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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 47/2022  

PROCESSO Nº 525/2022 - EDITAL 

 

 OBJETO – Contratação dos grupos artísticos de música: Rafael Villani Maraninchi (Acústicos e 

Valvulados); Tiago José Ferraz de Campos Ltda (Rock de Galpão) e Francisco Bretanha Lopes Tort (O Império 

da Lã), para apresentação na IV Festival "Beltrão Rock Culture", que será realizado nos dias 09 e 10 de julho 

de 2022, de acordo com as especificações abaixo:  

CONTRATADO: RAFAEL VILLANI MARANINCHI 62845128053 

CNPJ: 36.009.131/0001-87 

Item nº  Código Especificação Quantidade Unidade Valor Total R$ 

1 81527 Show musical com a Banda Acústicos & Valvulados 

para apresentação durante o evento "Beltrão Rock 

Culture" a realizar-se no Parque de Exposição Jaime 

Cannet Junior no dia 10/07 com início às 18:30, 

duração de aproximadamente 90 minutos.    

01 SERV 18.400,00 

 

CONTRATADO: TIAGO JOSÉ FERRAZ DE CAMPOS LTDA 

CNPJ: 01.580.903/0001-51 

Item nº  Código Especificação Quantidade Unidade Valor Total R$ 

2 81528 Show musical com a Banda Rock de Galpão para 

apresentação durante o evento "Beltrão Rock 

Culture" a realizar-se no Parque de Exposição Jaime 

Cannet Junior no dia 09/07 com início às 21:00, 

duração de aproximadamente 90 minutos.   

01 SERV 26.450,00 

 

CONTRATADO: FRANCISCO BRETANHA LOPES TORT - ME 

CNPJ: 18.047.229/0001-47 

Item nº  Código Especificação Quantidade Unidade Valor Total R$ 

3 81529 Show musical com Carlinhos Carneiro e Banda "O 

Império De Lã" para apresentação durante o evento 

"Beltrão Rock Culture" a realizar-se no Parque de 

Exposição Jaime Cannet Junior no dia 09/07 com 

início às 18:30, duração de aproximadamente 90 

minutos.   

01 SERV 18.000,00 

 

Valor Total do processo de Inexigibilidade de licitação nº 47/2022: R$ 62.850,00 (sessenta e dois mil, oitocentos 

e cinquenta reais). 

 

 JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 25, inc. III, da Lei nº 8.666/93. 

 

O Rock é considerado como a grande revolução cultural na área da música, tendo os mais variados estilos que 

apesar de mais de 06 décadas continuam atuais, sendo esses estilos musicais enraizados em nossa população 

e com forte atratividade a nova geração. 

 

Por isso o Departamento de Cultura com o apoio da Prefeitura Municipal, tem incluso em seu calendário 

oficial a realização de um grande evento voltado ao Rock, é um dos pontos de expressão cultural e turístico 

de grande importância para o nosso Município. 

 

Foi criada a lei municipal Nº 4712 de 6 de dezembro de 2019 que instituiu a semana do rock em Francisco 

Beltrão. Sendo assim, o evento idealizado "Beltrão Rock Culture" foi realizado em 3 anos consecutivos, tendo 
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a sua última edição em julho de 2019, com a participação de grande público o que comprova o sucesso do 

evento e andamento da ideia inicial. Em 2020 e 2021 não podemos realizar por conta da pandemia do Covid-

19. Para esta IV edição temos a expectativa de mais uma vez superar as edições passadas em vista da 

atratividade das bandas intervenções artísticas entre outras atrações além da qualidade e duração do evento 

que será dois dias. 

 

Em especial neste ano está sendo elaborado dois termos de referencia sendo que o presente Termo é para a 

contratação de bandas de renome nacional e o segundo termo que será ainda elaborado para as bandas 

municipais autorais e cover que serão selecionadas através de um regulamento por uma comissão 

especializada. 

