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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 91/2022  

PROCESSO Nº 914/2022 - EDITAL 

 

 OBJETO – Contratação do grupo musical Etcheverry e Orquestra, para realizar apresentação durante 

a inauguração do Mercado Municipal, no dia 12 de novembro de 2022, de acordo com as especificações abaixo:  

FORNECEDOR: DOTSY M. SANTI REBELATTO & CIA LTDA - ME 

CNPJ: 84.829.175/0001-04 

 

Item nº Código Especificação Valor Total R$ 

1 84021 Show musical com Etcheverry e Orquestra para apresentação durante inauguração 

do Mercado Municipal, no dia 12 de novembro de 2022, localizado na rua Pará, 54 - 

Centro, Francisco Beltrão - PR, 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.   

55.300,00 

 

Valor Total do processo de Inexigibilidade de licitação nº 91/2022: R$ 55.300,00 (cinquenta e cinco mil e 

trezentos reais). 

 

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

 

A inauguração do mercado Municipal de Francisco Beltrão acontece no dia 12 de novembro de 2022, e para 

tornar esta data memorável, a Prefeitura de Francisco Beltrão traz um espetáculo musical com o projeto 

Etcheverry e Orquestra, onde irão apresentar espetáculos Clássicos do Rock e Sertanejo Raíz.  

 

O projeto iniciou em 2018 pelo artista local Etcheverry onde reuniu músicos capacitados para compor uma 

orquestra, em cada apresentação procuram trazer algo novo ao seu público, em forma de releitura de músicas, 

misturando diferentes estilos como do rock ao sertanejo, executado por uma orquestra completa e profissional, 

com esse seu diferencial o grupo se destaca, tornando cada encontro um momento único e especial.  

 

A apresentação acontecerá na inauguração do novo mercado Municipal e terá cerca de 90 minutos e duração.  

 

Quanto ao valor orçado, compreende-se que para um evento deste porte conforme os custos apresentados está 

dentro do princípio de razoabilidade, conforme cópias de Notas Fiscais em anexo. 

     

 Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

 

Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

7490 11.001 15.452.1501.2.062 3.3.90.39.22.00 000 

 

 Os recursos 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 representante exclusiva 

DOTSY M. SANTI REBELATTO & CIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob nº 84.829.175/0001-04, estabelecida 

na Rua Maranhão nº 572, sala 01, Bairro Presidente Kennedy, 

CEP: 85.601-310, Município de Francisco Beltrão/PR, considerando o disposto no Artigo 25, inc. III, da Lei de 

Licitações nº 8.666/93 e o contido do Termo de Referência e anexos, que integram o presente processo.   
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 A Comissão Permanente de Licitação submete este processo a apreciação e parecer da Assessoria 

Jurídica do Município. 

 

Francisco Beltrão/PR, 04 de outubro de 2022 

 

 

Daniela Raitz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Inexigibilidade de Licitação nº 91/2022, em 04 de outubro de 2022 

 

 

CLEBER FONTANA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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