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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 74/2021 
PROCESSO Nº 680/2021  

 
OBJETO – Contratação da apresentação de shows musicais durante a realização do evento em 

comemoração à 15ª Semana Farroupilha, no período de 01 e 02 de outubro de 2021, de acordo com as especificações 
abaixo: 

Item Código Especificação Valor total R$ 

1 78221 Contratação da empresa TATIANA TETZLAFF OLIVEIRA, para apresentação de 
show musical com a dupla CEZAR OLIVEIRA e ROGERIO MELO, com duração de, 
no mínimo uma hora e trinta minutos, no evento em comemoração a 15ª Semana 
Farroupilha, a realizar-se no Teatro UNISEP de Francisco Beltrão-PR, no dia 
01/10/2021.  

16.900,00 

2 78222 Contratação da empresa LEONEL DA SILVA GOMES, para apresentação de show 
musical do artista LEONEL GOMES, com duração de, no mínimo uma hora e trinta 
minutos, no evento em comemoração a 15ª Semana Farroupilha, a realizar-se no 
Teatro UNISEP de Francisco Beltrão-PR, no dia 01/10/2021. 

14.000,00 

3 78223 Contratação da empresa CARAY DE MORAES GUEDES, para apresentação de show 
musical do GRUPO JORGE GUEDES E FAMILIA, com duração de, no mínimo uma 
hora e trinta minutos, no evento em comemoração a 15ª Semana Farroupilha, a 
realizar-se no Teatro UNISEP de Francisco Beltrão-PR, no dia 02/10/2021. 

19.200,00 

VALOR TOTAL                                                                                                                                                                                50.100,00 

Fundamentação: Enquadramento no Artigo 25, III da Lei 8.666/93.  
JUSTIFICATIVA:  
O Sudoeste do Paraná foi criado principalmente a partir da migração de Gaúchos para a nossa região. 

Por isso de nossa ligação extremamente forte com a Cultura e costumes do Rio Grande Do Sul. Essa Ligação de nossa 
colonização é facilmente constatada através da música onde podemos verificar uma predominância de músicas 
gauchescas como de preferência de nossos cidadãos.  

Os principais shows serão realizados pelos artistas: César Oliveira e Rogério Melo, Leonel Gomes e Jorge 
Guedes e Família, artistas reconhecidos e admirados pelo grande público, principalmente do Sul do Brasil, como pode 
ser constatado em material anexado ao presente processo.  

Dado a importância do evento e ao grande volume de artistas profissionais ou não que atuam nesse 
segmento musical, foi utilizado como fator para possibilitar a escolha dos profissionais a se apresentarem, além do 
estilo gauchesco, o fato de terem certa relevância e reconhecimento nesse segmento. Para possibilitar essa escolha da 
maneira mais profissional e aberta possível, foi definido como fator de escolha a prioridade para profissionais do 
segmento que já tenham CD gravados e preferencialmente com produções próprias (cena musical) além de cotações 
que coubessem dentro do valor disponibilizado pela administração Municipal para o evento. Dessa forma conseguimos 
realizar um grande evento com a equalização dos recursos disponibilizados orçados para o mesmo.  

Para a contratação utilizaremos a modalidade de Inexigibilidade, conforme a lei nº 8.666/93, Art 25.  
“É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial: parágrafo 

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.” 

Os recursos destinados ao pagamento dos serviços de que trata o presente edital, são vinculados ao 
próprio Município. 

Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

4910 07.005 13.392.1301.2.053 3.3.90.39.22.00 000 

 
A Comissão Permanente de Licitações considerando o que consta no Artigo 25, Inciso III, da Lei de 

Licitações nº 8.666/93, é de parecer favorável a contratação das empresas: 
1 – LEONEL DA SILVA GOMES, CNPJ 93.512.804/0001-50, estabelecida na Rua Silveira Martins, nº 1062, 
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CEP 97.573-510, na cidade de Santana do Livramento – RS; 
 2 – TATIANA TETZLAFF OIVEIRA, CNPJ 39.315.750/0001-98, estabelecida na Avenida Farroupilha, nº 

2959, CEP 92.025-415, Bairro Nossa Senhora das graças, na cidade de Canoas – RS; e 
3 – CARAY DE MORAES GUEDES, CNPJ 19.087.706/0001-60, estabelecida na Rua Treze de Maio, nº 658, 

centro, CEP 97.800-000 na cidade de São Luiz Gonzaga – RS. 
 
A Comissão Permanente de Licitação submete este processo a apreciação e parecer da Assessoria 

Jurídica do Município. 
 

Francisco Beltrão, 17 de setembro de 2021. 
 
 

Alex Bruno Chies 
Presidente da Comissão de Licitações 

 
 

De acordo com a Inexigibilidade de Licitação nº 74/2021, em 17 de setembro de 2021. 
 
 

Cleber Fontana 
Prefeito Municipal 


