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PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE 
 

 A Comissão de Licitação do Município de ITAITUBA, através da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA, consoante autorização do Sr. VALMIR 

CLIMACO DE AGUIAR, ORDENADOR DE DESPESA, vem abrir o presente processo 

administrativo para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE 

SHOWS COM O ARTISTA SERTANEJO LEONARDO, EM COMEMORAÇÃO 

AO ANIVERSÁRIO DE 165 ANOS DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA. 

 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

 A presente INEXIGIBILIDADE encontra-se fundamentada no artigo 25, III, da 

Lei Federal de Licitações nº 8.666/93 e suas alterações vigentes, onde versa: 

 Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em 

especial: 

 (...) 

 III – para contratação de profissional de qualquer setor artístico diretamente ou 

através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela 

opinião pública. 

RAZÃO DA ESCOLHA  
 

A escolha recaiu a favor da empresa TALISMÃ ADMINISTRADORA DE 

SHOWS E EDITORA MUSICAL LTDA, CNPJ Nº 07.694.879/0001-68, por ser a 

empresa responsável pelos agendamentos e contratação dos shows do cantor sertanejo 

LEONARDO, sendo a única e exclusiva no Brasil e no Mundo para contratação deste 

conceituado artista sertanejo. 

Conforme consta nos autos deste processo, a justificativa para esta inexigibilidade 

de licitação se faz em virtude de que o artista que se pretende contratar – LEONARDO – 

é profissional devidamente reconhecido pela mídia no exercício de sua profissão. Ele é 

respeitado tanto em seu meio artístico, como também por empresários, diretores de órgãos 

públicos, intelectuais, dentre outros, já tendo realizado diversos shows, para os mais 

diversos segmentos, com excelente aceitação pública. 

A empresa TALISMÃ apresentou, ainda, o Contrato de cessão de direito de 

representação artística com cláusula de exclusividade, Certidão positiva com efeitos de 
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negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união, Certidão 

negativa de débito inscrito em dívida ativa, Certificado de regularidade do FGTS-CRF, 

Certidão negativa de débitos tributários e dívida ativa – contribuinte e Certidão negativa 

de débitos trabalhistas. Documentos esses que comprovam a seriedade e responsabilidade 

da Talismã Administradora de shows e editora musical LTDA. 

Nesse aspecto, LEONARDO já participou de diversos eventos nacionais, onde 

podemos citar: Leonardo na Festa do CBO2016 – Goiânia-GO; Natal iluminado – Nova 

Andradina-MS; São João de Saloá 2013 – Saloá-PE; Aniversário de Montes Claros – 

Montes Claros/GO; Festa da Padroeira Nossa Senhora da Conceição – Antas-BA, dentre 

outros eventos, conforme documentos e imagens inclusos neste processo, sendo, portanto, 

o LEONARDO, indicado para ser a atração musical no ANIVERSÁRIO DE 165 ANOS 

DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA, através de sua produtora – TALISMÃ 

ADMINISTRADORA DE SHOWS E EDITORA MUSICAL LTDA. 

JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

Verificada a proposta de preços da empresa TALISMÃ ADMINISTRADORA 

DE SHOWS E EDITORA MUSICAL LTDA, única exclusiva para a contratação do 

cantor sertanejo LEONARDO, perfaz-se o total do valor total de R$ 370.000,00 

(trezentos e setenta mil reais). Ressalta-se que os valores dos atos praticados para a 

contratação do artista sertanejo estão conforme a média de mercado brasileiro. Inclusive, 

a empresa apresentou em sua documentação notas fiscais de contratações na região norte 

do país (Conceição do Araguaia/PA – no valor de R$ 400.000,00 no dia 31/12/2018 e 

XIII Feira Agropecuária – AGROPEC em Careiro/AM – no valor de 350.000,00 no dia 

09/08/2019). Desse modo, conclui-se que o valor cobrado enquadra-se nos parâmetros 

dos preços praticados no mercado do ramo do objeto desta contratação, conforme 

documentos acostados.  

ITAITUBA – PA, 18 de outubro de 2021. 

 

 

 

 GLEICIELY RAMOS DÁVILA 

Comissão de Licitação 

Presidente 
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