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INEXIGIBILIDADE

 OBJETO – Contratação de shows musicais
evento em comemoração à Semana Farroupilha, no período de 08 a 11 de setembro de 2022, 
especificações abaixo:  
 
CONTRATADO: CASSIO JOSÉ MIECOANSKI
CPF Nº 061.090.919-36 
RG Nº 9.793.116-0 
PIS/PASEP Nº 209.31612.33-5 
CBO Nº 2627-10 
Endereço: Rua Angelo Marcelo, 200, Bairro Luther King, CEP 85.605
Item código Especificação 

 
 

01 83549 Show musical com a banda 
apresentação com 
o evento “Semana Farroupilha”, a realizar
Exposição Jaime Canet Junior no dia 

CONTRATADO: VINICIUS TEIXEIRA URBANO DA SILVA
CPF Nº 046.467.819-64 
RG º 9.215.717-2 
PIS/PASEP Nº 201.50087.06-8 
CBO Nº 2627-10 
Endereço: Roa Bolivia, 289, Bairro Luther King, CEP 85.605
02 83550 Show musical com 

duração de aproximadamente
Farroupilha”, a realizar
Junior no dia 09/09/2022.

CONTRATADA: LAURI ANTONIO DALAZEM
CNPJ Nº 45.660.700/0001-40 
Endereço: Rua Principal, s/n, comunidade de Secção Jacaré, 
03 83551 Show musical com o grupo 

apresentação com duração de aproximadamente 45 minutos, durante 
o evento “Semana Farroupilha”, a realizar
Exposição Jaime Canet Junior no dia 

CONTRATADA: CLEUZA DE OLIVEIRA
CPF Nº 955.403.189-00 
RG º 3.751.365-2 
PIS/PASEP Nº 120.35042.33-1 
CBO Nº 2627-10 
Endereço: Rua Tiradentes, 631, Bairro Cristo Rei, CEP 85.602
04 83552 Show musical com 

AMIGOSpara apresentação com
minutos,durante o evento “Semana Farroupilha”, a realizar
Parque de Exposição Jaime Canet Junior no dia 

CONTRATADO: JUSELINO DE SOUZA
CPF Nº 017.491.229-36 
RG º 5.997.465-3 
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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 72/2022  
PROCESSO Nº 756/2022 

PROCESSO 1 DOC Nº 23.902/2022 
 

Contratação de shows musicais de artistas do Município, que serão realizados durante o 
evento em comemoração à Semana Farroupilha, no período de 08 a 11 de setembro de 2022, 

CASSIO JOSÉ MIECOANSKI 

Endereço: Rua Angelo Marcelo, 200, Bairro Luther King, CEP 85.605-506, Francisco Beltrão 

Show musical com a banda GRUPO ORIGEM GAÚCHA

 duração de aproximadamente 45 minutos,durante 
o evento “Semana Farroupilha”, a realizar-se no Parque de 
Exposição Jaime Canet Junior no dia 08/09/2022. 

VINICIUS TEIXEIRA URBANO DA SILVA 

Endereço: Roa Bolivia, 289, Bairro Luther King, CEP 85.605-410, Francisco Beltrão – 

Show musical com o grupoTRIO 3 TENTOSpara apresentação com
duração de aproximadamente 45 minutos,durante o evento “Semana 
Farroupilha”, a realizar-se no Parque de Exposição Jaime Canet 

09/2022. 

: LAURI ANTONIO DALAZEM 06023599966 

Endereço: Rua Principal, s/n, comunidade de Secção Jacaré, CEP 85.609-450, Francisco Beltrão 

Show musical com o grupo IMPERIO DA VANERA 

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

CLEUZA DE OLIVEIRA 

Endereço: Rua Tiradentes, 631, Bairro Cristo Rei, CEP 85.602-090, Francisco Beltrão 

Show musical com o grupoO GAITEIRO DO PARANÁ E 

para apresentação com duração de aproximadamente
,durante o evento “Semana Farroupilha”, a realizar-se no 

Parque de Exposição Jaime Canet Junior no dia 10/09/2022. 

JUSELINO DE SOUZA 
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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 

506, Francisco Beltrão – PR. 
Valor total R$  

GRUPO ORIGEM GAÚCHApara 
,durante 

se no Parque de 

1.500,00 

 PR. 

para apresentação com 
durante o evento “Semana 

se no Parque de Exposição Jaime Canet 

1.500,00 

450, Francisco Beltrão – PR. 

IMPERIO DA VANERA para 
apresentação com duração de aproximadamente 45 minutos, durante 

se no Parque de 

1.500,00 

090, Francisco Beltrão – PR. 

