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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 83/2021  
PROCESSO Nº 776/2021 

 
  OBJETO – Contratação de show musical de “CHARLES MASTER” e “THE 
TRAVELLERS COUNTRY ROCK”, para apresentação durante a realização do evento "Carros 
Antigos", que será realizado no período de 05 a 07/11/2021, de acordo com as especificações 
abaixo:  

EMPRESA: J10 MUSICAL E PRODUTORA LTDA 
CNPJ: 42.950.260/0001-78 

Item 
 nº 

Código Especificação Quantidade Unidade Valor Total R$ 

1 78459 Show musical com a banda "The Travellers 
Country Rock",  apresentação com no mínimo 
1h30min de duração, durante o evento "Carros 
Antigos" a realizar-se no Parque de Exposição 
Jayme Canet Junior no dia 05/11.   

01 SERV 15.000,00 

 
EMPRESA: MASTER & CIA LTDA 
CNPJ: 08.277.927/0001-85 

Item 
 nº 

Código Especificação Quantidade Unidade Valor Total R$ 

2 78461 Show musical com o artista "Charles Master",  
apresentação com no mínimo 1h30min de 
duração, durante o evento "Carros Antigos" a 
realizar-se no Parque de Exposição Jayme 
Canet Junior, no dia 06/11.    

01 SERV 22.500,00 

 
Valor Total do processo de Inexigibilidade de Licitação nº 83/2021: R$ 37.500,00 (trinta e sete mil 
e quinhentos reais). 
 

JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 25, inc. III, da Lei 
nº 8.666/93. 
- Acontece em nossa cidade de dois em dois anos o encontro de carros antigos que é realizado 
no parque de exposições “Jaime Canet Júnior”. O evento traz carros antigos não somente da 
cidade, mas de toda região do sudoeste, várias marcas, modelos e estilos customizados de 
carros se fazem presente sendo como atrações principais. O evento também conta com o festival 
de food truck, workshop de cerveja, parque de diversões para as crianças, almoço beneficente 
fornecido pela APMIF, exposição do memorial de Francisco Beltrão, entre outros atrativos. 
Também acontecem apresentações artísticas de bandas musicais renomadas e também 
regionais. 
A Prefeitura de Francisco Beltrão e o Departamento de Cultura como apoio a este evento, se 
compromete com ajuda de custo de duas bandas musicais: "The Travellers Country Rock" e 
"Charles Master", artistas reconhecidos e admirados pelo grande público, principalmente do Sul 
do Brasil, como pode ser constatado em material anexo ao presente.  
 
- 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 
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preferencialmente com produções próprias (cena musical) além de cotações que coubessem 
dentro do valor disponibilizado pela administração Municipal para o evento. Dessa forma 
conseguiremos realizar um grande evento com a equalização dos recursos disponibilizados 
orçados para esse acontecimento.  
 
-Para a contratação, utilizaremos a modalidade de Inexigibilidade, conforme a lei 8.666/93,  
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. 
 

Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

4770 07.005 13.392.1301.2.053 3.3.90.39.22.00 000 

Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente dispensa de 
licitação são oriundos da receita própria do município.   

 
A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação das 

empresas: J10 MUSICAL E PRODUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 42.950.260/0001-78, 
estabelecida na Rua Andrea Pontin, nº 86, Sala 303, Centro, CEP: 95.185-000 na cidade de Carlos 
Barbosa/RS, e MASTER & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.277.927/0001-85, 
estabelecida na Rua Livramento, nº 526, Bairro Santana, CEP: 90.640-130, na cidade de Porto 
Alegre/RS, considerando o que consta no Artigo 25, Inc. III, da Lei Federal nº 8.666/93 e o 
contido no Termo de Referência que integra o presente processo.   
 

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

Francisco Beltrão/PR, 21 de outubro de 2021 
 
 
 

Alex Bruno Chies 
Presidente da Comissão de Licitação  

 
 
 

Daniela Raitz 
Membro da Comissão de Licitação 

 

 

 
 
 


