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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 15/2022  

PROCESSO Nº 153/2022 - EDITAL 

 

 OBJETO – Contratação de shows musicais de valores artísticos do Município, para apresentações 

durante a realização da EXPOBEL 2022, nos dias 07 e 08 de março de 2022, de acordo com as especificações 

abaixo:  

CONTRATADO: ADAIR CARLOS MACHADO 

CPF Nº: 525.053.919-04 

Item nº Código Especificação Valor R$ 

1 79667 Show musical com a banda CLUBE DA VIOLA para apresentação 

durante o evento "Expobel 2022" a realizar-se no Parque de Exposição 

Jaime Cannet Junior no dia 08/03/2022 com início às 20H:55M com 

duração de no máximo 25 (vinte e cinco minutos). As despesas com 

produção, hospedagem, alimentação, locomoção e suprimentos do 

camarim entre outras diretas e indiretas para a realização da 

apresentação serão por conta da contratada. Cabendo a contratante, 

as despesas com licenças, palco, som, iluminação, estrutura camarim, 

geradores e Painel de LED.    

1.257,69 

 

CONTRATADO: BRAZ DELSO CLUZENI 

CPF Nº 092.485.289-53 

Item nº Código Especificação Valor R$ 

2 79668 Show musical com JOÃO PEDRO CLUZENI para apresentação 

durante o evento "Expobel 2022" a realizar-se no Parque de 

Exposição Jaime Cannet Junior no dia 08/03/2022 com início às 

18h:35m com duração de no máximo 25 (vinte e cinco minutos). As 

despesas com produção, hospedagem, alimentação, locomoção e 

suprimentos do camarim entre outras diretas e indiretas para a 

realização da apresentação serão por conta da contratada. Cabendo a 

contratante, as despesas com licenças, palco, som, iluminação, 

estrutura camarim, geradores e Painel de LED.    

1.257,69 

 

CONTRATADO: CÉLIO ROBERTO EYNG 

CPF Nº: 026.102.359-41 

Item nº Código Especificação Valor R$ 

3 79669 Show musical com BETO EYNG para apresentação durante o evento 

"Expobel 2022" a realizar-se no Parque de Exposição Jaime Cannet 

Junior no dia 08/03/2022 com início às 22H:05M com duração de no 

máximo 25 (vinte e cinco minutos). As despesas com produção, 

hospedagem, alimentação, locomoção e suprimentos do camarim 

entre outras diretas e indiretas para a realização da apresentação 

serão por conta da contratada. Cabendo a contratante, as despesas 

com licenças, palco, som, iluminação, estrutura camarim, geradores e 

Painel de LED.    

1.257,69 

 

CONTRATADO: CLEBER RAFAEL AGUIAR 

CPF Nº: 086.333.369-95 

Item nº Código Especificação Valor R$ 

4 79670 Show musical com CLEBER AGUIAR para apresentação durante o 1.257,69 
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evento "Expobel 2022" a realizar-se no Parque de Exposição Jaime 

Cannet Junior no dia 08/03/2022 com início às 23H:50M  com 

duração de no máximo 25 (vinte e cinco minutos). As despesas com 

produção, hospedagem, alimentação, locomoção e suprimentos do 

camarim entre outras diretas e indiretas para a realização da 

apresentação serão por conta da contratada. Cabendo a contratante, 

as despesas com licenças, palco, som, iluminação, estrutura 

camarim, geradores e Painel de LED.    

 

CONTRATADO: FRANCIEL ELIZANDRO ROSIN 

CPF Nº: 047.648.609-29 

Item nº Código Especificação Valor R$ 

5 79671 Show musical com ZURETA ROSIN E FABIANO para 

apresentação durante o evento "Expobel 2022" a realizar-se no 

Parque de Exposição Jaime Cannet Junior no dia 07/03/2022 com 

início às 23H:15M com duração de no máximo 25 (vinte e cinco 

minutos). As despesas com produção, hospedagem, alimentação, 

locomoção e suprimentos do camarim entre outras diretas e 

indiretas para a realização da apresentação serão por conta da 

contratada. Cabendo a contratante, as despesas com licenças, palco, 

som, iluminação, estrutura camarim, geradores e Painel de LED.   

