
 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO  

 

1.1. O presente termo tem por objeto a “Contratação da empresa MARCOS PAULO DO 

NASCIMENTO EVENTOS - ME, CNPJ: 17.776.657/0001-48, para realização de Show 

Artístico durante as comemorações alusivas ao Reveillon da Cidade de Jaciara/MT, no dia 30 

de dezembro de 2017, sendo 01 apresentação com a dupla RICK & GIOVANI, ao valor global 

de R$ 70.000,00 (Setenta mil reais)”, conforme Termo de Referência – Especificações; 

Quantidades; e Orçamento básico descrito.  

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1 Justifica-se a necessidade desta contratação, haja vista que o Município tem como tradição há 

muitos anos a realização do Reveillon, com apresentação de shows artísticos. Uma festa animada, 

onde os artistas agitam o público da cidade proporcionando alegria e descontração desde as crianças, 

jovens até os mais velhos, sendo que nessas datas os munícipes jaciarenses recebem visitas de vários 

parentes e amigos para as confraternizações de final de ano. Ressaltamos ainda que muitos turistas 

visitam regularmente nosso município para curtirem as belezas naturais que aqui dispomos, como 

cachoeiras, grutas, e também os esportes de aventura, sendo que no período noturno, poderão estar 

aproveitando também um grandioso show musical em nossa cidade. 

 

3. DESCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO OBJETO  

3.1. As especificações dos serviços a serem adquiridos deverão compreender as especificações 

mínimas contidas abaixo:  

 

Ítem Descrição Qtde Unid. Valor Unit. Valor Total 

1 

Realização de Show Artístico durante as 

comemorações alusivas ao Reveillon da Cidade 

de Jaciara/MT, no dia 30 de dezembro de 2017, 

sendo 01 apresentação com a dupla RICK & 

GIOVANI 

SER 1 R$ 70.000,00 R$ 70.000,00 

TOTAL R$ 70.000,00 

 

4. CONDIÇÕES GERAIS  

4.1. Local de entrega: As mercadorias deverão ser entregues nas UMEI”S, Escolas Municipais ou na 

Secretaria Municipal de Educação, conforme disposto no Pedido de Compra.  

4.2. Prazo de entrega: em até 05 (cinco) dias após o recebimento da Ordem de Fornecimento.  

4.3. Prazo de Vigência: 12 meses  

4.4. Prazo de pagamento: em até 30 (trinta) dias, após emissão da Nota Fiscal.  

 

5. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA  

5.1. Entregar e dar garantia para o objeto deste Projeto Básico no local supra citado e informado na 

Ordem de Compra/Serviço;  

5.2. Entregar o objeto de acordo com os prazos estabelecidos na proposta, contados a partir da data 

do recebimento da Ordem de Compra/Serviço;  

5.3. Responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento do bem a ser adjudicado, 

inclusive frete e seguro desde a origem até sua entrega definitiva no local estabelecido na Ordem de 

Compra/Serviço;  



 

 

5.4. Manter, durante toda a execução da Ordem de Compra/Serviço, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

5.5. Substituição do bem entregue, no prazo de 02 (dois) dias úteis, caso não atenda às especificações 

contidas neste Edital.  

 

6. OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO  

6.1. Comunicar imediatamente à Licitante vencedora qualquer irregularidade apresentada nos bens 

fornecidos;  

6.2. Promover o recebimento provisório e o definitivo nos prazos fixados;  

6.3. Para aceitação definitiva as UMEI”S e Escolas do Município de Jaciara-MT, bem como a 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, poderá realizar testes para 

comprovação da qualidade dos produtos;  

6.4. Efetuar o pagamento no devido prazo fixado neste edital.  

 

7. FISCAL  

7.1. Será fiscal do contrato a Srª. Ana Cláudia Nascimento Silva Oliveira, nomeada como Fiscal 

de Contratos, através da portaria Nº 157/2017 de 05 de julho de 2017. 

 

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

8.1. As despesas decorrentes da referida contratação correrão à cargo das seguintes Dotações 

Orçamentárias: 

01.05.03.12.361.0015.2021.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção e Encargos com o Departamento de 

Educação 

01.05.03.12.361.0015.2036.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção e Encargos com o Salário Educação  

01.05.03.12.365.0029.1020.0000.4.4.90.52.00 –Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 

para Educação Infantil 

01.05.03.12.365.0029.1020.0000.4.4.90.52 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para 

Educação Infantil 

01.05.03.12.365.0029.2064.0000.3.3.90.30.00 –Manutenção e Encargos com as UMEIS 

01.05.03.12.365.0029.2424.0000.3.3.90.30.00– Manutenção e Encargos com o Programa Brasil 

Carinhoso Apoio a Creches 

01.05.03.12.367.0034.2423.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção e Encargos com Educação Especial 

01.05.03.12.365.0029.1020.0000.4.4.90.52 – Aquisição de Equipamentos, Material Permanente para 

Educação Infantil 

Jaciara/MT, 22 de Setembro de 2017.  

 

 

Benedita Neire Almeida de Magalhães 

Secretária Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer de Jaciara-MT 

 

 


