
PROCESSO N.º 22/2023 

 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

 

 1 – OBJETO:  
 Contratação da empresa DENILSON VIDAL TIEMME, para realização de show de banda, no dia 10 

de março de 2023, com duração de quatro horas, durante o evento denominado Noite D’elas, inserido na 

programação do mês da Mulher, tendo como local o pavilhão da Comunidade Evangélica de Agudo.  

 

2 - PRESTADORA DOS SERVIÇOS: 

 Os serviços serão prestados pela empresa DENILSON VIDAL TIEMME, inscrita no CNPJ sob nº 

19.091.525/0001-08, estabelecida na Rua Lucas Rodembusch, nº 211, Distrito Santa Fé, Rio Pardo/RS. 

 

3 – JUSTIFICATIVA:  

 A escolha pela empresa DENILSON VIDAL TIEMME, dá-se em virtude a PRODUÇÃO MUSICAL da 

“Banda Doce Desejo” ter 16 anos de história, 02 Cds gravados e músicas que tocam em todo o Brasil como (Sem 

ela eu não vivo; O ex amigo; Porque ele não eu; Delicia), além de ser conhecida e apreciada na região por tocar 

músicas de todos os ritmos, principalmente bandinhas, ritmo muito popular na cidade de Agudo, que tem sua 

predominância alemã. 

 

4 – DOS SERVIÇOS: 

4.1. A empresa contratada deverá fornecer toda a estrutura de som e luz para a realização do evento. 

4.2. Despesas com alimentação, deslocamento e hospedagem para toda a equipe da banda será da 

responsabilidade da Contratada. 

4.3. As despesas recorrentes do ECAD ocorrerão por conta da contratante 

 

5 - DO PRAZO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

5.1. Os serviços deverão ser executados no dia 10 de março de 2023, com início previsto do show para às 

21h00 horas. 

5.2. A estrutura de som e luz deverá estar toda em pleno funcionamento até às 18 horas do dia 10 de 

março de 2023. 

 

6 - LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 O serviço será prestado durante o evento Noite D`elas, a ser realizada no pavilhão da Comunidade 

Evangélica de Agudo.  

 

8 – VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  

8.1. Pelos serviços prestados será pago o valor total de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), sendo 

que o pagamento será efetuado em uma única parcela, em até 15 (quinze) dias úteis após a prestação dos 

serviços, mediante apresentação da nota fiscal. 

8.2. O pagamento não sofrerá qualquer forma de reajuste. 

8.3.  Caso ocorra atraso do pagamento por parte da Contratante, incidirá sobre o valor em atraso o 

percentual de 1% (um por cento), a cada 30 dias. 

 8.4. As retenções previdenciárias (INSS) e fiscais (ISSQN e IRRF) serão feitas na forma da Lei, pela 

Secretaria da Fazenda. Caso a empresa usufrua de algum benefício previsto em Lei, deverá apresentar 

documentação que comprove o mesmo. 

 

9 - DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS: 

A alteração dos preços para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato será por 

acordo entre as partes, na forma do artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei Federal 8.666/93 e posteriores 

alterações. 

 

 



 

 

 

 

 

10 - DA VIGÊNCIA: 

 A vigência do contrato será a partir da sua assinatura até o dia 11 de março de 2023.  

 

11 – DO RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO: 

 A Coordenação, fiscalização e recebimento dos serviços serão efetuados pela Coordenadora da 

Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação tendo como responsável a Servidora Maria Rosângela 

Ribeiro Roubuste. 

 

12 – DO ORÇAMENTO: 

 As despesas decorrentes do presente processo correrão por conta da dotação orçamentária PJ 5101 - 

Recurso 1102. 

  

13 – FUNDAMENTO LEGAL:  
Artigo 25, III, da Lei Federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações.                                            

         

Agudo, 24 de fevereiro de 2023. 

               

 

          MARIA ROSÂNGELA RIBEIRO ROBUSTE 

Secretária de Desenvolvimento Social e Habitação 

 

  

 

Em face aos elementos contidos no presente processo que trata de Inexigibilidade de Licitação, diante da 

comprovação apresentada nos autos, de que a empresa DENILSON VIDAL TIEMME, possui 16 anos de 

história, 02 Cds gravados e músicas que tocam em todo o Brasil como (Sem ela eu não vivo; O ex amigo; Porque 

ele não eu),e lançada em 2022 a música DELICIA, além de ser conhecida e apreciada na região por tocar músicas 

de todos os ritmos, principalmente bandinhas, ritmo muito popular na cidade de Agudo, que tem sua 

predominância alemã. Além disso, comprovam a referida apresentação de toda a regularidade jurídica, fiscal e 

trabalhista da empresa, sabe-se da experiência e popularidade da banda diante de sua atuação, em várias 

municipalidades, em que realizam shows no mesmo objeto de contratação do presente processo. Cumpre frisar, 

que o valor da contratação proposto pela empresa é compatível com o praticado no mercado. Em razão disso, 

reconheço ser inexigível, na espécie, a licitação, com base no art. 25, inciso III, da Lei de Licitações. Autorizo a 

contratação e Ratifico o presente Processo de Inexigibilidade, com embasamento no artigo 26 da Lei Federal 

8.666/93 observada às demais cautelas legais. Publique-se a súmula deste despacho. 

                                      

 

Agudo, 24 de fevereiro de 2023. 

 

 

 

LUIS HENRIQUE KITTEL 

Prefeito Municipal       


