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OFÍCIO Nº 128/2021                                                                             Altamira/PA, 05 de novembro de 2021                       

AO: 

Sr. RODOLFO RÉGIS NOGUEIRA CABRAL 

Pregoeiro 

 

NESTA 

 

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO 

Senhor Pregoeiro, 

 Ao cumprimenta-lo, vimos solicitar que vosso setor realize o Processo Licitatório para 

Constituem objeto do presente certame, a seleção de propostas com o objetivo contratação de empresa para 

locação de equipamentos de iluminação, de sonorização, placas de fechamento, e contratação de show de caráter 

local e regional para realização do evento “Presente de Natal” realizado no período 04 de dezembro de 2021 a 

04 de janeiro de 2022, através da Prefeitura de Altamira, conforme especificações contidas no termo de 

referência. constante no PBS nº 059/2021-PMA, em anexo e em conformidade com a justificativa abaixo 

especificado: 

 

               JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

O referido processo para a contratação do objeto, visa suprir as demandas anual da Prefeitura Municipal de 

Altamira/PA, em suas atividades para realização do Projeto “Presente de Natal”  

É notório a importância da contratação dos serviços deste objeto, afim de melhor cumprir o projeto e 

programações do “Presente de Natal”, vista que, o órgão não possui estes itens e serviços próprios. 

O evento realizado pela PMA, têm importância significativa para a consecução dos objetivos definidos para 

este lindo projeto ao promoverem maior contato e troca entre os organizadores e o público alvo; maior 

capacitação e orientação e maior transparência nos planos do governo, quando instigam, imprimem, e fomentam 

os mais variados assuntos.        

Sendo assim, é necessária a contratação de itens equipamentos, estruturas e serviços não fixos, que permitam a 

boa divulgação e execução, organizando e comunicando a transparência deste órgão.  

Prezando a transparência, a contratação de serviços de divulgação móvel, por exemplo, vem da necessidade de 

via distritos canais, atingir um público maior durante os eventos, permitindo a sensibilização do público alvo a 

participar e interagir. 

Portanto, os itens abrangidos neste Termo de Referência são extremamente necessários para a boa execução 

deste evento realizados pela PMA onde a mesma não dispõem dos materiais e serviços, dentro das 

especificações e qualidades necessárias à correta realização dos eventos.  

O projeto Presente de Natal irá ser realizado na Orla da Cidade com data de abertura para o dia 04 de dezembro 

de 2021, haverá apresentações musicais, chegada do Papai Noel, inauguração das luzes de Natal e brincadeiras 

para a criançada. 

A alegria será contagiante da abertura do Presente de Natal e irá reacender as esperanças, e elevar a autoestima 

e fortalecerá a fé no que vem pela frente. E é tudo o que precisamos pra valorizar a vida, pra cuidar mais de nós 

e de quem amamos. 
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O projeto Presente de Natal tem o objetivo de trazer o espírito de Natal, e tocar os corações de Altamirenses de 

todas as idades e nos relembrar a fraternidade, que é muito necessária nos tempos de hoje. 

E durante o mês de dezembro contará com diversas atividades como:  

- Abertura do Natal prevista para o dia 04 de dezembro de 2021 com inauguração das luzes de Natal, chegada 

do Papai Noel, Show com o cantor Fernando Mendes.  

no decorrer da semana irá acontecer diversos shows locais na concha acústica e na Praça Matias, onde será 

organizado também uma Feira da Economia Criativa Cultural, que irá mostrar diversos produtos da cultura 

indígena e dos artesões de Altamira.  

O Projeto Presente de Natal irá ter participação de Grupos de Dança da SEMEL/SECULT como a New Dance, 

a Banda Municipal, Desfile de Bandas e Fanfarra, o grupo Dança em Movimento, Música ao vivo com vozes 

locais, como Vozes do Xingu, Fabinho e Genilson, Chaguinha, Ângela Batidão e Emerson dos Teclados, 

Gustavo Paixão,  Beth Correia, Ney.com, Jessica Lins, entre muitos outros que irão dividir o palco do Projeto 

Presente de Natal.  

O evento contará também com apresentação de Bandas de Rock do projeto “Rock in Rio Xingu”, Festival de 

Bandas Sinfônicas, Show de Guilherme Arantes, Show Disney dança em movimento em especial para as 

crianças, apresentações de grupos de teatro de Altamira, e show da Virada, que irá acontecer no dia 31 de 

dezembro 2021 com apresentação da Banda Banzeiro e Show de Lia Sofia.   

O projeto terá a casa do Papai Noel que estará todos os dias recebendo as crianças, também localizado na Orça 

da Cidade.  

Este lindo evento tem o objetivo de encantar pessoas de todas as idades, logo, a Prefeitura Municipal de 

Altamira - PA, deseja tornar essa data especial e um momento aprazível para a população, além de aproveitar 

melhor as áreas de lazer e impulsionar as atividades econômicas no município. 

 

 

 

 

 

CORDIALMENTE, 

 

 

 
 

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA 

Prefeito Municipal de Altamira/PA 
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