
Estado do Pará
GOVERNO MT]NICIPAL DE ITAITUBA

FUNDO MI'\ICIPAL DE ASSISTENCIÀ SOCIAL

PROCESSO DE INEXICIBILIDADE Df, LICITAÇÃO

A Comissào de Licitação do Município de ITAITUBA, através do FLINDO MI.INICIPAL DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAITUBA, consoante autorização da Sra. SOLANGE MOREIRA DE

AGUIAR, SECRETARIA, vem abrir o presente processo administrativo para CONTRATAÇÃO DE

EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW, COM O ARTISTA SERTANEJO "EDUARDO

COSTA' EM COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRTO OB 163 ANOS DO MUNICIPIO DE

ITAITUBA-PA.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A presente Dispensa de Licitação encontra-se fundamentada no aÍ. art. 25, inciso III, da Lei

Federal n 8.666, de 2l dejunho de 1993 e suas alterações posteriores, conforme diploma legal supracitado.

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

"lII - para contratação de profissionais de qualquer setor artístico, diretamente ou através de

empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública".

JUSTIFICATIVA DA CONTRÂTAÇÀO

A Cultura é por sua vez um componente ativo na vida do ser humano e manifesta-se nos atos mais

corriqueiros da conduta do indivíduo. Assim comprova-se a importância da cultura e suas adversidades de

conceitos e significados para o coúecimento dos Brasileiros, a cultura envolve arte, crenças, hábitos,

costumes, lestas. celebrações. entÍe muitos outros.

Considerando que a cultura tÍaz paÍa a sociedade um coúecimento e uma riqueza sem igual, em

nossa cidade de Itaituba, alguns eventos ocorrem durante o ano, trazendo para os moradores lazer'

conhecimento, prazer, entretenimentos, diversão, que para a população de itaitubense tem grande relevância.

Fl§._

ROD, TRASÀMAZONICA C/ 1O'RI]A ÀNEXO AO GINASIO MUN.



trstado do Pará
GO\T,RNO MUNICIPAL DE ITAITUBA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assim, a cultura quando bem trabalhada, pode se tomar algo que faça parÍe da vida e do cotidiano da

sociedade, podendo ser organizados eventos que tragam valorização para a cidade.

Mediante âo contexto, destaca-se a Programação em comemoração à alusão do anivers:irio do

Município de Itaituba, por ser praticamente o último evento do ano, abrange uma vasta programação com

atrações com nomes da música religiosa católica, evangélica e popular, shows de renome no mais variados

estilos musicais.

Para a realização deste Show faz se necessário a contratação de um cantor que agade o público,

conforme pesquisa feita na cidade, por uma empresa que já tem experiência neste segÍrento. Desta forma, o

cantor sertanejo EDUARDO COSTA é um dos nomes escolhidos, por fazer sucesso no Brasil e conhecido

internacionalmente.

- CANTOR SERTANEJO EDUARDO COSTA tomou-se um cantor do gênero sertanejo,

estando entre os mais requisitados do Brasil, com agenda sempre cheia, duÍante o ano inteiro, por onde passa

conquista muitos Íãs e amigos, com seu carisma , e seujeito simples e cativante, sendo um cantor Record de

público, domina uma alegria contagiante com seu público, e seu estilo musical é um convite para dançar

com alegria através de um bom som, repertório sertanejo, ritmo mais tocado e aceito pela população, em

uma época em que o sertanejo domina as paradas nacionais, além de ser compositor, intérprete, violeiro,

toca diversos instrumentos, renomado e diferenciado.

Portanto, o Coordenador Municipal de Cultura, através do apoio e incentivo as manifestações

culturais, vem reforçar o perfil plural da festividade, querendo envolver a comunidade e fazer com que todos

possam aproveitar e se divertir com estar atração. É uma festa disponibilizada, para todos comemoraÍ o

aniversário de 163 anos de fundação do Município de ITAITUBA.

