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PORTARIA N°. 037/2021, DE 29 DE MARÇO DE 2.021. 

 

Dispõe sobre inexigibilidade de procedimento 

licitatório e dá outras providências. 

 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA CULTURA E 

TURISMO, no uso das atribuições que lhe confere a Lei 

Orgânica do Município e lhe são conferidas pelo Decreto n° 

009/2021; 

 

Considerando o Circuito Cultural de Porto 

Nacional - 1ª Etapa – totalmente online, com início no dia 

27 de março e segue até o dia 14 de abril de 2021; 

 

Considerando que o evento, embora atípico, por 

meio de live´s, sem o contato social e físico, que visa 

impulsionar a classe musical devido ao longo período de 

paralização de suas atividades em detrimento da pandemia 

causada pela COVID 19 e suas variantes; 

 

Considerando, que o MOLEQUE DO BONDE tem 

consagração pela crítica especializada e pela opinião 

pública, no cenário Regional e Municipal, possuindo grande 

prestígio junto ao público e tem capacidade e 

reconhecimento artístico capaz de atender a realização do 

evento; 

 

Considerando ainda, que o preço proposto pela 

empresa se encontra dentro dos padrões considerados de 

mercado; 

 

Considerando, e adotando o Parecer Jurídico N° 

116/2021 - PGM, o qual entende que poderá ser declarada 

inexigibilidade de licitação para a contratação de show 

artístico. 

 

Considerando finalmente, o que dispõe o Art.25, 

inciso III, da Lei 8.666/93, o qual autoriza contratação direta, 

quando da inexigibilidade de licitação. 

 

R E S O L V E: 

 

Art. 1.º - Fica declarada a inexigibilidade de 

procedimento licitatório para Contratação direta do 

MOLEQUE DO BONDE, através da empresa VALDENORA 

FRANCISCA SOARES 99522640115 no CNPJ Nº 

37.838.469/0001-04, para apresentação no Circuito 

Cultural de Porto Nacional - 1ª Etapa – totalmente online, 

no dia 30 de março de 2021 com início às 08:00 e término 

as 08:45 horas, individualizado através do Processo 

Administrativo Nº - 2021002751. 

 

Art. 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data de 

sua publicação. 

 

GABINETE DA SENHORA SECRETÁRIA 

MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO DE PORTO 

NACIONAL, Estado do Tocantins, aos 29 de março de 

2.021. 

 

Meire Anny Oliveira de Almeida Moreira 

Secretária Municipal da Cultura e do Turismo 

Decreto Nº 009/2021 

 

 

 

PORTARIA N°. 038/2021, DE 29 DE MARÇO DE 2.021. 

 

Dispõe sobre inexigibilidade de procedimento 

licitatório e dá outras providências. 

 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA CULTURA E 

TURISMO, no uso das atribuições que lhe confere a Lei 

Orgânica do Município e lhe são conferidas pelo Decreto n° 

009/2021; 

 

Considerando o Circuito Cultural de Porto 

Nacional - 1ª Etapa – totalmente online, com início no dia 

27 de março e segue até o dia 14 de abril de 2021; 

 

Considerando que o evento, embora atípico, por 

meio de live´s, sem o contato social e físico, que visa 

impulsionar a classe musical devido ao longo período de 
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paralização de suas atividades em detrimento da pandemia 

causada pela COVID 19 e suas variantes; 

 

Considerando, que o Cantor CARLOS PIÁ tem 

consagração pela crítica especializada e pela opinião 

pública, no cenário Regional e Municipal, possuindo grande 

prestígio junto ao público e tem capacidade e 

reconhecimento artístico capaz de atender a realização do 

evento; 

 

Considerando ainda, que o preço proposto pela 

empresa se encontra dentro dos padrões considerados de 

mercado; 

 

Considerando, e adotando o Parecer Jurídico N° 

117/2021 - PGM, o qual entende que poderá ser declarada 

inexigibilidade de licitação para a contratação de show 

artístico. 

 

Considerando finalmente, o que dispõe o Art.25, 

inciso III, da Lei 8.666/93, o qual autoriza contratação direta, 

quando da inexigibilidade de licitação. 

 

R E S O L V E: 

 

Art. 1.º - Fica declarada a inexigibilidade de 

procedimento licitatório para Contratação direta do Cantor 

CARLOS PIÁ, através da empresa WILSON ALMEIDA DE 

SOUSA 91901510115 no CNPJ Nº 40.777.334/0001-90, 

para apresentação no Circuito Cultural de Porto Nacional - 

1ª Etapa – totalmente online, no dia 30 de março de 2021 

com início às 10:00 e término as 10:45 horas, 

individualizado através do Processo Administrativo Nº - 

2021004677. 

