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ESTADO DO PARÁ 
MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE 

JUSTIFICATIVA DO PREÇO (art. 26, III da Lei nº 8.666/93). 

A escolha da proposta foi decorrente do preço compatível com os valores 
praticados no mercado atual, tendo ao setor de compras procedido análise, 
verificando do serviço demonstrados, sem maiores aprofundamentos, que o valor 
está adequado ao praticado no mercado, notadamente considerando-se a Equipe 
Técnica habilitada. 

O valor total previsto para realização do show é de R$ 69.000,00 (sessenta 
e nove mil reais), estando o valor dentro dos limites e padrões praticados no 
mercado de atividade artística, tendo em vista que a proposta foi apresentada junto 
com todas as notas fiscais de shows realizados em outros eventos, a fim de verificar 
o valor ofertado. O valor da proposta, além de show artístico do cantor e sua equipe, 
está inclusos também os encargos de natureza fiscal, trabalhista, comercial, 
securitária e previdenciária. 

Face ao exposto, a contratação pretendida deve ser realizada, com o valor 
estimado em R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais), conforme documentos 
acostados aos autos deste processo. 

• MARIANA FAGUNDES PRODUÇÕES EIRELI, inscrito no CNPJ: 
28.037.230/0001-44, com o valor R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil 
reais), 02 Parcelas de R$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos 
reais). 

Cumaru do Norte-PA, 04 de julho de 2022. 
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PROPOSTA/ ORÇAMENTO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE cpMARO DO NORTE - PA 

A empresa MARIANA FAGUNDES PRODUÇOES EIRELI-EPP, inscrita no 
CNPJ SOB Nº 28.037.230/0001-44, com sede à Avenida Idalino Longhi 
Bidas nº 21, no bairro Jardim Guanabara, CEP: 15.775-000 na cidade 
de Santa Fé do Sul-SP, neste ato representada pela sua titular 
administradora a Srª MARIANA MARCELA DIAS FAGUNDES , Brasileira, 
Solteira, inscrita no CPF : 032.452.591-58 e portadora do RG 
58.765.128-3 SSP/SP, residente e domiciliada à Avenida Joao Pedro 
Pedrossian nº 3207, bairro Centro ,- CEP: 79.570-000 na cidade de 
Aparecida do Taboado-MS representante legal da Cantora MARIANA 
FAGUNDES, vem através desta apresentar uma proposta comercial para 
a realização de 01 show conforme programação abaixo; 

' 

EVENTO: \ 14 º Festa de ·Rodeio i 

CIDADE: CUMARU ·Do NORTE - t>A. ; \ '. 
DATA: ·! 8/08/2022 •. 
DURAÇÃO : 01 : 30. (UMA HORA E TRINTA. MINUTOS) 
l,OCAL; Parque Cultural 
HORARIO: ·00: 00 horas 
VALOR DO CACBE: R$ ·69.000 ,00 (SESSENTA E NOVE MIL REAIS) 

NECESSIDADES LOCAIS POR CONTA DO .CONTRATANTE: 
NECESSIDADES HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE LOCAL, 
LOCAL: 

;J-
P:ALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LÉO, RIDER 

"" TÉCNICO E GERADOR. 

Santa Fé do Sul - SP, 01 de Junho de 2022. 

MARIANA FAGUNDES 
PRODUCOES 
El RELl:28037230000144 

Assinado de forma digital por 
·MARIANA FAGUNDES PRODUCOES 
BRELl:28037230000144 

MARIANA FAGUNDES PRODUÇÕES EIRELI - EPP 
Mariana Marcela Dias Fagundes 

AVENIDA IDALINO LONGHI BIDAS - Nº 21- JARDIM GUANABARA - SANTA FÉ DO SUL- SP CEP: 15775-000 

MAqtAC'A fAÕUIIV'-., 
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Estado do Pará 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE 
CNPJ: 34.670.976/001-93 

GABINETE DO PREFEITO 

Mariana Fagundes 

Mariana fagundes é uma cantora brasileira de música sertaneja. Ela nasceu em Aparecida do 
Taboado, no Mato Grosso do Sul. A partir dos 8 anos de idade ela já fazia os seus primeiros shows e 
apresentações músicais em festas e arenas. 

Começou a sua carreira artística alguns anos atrás. Ela está fazendo muito sucesso nas principais 
baladas do Brasil. Os hits Judia e Agora Chora fizeram com que ela saísse da vida de cantora de baile para a 
carreira solo. O sucesso surgiu na vida da ca~~ora sertaneja no ano de 2015, após grande apresentação na 
festa do Peão de Barretos, no interior de São Paulo. 

< Mariana Fagundes 
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472 mil inséritos · 51 vídeos 

Canal ,Ófidi;I da cantora Mariana Fagundes ) 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE 
CNPJ: 34.670.976/001-93 

GABINETE DO PREFEITO 

< marianafagundesoficial o 

Mariana Fagundes 
Arti sta 

1.923 341 mil 2.683 
Publicações Seguidores Seguindo 

DEUS,FAMÍLIA,ENERGIA e SENTIMENTO, CANTORA que 
ama oq faz! Espero que goste Não sou só oq parece V 
Shows: ( 62) 999014870 · .. 1
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-.j Assista Coração Zero Bala (,/' ... ,,;,: ·.,: J·o ; ,.1:: , ,., o 
youtu.be/hH7ymRO9huQ 
Ver tradução 
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9. FORMA DE PAGAMENTO 
9.1 O pagamento, será realizado de forma parcelada sendo 50% do valor do contrato será realizado no ato ', , ·•i[ ,.J ) 

da assinatura do mesmo R$ 34.500,00 (Trinta e quatro mil e quinhentos reais) e o restante será pago após a 
confirmação do show, e a partir da apresentação formal das notas fiscais/ faturas ou recibos devidamente 
atestados e aferidos pelo setor competente e em conformidade com as condições e das ordens de serviço 
emitidas. a 
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