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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 88/2022  

PROCESSO Nº 890/2022 - EDITAL 

 

 OBJETO – Contratação do show musical do artista Felipe Araújo, para realização no dia 14 de 

novembro de 2022, em comemoração ao aniversário do Município, de acordo com as especificações abaixo:  

 

CONTRATADO: RAF PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA 

CNPJ: 23.464.799/0001-72 

 

Item nº Código Especificação Valor Total R$ 

1 83987 Show musical com o artista Felipe Araújo para apresentação durante 

comemorações do aniversário do município, no dia14 de novembro de 

2022, no Calçadão Central, localizado no Centro de Francisco Beltrão - 

PR. com duração Mínima de 1:30 (uma hora e trinta minutos).  

200.000,00 

 

Valor Total do processo de Inexigibilidade de licitação nº 88/2022: R$ 200.000,00 

 

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

 

A História de Francisco Beltrão é rica em detalhes e luta de seu povo para a consolidação do Município. Desde 

a sua fundação acabou por tornar-se o maior município do Sudoeste do Paraná. Assumindo a condição de 

polo de uma das regiões mais atuantes em todos os segmentos de nosso estado. 

 

A comemoração de seu aniversário é um reconhecimento a todos aqueles que lutaram e lutam pelo 

desenvolvimento e crescimento deste município. Como nossa região têm uma grande ligação cultural com a 

Música, principalmente as chamadas sertanejas e gaúchas, nada mais adequado do que realizar o evento de 

comemoração utilizando a música como fator de entretenimento e dentro deste estilo musical. Trazendo um 

show de uma grande referência nacional na música sertaneja. 

 

A escolha deste se dá pela grande procura da população com base em comentários, taxa de reprodução de 

suas músicas, recomendações pela população, disponibilidade de data além de se tratar de artista reconhecido 

e consagrado pela crítica e opinião pública, conforme se observa do material em anexo 

 

O serviço, objeto desta inexigibilidade, deverá ser executado no dia 14 de novembro de 2022, no Calçadão 

Central, localizado no Centro de Francisco Beltrão - PR, 85601-270. O Show musical com o artista FELIPE 

ARAÚJO está agendado para o dia 14/11/2022 com duração Mínima de 1:30hrs (uma hora e trinta minutos). 

As despesas com produção, hospedagem, alimentação, técnicos, locomoção e suprimentos do camarim entre 

outras diretas e indiretas para a realização da apresentação serão por conta da contratada. Cabendo a 

contratante (Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão) as despesas com licenças, palco, som, iluminação, 

estrutura camarim, geradores e Painel de LED. 

 

    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 da Pessoa Jurídica 
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representante RAF PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 23.464.799/0001-72, 

estabelecida na Avenida T9, nº 2439, salas 2/3, Jardim América, CEP: 74.255-220, na cidade de Goiânia/GO, 

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.   

 

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

Jurídica do Município. 

 

Francisco Beltrão/PR, 26 de setembro de 2022. 

 

 

Daniela Raitz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Inexigibilidade de Licitação nº 88/2022, em 26 de setembro de 2022 

 

 

QUINTINO GIRARDI 

Prefeito Municipal em Exercício 
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