 

Serão 03(três) bandas principais escolhidas levando-se em consideração a “Cena autoral" (Bandas com 

músicas próprias e gravadas). As 3 bandas com destaque nacional e internacional foram escolhidas através 

de pesquisa informal em redes sociais, onde as mais citadas e que possuem notoriedade a nível Brasil e 

exterior, bem como a disponibilidade de data e de encaixe dos valores cobrados para as apresentações no 

orçamento disponibilizado pela Administração Municipal para a contratação serão: 

 

ACÚSTICOS E VALVULADOS - Acústicos & Valvulados têm dez CDs lançados, três DVDs e vários 

hits que já fazem parte da história do Rock Gaúcho e Brasileiro: “Fim de Tarde Com Você”, “Até a Hora de 

Parar”, “Remédio”, “Milésima Canção de Amor” e “Suspenso No Espaço”, entre outros. A banda já foi 

indicada aos prêmios VMB MTV, Revista Dynamite e Açorianos de Música, em três edições. Marcaram 

presença em festivais como Planeta Atlântida, TIM Festival, Porão do Rock e Superdemo, além de dividirem 

o palco com grandes nomes do rock internacional e brasileiro – The Strokes, Echo & The Bunnymen, 

Paralamas do Sucesso, Skank e Titãs. 

 

CARLINHOS CARNEIRO e banda O IMPÉRIO DE LÃ - Carlinhos carneiro foi vocalista da banda BIDE OU 

BALDE desde seu início em 1998 até seu término em 2018. O Império da Lã é uma banda 

brasileira sem repertório e integrantes fixos formada em 2007 na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do 

Sul. O fundador, vulgo "Imperador" da banda é o vocalista e agora também escritor Carlinhos Carneiro. 

 

ROCK DE GALPÃO - É um projeto especial da banda Estado das Coisas que consiste na pesquisa, no resgate 

e na valorização da música regional do Rio Grande do Sul para explorar sua riqueza e diversidade sonora e 

traduzi-la em versões contemporâneas. A proposta musical do Rock de Galpão é definida pelo diretor artístico 

do projeto, Hique Gomez, como Hiperpampa: um conceito aberto para o diálogo universal, com influência de 

um passado cultural, mas de frente para o hiperespaço, já ganhou prêmios como: Açorianos de Música 2015: 

Melhor Intérprete Pop Tiago Ferraz e Melhor Disco Pop Rock de Galpão Volume II: Ao Vivo nas Missões. 

 

Para a contratação utilizaremos a modalidade de Inexigibilidade, conforme a lei 866/93, 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. 

 

Estamos anexando a este Termo notas e contratos para comprovação de valores executados pelas bandas, foi 

negociado com todas as bandas cachê colocado, onde inclui todas as despesas com hospedagem de músicos 

e equipes, carregadores, alimentação, translado, despesas com camarim, e qualquer outras despesas diretas e 

indiretas que possam surgir para a realização das apresentações, por isso o valor a ser contratado, será 

superior as notas apresentadas, tendo em vista que o pagamento das contratações de outros fornecedores 

segundo as Bandas normalmente é feita a apenas do cachê dos Shows, sendo de responsabilidade do 

contratante todas as demais despesas com hospedagem, alimentação, translado, encargos fiscais, despesas 

com camarim entre outros, sendo assim, optamos por cachê colocado, ficando responsabilidade a cargo da 

contratada e não da contratante. Ressalta-se que o cachê colocado é mais vantajoso para a Administração 
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Municipal, tendo em vista a existência de empecilhos legais para contratar hospedagem, transporte, 

alimentação e despesas extravagantes de camarim para pessoal que não integra a Administração Pública. 

     

 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 Inexigibilidade de 

licitação são oriundos da receita própria do município.   

 

A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação das Pessoas Jurídicas: 

 

1 - RAFAEL VILLANI MARANINCHI 62845128053, inscrito no CNPJ sob nº 36.009.131/0001-87, estabelecido 

na Rua Mauro Guedes De Oliveira nº 251/ 608B, Jardim Lindóia, CEP: 91050-090 na cidade de Porto Alegre/RS;  

2 - TIAGO JOSÉ FERRAZ DE CAMPOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 01.580.903/0001-51, estabelecido na 

Avenida Alberto Bins nº 820, Bloco A, Apto 1002, Centro, CEP: 90030-141, na cidade de Porto Alegre/RS, e 

3 - FRANCISCO BRETANHA LOPES TORT - ME, inscrita no CNPJ sob nº 18.047.229/0001-47, estabelecido na 

Rua Eça de Queiroz nº 194, Petrópolis, CEP: 90670-020, na cidade de Porto Alegre/RS; Considerando o 

disposto no Artigo 25, Inciso III, da Lei de Licitações nº 8.666/93 e os valores obtidos na pesquisa de preços 

realizada com fornecedores, 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 junho de 2022. 

 

 

Daniela Raitz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Inexigibilidade de licitação nº 47/2022, em 21 de junho de 2022 

 

 

Cleber Fontana 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

mailto:licitacao@franciscobeltrao.com.br

