
MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br

INEXIGIBILIDADE

 OBJETO – Contratação de shows musicais que serão realizados durante o evento em comemoração à 
Semana Farroupilha, no período de 08 a 11 de setembro de 2022, 
 
CONTRATADA: GERSON BRANDOLT FAGUNDES
CNPJ Nº 16.524.955/0001-88 
Item código Especificação 

 
 

01 83111 Show musical com a banda 
com, no mínimo, de 1 hora e 45 min
“Semana Farroupilha”, a realizar
Canet Junior no dia 09/09/2022.

CONTRATADA: LCB GRAVAÇÕES E PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA.
CNPJ Nº 93.115.699/0001-16 
02 83112 Show musical com a banda 

com, no mínimo, 1 hora e 45 minutos de duração, durante o evento 
“Semana Farroupilha”, a realizar
Canet Junior no dia 10/09/2022.

CONTRATADA: J.L. ALVES DE JESUS & CIA. LTDA.
CNPJ Nº 03.763.451/0001-79 
03 83113 Show musical com a banda 

Camperismopara apresentação com, no mínimo, 1 hora e 45minutos 
de duração, durante o evento  “Semana Farroupilha”, a realizar
Parque de Exposição Jaime Canet Junior no dia,08/09/2022.

 
Valor total do processo de inexigibilidade

 
JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 2
O Sudoeste do Paraná foi criado principalmente a partir da migração de Gaúchos para a nossa região, e 

notoriamente na área de Francisco Beltrão
costumes do Rio Grande Do Sul. Essa Ligação de nossa colonização é facilmente constatada através da música 
onde podemos verificar uma predominância de músicas gauche

Em função dessa parte de nossa história a Semana Farroupilha faz parte do Calendário Oficial de nosso 
Município com apoio previsto em orçamento para a sua realização A contratação dos shows para o 
entretenimento e comemoração da data, logicamente é feita direcionada para o estilo de música adequado para o 
tema do evento. 

 Os principais shows serão realizados pelos grupos: OS CHACREIROS, LUIZ CARLOS BORGES e JOÃO 
LUIZ CORRÊA & GRUPO CAMPEIRISMO. Artistas reconheci
tradicionalista, principalmente do Sul do Brasil, como pode ser constatado em material anexado ao presente 
termo. Dado a importância do evento e devido o 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 profissiona
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. 

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná 

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

licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 69/2022  
PROCESSO Nº 702/2022 

PROCESSO 1 DOC Nº 21.925/2022 
 

Contratação de shows musicais que serão realizados durante o evento em comemoração à 
Semana Farroupilha, no período de 08 a 11 de setembro de 2022, de acordo com as especificações abaixo: 

CONTRATADA: GERSON BRANDOLT FAGUNDES 

Show musical com a banda OS CHACREIROS para apresentação 
com, no mínimo, de 1 hora e 45 minutos de duração,durante o evento 
“Semana Farroupilha”, a realizar-se no Parque de Exposição Jaime 

dia 09/09/2022. 
CONTRATADA: LCB GRAVAÇÕES E PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA. 

Show musical com a banda Luiz Carlos Borges para apresentação 
com, no mínimo, 1 hora e 45 minutos de duração, durante o evento 

Farroupilha”, a realizar-se no Parque de Exposição Jaime 
Canet Junior no dia 10/09/2022. 

CONTRATADA: J.L. ALVES DE JESUS & CIA. LTDA. 

Show musical com a banda João Luiz Corrêa e grupo 

apresentação com, no mínimo, 1 hora e 45minutos 
de duração, durante o evento  “Semana Farroupilha”, a realizar-
Parque de Exposição Jaime Canet Junior no dia,08/09/2022. 

inexigibilidade de licitação nº 69/2022: R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais).

JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 25, inc. II
O Sudoeste do Paraná foi criado principalmente a partir da migração de Gaúchos para a nossa região, e 

na área de Francisco Beltrão-Pr. Por isso desta 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.

Em função dessa parte de nossa história a Semana Farroupilha faz parte do Calendário Oficial de nosso 
Município com apoio previsto em orçamento para a sua realização A contratação dos shows para o 

e comemoração da data, logicamente é feita direcionada para o estilo de música adequado para o 

Os principais shows serão realizados pelos grupos: OS CHACREIROS, LUIZ CARLOS BORGES e JOÃO 
LUIZ CORRÊA & GRUPO CAMPEIRISMO. Artistas reconhecidos e admirados pelo grande público 
tradicionalista, principalmente do Sul do Brasil, como pode ser constatado em material anexado ao presente 
termo. Dado a importância do evento e devido o grande volume de artistas profissionais ou não que atuam nesse 

mento 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 

nistração Municipal para o evento. Dessa forma conseguimos realizar um grande evento com a equalização 
dos recursos disponibilizados orçados para o mesmo.  
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Contratação de shows musicais que serão realizados durante o evento em comemoração à 
de acordo com as especificações abaixo:  

Valor total R$  

para apresentação 
de duração,durante o evento 

se no Parque de Exposição Jaime 

10.000,00 

para apresentação 
com, no mínimo, 1 hora e 45 minutos de duração, durante o evento 

se no Parque de Exposição Jaime 

20.000,00 

João Luiz Corrêa e grupo 

apresentação com, no mínimo, 1 hora e 45minutos 
-se no 

25.000,00 

55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais). 