 

Art. 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data de 

sua publicação. 

 

GABINETE DA SENHORA SECRETÁRIA 

MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO DE PORTO 

NACIONAL, Estado do Tocantins, aos 29 de março de 

2.021. 

 

Meire Anny Oliveira de Almeida Moreira 

Secretária Municipal da Cultura e do Turismo 

Decreto Nº 009/2021 

 

 

 

PORTARIA N°. 039/2021, DE 29 DE MARÇO DE 2.021. 

 

Dispõe sobre inexigibilidade de procedimento 

licitatório e dá outras providências. 

 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA CULTURA E 

TURISMO, no uso das atribuições que lhe confere a Lei 

Orgânica do Município e lhe são conferidas pelo Decreto n° 

009/2021; 

 

Considerando o Circuito Cultural de Porto 

Nacional - 1ª Etapa – totalmente online, com início no dia 

27 de março e segue até o dia 14 de abril de 2021; 

 

Considerando que o evento, embora atípico, por 

meio de live´s, sem o contato social e físico, que visa 

impulsionar a classe musical devido ao longo período de 

paralização de suas atividades em detrimento da pandemia 

causada pela COVID 19 e suas variantes; 

 

Considerando, que o LW SHOW tem consagração 

pela crítica especializada e pela opinião pública, no cenário 

Regional e Municipal, possuindo grande prestígio junto ao 

público e tem capacidade e reconhecimento artístico capaz 

de atender a realização do evento; 

 

Considerando ainda, que o preço proposto pela 

empresa se encontra dentro dos padrões considerados de 

mercado; 

 

Considerando, e adotando o Parecer Jurídico N° 

118/2021 - PGM, o qual entende que poderá ser declarada 

inexigibilidade de licitação para a contratação de show 

artístico. 

 

Considerando finalmente, o que dispõe o Art.25, 

inciso III, da Lei 8.666/93, o qual autoriza contratação direta, 

quando da inexigibilidade de licitação. 

 

R E S O L V E: 

 

Art. 1.º - Fica declarada a inexigibilidade de 

procedimento licitatório para Contratação direta do LW 

SHOW, através da empresa WILSON ALMEIDA DE 

SOUSA 91901510115 no CNPJ Nº 40.777.334/0001-90, 

para apresentação no Circuito Cultural de Porto Nacional - 

1ª Etapa – totalmente online, no dia 30 de março de 2021 

com início às 13:00 e término as 13:45 horas, 

individualizado através do Processo Administrativo Nº - 

2021004735. 

 

Art. 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data de 

sua publicação. 

 

 

GABINETE DA SENHORA SECRETÁRIA 

MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO DE PORTO 

NACIONAL, Estado do Tocantins, aos 29 de março de 

2.021. 

 

 

Meire Anny Oliveira de Almeida Moreira 

Secretária Municipal da Cultura e do Turismo 

Decreto Nº 009/2021 
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PORTARIA N°. 040/2021, DE 29 DE MARÇO DE 2.021. 

 

Dispõe sobre inexigibilidade de procedimento 

licitatório e dá outras providências. 

 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA CULTURA E 

TURISMO, no uso das atribuições que lhe confere a Lei 

Orgânica do Município e lhe são conferidas pelo Decreto n° 

009/2021; 

 

Considerando o Circuito Cultural de Porto 

Nacional - 1ª Etapa – totalmente online, com início no dia 

27 de março e segue até o dia 14 de abril de 2021; 

 

Considerando que o evento, embora atípico, por 

meio de live´s, sem o contato social e físico, que visa 

impulsionar a classe musical devido ao longo período de 

paralização de suas atividades em detrimento da pandemia 

causada pela COVID 19 e suas variantes; 

 

Considerando, que o KABELIM DOS TECLADOS 

tem consagração pela crítica especializada e pela opinião 

pública, no cenário Regional e Municipal, possuindo grande 

prestígio junto ao público e tem capacidade e 

reconhecimento artístico capaz de atender a realização do 

evento; 

 

Considerando ainda, que o preço proposto pela 

empresa se encontra dentro dos padrões considerados de 

mercado; 

 

Considerando, e adotando o Parecer Jurídico N° 

119/2021 - PGM, o qual entende que poderá ser declarada 

inexigibilidade de licitação para a contratação de show 

artístico. 

 

Considerando finalmente, o que dispõe o Art.25, 

inciso III, da Lei 8.666/93, o qual autoriza contratação direta, 

quando da inexigibilidade de licitação. 