1.257,69 

 

CONTRATADA: HELOÍSA RAFAELA BRANCALIONE 

CPF Nº: 097.707.219-30  

Item nº Código Especificação Valor R$ 

6 79672 Show musical com HELO E ANDRE para apresentação durante o 

evento "Expobel 2022" a realizar-se no Parque de Exposição Jaime 

Cannet Junior no dia 07/03/2022 com início às 00H:25M com 

duração de no máximo 25 (vinte e cinco minutos). As despesas com 

produção, hospedagem, alimentação, locomoção e suprimentos do 

camarim entre outras diretas e indiretas para a realização da 

apresentação serão por conta da contratada. Cabendo a contratante, 

as despesas com licenças, palco, som, iluminação, estrutura 

camarim, geradores e Painel de LED.    

1.257,69 

 

CONTRATADO: JOÃO GRATIERI JÚNIOR 

CPF Nº: 117.510.359-48 

Item nº Código Especificação Valor R$ 

7 79673 Show musical com MUH REC E ALEXANDRIA para apresentação 

durante o evento "Expobel 2022" a realizar-se no Parque de 

Exposição Jaime Cannet Junior no dia 08/03/2022 com início às 

20H:20M com duração de no máximo 25 (vinte e cinco minutos). As 

despesas com produção, hospedagem, alimentação, locomoção e 

suprimentos do camarim entre outras diretas e indiretas para a 

realização da apresentação serão por conta da contratada. Cabendo 

a contratante, as despesas com licenças, palco, som, iluminação, 

estrutura camarim, geradores e Painel de LED.    

1.257,69 

 

CONTRATADO: JOACIR ANTONIOLLI JÚNIOR 
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CPF Nº: 072.391.549-04 

Item nº Código Especificação Valor R$ 

8 79674 Show musical com MARRECAS RIVER BLUES para apresentação 

durante o even to "Expobel 2022" a realizar-se no Parque de 

Exposição Jaime Cannet Junior no dia 08/03/2022 com início às 

19H:10M com duração de no máximo 25 (vinte e cinco minutos). As 

despesas com produção, hospedagem, alimentação, locomoção e 

suprimentos do camarim entre outras diretas e indiretas para a 

realização da apresentação serão por conta da contratada. Cabendo 

a contratante, as despesas com licenças, palco, som, iluminação, 

estrutura camarim, geradores e Painel de LED.    

1.257,69 

 

CONTRATADO: JOSIAS DA SILVA TONELLO 

CPF Nº: 046.186.209-35  

Item nº Código Especificação Valor R$ 

9 79675 Show musical com BANDA MUSIARTE para apresentação durante 

o evento "Expobel 2022" a realizar-se no Parque de Exposição Jaime 

Cannet Junior no dia 07/03/2022 com início às 01H:00M com 

duração de no máximo 25 (vinte e cinco minutos). As despesas com 

produção, hospedagem, alimentação, locomoção e suprimentos do 

camarim entre outras diretas e indiretas para a realização da 

apresentação serão por conta da contratada. Cabendo a contratante, 

as despesas com licenças, palco, som, iluminação, estrutura 

camarim, geradores e Painel de LED.    

1.257,69 

10 79676 Show musical com JOSIAS E SAMUEL TONELLO para 

apresentação durante o evento "Expobel 2022" a realizar-se no 

Parque de Exposição Jaime Cannet Junior no dia 08/03/2022 com 

início às 21H:30M com duração de no máximo 25 (vinte e cinco 

minutos). As despesas com produção, hospedagem, alimentação, 

locomoção e suprimentos do camarim entre outras diretas e 

indiretas para a realização da apresentação serão por conta da 

contratada. Cabendo a contratante, as despesas com licenças, palco, 

som, iluminação, estrutura camarim, geradores e Painel de LED.    

1.257,69 

 

CONTRATADO: LUAN DE OLIVEIRA 

CPF Nº: 031.157.620-62 

Item nº Código Especificação Valor R$ 

11 79677 Show musical com DO MATU para apresentação durante o evento 

"Expobel 2022" a realizar-se no Parque de Exposição Jaime Cannet 

Junior no dia 07/03/2022 com início às 20H:55M com duração de no 

máximo 25 (vinte e cinco minutos). As despesas com produção, 

hospedagem, alimentação, locomoção e suprimentos do camarim 

entre outras diretas e indiretas para a realização da apresentação 

serão por conta da contratada. Cabendo a contratante, as despesas 

com licenças, palco, som, iluminação, estrutura camarim, geradores 

e Painel de LED.    

