
 

 

Ofício nº. 274/2018                                                         

Jaciara, 15 de agosto de 2018. 

 

 

Da: Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Turismo 

Ao: Gabinete do Prefeito 

Sr. ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD 

 

 

 Excelentíssimo Senhor Prefeito, 

 

Tem este à finalidade de solicitar de Vossa Senhoria a autorização para 

“Contratação de instituição especializada para realização dos shows artísticos 

nacionais dos artistas HUMBERTO E RONALDO no dia 07/09/2019; PH E MICHEL 

no dia 21/09/2018; HUGO E GUILHERME no dia 29/09/2018 e JEITO MOLEQUE no 

dia 30/09/2018 durante a Temporada de Esportes Radicais 2018 no Município de 

Jaciara-MT”. 

 

            A Temporada de Esportes Radicais tem caráter multidisciplinar e traz resultados em 

vários aspectos para a sociedade. O evento envolve esporte, cultura, economia criativa e 

turismo. O esporte representa saúde, disciplina, superação, dentre inúmeras características 

que promovem o bem estar social. A temporada é composta pelas atividades esportivas 

amadoras e profissionais. O esporte amador de aventura vem sido frequentemente utilizado 

como ferramenta social em detrimento da promoção à qualidade de vida e auto superação. 

Os eventos de esporte amadores vêm crescendo e além das vantagens e resultados citados, 

fomenta a economia em virtude do fluxo turístico, o que gera novos consumos e incrementa 

receitas ao município. O turismo dentro da Temporada de Esportes Radicais não é movido 

apenas pelo fluxo de atletas amadores e profissionais que vem participar da competição. Por 

se tratar de um evento que contará com shows nacionais e regionais, OBJETO DESTA 

CONTRATAÇÃO, a economia local é afetada positivamente pelo fluxo de turistas que vem 

ao evento em busca de lazer, e por consequência gastam com comércio e serviços locais, 

como restaurantes, hotéis, farmácia, dentre outros. Vale ressaltar que o fluxo turístico 

possibilita a geração de empregos temporários através da economia criativa, envolvendo 

principalmente a gastronomia regional e artesanato. A temporada movimenta ainda a 

população local que consome e gera divisas no mercado, como no consumo de vestuários e 

calçados. Considerando os resultados esperados, esta contratação se justifica 

economicamente e socialmente, corroborada pelos resultados positivos entre geração de 

renda, promoção ao lazer e manutenção à identidade cultural do município, tendo em vista 

que esta será a 12ª edição. 

 

A contratação dos referidos artistas dar-se-à através do INSTITUTO CASE DE 

DESENVOLVIMENTO, CNPJ: 05.040.569/0001-02, que detém a exclusividade 

realização da apresentação dos referidos artistas no evento acima mencionado e o valor total 

das contratações será de R$ 326.000,00 (Trezentos e vinte e seis mil reais). 

 

O valor cobrado pela empresa detentora das Cartas de Exclusividade dos shows dos 

artistas será pago conforme disponibilidade financeira respeitando a ordem cronológica da 

realização dos shows artísticos e consequente liquidação da prestação de serviços. 



 

 

 

Informamos que segue em anexo toda a documentação referente à instituição a ser 

contratada, a Proposta de Preços, Dotação Orçamentária bem como o Memorial Descritivo 

que demonstra os valores unitários para contratação de cada apresentação artística. 

 
Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar 

nossa estima e distinta consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

CÉLIO CAETANO DOS SANTOS 

Secretário Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Turismo 

 

 

  



 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

 
a) HUMBERTO E RONALDO 

 

Quantidade de apresentação: 01 (uma) - período noturno 

Dia: 07 de setembro de 2018. 

Valor Unitário: R$ 125.000,00 (Cento e vinte e cinco mil reais) 

 

Valor Total: R$ 125.000,00 (Cento e vinte e cinco mil reais) 

b) PH E MICHEL 

 

Quantidade de apresentação: 01 (uma) – período noturno 

Dia: 21 de setembro 2018. 

Valor Unitário: R$ 65.000,00 (Sessenta e cinco mil reais) 

 

Valor Total: R$ 65.000,00 (Sessenta e cinco mil reais) 

c) HUGO E GUILHERME 

 

Quantidade de apresentação: 01 (uma) - período noturno  

Dias: 29 de setembro 2018. 

Valor Unitário: R$ 83.000,00 (Oitenta e três mil reais)  

 

Valor Total: R$ 83.000,00 (Oitenta e três mil reais) 

d) JEITO MOLEQUE 

 

Quantidade de apresentação: 01 (uma) – período noturno 

Dias: 30 de setembro 2018. 

Valor Unitário: R$ 53.000,00 (Cinquenta e três mil reais)  

 

Valor Total: R$ 53.000,00 (Cinquenta e três mil reais) 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 326.000,00 (TREZENTOS E VINTE E SEIS 

MIL REAIS) 

 

 

  



 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 
 

A Temporada de Esportes Radicais tem caráter multidisciplinar e traz resultados em vários 

aspectos para a sociedade. O evento envolve esporte, cultura, economia criativa e turismo. O 

esporte representa saúde, disciplina, superação, dentre inúmeras características que 

promovem o bem estar social. A temporada é composta pelas atividades esportivas 

amadoras e profissionais. O esporte amador de aventura vem sido frequentemente utilizado 

como ferramenta social em detrimento da promoção à qualidade de vida e auto superação. 

Os eventos de esporte amadores vêm crescendo e além das vantagens e resultados citados, 

fomenta a economia em virtude do fluxo turístico, o que gera novos consumos e incrementa 

receitas ao município. O turismo dentro da Temporada de Esportes Radicais não é movido 

apenas pelo fluxo de atletas amadores e profissionais que vem participar da competição. Por 

se tratar de um evento que contará com shows nacionais e regionais, OBJETO DESTA 

CONTRATAÇÃO, a economia local é afetada positivamente pelo fluxo de turistas que vem 

ao evento em busca de lazer, e por consequência gastam com comércio e serviços locais, 

como restaurantes, hotéis, farmácia, dentre outros. Vale ressaltar que o fluxo turístico 

possibilita a geração de empregos temporários através da economia criativa, envolvendo 

principalmente a gastronomia regional e artesanato. A temporada movimenta ainda a 

população local que consome e gera divisas no mercado, como no consumo de vestuários e 

calçados. Considerando os resultados esperados, esta contratação se justifica 

economicamente e socialmente, corroborada pelos resultados positivos entre geração de 

renda, promoção ao lazer e manutenção à identidade cultural do município, tendo em vista 

que esta será a 12ª edição. 

  

 

 

 

CÉLIO CAETANO DOS SANTOS 

Secretário Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Turismo 


