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coMrssÃo DE LlcrTAçÃo
pRocEsso DE TNEXTGIBILTDADE DE LTCITAçAO

No 012/2022PMSS|N

MODALIDADE: lnexigivel
Data da Homologação: 3010612022

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

OBJETO: Contrataçáo de empresa para prestação dos serviços de Produção Musical para

rcalizaçáo cle 1 (um) show artístico com apresentação do artista "ROMEU KABARÉ a voz da
vaquejada" no dia 10 de Julho, Evento de comemoraçáo do 60' Aniversário da Emancipação

Política da cidade de Souto Soares/BA, que será realizado em Praça Pública, neste Município de

Souto SoaresiBA.

PROPONENTE: R DE SOUZA AZEWDO - ME, inscrita no CNPJ sob no 27.700.7251000149,
localizada a rua Marechal Deodoro da Fonseca, 82, Bana, Riacháo do Jacuipe/BA, CÉP 44-640'

000.

A Comissão instituída pelo

Decreto GIP n" 02112022, de 03 de Janeiro de 2022.
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Amaury Alves Batista Junior
Presidente da CPL
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAT DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, ne 08, 1e andar, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990-000

CNPJ 13.922.554/0001-98 - Telefâx: (075) 3339-2150 / 2r28

PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 01212022 - SEC. DE CULTURA E TURISMO

SOLICITA Ãooes

À Secretaria Municipal de Finanças
Setor de Licitações ê Contratos
M.D. Amaury Alves Batista Junior
Sr. Coordenador do Setor de Licitações

Venho através deste expediente, autorizar a Vossa Senhoria quê formalize os procedimentos para a

contratação de empresa para prestação dos serviços de Produção Musical para 'ealizaçâo de 1 (um)

show artístico com apresentação do artisita 'ROMEU KABARÉ a voz da vaquejada" no dia 10 de

Julho, Evento de comemoração do 60" Aniversário da Emancipação Politica da cidade de Souto

Soares/BA, que será realizado em Praça Pública, neste Município de Souto Soares/BA.

SUGESTÕES

Sugerimos a contrataÉo da empresa R DE SOUZA AzEvEDo - ,líE, inscrita no CNPJ sob no

27.700.725t000149, localizada a rua Marechal Deodoro da Fonseca, 82, Baría, Riachão do Jacuipe/BA,

CEp: 44.640-000, por ser representante exclusiva para empresariar o artista "ROMEU KABARÉ a voz

da vaquejada" no Brasil e em outros paÍses, conforme proposta e documentos apresentados que

demonstram que a referido banda é reconheclda nacionalmente pelo público, tendo conquistando pela

Banda Bonde do Vaqueiro, onde se consagrou por suas composiçôes e voz marcantes.

Em janeiro de 2017 se lançou no mercado em carreira solo como "ROMEU KABARÉ a voz da

vaquejada", tendo lançado 3 Cd's e vem crescendo cada vez mais no mundo da música sendo

destaque e referencia como cantor e compositor de vaquejada romântica.

Em janeiro de 2017 lançou seu 1o CO carreira solo, com '16 músicas, o disco (Ô princesinha) contou

com múSicas inéditas como: "Lua de Prata", e "EX mulher'', as quais deram nomes e Sucesso ao artista

no começo da carreira, onde o mesmo deu origem a gravação do seu 1o DVD.

Em 2018 lançou sêu 20 CD, com musicas de Sua autoria, entre elas: 'ASSuma a traição", "a novinha e

a vaqueira". Em 2019 lançou seu 3o CD com várias musicas inéditas e um mix de todos os sucessos já

gravados.
Todos os trabalhos disponíveis nas principais plataformas digitais, o artista vem conquistando espaço

no mercado, possuindo 33mil seguidores nas principais redes sociais, como Instagram, onde divulga

todo seu trabalho e trajetória musical, alcançando vários números de visualizações/ouvintes nas

plataformas de streaming.
ô valor global proposto àe R$ 10.000,00 (dez mil reais), está dentro do praticado no mercado para o

porte dJbanda na data pleiteada por esta Administraçâo, para a sua apresentação, de acordo com

comprovaç6es de Notas Fiscais emitidas em eventos anteriores pela referida empresa pera diversas
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PreÍeituras do PaÍs, que tem uma média estimada de R$ 18.333,33 (dezoito mil, trezentos e trinta e
três reais e trinta e três centavos) por show deste artista.

Souto Soares - BA., 30 de junho de 2022.
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André Luiz Sampaio Cardoso

Prcfeito Municipal