RAZÔES DA ESCOLHA

A escolha recaiu na empresa C CARDOSO DA SILVA EIRELI, em consequência na notória

especialização do seu quadro de profissionais no desempeúo de suas atividades junto a outÍos Municípios,

além da sua disponibilidade e conhecimento dos problemas existentes no âmbito da Administração

Municipal.
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Outrossim, justificamos a contratação do objeto do presente termo, pela necessidade da

"REALIZAÇÃO DE SHOW DO GÊNERO MUSICAL SERTANEJO", através da conrratação dos

serviços realizados pela empresa C CARDOSO DA SILVA EIRELI, situada no Município de Itaituba.

associada na Câmara de Dirigentes Logistas-CDl, reconhecida por sua especialidade, experiência,

organização, aparelhamento, conceituada como empresa exclusiva no Município, neste ramo e segmento de

atuação de realizaçào de Shows, conforme documento acostado nos autos do processo. Possuem uma equipe

completa e outros requisitos relacionados com sua atividade, assim uma empresa que detém de uma especial

qualificação, facilitando o destaque no meÍcado de trabalho.

A empresa supracitada apÍesentou Carta de exclusividade em anexo, emitida pela "TALISMA

MUSIC", declara e afirma a exclusividade para tal contratação do artista "Eduardo Costa", para

apresentação no dia 14 de dezembro de 20t9.Uma data que oportuniza e possibilita uma reflexão sobre a

importância que a cidade possui, criando uma sensibilidade aos olhos da gestão em relação aos pontos

positivos e negativos, momentos significativo para interação da comunidade.

Conforme exposto, o presente processo administrativo tem por objeto a CONTRÂTAÇÃO DE

EMPRESA PARA A REALIZAÇÁO DE SHOW, COM O ARTISTA SERTANEJO "EDUARDO

C9STA" EM COMEM6RAÇÂO DO ANMRSÁnrO nt 163 ANOS DO MSNICIPI6 DE

ITAITUBA-PA, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2019, NA ORLA DA

CIDADE, atendendo à demanda extremamente técnico, dos serviços públicos, com fulcros no AÍ.25,

inciso III, da Lei N" 8.666193, a escolha se deu em razão do grau elevado de confiança depositado por este

órgão, em razão de se tratar de serviços exclusivos e que exigem alto grau de confiabilidade. A conffatação

do presente objeto justifica-se pela obrigatoriedade de desenvolver os serviços junto ao Fundo Municipal de

Assistência Social deste Município.

JUSTIFICATIVA DO PREÇO

Verificada a pÍoposta de preços da empresa exclusiva na região para prestação de serviços artísticos,
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Assim,perfazendootota,ldovalorcontratualdeR$-330.000,00(TrezentoseTrintamilReais).Face

ao exposto, a contÍatação pÍetendida deve ser rcalízada com o C CARDOSO DA SILVA EIRELI' no

intuito de coNTRATAÇÃo DE EMpRf,SA PARA À REALIZAÇÁo DE SHOW' coM O ARTISTA

SERTANEJO 
*EDUARDO COSTA'EM COMEMORAÇÁO DO ANIVERSÁNTO OT 163 ANOS

Do MUNICI*I. DE ITAITLIBA-pA, incluindo a apresenração de Show de nível nacional, Equipamentos'

palco,sonorização,cenário,ServiçoseMídiaRessaltandoalocalizaçdo'eodificilaacessoatésededo

MunicipiosituadonooestedoPará,querequeÍumaestÍuturalogísticadedeslocamentomaisdetalhada,

passagens aéreas para aproximadamente 30 (trinta) pessoas que compõem a banda' equipe de apoio e o

cantor,incluindohospedagens,alimentação,deslocamentonasededomunicípioeoutros,paraapoiodos

aÍistas. Desse modo enquadram-se nos parâmetros dos preços praticados no mercado do ramo do objeto

desta contratação conforme documentos acostados'

mediante documentos comprobatórios em anexo'

mercado local e regional paru tealizaçáo de show

constata-se sua conformidade com os preços praticados no

s artisticos compatíveis com o objeto deste procedimento

ITAITUBA - PA, 01 de Novembro de 2019

EDNICEMELO SALOMÃO
Comissão de Licitação

Presidente
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