O GAITEIRO DO PARANÁ E 

duração de aproximadamente 45 
se no 

1.500,00 
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PIS/PASEP Nº 126.59253.50-3  
CBO Nº 2627-10 
Endereço: Rua José Marcon, 502, Bairro Aeroporto, CEP 85.602
05 83553 Show musical com 

SOUZApara apresentação com
minutos,durante o evento “Semana Farroupilha”, a realizar
Parque de Exposição Jaime Canet Junior no dia 

CONTRATADO: JOSIAS DA SILVA TONELLO
CPF Nº 046.186.209-35 
RG º 12.743.905-2 
PIS/PASEP Nº 204.68436.09-4 
CBO Nº 2627-10 
Endereço: Rua Venezuela, 839, Bairro Miniguaçu, CEP 85.605
06 83554 Show musical com 

com duração de aproximadamente
“Semana Farroupilha”, a realizar
Canet Junior no dia 

CONTRATADO: CLEOMAR ALBINO PEREIRA
CPF Nº 035.537.749-75 
RG º 7.410.061-9 
PIS/PASEP Nº 127.88946.51-3 
CBO Nº 2627-10 
Endereço: Rua Erexim, 180, Bairro Guanabara, CEP 85.604
07 83555 Show musical com 

apresentação com 
o evento “Semana Farroupilha”, a realizar
Exposição Jaime Canet Junior no dia 

 
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 anossa região. 

Por isso de nossa ligação extremamente forte com a Cultura e costumes do Rio Grande
de nossa colonização é facilmente constatada através da música onde podemosverificar uma predominância 
de músicas gauchescas como de preferência de nossos cidadãos.

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

Dado a importância do evento e devido o grande volume de artistas profissionais ou nãoque atuam 
nesse segmento musical, foi utilizado como fator para possibilitar a escolha dosprofissionais a se 
apresentarem, além do estilo gauchesco, o fato de terem certa relevân
Para possibilitar essa escolha da maneira mais profissional e abertapossível, foi definido como fator de 
escolha, vários itens definidos em regulamento em anexo.

Ao final, obedecidos os requisitos e critério de classific
comissão deu parecer pela admissibilidade e contratação dos seguintes showsmunicipais GRUPO ORIGEM 
GAÚCHA, TRIO 3 TENTOS, GRUPO IMPÉRIO DA VANERA, OGAITERO DO PARANÁ E AMIGOS, 
LORENZO BORELHA DE SOUZA, JOSIAS E
apresentações. 
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Endereço: Rua José Marcon, 502, Bairro Aeroporto, CEP 85.602-758, Francisco Beltrão 

Show musical com o artistaLORENZO BORELLA DE 

para apresentação com duração de aproximadamente
,durante o evento “Semana Farroupilha”, a realizar-se no 

Parque de Exposição Jaime Canet Junior no dia 11/09/2022. 

JOSIAS DA SILVA TONELLO 

Endereço: Rua Venezuela, 839, Bairro Miniguaçu, CEP 85.605-450, Francisco Beltrão 

Show musical com a dupla JOSIAS E SAMUELpara apresentação 
duração de aproximadamente 45 minutos,durante o evento 

“Semana Farroupilha”, a realizar-se no Parque de Exposição Jaime 
Canet Junior no dia 11/09/2022. 

CLEOMAR ALBINO PEREIRA 

Erexim, 180, Bairro Guanabara, CEP 85.604-110, Francisco Beltrão - PR

Show musical com o grupo MANO BATERA & AMIGOS

 duração de aproximadamente 45 minutos,durante 
o evento “Semana Farroupilha”, a realizar-se no Parque de 
Exposição Jaime Canet Junior no dia 11/09/2022. 

inexigibilidade de licitação nº 72/2022: R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).

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

Por isso de nossa ligação extremamente forte com a Cultura e costumes do Rio Grande
de nossa colonização é facilmente constatada através da música onde podemosverificar uma predominância 
de músicas gauchescas como de preferência de nossos cidadãos. 

Em função dessa parte de nossa história a Semana Farroupilha faz parte d
nosso Município com apoio previsto em orçamento para a sua realização A contrataçãodos shows para o 
entretenimento e comemoração da data, logicamente é feita direcionada para oestilo de música adequado 

mportância do evento e devido o grande volume de artistas profissionais ou nãoque atuam 
nesse segmento musical, foi utilizado como fator para possibilitar a escolha dosprofissionais a se 
apresentarem, além do estilo gauchesco, o fato de terem certa relevância ereconhecimento nesse segmento. 
Para possibilitar essa escolha da maneira mais profissional e abertapossível, foi definido como fator de 
escolha, vários itens definidos em regulamento em anexo. 