 

R E S O L V E: 

 

Art. 1.º - Fica declarada a inexigibilidade de 

procedimento licitatório para Contratação direta do 

KABELIM DOS TECLADOS, através da empresa 

VALDENORA FRANCISCA SOARES 99522640115 no 

CNPJ Nº 37.838.469/0001-04, para apresentação no 

Circuito Cultural de Porto Nacional - 1ª Etapa – totalmente 

online, no dia 30 de março de 2021 com início às 15:00 e 

término as 15:45 horas, individualizado através do 

Processo Administrativo Nº - 2021002750. 

 

Art. 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data de 

sua publicação. 

 

 

GABINETE DA SENHORA SECRETÁRIA 

MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO DE PORTO 

NACIONAL, Estado do Tocantins, aos 29 de março de 

2.021. 

 

 

Meire Anny Oliveira de Almeida Moreira 

Secretária Municipal da Cultura e do Turismo 

Decreto Nº 009/2021 

 

 

 

PORTARIA N°. 041/2021, DE 29 DE MARÇO DE 2.021. 

 

Dispõe sobre inexigibilidade de procedimento 

licitatório e dá outras providências. 

 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA CULTURA E 

TURISMO, no uso das atribuições que lhe confere a Lei 

Orgânica do Município e lhe são conferidas pelo Decreto n° 

009/2021; 

 

Considerando o Circuito Cultural de Porto 

Nacional - 1ª Etapa – totalmente online, com início no dia 

27 de março e segue até o dia 14 de abril de 2021; 

 

Considerando que o evento, embora atípico, por 

meio de live´s, sem o contato social e físico, que visa 

impulsionar a classe musical devido ao longo período de 

paralização de suas atividades em detrimento da pandemia 

causada pela COVID 19 e suas variantes; 

 

Considerando, que o VIANEZ FERREIRA tem 

consagração pela crítica especializada e pela opinião 

pública, no cenário Regional e Municipal, possuindo grande 

prestígio junto ao público e tem capacidade e 

reconhecimento artístico capaz de atender a realização do 

evento; 

 

Considerando ainda, que o preço proposto pela 

empresa se encontra dentro dos padrões considerados de 

mercado; 

 

Considerando, e adotando o Parecer Jurídico N° 

120/2021 - PGM, o qual entende que poderá ser declarada 

inexigibilidade de licitação para a contratação de show 

artístico. 

 

Considerando finalmente, o que dispõe o Art.25, 

inciso III, da Lei 8.666/93, o qual autoriza contratação direta, 

quando da inexigibilidade de licitação. 

 

R E S O L V E: 

 

Art. 1.º - Fica declarada a inexigibilidade de 

procedimento licitatório para Contratação direta do VIANEZ 
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FERREIRA, através da empresa FRANCISCO GERALDO 

ALENCAR RODRIGUES 94503540149 no CNPJ Nº 

22.215.804/0001-40, para apresentação no Circuito 

Cultural de Porto Nacional - 1ª Etapa – totalmente online, 

no dia 30 de março de 2021 com início às 17:00 e término 

as 17:45 horas, individualizado através do Processo 

Administrativo Nº - 2021004708. 

 

Art. 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data de 

sua publicação. 

 

GABINETE DA SENHORA SECRETÁRIA 

MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO DE PORTO 

NACIONAL, Estado do Tocantins, aos 29 de março de 

2.021. 

 

Meire Anny Oliveira de Almeida Moreira 

Secretária Municipal da Cultura e do Turismo 

Decreto Nº 009/2021 

 

 

PORTARIA N°. 042/2021, DE 29 DE MARÇO DE 2.021. 

 

Dispõe sobre inexigibilidade de procedimento 

licitatório e dá outras providências. 

 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA CULTURA E 

TURISMO, no uso das atribuições que lhe confere a Lei 

Orgânica do Município e lhe são conferidas pelo Decreto n° 

009/2021; 

 

Considerando o Circuito Cultural de Porto 

Nacional - 1ª Etapa – totalmente online, com início no dia 

27 de março e segue até o dia 14 de abril de 2021; 

 

Considerando que o evento, embora atípico, por 

meio de live´s, sem o contato social e físico, que visa 

impulsionar a classe musical devido ao longo período de 

paralização de suas atividades em detrimento da pandemia 

causada pela COVID 19 e suas variantes; 

 

Considerando, que o ALEX DOS TECLADOS tem 

consagração pela crítica especializada e pela opinião 

pública, no cenário Regional e Municipal, possuindo grande 

prestígio junto ao público e tem capacidade e 

reconhecimento artístico capaz de atender a realização do 

evento; 

 

Considerando ainda, que o preço proposto pela 

empresa se encontra dentro dos padrões considerados de 

mercado; 

 

Considerando, e adotando o Parecer Jurídico N° 

121/2021 - PGM, o qual entende que poderá ser declarada 

inexigibilidade de licitação para a contratação de show 

artístico. 

