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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 104/2022  

PROCESSO Nº 1054/2022 - EDITAL 

 

 OBJETO – Contratação da peça teatral: "Palhaços Surdos”" para apresentação no dia 21 de novembro 

de 2022, no Teatro Municipal Eunice Sartori, destinada ao público de pessoas com restrição de fala e audição, 

de acordo com as especificações abaixo:  

 

CONTRATADO: RAIMUNDO CLEBER TEIXEIRA COUTO (Companhia Mãos Livres)  

CPF: 361.589.682-34   

Item nº Código Especificação Valor Total R$ 

1 84836 Serviços Artísticos para apresentação do espetáculo "Palhaços 

Surdos", no Teatro Municipal Eunice Sartori, no dia 21/11/2022, 

incluindo passagens, hospedagem, alimentação e cachê.   

11.509,36 

 

Valor Total do processo de Inexigibilidade de licitação nº 104/2022: R$ 11.509,36 (onze mil, quinhentos e nove 

reais e trinta e seis centavos). 

 

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

 

Considerando que este Departamento está organizando o evento inclusivo para o público com deficiência 

auditiva, seguindo o norte da Constituição Federal, que seja a inclusão social, sem diferenças em todo meio, 

conforme a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. 

Assim sendo este Departamento decidiu realizar uma apresentação teatral, ou seja, uma atividade para esse 

público, que muitas vezes fica inerte em atividades culturais, inclusive pelo próprio poder Público. 

 

O espetáculo “Palhaços Surdos” tem como objetivo levar à sociedade brasileira o conhecimento da cultura 

surda que se difere em muitos aspectos da cultura dos ouvintes, a Língua da comunidade surda brasileira – a 

Libras, sua identidade e, ainda, mostrar toda a capacidade profissional da pessoa surda através da arte, para 

que todos possam refletir sobre a inclusão da pessoa surda assim como qualquer grupo minoritário que tem o 

direito a igualdade social, política, educacional, cultural e profissional para garantia de uma vida digna. 

 

Neste espetáculo os Palhaços Surdos mostram sua preocupação com a qualidade da vida de todos os seres no 

planeta terra, e de forma muito engraçada apresentam suas críticas, opiniões e sugestões de como cada um 

pode fazer a sua parte nesse mundo. Sem dizer uma palavra e sem fazer um sinal os palhaços surdos irão 

"falar" sobre como proteger a natureza, os cuidados e prevenção com os animais peçonhentos e a possibilidade 

de uma convivência saudável entre o homem e a natureza, claro, com muitas, muitas gargalhadas no silêncio. 

 

O custo do evento justifica-se conforme orçamento fornecido pela empresa, sendo a única do ramo encontrada, 

portanto justificando a INEXIBILIDADE, assim sendo a empresa possui uma nota comparativa com valor 

inferior ao orçamento, porém na realização do evento foi fornecido toda a acomodação e logística, visto que o 

grupo se encontrava na região, reduzindo drasticamente seus custos para apresentação.  

 

Local: Departamento de Cultura, na sede do teatro Eunice Sartori, localizado na Rua Octaviano Teixeira dos 

Santos, 1121 - Centro, CEP: 85601-030 no Município de Francisco Beltrão. 

Data: 21 de novembro de 2022 - diurno 

     

 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 

 

mailto:licitacao@franciscobeltrao.com.br


MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 
Estado do Paraná 

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  
CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103  /  Página 2 

 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 Física: 

RAIMUNDO CLEBER TEIXEIRA COUTO (Companhia Mãos Livres), inscrito no CPF nº 361.589.682-34, 

residente na Avenida Dr. Freitas nº 37, Conjunto Itaúba, Alameda 125, Bairro Pedreira - CEP: 66087-420, no 

Município de Belém/PA, 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, 11 de novembro de 2022 

 

 

Daniela Raitz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Inexigibilidade de Licitação nº 104/2022, em 11 de novembro de 2022 

 

 

CLEBER FONTANA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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