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 DECRETO INEX Nº 156/2022/INEX         
                                             
                                               Centenário, 03 de Maio de 2022 
 

“Dispõe sobre inexigibilidade de 
licitação para contratação de 
apresentação de Shows Artísticos e 
Musicais, e dá outras providências”. 

  
                

    O PREFEITO DE CENTENÁRIO, Estado do Tocantins, no uso de suas legais e, 
tendo em vista o dispositivo contido no inciso III, § 1º do artigo 25 da lei Federal 
Nº 8666/93, que prevê a inexigibilidade de Licitação para contratação de 
profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário 
exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública 
e, 
  

CONSIDERANDO o parecer o parecer jurídico da Procuradoria do Município e 

com base no inciso III § 1º do artigo 25 da lei Federal Nº 866/93, que prevê a 

inexigibilidade de Licitação para contratação de profissional de qualquer setor 

artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado 

pela crítica especializada ou pela opinião pública;  

 

CONSIDERANDO que CLEBIO MACHADO CHAVES – ME é exclusiva para 

contração de shows dos artistas PALOMA A VAQUEIRINHA E SOUSA SILVA, 

atendendo a exigência legal, que impõe a representação exclusiva para 

intermediar a contratação do serviço artístico, gozando de excelente conceito;  

 

CONSIDERANDO que a contratação, em questão, possui natureza única 

personalíssima, inviabilizando a competição;  

 

CONSIDERANDO que Contrato firmado com outro órgão da Administração 

Pública serve de parâmetro adequado de preço para a Administração do 

Município de Centenário avaliar os preços praticados no âmbito da 

Administração Pública; 
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CONSIDERANDO finalmente, que a proposta de ´´prestação de serviços`` 

apresentada pela empresa na execução do objeto a ser contratado, é considerada 

compatível com o interesse público; 

 

                 
          DECRETA: 
 
          Art. 1º - A inexigibilidade de procedimento licitatório, para contratação de 

prestação de serviços especializados em agenciamento de Contratação de 

Prestação de serviços especializados em agenciamento de shows artísticos com 

empresa detentora de exclusividade para prestação de shows artísticos para 

realização do Dia das Mães, no dia 07 de Maio de 2022.   

 
 

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada a contratação a empresa 
CLEBIO MACHADO CHAVES – ME, detentora de exclusividade do artista citado 
no art. 1º nos termos da lei Nº 866/93, com suas posteriores alterações, mormente 
o art. 25, III, § 1º conforme proposta de preços, apresentada, no valor global de R$ 
11.000,00 (onze mil reais). 

 
Art. 3º -  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

 
Registre – se        Publique – se                  e              Cumpra-se. 
 
 

Gabinete do Prefeito de Centenário, aos 03 (Três) dias do mês 
de Maio do ano de 2022. 
 
           

 

 

FOCÍLIDES CARVALHO SILVA 
Prefeito  

 
 
 


