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Governo Municipal de Ipixuna do Pará

1Pag.:

ÓRGÃO :

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

13  Sec. Mun. Agricultura, Agrop. e Produção

01  Sec. Mun. Agricultura, Agrop. e Produção

2.078  Apoio a Eventos Agropecuário e Agricola

3.3.90.39.00  Outros serv. de terc. pessoa jurídica

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário
(s) a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS, PARA 
REALIZAÇÃO DE EVENTO COMPREENDENDO SHOWS ARTÍSTICOS E RODEIO NA EXPOSIÇÃO 
AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE IPIXUNA DO PARÁ NO ANO DE 2018, para qual solicitamos as 
providências necessárias.

3.3.90.39.99  Outros serviços de terceiros - PJSUBELEMENTO :

Manuten ção das atividades da Adminstração objetivando a consecução do interesse público.Justificativa : 

Código Quant UnidadeDescrição Vl. Estimado

043120 SERVIÇO - REALIZAÇÃO DE SHOWS E RODEIO ATRAVÉS DE PRODUTORA DE 
EVENTO

1,0000 SERVIÇO 240.000,00

Especificação: Os serviços abrangem a instalação de 32 painéis e limpeza do terremo para 
instalação da arena, apresentação de shows artísticos gratuitos com bandas de 
reconhecimento local e nacional nos dias 28, 29, 30 de agosto, e 01 de setembro 
de 2019, e reservado no dia 31 de agosto a cobrar em função das atrações; 08 
bretes estilo americano e 50 painéis de curral de fundo com embarcador, 
decoração das estruturas de camarotes e arquibancadas, Locação de 01 (um) 
caminhão som do rodeio com estúdio para locutor de rodeios, locação de 01 (um) 
caminhão de touros (20 touros de rodeio), Premiação do rodeio para boi, 
Premiação para cavalos,01 (um) placar de tempo e notas, 02 (dois) shows 
pirotécnicos grande para abertura e encerramento do rodeio, 01 (um) telão de LED 
de alta definição, 50 (cinquenta) camisas padronizadas do rodeio para os peões, 
02 (dois) locutor de rodeio de renome nacional, 02 (dois) Salva Vidas, 01 (um) Juiz 
do rodeio, 01 (um) humorista do rodeio, 01 (um) auxiliar de pista, comitiva, 
(cozinha completa para equipe de montagem do rodeio), Hotel e alimentação da 
equipe de rodeio, seguro de vida ou invalidez de toda equipe de rodeio e Transporte 
de todos os profissionais envolvidos no rodeio.

Ipixuna do Pará, 16 de Julho de 2019

AILTON SANTANA MARTINS
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