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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 40/2022  

PROCESSO Nº 313/2022 - EDITAL 

 

 OBJETO – Contratação de banda musical para animação do evento Encontrão Clube de Mães, que 

será realizado no dia 28 de maio de 2022, de acordo com as especificações abaixo:  

CONTRATADO: LAURI ANTONIO DALAZEM 06023599966 

CNPJ: 45.660.700/0001-40 

Item nº Código Especificação Quantidade Unidade Valor Total R$ 

1 80757 Contratação de banda musical para animação 

do evento “Encontrão dos Clubes de Mães” a 

realizar-se no dia 28 de maio de 2022, com 

duração de até 3h30mIn.   

01 SERV 5.500,00 

 

Valor Total do processo de Dispensa de Licitação nº 40/2022: R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). 

 

JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, inc. II, da Lei nº 8.666/93. 

 

O programa Clube de Mães atende a mais de 2,500 mulheres, estendendo-se as suas famílias, em todo 

Município de Francisco Beltrão, com objetivo de oportunizar e promover a interação social, cultural e lazer 

dos clubes de mães, através de projetos, ações, cursos, oficinas, voltado a área da inclusão social, cultural e 

comunitária. Buscando a melhoria de renda da família através de projetos auto sustentáveis. Busca-se ainda 

ajudar na construção de suas histórias e experiencias individuais e coletivas. Dar promoção do 

desenvolvimento econômico, social, Cultural e Lazer. Reconhecer a capacidade que o ser humano tem no 

constante aperfeiçoamento e modificações, desde que sejam oferecidas oportunidades, e garantir o acesso 

para tais modificações. 

 

Promover e contribuir para a formação e desenvolvimento da vida comunitária e suas raízes culturais, 

etnias, costumes. Representar o seguimento das mães e suas famílias no tocante e seus anseios e 

necessidades; desenvolver trabalhos com mulheres, dentro de um conceito familiar, proporcionando-lhes 

uma melhor qualidade de vida. Os Grupos/Clubes de mães, é coordenado no Município de Francisco 

Beltrão pelo Departamento de Cultura, desde 1 de outubro de 2018, o programa se propõe a atender a mais 

de 2.000 famílias cadastradas nos 85 clubes de mães, são oferecidos para os clubes oficinas culturais como: 

Patch aplique, Bordados, Pintura em geral, Decupagem, Tricô, Crochê, entre outros, também é realizado 

palestras e trocas de conhecimentos afim de trazer aprendizado e evolução a cada integrante. São 

ministrados nas comunidades, nas salas dos Clubes de Mães, e na sede da entidade no centro, a fim de 

facilitar o acesso a cultura e lazer. 

 

O encontrão do Clube de Mães é realizado de dois em dois anos. No ano em que antecede o encontrão 

acontece 8 a 9 encontros durante o ano com participação de 8 a 10 clubes cada encontro. No ano seguinte é 

realizado uma grande confraternização com todos os clubes afim de socialização e integração, e troca de 

conhecimentos. 

  

A proposta é a realização de almoço para 2.500 pessoas as quais são mães participantes dos clubes com 

apresentação de conjunto musical, com diversas atividades durante o evento para interação dos clubes.  

 

Juntamente com esse almoço a administração optou em trazer para o Encontro, uma atração cultural para 

animar o evento, a administração entende que muitas dessas mulheres gostam, de um show musical 

dançante, assim para dar mais uma atração Cultural e promover esse direito de acesso essencial para todos 

os cidadãos, e dar mais grandiosidade a esse grande evento anual, foi realizada pesquisa de preços com 

bandas e artistas locais para a realização de um show musical com diversos e estilos ritmos, com repertorio 
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musicais conhecidos e dançantes, com até 3h30min de duração, a banda deverá fornecer sistema de 

sonorização suficiente e com montagem antecipada no local do evento a definir, com fornecimento de 

iluminação, com todos os instrumentos musicais necessários para realização do show, com os valores 

fornecidos, incluído o cache, transporte, alimentação, hospedagem, montagem e desmontagem e demais 

despesas diretas e indiretas. 

Os preços praticados estão conforme o praticado pelo mercado local. Haja vista a urgência e a base do valor 

legal máximo não ultrapassar o teto, opta-se pelo processo de DISPENSA.  

 

Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

 

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 financeiros 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 da Pessoa Jurídica: 

LAURI ANTONIO DALAZEM 06023599966, inscrito no CNPJ nº 45.660.700/0001-40, residente na Linha São 

Roque nº 658, CEP: 85.800-000, Seção Jacaré, área rural do Município de Francisco Beltrão/PR, considerando 

o disposto no Artigo 24, Inciso II, 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, 19 de abril de 2022. 

 

 

Alex Bruno Chies 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

  

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 40/2022, em 19 de abril de 2022 

 

 

ANTONIO PEDRON 

Prefeito Municipal em Exercício 
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