1.257,69 

 

CONTRATADA: LUCIANE PONTEL 

CPF Nº: 383.623.618-40 
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Item nº Código Especificação Valor R$ 

12 79678 Show musical com ARLANDRIA para apresentação durante o 

evento "Expobel 2022" a realizar-se no Parque de Exposição Jaime 

Cannet Junior no dia 08/03/2022 com início às 22H:40M com 

duração de no máximo 25 (vinte e cinco minutos). As despesas com 

produção, hospedagem, alimentação, locomoção e suprimentos do 

camarim entre outras diretas e indiretas para a realização da 

apresentação serão por conta da contratada. Cabendo a 

contratante, as despesas com licenças, palco, som, iluminação, 

estrutura camarim, geradores e Painel de LED.    

1.257,69 

 

CONTRATADA: MÁRCIA DALAZEM 

CPF Nº: 074.074.069.52 

Item nº Código Especificação Valor R$ 

13 79679 Show musical com grupo IMPÉRIO DA VANERA para 

apresentação durante o evento "Expobel 2022" a realizar-se no 

Parque de Exposição Jaime Cannet Junior no dia 07/03/2022 com 

início às 22H:05M com duração de no máximo 25 (vinte e cinco 

minutos). As despesas com produção, hospedagem, alimentação, 

locomoção e suprimentos do camarim entre outras diretas e 

indiretas para a realização da apresentação serão por conta da 

contratada. Cabendo a contratante, as despesas com licenças, palco, 

som, iluminação, estrutura camarim, geradores e Painel de LED.    

1.257,69 

 

CONTRATADO: MATHEUS VELLOZO BERTTIM 

CPF Nº: 029.326.370-10 

Item nº Código Especificação Valor R$ 

14 79680 Show musical com PAGODE ALTO ASTRAL para apresentação 

durante o evento "Expobel 2022" a realizar-se no Parque de 

Exposição Jaime Cannet Junior no dia 07/03/2022 com início às 

20H:20M com duração de no máximo 25 (vinte e cinco minutos). As 

despesas com produção, hospedagem, alimentação, locomoção e 

suprimentos do camarim entre outras diretas e indiretas para a 

realização da apresentação serão por conta da contratada. Cabendo 

a contratante, as despesas com licenças, palco, som, iluminação, 

estrutura camarim, geradores e Painel de LED.    

1.257,69 

 

CONTRATADA: SANTINA LUIZA TREVIZAN RISSO 

CPF Nº 031.106.539-23 

Item nº Código Especificação Valor R$ 

15 79681 Show musical com JAURI E MAYSTER para apresentação durante 

o evento "Expobel 2022" a realizar-se no Parque de Exposição Jaime 

Cannet Junior no dia 07/03/2022 com início às 19H:45M com 

duração de no máximo 25 (vinte e cinco minutos). As despesas com 

produção, hospedagem, alimentação, locomoção e suprimentos do 

camarim entre outras diretas e indiretas para a realização da 

apresentação serão por conta da contratada. Cabendo a contratante, 

as despesas com licenças, palco, som, iluminação, estrutura 

camarim, geradores e Painel de LED.    

1.257,69 
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CONTRATADO: WELLINGTON BRIAN CASALI DE LARA 

CPF Nº: 079.014.869-29 

Item nº Código Especificação Valor R$ 

16 79682 Show musical com FELIPE LARA para apresentação durante o 

evento "Expobel 2022" a realizar-se no Parque de Exposição Jaime 

Cannet Junior no dia 08/03/2022 com início às 00H:25M com 

duração de no máximo 25 (vinte e cinco minutos). As despesas com 

produção, hospedagem, alimentação, locomoção e suprimentos do 

camarim entre outras diretas e indiretas para a realização da 

apresentação serão por conta da contratada. Cabendo a contratante, 

as despesas com licenças, palco, som, iluminação, estrutura 

camarim, geradores e Painel de LED.    

