é uma festa rica e que
tradicionalmente acontecem todos os anos no mês de
junho, mas que infelizmente, devido a pandemia não foi
possível realizar o evento entre 2019 a 2021.
A Lei 8.666/93 estabelece, em seu art. 25, que é
inexigível a Licitação sempre que houver inviabilidade de
competição, exempliﬁcando algumas hipóteses em seus

AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE
COMPETENTE
Processo de Inexigibilidade n° 1000/2022

Do Objeto: Constitui o objeto deste processo de despesa, na
modalidade de Contratação Direta por “DISPENSA”,
Contratação do cantor DARLYN MORAES para
apresentação de show artístico em decorrência da
realização do evento do 3º ARAIA DE MIRACEMA no
Município de Miracema do Tocantins. Fundamentado no
Art.25. Inciso III da Lei nº 8.666/93 e suas alterações,
para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de
Miracema do Tocantins, conforme especiﬁcações constantes no
termo de referência juntado aos autos.

incisos I a III.
,Do Fundamento Legal:
4.1 Este Termo de Referência foi elaborado em conformidade
ao que determina a Lei 8.666/93.
Em vista das justiﬁcativas e fundamentações
elencadas, levando-se em consideração os valores e a previsão
legal da despesa prevista em lei, aprovando a mesma,
independente de licitação.
Miracema do Tocantins - TO, 23 de junho de 2022
Maria Selma Tavares de Abreu Medeiros
Secretária Municipal de Administração

Da Contratada: DARLYN MORAES, CNPJ:
20.450.562/0001-44, situada na Rua 17, QD 89, Lote 12,nº
1890, Vila Maria,Miranorte-TO.
Do Valor e do Pagamento: A presente contratação importa
no valor total de R$ 3.150,00 (três mil cento e cinquenta reais)
a ser pago no ato da assinatura na Conta da contratada.

AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE
COMPETENTE

Da Justiﬁcativa: Sabe-se que as festas juninas
estão entre as mais antigas e características tradições da
cultura brasileira. Além de diversas brincadeiras também é

Processo de Despensa n° 1015/2022

conhecida por usas guloseimas e pratos típicos, decoração
e vestimenta. A festa junina combina elementos culinários
e culturais e por isso, é tida como tipicamente brasileira:
resultado de várias misturas.
É popularmente encarada como uma homenagem
ao estilo de vida rural e interiorano por parte dos
habitantes das grandes cidades, e para os rurais, é uma
das comemorações e símbolo máximo da cultura caipira,
tipicamente nordestina.
Assim, as festas juninas, trazendo diversos
elementos lúdicos e um universo rico em cores, luzes,

Do Objeto: Constitui o objeto deste processo de despesa, na
modalidade de Contratação Direta por “DISPENSA”, a
Contratação de empresa especializada em prestação de
serviços e locação de decoração, para atender as
Necessidades do Município de Miracema via Secretaria
Municipal de Juventude e Cultura e sob responsabilidade
orçamentária da Secretaria Municipal de Administração,
conforme especiﬁcações constantes no termo de referência
juntado aos autos.
Da Contratada: ANA FLAVIA LACERDA BUCAR
VASCONCELOS, CNPJ:46.540.545/0001-91, situada na Rua Dr
Francisco Aires, n 300, centro, no município de Miracema do
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Secretária Municipal de Administração

Do Valor e do Pagamento: A presente contratação importa
no valor total de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), a
serem pagos em nome da empresa contratada citada acima.
Da Justiﬁcativa: Sabe-se que as festas juninas estão
entre as mais antigas e características tradições da cultura
brasileira. Além de diversas brincadeiras também é conhecida
por usas guloseimas e pratos típicos, decoração e vestimenta. A
festa junina combina elementos culinários e culturais e por isso,
é tida como tipicamente brasileira: resultado de várias

AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE
COMPETENTE

misturas.