, inc. III, da Lei nº 8.666/93 
O Sudoeste do Paraná foi criado principalmente a partir da migração de Gaúchos para a nossa região, e 

Pr. Por isso desta ligação extremamente forte com a Cultura e 
costumes do Rio Grande Do Sul. Essa Ligação de nossa colonização é facilmente constatada através da música 

scas como de preferência de nossos cidadãos. 
Em função dessa parte de nossa história a Semana Farroupilha faz parte do Calendário Oficial de nosso 

Município com apoio previsto em orçamento para a sua realização A contratação dos shows para o 
e comemoração da data, logicamente é feita direcionada para o estilo de música adequado para o 

Os principais shows serão realizados pelos grupos: OS CHACREIROS, LUIZ CARLOS BORGES e JOÃO 
dos e admirados pelo grande público 

tradicionalista, principalmente do Sul do Brasil, como pode ser constatado em material anexado ao presente 
termo. Dado a importância do evento e devido o grande volume de artistas profissionais ou não que atuam nesse 

mento 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.  

l 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 

nistração Municipal para o evento. Dessa forma conseguimos realizar um grande evento com a equalização 
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Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 
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Para a contratação utilizaremos a modalidade de Inexigibilidade, conforme a lei 866/93, Art 25
inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial : parágrafo III 
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 

4850 07.005 

 
 Os recursos financeiros destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente 
licitação são oriundos da receita própria do Município

 
 A Comissão Permanente de Licitações
Licitações nº 8.666/93 e o contido do Termo de Referência e anexos, que integram o presente processo,
parecer favorável a contratação das
- GERSON BRANDOLT FAGUNDES, CNPJ Nº 16.524
97.547-110, Bairro Capão do Angico, na cidade de Alegrete 
 
-  LCB GRAVAÇÕES E PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA
Bilac, 253/201, CEP 90.040-310, Bairro Azenha,
 
-  J.L. ALVES DE JESUS & CIA. LTDA
KM-85, Bacupari, na cidade de Palmares do Sul 
 
 
 A Comissão Permanente de Licitação submete este processo a apreciação e parecer da Assessoria 
Jurídica do Município. 
 

Francisco Beltrão/PR, 

Presidente

De acordo com a 

                                                                                

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná 

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

licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520

Para a contratação utilizaremos a modalidade de Inexigibilidade, conforme a lei 866/93, Art 25
exigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial : parágrafo III 

profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado 
ela opinião pública. 

Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Funcional programática Elemento de despesa 

13.392.1301.2.042 
 

3.3.90.39.22.00
 

Os recursos financeiros destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente 
da receita própria do Município. 

A Comissão Permanente de Licitações, considerando o disposto no Artigo 25, Inciso III, da Lei de 
Licitações nº 8.666/93 e o contido do Termo de Referência e anexos, que integram o presente processo,

s empresas: 
GERSON BRANDOLT FAGUNDES, CNPJ Nº 16.524.955/0001-88, estabelecida na Rua Butia, nº 358, CEP 

10, Bairro Capão do Angico, na cidade de Alegrete – RS; 

LCB GRAVAÇÕES E PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA, CNPJ Nº 93.115.699/0001
Bairro Azenha, na cidade de Porto Alegre – RS; e 

& CIA. LTDA, CNPJ Nº 03.763.451/0001-79, estabelecida na Estrada RS T 101, nº 6330, 
85, Bacupari, na cidade de Palmares do Sul – RS. 

A Comissão Permanente de Licitação submete este processo a apreciação e parecer da Assessoria 

Francisco Beltrão/PR, 05 de agosto de 2022. 
 
 

Daniela Raitz 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 
 

De acordo com a Inexigibilidade de Licitação nº  69/2022, em  05 de 
 
 

Cleber Fontana 
                                                                                Prefeito Municipal 
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Para a contratação utilizaremos a modalidade de Inexigibilidade, conforme a lei 866/93, Art 25- É 
exigível 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 

Fonte 

3.3.90.39.22.00 000 

Os recursos financeiros destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente inexigibilidade de 

, considerando o disposto no Artigo 25, Inciso III, da Lei de 
Licitações nº 8.666/93 e o contido do Termo de Referência e anexos, que integram o presente processo, é de 

, estabelecida na Rua Butia, nº 358, CEP 

CNPJ Nº 93.115.699/0001-16, estabelecida na Olavo 

, estabelecida na Estrada RS T 101, nº 6330, 

A Comissão Permanente de Licitação submete este processo a apreciação e parecer da Assessoria 

de agosto de 2022 