1.257,69 

 

CONTRATADO: GABRIEL SOSTER SANZOVO 

CPF Nº: 043.561.049-00 

Item nº Código Especificação Valor R$ 

17 79683 Show musical com TORMENTOR para apresentação durante o 

evento "Expobel 2022" a realizar-se no Parque de Exposição Jaime 

Cannet Junior no dia 07/03/2022 com início às 21H:30M com 

duração de no máximo 25 (vinte e cinco minutos). As despesas com 

produção, hospedagem, alimentação, locomoção e suprimentos do 

camarim entre outras diretas e indiretas para a realização da 

apresentação serão por conta da contratada. Cabendo a contratante, 

as despesas com licenças, palco, som, iluminação, estrutura 

camarim, geradores e Painel de LED.    

1.257,69 

 

CONTRATADA: ANA MARIA LUNARDI GERBER 

CPF Nº: 093.567.909-06 

Item nº Código Especificação Valor R$ 

18 79684 Show musical com ANNA GERBER para apresentação durante o 

evento "Expobel 2022" a realizar-se no Parque de Exposição Jaime 

Cannet Junior no dia 08/03/2022 com início às 01H:00M com 

duração de no máximo 25 (vinte e cinco minutos). As despesas com 

produção, hospedagem, alimentação, locomoção e suprimentos do 

camarim entre outras diretas e indiretas para a realização da 

apresentação serão por conta da contratada. Cabendo a contratante, 

as despesas com licenças, palco, som, iluminação, estrutura 

camarim, geradores e Painel de LED.    

1.257,69 

 

CONTRATADA: MICHELE CRISTINA DA SILVEIRA DUTRA 

CPF Nº: 026.639.139-79 

Item nº Código Especificação Valor R$ 

19 79685 Show musical com MICHELE E FERNANDO para apresentação 

durante o evento "Expobel 2022" a realizar-se no Parque de 

Exposição Jaime Cannet Junior no dia 07/03/2022 com início às 

22H:40M com duração de no máximo 25 (vinte e cinco minutos). 

As despesas com produção, hospedagem, alimentação, locomoção 

e suprimentos do camarim entre outras diretas e indiretas para a 

1.257,69 
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realização da apresentação serão por conta da contratada. 

Cabendo a contratante, as despesas com licenças, palco, som, 

iluminação, estrutura camarim, geradores e Painel de LED.   

20 79686 Show musical com MICHEL DUTRA para apresentação durante o 

evento "Expobel 2022" a realizar-se no Parque de Exposição Jaime 

Cannet Junior no dia 08/03/2022 com início às 18H:00M com 

duração de no máximo 25 (vinte e cinco minutos). As despesas 

com produção, hospedagem, alimentação, locomoção e 

suprimentos do camarim entre outras diretas e indiretas para a 

realização da apresentação serão por conta da contratada. 

Cabendo a contratante, as despesas com licenças, palco, som, 

iluminação, estrutura camarim, geradores e Painel de LED.    

1.257,69 

 

CONTRATADO: JACKSON JÚNIOR IACZNSKI 

CNPJ Nº 20.840.402/0001-01 

Item nº Código Especificação Valor R$ 

21 79687 Show musical com FRED E GABRIEL para apresentação durante 

o evento "Expobel 2022" a realizar-se no Parque de Exposição 

Jaime Cannet Junior no dia 07/03/2022 com início às 19H:10M com 

duração de no máximo 25 (vinte e cinco minutos). As despesas 

com produção, hospedagem, alimentação, locomoção e 

suprimentos do camarim entre outras diretas e indiretas para a 

realização da apresentação serão por conta da contratada. 

Cabendo a contratante, as despesas com licenças, palco, som, 

iluminação, estrutura camarim, geradores e Painel de LED.    

1.257,69 

 

CONTRATADA: EDICLÉIA DA SILVA 

CPF Nº: 026.549.379-09 

Item nº Código Especificação Valor R$ 

22 79688 Show musical com EDUARDA LUPATINI para apresentação 

durante o evento "Expobel 2022" a realizar-se no Parque de 

Exposição Jaime Cannet Junior no dia 08/03/2022 com início às 

23H:15M com duração de no máximo 25 (vinte e cinco minutos). 

As despesas com produção, hospedagem, alimentação, locomoção 

e suprimentos do camarim entre outras diretas e indiretas para a 

realização da apresentação serão por conta da contratada. 

Cabendo a contratante, as despesas com licenças, palco, som, 

iluminação, estrutura camarim, geradores e Painel de LED.    

