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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 127/2022  

PROCESSO Nº 870/2022 - EDITAL 

 

 OBJETO – Contratação para prestação de serviços de produção do show "ELAS POR ELAS", para 

lançamento da Campanha Outubro Rosa 2022, de acordo com as especificações abaixo:  

FORNECEDOR: GABRIEL ERIC MONTEIRO ELVAS 26445156886  

CNPJ: 28.501.664/0001-53 

Item nº Código Especificação Quantidade Unidade Valor Total R$ 

1 83978 Produção, organização, direção musical e execução do 

show Elas por Elas, com cerca de 2 horas de duração, 

para o lançamento do “Outubro Rosa 2022”, 

contemplando 10 cantoras beltronenses, além de 

banda de apoio com no mínimo 4 integrantes 

(baterista, tecladista, baixista e guitarrista), incluindo 

instrumentos e cachês dos artistas.   

01 UN 9.500,00 

 

Valor Total do processo de Dispensa de licitação nº 127/2022: R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais). 

 

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

 

O movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama, conhecido como “Outubro 

Rosa”, foi criado no início da década de 1990. A data é celebrada anualmente, com o objetivo de compartilhar 

informações e promover a conscientização sobre a doença, proporcionar maior acesso aos serviços de 

diagnóstico e de tratamento, além de contribuir para a redução da mortalidade.  

                      

Para a abertura do Outubro Rosa foi criado o projeto do show Elas por Elas, que busca em um evento reunir 

conscientização, informação e entretenimento, valorizando a mulher e mostrando experiências de mulheres 

que venceram o câncer e hoje são voluntárias na orientação de outras mulheres.  

                      

Com este evento de lançamento, busca-se dar visibilidade à campanha, que durante o mês trará importantes 

ações preventivas sobre o tema.  

 

O show, objeto desta contratação, será realizado no dia 07 de outubro de 2022 no espaço coberto da Praça 

Eduardo Virmond Suplicy, em Francisco Beltrão-PR.  

 

O critério para escolha da empresa que ficará encarregada da prestação dos serviços de PRODUÇÃO, 

DIREÇÃO E EXECUÇÃO DO SHOW ELAS POR ELAS, foi a de menor preço total, sendo selecionada a 

empresa Elvas Music World, CNPJ 28501664/0001-53. 

                     

Orçamentos para a contratação do evento encontram-se em anexo.  

 

                            

 Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

 

Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

5550 08.006 10.301.1001.2.046 3.3.90.39.22.00 303 

 

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

licitação são s vinculados a E. C. 29/00. 
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 A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação da Pessoa Jurídica-MEI: 

GABRIEL ERIC MONTEIRO ELVAS 26445156886, inscrita no CNPJ sob o nº 28.501.664/0001-53, estabelecida 

na Rua Sergipe nº 1589, CEP: 85.601-040, Bairro Alvorada, no 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 e anexos, que integram o presente processo.   

 

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

Jurídica do Município. 

 

Francisco Beltrão/PR, 20 de setembro de 2022 

 

 

Daniela Raitz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 127/2022, em 20 de setembro de 2022 

 

 

ANTONIO PEDRON 

Prefeito Municipal em Exercício 
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