Ao final, obedecidos os requisitos e critério de classificação estabelecidos no regulamento(
comissão deu parecer pela admissibilidade e contratação dos seguintes showsmunicipais GRUPO ORIGEM 
GAÚCHA, TRIO 3 TENTOS, GRUPO IMPÉRIO DA VANERA, OGAITERO DO PARANÁ E AMIGOS, 
LORENZO BORELHA DE SOUZA, JOSIAS E SAMUELE MANO BATERA E AMIGOS, totalizando 7 
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8, Francisco Beltrão – PR. 

LORENZO BORELLA DE 

duração de aproximadamente 45 
se no 

1.500,00 

450, Francisco Beltrão – PR.  

para apresentação 
durante o evento 

se no Parque de Exposição Jaime 

1.500,00 

PR 

MANO BATERA & AMIGOSpara 
durante 

se no Parque de 

1.500,00 

10.500,00 (dez mil e quinhentos reais). 

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

Por isso de nossa ligação extremamente forte com a Cultura e costumes do Rio Grandedo Sul. Essa Ligação 
de nossa colonização é facilmente constatada através da música onde podemosverificar uma predominância 

Em função dessa parte de nossa história a Semana Farroupilha faz parte do CalendárioOficial de 
nosso Município com apoio previsto em orçamento para a sua realização A contrataçãodos shows para o 
entretenimento e comemoração da data, logicamente é feita direcionada para oestilo de música adequado 

mportância do evento e devido o grande volume de artistas profissionais ou nãoque atuam 
nesse segmento musical, foi utilizado como fator para possibilitar a escolha dosprofissionais a se 

cia ereconhecimento nesse segmento. 
Para possibilitar essa escolha da maneira mais profissional e abertapossível, foi definido como fator de 

ação estabelecidos no regulamento(em anexo) a 
comissão deu parecer pela admissibilidade e contratação dos seguintes showsmunicipais GRUPO ORIGEM 
GAÚCHA, TRIO 3 TENTOS, GRUPO IMPÉRIO DA VANERA, OGAITERO DO PARANÁ E AMIGOS, 

SAMUELE MANO BATERA E AMIGOS, totalizando 7 



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 

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

O valor a ser pago para cada apresentação, será igual para todos R$ 500,00 para solo ouR$ 1.500,00 
para bandas com dois ou mais integrantes, dessa forma conseguimos realizar um grandeevento com a 
equalização dos recursos disponibilizados orçados para o mesmo. Por não haverinscrições solo, o cache pago 
a todos será de R$ 1.500,00 ( um mil e quinhentos reais).

O termo acompanha toda documentação necessária para o processo de inexigibilidade.
Para a contratação utilizaremos a modalidade de Inexigibilidade, conforme 
Lei 866/93, Art 25- É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de
competição, em especial: parágrafo III

qualquer setor artístico, diretament
desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.

 Os recursos orçamentários estão previstos na conta:

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática

4840 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 dos artistas mencionados acima.
 
 A Comissão Permanente de Licitação sub
Jurídica do Município. 
 

Francisco Beltrão/PR,

Presidente

De acordo com a 
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O valor a ser pago para cada apresentação, será igual para todos R$ 500,00 para solo ouR$ 1.500,00 
para bandas com dois ou mais integrantes, dessa forma conseguimos realizar um grandeevento com a 
equalização dos recursos disponibilizados orçados para o mesmo. Por não haverinscrições solo, o cache pago 
a todos será de R$ 1.500,00 ( um mil e quinhentos reais). 

O termo acompanha toda documentação necessária para o processo de inexigibilidade.
ontratação utilizaremos a modalidade de Inexigibilidade, conforme 

É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de 
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. 

Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Funcional programática Elemento de despesa

13.392.1301.2.042 3.3.90.36.13.00

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,

dos artistas mencionados acima. 

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

Francisco Beltrão/PR, 19 de agosto de 2022. 
 
 

Daniela Raitz 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 
 

De acordo com a Inexigibilidade de Licitação nº72/2022, em   de 
 
 

Cleber Fontana 
                                                                                Prefeito Municipal 
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O valor a ser pago para cada apresentação, será igual para todos R$ 500,00 para solo ouR$ 1.500,00 
para bandas com dois ou mais integrantes, dessa forma conseguimos realizar um grandeevento com a 
equalização dos recursos disponibilizados orçados para o mesmo. Por não haverinscrições solo, o cache pago 

O termo acompanha toda documentação necessária para o processo de inexigibilidade. 
ontratação utilizaremos a modalidade de Inexigibilidade, conforme a 

Elemento de despesa Fonte 

3.3.90.36.13.00 000 

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

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 

mete este processo a apreciação e parecer da Assessoria 

de agosto de 2022 


