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PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

 
ÓRGÃO: O MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO-GO/ SECRETARIA DE TURISMO 
 
DEPARTAMENTO: Departamento de Licitação 
 
INEXIGIBILIDADE: 010/2017 
 
OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO PARA A REALIZAÇÃO DO 12º FESTIVAL 
GASTRONÔMICO ESPORTIVO E CULTURAL DE SÃO SIMÃO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 13 A 
16 DE ABRIL DE 2017. 
 
Nº DO PROCESSO: 025/2017 
 
CNPJ: 12.106.998/0001-92 
 
RAZÃO SOCIAL: COLINA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA 
 
FUNDAMENTO LEGAL: A contratação pretendida está em conformidade com o disposto no Art. 
25, inciso III da Lei Federal nº. 8.666/93 que diz o seguinte:  
“Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:  
[...]  
III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de 
empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião 
pública.” 
 
JUSTIFICATIVA: O 12º Festival Gastronômico acontece tradicionalmente no município, 
combinando harmoniosamente e prazerosamente, gastronomia e lazer. Delícias da culinária 
goiana e regional com um toque de sofisticação, uma programação dos shows que agrada a 
todos os gostos e muito lazer reunido num cenário paradisíaco. É assim o Festival Gastronômico, 
Esportivo e Cultural de São Simão, com 12 anos consecutivos e recheado com muitas novidades 
que vão marcar essa edição que será histórica. O evento, um dos mais esperados pela população 
da cidade e turistas, acontecerá entre os dias 13 a 16 de abril (Quinta-Feira Santa a Domingo de 
Páscoa). Sempre acontecendo e trazendo muitas famílias com um ambiente muito atraente e 
saudável, com isso movimentando o município crescendo conforme sua realização se 
transformando durante o evento, trazendo grande diversidade de “pratos” típicos da região. 
Além da boa comida, contando ainda com feiras de artesanato, campeonato de esportes e os 
shows para a diversificação e entretenimento. 
 
RESPONSÁVEL PELA DECLARAÇAO DE DISPENSA: Glenea de Brito Costa 
 
CARGO: Diretora de Licitação 
 
VALOR ESTIMADO R$ 208.000,00 
 

Glenea de Brito Costa 
Diretora de Licitação 

 
 


