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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 13/2019  
PROCESSO Nº 142/2019 

 
  OBJETO – Contratação de Show Musical da dupla Matogrosso e Mathias, para 
apresentação no dia 30 de abril, no calçadão da praça Eduardo Virmond Suplicy, em comemoração ao 
dia do trabalhador, de acordo com as especificações abaixo:  

FORNECEDOR: B4 PRODUÇÕES ARTISTICAS EIRELI 

CNPJ: 17.796.451/0001-80 

Item Código  Especificação Valor total R$ 

1 66934 Show com a Dupla Sertaneja Matogrosso e Mathias,  no dia 30 de abril 
de 2019 a partir das 21:00 horas, com duração mínima de 1:30 (Uma 
hora e trinta minutos).  

97.000,00 

 
JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 25, alínea III, da 

Lei nº 8.666/93. 
A comemoração do dia do trabalhador é um dos feriados nacionais mais importantes 

do calendário nacional. Há alguns anos a Administração Municipal vem recuperando a tradição de 
homenagear a força trabalhadora de nossa cidade e região, realizando um grande evento, que marque 
e valorize esse dia para todos aqueles que com seus esforços contribuem para o crescimento de nossa 
Cidade e País. Dando continuidade a este projeto, neste ano a Prefeitura Municipal promoverá um 
Show Musical na Praça Central da Dupla Sertaneja Matogrosso e Mathias, sendo esta originária dos 
anos 70, reconhecida nacionalmente por seu estilo musical – sertanejo raiz – estilo esse que possui 
uma grande ligação em nossa região pela herança cultural passada de geração a geração.  Além 
disso, a dupla Matogrosso e Mathias tem a alcunha de a “mais romântica do Brasil” com várias músicas 
que fizeram e fazem sucesso até hoje, tendo lançado em sua carreira aproximadamente 28 
discografias, entre LP, CD e DVD, o que agrega a dupla uma bagagem de sucessos exclusivos. 

A contratação do show inclui despesas com a produção, sonorização e iluminação do 
show, além de despesas com hospedagem, locomoção e despesas do camarim, bem como outras 
despesas diretas e indiretas decorrentes da montagem e desinstalação dos equipamentos citados 
acima. 

Estamos anexando a este processo Notas Fiscais de serviços prestados pela empresa 
a ser contratada para comprovação de que o valor cobrado pela mesma está abaixo do preço praticado. 
 

Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 
DOTAÇÕES 

Exercício 
da 
despesa 

Conta da 
despesa 

Funcional programática Fonte de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da fonte 

2019 3510 07.005.13.392.1301.2054 0 3.3.90.39.22.00 Do Exercício 

 
Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente 

inexigibilidade de licitação são oriundos da receita própria do município.   
 
A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação da 

empresa B4 PRODUÇÕES ARTISTICAS EIRELI, inscrita no CNPJ  sob o nº 17.796.451/0001-80, 
estabelecida na Alameda BARAO DE LIMEIRA, 1348, APT 11 - CEP: 01202000 - Bairro CAMPOS 
ELISEOS, na cidade de São Paulo/SP, considerando o que consta no Artigo 25, Inciso III, da Lei de 
Licitações nº 8.666/93. 



 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103  Página 2 

 

  
 

A Comissão Permanente de Licitação submete este processo a apreciação e parecer 
da Assessoria Jurídica do Município. 
 

Francisco Beltrão, 01 de março de 2019. 
 
 

Nileide T. Perszel 
Presidente da Comissão de Licitações 

 
De acordo com a inexigibilidade de licitação nº 13/2019, em 01 de março de 2019. 
 
 

Antonio Pedron 
Prefeito Municipal em exercício 

 
 
 
 