 

 

Considerando finalmente, o que dispõe o Art.25, 

inciso III, da Lei 8.666/93, o qual autoriza contratação direta, 

quando da inexigibilidade de licitação. 

 

R E S O L V E: 

 

Art. 1.º - Fica declarada a inexigibilidade de 

procedimento licitatório para Contratação direta do ALEX 

DOS TECLADOS, através da empresa FRANCISCO 

GERALDO ALENCAR RODRIGUES 94503540149 no 

CNPJ Nº 22.215.804/0001-40, para apresentação no 

Circuito Cultural de Porto Nacional - 1ª Etapa – totalmente 

online, no dia 31 de março de 2021 com início às 08:00 e 

término as 08:45 horas, individualizado através do 

Processo Administrativo Nº - 2021002746. 

 

Art. 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data de 

sua publicação. 

 

GABINETE DA SENHORA SECRETÁRIA 

MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO DE PORTO 

NACIONAL, Estado do Tocantins, aos 29 de março de 

2.021. 

 

 

Meire Anny Oliveira de Almeida Moreira 

Secretária Municipal da Cultura e do Turismo 

Decreto Nº 009/2021 

 

 

 

PORTARIA N°. 043/2021, DE 29 DE MARÇO DE 2.021. 

 

Dispõe sobre inexigibilidade de procedimento 

licitatório e dá outras providências. 

 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA CULTURA E 

TURISMO, no uso das atribuições que lhe confere a Lei 

Orgânica do Município e lhe são conferidas pelo Decreto n° 

009/2021; 

 

Considerando o Circuito Cultural de Porto 

Nacional - 1ª Etapa – totalmente online, com início no dia 

27 de março e segue até o dia 14 de abril de 2021; 

 

Considerando que o evento, embora atípico, por 

meio de live´s, sem o contato social e físico, que visa 

impulsionar a classe musical devido ao longo período de 

paralização de suas atividades em detrimento da pandemia 

causada pela COVID 19 e suas variantes; 

 

Considerando, que o LUIZ BURUGUDU tem 

consagração pela crítica especializada e pela opinião 
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pública, no cenário Regional e Municipal, possuindo grande 

prestígio junto ao público e tem capacidade e 

reconhecimento artístico capaz de atender a realização do 

evento; 

 

Considerando ainda, que o preço proposto pela 

empresa se encontra dentro dos padrões considerados de 

mercado; 

 

Considerando, e adotando o Parecer Jurídico N° 

122/2021 - PGM, o qual entende que poderá ser declarada 

inexigibilidade de licitação para a contratação de show 

artístico. 

 

Considerando finalmente, o que dispõe o Art.25, 

inciso III, da Lei 8.666/93, o qual autoriza contratação direta, 

quando da inexigibilidade de licitação. 

 

R E S O L V E: 

 

Art. 1.º - Fica declarada a inexigibilidade de 

procedimento licitatório para Contratação direta do LUIZ 

BURUGUDU, através da empresa LUIS CARLOS DA 

SILVA 41832787168 no CNPJ Nº 35.335.563/0001-15, 

para apresentação no Circuito Cultural de Porto Nacional - 

1ª Etapa – totalmente online, no dia 31 de março de 2021 

com início às 10:00 e término as 10:45 horas, 

individualizado através do Processo Administrativo Nº - 

2021004701. 

 

Art. 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data de 

sua publicação. 

 

 

GABINETE DA SENHORA SECRETÁRIA 

MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO DE PORTO 

NACIONAL, Estado do Tocantins, aos 29 de março de 

2.021. 

 

 

Meire Anny Oliveira de Almeida Moreira 

Secretária Municipal da Cultura e do Turismo 

Decreto Nº 009/2021 

 

 

 

PORTARIA N°. 044/2021, DE 29 DE MARÇO DE 2.021. 

Dispõe sobre inexigibilidade de procedimento 

licitatório e dá outras providências. 

