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DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DOD) - Nº 010/2022 
 

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT 

SETOR REQUISITANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO 

RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA 

E-MAIL: compras.semde@sorriso.mt.gov.br TELEFONE: 066 3545-1431 

 

1. Objeto da Licitação: 

CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ARTÍSTICO (DUPLA ZÉ NETO E CRISTIANO), PARA 
REALIZAÇÃO DE SHOW DA 33ª EXPORRISO (EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA, 
COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SORRISO-MT). 

 

2. Justificativa da necessidade da contratação/ aquisição do serviço ou produto: 

O presente termo de referência tem como finalidade a contratação empresarial artística, com 
apresentação de show nacional; incluído o cachê; para atender o município de Sorriso-MT. 
Conforme Reunião N° 02/2022 realizada em 3 de março de 2022 na CDL Sorriso-MT, onde 
foram debatidos a possibilidade e a data de realização da Exporriso, foram ouvidas as opiniões 
dos presentes e definido para que fosse levado a Câmara Municipal de Sorriso-MT a sugestão 
de que o município custeasse os shows de todos os dias do evento sem que houvesse 
cobrança de ingresso para os munícipes e visitantes, o que foi acatado e aprovado através de 
Lei Municipal Nº 3.224, de 15 de março de 2022, que autorizou o Poder Executivo a abrir 
Crédito Adicional Suplementar destinado a contratação de 04 (quatro) shows musicais, com 
portões abertos e acesso livre ao público, em comemoração ao 36º aniversário de 
emancipação político-administrativa do município de Sorriso-MT, nos termos do artigo 41, 
inciso I da Lei 4.320/64, no valor de até R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Sendo assim, 
conforme proposta e agenda dos artistas, o show definido para o dia 12 de maio de 2022 será 
o da dupla “Zé Neto e Cristiano”. 
A Exposição Agropecuária, Comercial e Industrial de Sorriso-MT é um dos principais eventos 
do calendário sorrisense, buscando proporcionar a divulgação do município, sendo uma 
oportunidade para produtores rurais e os empresários da região apresentarem seus produtos 
ao público, visando a realização de negócios, apresentação de empresas agropecuárias e de 
outros ramos de atividade econômica. A cada ano o evento vem apresentando um sucesso 
maior em público e investimentos para realização da festa. A feira agropecuária possui noites 
de rodeio, apresentação de cantores locais e shows nacionais, garantindo ao público de todas 
as idades e classes sociais, uma festa segura e exultante, trazendo consigo uma 
movimentação econômica no comércio local com inúmeras empresas contratadas para montar 
a infraestrutura necessária para atender adequadamente a sociedade, além das empresas 
prestadoras de serviços na área de sonorização e iluminação, segurança, alimentos, bebidas, 
e demais necessários para que a festa seja um sucesso. Todo este lazer com padrões de 
comodidade e segurança é oferecido ao público com entrada gratuita no período de 11 a 14 
de maio de 2022. 

 

3. Quantitativo do serviço/produto a ser contratado ou adquirido: 

CONFORME ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. 
LISTA DE COMPRAS N° 176/2022.  

 

4. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação do serviço ou aquisição dos 
produtos: 

Maio-2022. 
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5. Check List Final de Formalização do Processo 

(X) Parecer Contábil; 
( ) Cotações (Orçamentos/ Atas); 
(X) Lista de compras 
(X) Termo de Referência (02 Vias Assinadas e vistadas); 
( ) Balizamento e quantitativos (Planilha); 
(X ) Documentação do Fornecedor para o CRC (Quando for Dispensa ou Inexigibilidade). 

 

6. Indicação do membro da equipe de planejamento e o responsável pela fiscalização: 

-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO: 
TITULAR: SANDRONEIA APARECIDA KLAUSS. 
SUBSTITUTO: LEONARDO KOZAK. 

Sorriso – MT, 16 de março de 2022. 
 

_________________________________________ 
Responsável pela Formalização da Demanda 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
SECRETÁRIO CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA 