1.257,69 

 

CONTRATADA: FRANCIELE APARECIDA SOARES LAUERMANN 

CPF Nº: 071.755.509-79 

Item nº Código Especificação Valor R$ 

23 79689 Show musical com FRAN E DIGÃO para apresentação durante o 

evento "Expobel 2022"a realizar-se no Parque de Exposição Jaime 

Cannet Junior no dia 07/03/2022 com início às 18H:35M com 

duração de no máximo 25 (vinte e cinco minutos). As despesas 

com produção, hospedagem, alimentação, locomoção e 

suprimentos do camarim entre outras diretas e indiretas para a 

realização da apresentação serão por conta da contratada. 

1.257,69 

mailto:licitacao@franciscobeltrao.com.br


MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 
Estado do Paraná 

 

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 7 

Cabendo a contratante, as despesas com licenças, palco, som, 

iluminação, estrutura camarim, geradores e Painel de LED.    

 

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO BELTRONENSE DE VIOLA CAIPIRA 

CNPJ Nº: 18.6006384/0001-49 

Item nº Código Especificação Valor R$ 

24 79690 Show musical com AMIGOS DA VIOLA para apresentação 

durante o evento "Expobel 2022" a realizar-se no Parque de 

Exposição Jaime Cannet Junior no dia 08/03/2022 com início às 

19H:45M com duração de no máximo 25 (vinte e cinco 

minutos). As despesas com produção, hospedagem, 

alimentação, locomoção e suprimentos do camarim entre 

outras diretas e indiretas para a realização da apresentação 

serão por conta da contratada. Cabendo a contratante, as 

despesas com licenças, palco, som, iluminação, estrutura 

camarim, geradores e Painel de LED.   

1.257,69 

 

CONTRATADA: ADRIANA GRAZIELE TESTA SOLIGO 

CPF Nº: 070.169.599-45 

Item nº Código Especificação Valor R$ 

25 79691 Show musical com DAYARA ZANELO para apresentação 

durante o evento "Expobel 2022" a realizar-se no Parque de 

Exposição Jaime Cannet Junior no dia 07/03/2022 com início às 

18H:00M com duração de no máximo 25 (vinte e cinco 

minutos). As despesas com produção, hospedagem, 

alimentação, locomoção e suprimentos do camarim entre 

outras diretas e indiretas para a realização da apresentação 

serão por conta da contratada. Cabendo a contratante, as 

despesas com licenças, palco, som, iluminação, estrutura 

camarim, geradores e Painel de LED.   

1.257,69 

 

CONTRATADA: SUE DAMARIS ELVAS DANTAS 

CPF Nº 307.709.298-00 

Item nº Código Especificação Valor R$ 

26 79692 Show musical com SUE DANTAS para apresentação durante o 

evento "Expobel 2022" a realizar-se no Parque de Exposição 

Jaime Cannet Junior no dia 07/03/2022 com início às 23H:50M 

com duração de no máximo 25 (vinte e cinco minutos). As 

despesas com produção, hospedagem, alimentação, locomoção 

e suprimentos do camarim entre outras diretas e indiretas para 

a realização da apresentação serão por conta da contratada. 

Cabendo a contratante, as despesas com licenças, palco, som, 

iluminação, estrutura camarim, geradores e Painel de LED.    

1.257,69 

 

Valor Total do processo de Inexigibilidade de licitação nº 15/2022: R$ 32.699,94 (trinta e dois mil, seiscentos 

e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos). 

 

     JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 25, inciso III, da Lei nº 8.666/93. 
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A EXPOBEL – Exposição Feira Agropecuária, Comercial e Industrial de Francisco Beltrão está em 

sua 30ª edição com 54 anos de história, sendo uma das maiores feiras do setor no Paraná. Um dos eventos 

mais concorridos neste tipo de feira, não obstante, na EXPOBEL, são os shows que atraem um grande 

público para as mais diferentes apresentações de estilos musicais. 

