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JUSTIFICATIVA 

 

A Secretaria Municipal de Cultura, justifica a grande necessidade da 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 

Locação de Sonorização, Iluminação, Palco, Arquibancada e Banheiro 

Químico, incluindo Montagem e Desmontagem, uma vez que é 

imprescindível a locação para suprir às necessidades da Secretaria 

Municipal de Cultura, bem como para dar atendimento, de forma 

satisfatória, às constantes demandas das unidades organizacionais, tendo 

em vista que a Secretaria não possui nenhuma estrutura para realização 

de eventos e festividades anuais comemoradas pelo Município  de Bom 

Jesus do Tocantins; 

Considerando, que a Secretaria Municipal de Cultura, necessita 

frequentemente de serviços de Locação de Sonorização, Iluminação, 

Palco, Arquibancada e Banheiro Químico, incluindo Montagem e 

Desmontagem para realização de atividades festiva no Município; 

Considerando, que a Locação de Sonorização, Iluminação, Palco, 

Arquibancada e Banheiro Químico, incluindo Montagem e 

Desmontagem, torna-se de suma importância para a realização de 

eventos anuais e aqueles que podem surgir; 

Considerando, que a Locação de Sonorização, Iluminação, Palco, 

Arquibancada e Banheiro Químico, incluindo Montagem e 

Desmontagem, torna-se de suma importância para a realização de 

eventos anuais e aqueles que podem surgir; 

 Pontua-se aqui, a necessidade da referida contratação de empresa 

especializada na prestação de serviços de Locação de Sonorização, 

Iluminação, Palco, Arquibancada e Banheiro Químico, incluindo 

Montagem e Desmontagem, faz-se necessário para garantir a 

realização de eventos que necessitam de toda uma estrutura; 

Tendo como base o Princípio da continuidade dos serviços públicos, 

segundo o qual a Administração Pública executa suas atribuições 
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essências ou necessárias aos administrados, entende-se que a 

Locação de Sonorização, Iluminação, Palco, Arquibancada e Banheiro 

Químico, incluindo Montagem e Desmontagem deste Termo de 

Referência é imprescindível para realização dos eventos da Secretaria 

Municipal  de Cultura; 

No que se refere, ao quantitativo do objeto disposto no Termo de 

Referência, o mesmo foi mensurado levando-se em consideração uma 

quantidade estimada suficiente ao atendimento da demanda, 

devidamente  ponderado em históricos anteriores pelos 

departamentos responsáveis pela supervisão dos serviços de 

Locação de Sonorização, Iluminação, Palco, Arquibancada e Banheiro 

Químico, incluindo Montagem e Desmontagem ofertados, respeitando 

uma margem de suportar um eventual aumento da demanda; 

 Diante do exposto, torna-se de suma importância a contratação de 

empresa especializada na prestação de serviços Locação de 

Sonorização, Iluminação, Palco, Arquibancada e Banheiro Químico, 

incluindo Montagem e Desmontagem, objetivando, de forma 

satisfatória, às constantes demandas das unidades organizacionais, 

tendo em vista que a Secretaria não possui nenhuma estrutura para 

realização de eventos e festividades anuais comemoradas pelo 

Município de Portel. Desta forma torna-se de suma importância a 

Locação de Sonorização, Iluminação, Palco, Arquibancada e Banheiro 

Químico, incluindo Montagem e Desmontagem, objetivando a garantia 

da realização dos eventos. 

 

 

                                 _________________________________ 

João da Cunha Rocha 

Prefeito Municipal 
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