 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA CULTURA E 

TURISMO, no uso das atribuições que lhe confere a Lei 

Orgânica do Município e lhe são conferidas pelo Decreto n° 

009/2021; 

Considerando o Circuito Cultural de Porto 

Nacional - 1ª Etapa – totalmente online, com início no dia 

27 de março e segue até o dia 14 de abril de 2021; 

 

Considerando que o evento, embora atípico, por 

meio de live´s, sem o contato social e físico, que visa 

impulsionar a classe musical devido ao longo período de 

paralização de suas atividades em detrimento da pandemia 

causada pela COVID 19 e suas variantes; 

 

Considerando, que o DOCA DO ACORDEON tem 

consagração pela crítica especializada e pela opinião 

pública, no cenário Regional e Municipal, possuindo grande 

prestígio junto ao público e tem capacidade e 

reconhecimento artístico capaz de atender a realização do 

evento; 

 

Considerando ainda, que o preço proposto pela 

empresa se encontra dentro dos padrões considerados de 

mercado; 

 

Considerando, e adotando o Parecer Jurídico N° 

123/2021 - PGM, o qual entende que poderá ser declarada 

inexigibilidade de licitação para a contratação de show 

artístico. 

 

Considerando finalmente, o que dispõe o Art.25, 

inciso III, da Lei 8.666/93, o qual autoriza contratação direta, 

quando da inexigibilidade de licitação. 

 

R E S O L V E: 

 

Art. 1.º - Fica declarada a inexigibilidade de 

procedimento licitatório para Contratação direta do DOCA 

DO ACORDEON, através da empresa MARCIO BELLO 

DOS SANTOS 32179898134 no CNPJ Nº 

13.241.216/0001-90, para apresentação no Circuito 

Cultural de Porto Nacional - 1ª Etapa – totalmente online, 

no dia 31 de março de 2021 com início às 13:00 e término 

as 13:45 horas, individualizado através do Processo 

Administrativo Nº - 2021003094. 

 

Art. 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data de 

sua publicação. 

 

 

GABINETE DA SENHORA SECRETÁRIA 

MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO DE PORTO 

NACIONAL, Estado do Tocantins, aos 29 de março de 

2.021. 

 

 

Meire Anny Oliveira de Almeida Moreira 

Secretária Municipal da Cultura e do Turismo 

Decreto Nº 009/2021 

 



6  DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL                                   ANO I  - N° 20 -  SEGUNDA – FEIRA, 29  DE  MARÇO DE 2021 

 

 

PORTARIA N°. 045/2021, DE 29 DE MARÇO DE 2.021 

Dispõe sobre inexigibilidade de procedimento 

licitatório e dá outras providências. 

 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA CULTURA E 

TURISMO, no uso das atribuições que lhe confere a Lei 

Orgânica do Município e lhe são conferidas pelo Decreto n° 

009/2021; 

 

Considerando o Circuito Cultural de Porto 

Nacional - 1ª Etapa – totalmente online, com início no dia 

27 de março e segue até o dia 14 de abril de 2021; 

 

Considerando que o evento, embora atípico, por 

meio de live´s, sem o contato social e físico, que visa 

impulsionar a classe musical devido ao longo período de 

paralização de suas atividades em detrimento da pandemia 

causada pela COVID 19 e suas variantes; 

 

Considerando, que o MERVAL FORROZÃO 

SKEMA X tem consagração pela crítica especializada e 

pela opinião pública, no cenário Regional e Municipal, 

possuindo grande prestígio junto ao público e tem 

capacidade e reconhecimento artístico capaz de atender a 

realização do evento; 

 

Considerando ainda, que o preço proposto pela 

empresa se encontra dentro dos padrões considerados de 

mercado; 

 

Considerando, e adotando o Parecer Jurídico N° 

124/2021 - PGM, o qual entende que poderá ser declarada 

inexigibilidade de licitação para a contratação de show 

artístico. 

 

Considerando finalmente, o que dispõe o Art.25, 

inciso III, da Lei 8.666/93, o qual autoriza contratação direta, 

quando da inexigibilidade de licitação. 

 

R E S O L V E: 

 

Art. 1.º - Fica declarada a inexigibilidade de 

procedimento licitatório para Contratação direta do 

MERVAL FORROZÃO SKEMA X, através da empresa 

MARCIO BELLO DOS SANTOS 32179898134 no CNPJ Nº 

13.241.216/0001-90, para apresentação no Circuito 

Cultural de Porto Nacional - 1ª Etapa – totalmente online, 

no dia 31 de março de 2021 com início às 15:00 e término 

as 15:45 horas, individualizado através do Processo 

Administrativo Nº - 2021003057. 

 

Art. 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data de 

sua publicação. 

 

 

GABINETE DA SENHORA SECRETÁRIA 

MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO DE PORTO 

NACIONAL, Estado do Tocantins, aos 29 de março de 

2.021. 

 

 

Meire Anny Oliveira de Almeida Moreira 

Secretária Municipal da Cultura e do Turismo 

Decreto Nº 009/2021 

 