Processo de Inexigibilidade n° 1028/2022
É popularmente encarada como uma homenagem ao
estilo de vida rural e interiorano por parte dos habitantes das
grandes cidades, e para os rurais, é uma das comemorações e
símbolo máximo da cultura caipira, tipicamente nordestina.
Assim, as festas juninas, trazendo diversos elementos
lúdicos e um universo rico em cores, luzes, símbolos e
tradições, a festa junina certamente é um dos temas mais

Do Objeto: Constitui o objeto deste processo de despesa, na
modalidade de Contratação Direta por “DISPENSA”,
Contratação da banda FORROZÃO DE PEGADA para
apresentação de show artístico em decorrência da
realização do evento do 3º ARAIA DE MIRACEMA no
Município de Miracema do Tocantins. Fundamentado no
Art.25. Inciso III da Lei nº 8.666/93 e suas alterações,
para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de
Miracema do Tocantins, conforme especiﬁcações constantes no
termo de referência juntado aos autos.

divertidos para se trabalhar em sala de aula com os alunos, em
praças públicas com a população em geral, grupos de idosos,
enﬁm, é uma festa rica e que tradicionalmente, acontece todos

Da Contratada: FORROZÃO DE PEGADA , CNPJ:
33.675.773/0001-27, situada na Avenida Tocantins, s/n, setor
Flamboyant l, Miracema do Tocantins.

os anos no mês de junho, mas que infelizmente, devido a
pandemia não foi possível realizar o evento entre 2019 a 2021.

Do Valor e do Pagamento: A presente contratação importa
no valor total de R$ 2.000,00 (Dois mil reais) a ser pago no ato
da assinatura na Conta da contratada.

Neste sentido, e tendo diminuído consideravelmente os
casos de pessoas contaminadas com o vírus da Covid no
município, justiﬁcamos a necessidade de contratação de

Da Justiﬁcativa: Sabe-se que as festas juninas
estão entre as mais antigas e características tradições da
cultura brasileira. Além de diversas brincadeiras também é

empresa especializada em prestação de serviços e

conhecida por usas guloseimas e pratos típicos, decoração

locação de decoração, para atender as necessidades do

e vestimenta. A festa junina combina elementos culinários

Município no ano de 2022, durante o 3º Arraiá da Miracema, a
ser realizado na Praça Mãe Domingas, em 24 de junho de 2022,

e culturais e por isso, é tida como tipicamente brasileira:
resultado de várias misturas.
É popularmente encarada como uma homenagem

a partir das 19h.

ao estilo de vida rural e interiorano por parte dos
Do Fundamento Legal:

habitantes das grandes cidades, e para os rurais, é uma
das comemorações e símbolo máximo da cultura caipira,

4.1 Este Termo de Referência foi elaborado em conformidade
ao que determina a Lei 8.666/93.

tipicamente nordestina.
Assim, as festas juninas, trazendo diversos

Miracema do Tocantins - TO,23 de junho de 2022.
Maria Selma Tavares de Abreu Medeiros

elementos lúdicos e um universo rico em cores, luzes,
símbolos e tradições, a festa junina certamente é um dos
temas mais divertidos para se trabalhar em sala de aula
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licitacaomiracema10@gmail.com

geral, grupos de idosos, enﬁm, é uma festa rica e que
tradicionalmente acontecem todos os anos no mês de

Miracema Do Tocantins, 20 de junho de 2022.

junho, mas que infelizmente, devido a pandemia não foi

Sheila Tais Rauch

possível realizar o evento entre 2019 a 2021.
A Lei 8.666/93 estabelece, em seu art. 25, que é

Pregoeira

inexigível a Licitação sempre que houver inviabilidade de
competição, exempliﬁcando algumas hipóteses em seus
incisos I a III.
,Do Fundamento Legal:
4.1 Este Termo de Referência foi elaborado em conformidade
ao que determina a Lei 8.666/93.
Em vista das justiﬁcativas e fundamentações
elencadas, levando-se em consideração os valores e a previsão
legal da despesa prevista em lei, aprovando a mesma,
independente de licitação.
Miracema do Tocantins - TO, 23 de junho de 2022
Maria Selma Tavares de Abreu Medeiros
Secretária Municipal de Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2022 – PROCESSO
993/2022

O MUNICÍPIO DE MIRACEMA DO TOCANTINS-TO, através
da Pregoeira, torna público que realizará na sala de
reuniões da CPL do Município, situada na Travessa Joao
Rodrigues, Nº. 703, Centro, Miracema do
Tocantins/Tocantins: PREGÃO PRESENCIAL 022/2022 –
PROCESSO 993/2022, dia 12 de Julho de 2022 às
08h30min horário local, visando a Contratação de
Empresa especializada para prestação de Serviços de
produção e Apoio Logístico durante o Miracaxí Festival 25
Anos para atender as demandas da Prefeitura Miracema
do Tocantins. Conforme elementos instrutores do Edital.
O mesmo está disponível e poderá ser adquirido junto a
CPL e no site https://miracema.to.gov.br/licitacoes.
Informações Tel.: (63) 3366-1444. E-mail:
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