O Município de Francisco Beltrão apoia das mais diferentes maneiras este que é um dos 

maiores eventos de nossa cidade e do Paraná. Uma das maneiras de apoio a serem utilizados, como de 

costume, será a contratação de artistas residentes do Município para se apresentarem para a população e 

frequentadores do evento, o intuito da Gestão Municipal é o de apoiar os pequenos e grandes artistas de 

nosso município para que se apresentem a um evento de grande porte como a Expobel, com o objetivo 

fundamentalmente cultural, propagar a cultura em forma de música e nossos artistas locais da nossa 

cidade. Haja visto que cresceu o número de artistas em Francisco Beltrão, este ano em acordo com a 

ACEFB foi reservado 2 noites para os artistas Municipais onde foram escalados os nomes de 27 (vinte e 

sente) artistas, indicados pelas rádios em votação, juntamente com uma lista de espera que foi 

disponibilizada para inscrição aos interessados por um período de 24 horas. É uma forma de incentivar e 

apoiar estes músicos que estão começando agora e também os que já estão a um tempo atuando no ramo 

musical, dar a oportunidade para mostrar o seu trabalho e talento para população Beltronense, e também 

participar dos 54 anos de história dessa, que é a 3ª maior feira do setor no Paraná e uma das maiores do 

Sul do Brasil, e que já trouxe e traz grandes retornos econômicos e sociais para a nossa cidade e região. 

A escolha destes deu-se a partir da apuração feita em relatório (anexo), onde foi enviado oficio a 

todas as rádios AM e FM, escolas de música, ABI – Associação Beltronense de Imprensa, solicitando que 

indicassem 4 artistas, podendo ser artistas solo, duplas, bandas ou grupos, independente de estilo, desde 

que sejam artistas do município de Francisco Beltrão-PR, estes que foram todos indicados por meio de 

votação recebida conforme supracitado (anexo doc. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 - 

conforme ainda 1ª listagem em anexo doc. 23). As indicações somaram 32 (trinta e dois) espetáculos 

musicais, posteriormente foi desclassificado as indicações de artistas que não tem sede no Município de 

Francisco Beltrão-PR, (doc. 24). Primeiramente, os dez mais votados foram convocados e posteriormente 

divulgados na mídia para contratação, porém, para abrir maior espaço de oportunidade e fomento a 

artistas locais e para evitar divergências na votação, optou-se por contratar 27 (vinte e sete) espetáculos 

municipais. Para prevenir desistências e manter a programação foi criada uma lista de espera (conforme 

doc. em anexo 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,) no dia 17/02/2022 permanecendo aberta até as 

12h:00m do dia 18/02/2022, a referida lista deu-se por ordem de chegada para realizar a inscrição, 

conforme divulgação anexa doc. 38. Houve 13 (treze) desistências, conforme tabela (3ª listagem em anexo 

doc. 39) e atas em anexo (doc. 40, 40.1, 40.2, 40.3, 40.4, 40.5, 40.5, 40,6 40,7, 40.8), as referidas desistências 

foram substituídas por 12 (doze) inscritos na lista de espera, que se encontra em anexo (doc. 25, 26), 

ficando a programação oficial com 26 (vinte e seis espetáculos municipais). (doc. 41, 42, 43, 44). 

Os horários dos respectivos espetáculos foram escolhidos por meio de sorteio, realizado no dia 

17/02/2022, no Teatro Municipal Eunice Sartori, conforme ata, lista de presença assinada e visual 

fotográfico em anexo. As substituições restantes foram realizadas no dia 18/02/2022, após as 12h:00m onde 

encerrou-se a lista de espera. (doc. 40,6 40,7, 40.8). 

Os valores orçados para o evento são compatíveis com outros realizados em eventos semelhantes 

pelos artistas a serem contratados, e serão divididos igualmente entre os 26 (vinte e seis) indicados e com 

o nome na lista de espera, com o total investido em valores municipais igual a R$ 32,700,00 (trinta e dois 

mil e setecentos reais). 

Os valores foram baseados conforme processo de inexigibilidade de contratação anterior nº 

10/2020. Os valores correspondentes foram divididos integralmente entre os 26 (vinte e seis) selecionados, 

com um total de R$ 1.257,69 (hum mil duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta e nove centavos) para 

cada artista/dupla/grupo musical. 

 

Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 
Estado do Paraná 

 

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

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

4850 07.005 13.392.1301.2.042 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 pessoas físicas e 

jurídicas supra citadas, considerando o disposto no Artigo 25, Inc. III, da Lei de Licitações nº 8.666/93 e o 

contido do 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, 24 de fevereiro de 2022. 

 

 

Alex Bruno Chies 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Inexigibilidade de Licitação nº 15/2022, em 24 de fevereiro de 2022 

 

 

Cleber Fontana 

PREFEITO MUNICIPAL 
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