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TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

PROCESSO Nº 004/2020 
 

Conforme parecer jurídico, Ata e resultados do Chamamento Público nº 
002/2020 optou-se pela inexigibilidade de licitação na forma do art. 25, da Lei 
8.666/93, e suas alterações posteriores á despesa abaixo especificada. 

 
OBJETO – Seleção de propostas de apresentação artística em ambiente virtual, por 
meio de Redes Sociais: (YouTube, Facebook e Instagram) e presencial em espaços 
públicos, para execução da DA LEI Nº 14.017 DE  29 DE JUNHO DE 2020 – LEI 
ALDIR BLANC. Conforme abaixo segue: 
 
I- 1 (um) credenciamento para 2 (duas) produções artísticas e culturais de Artes 

Cênicas (Teatro) no valor unitário de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada 

produção. Valor total da ação: R$ 12.000,00 (doze mil reais) – O responsável 

vencedor da proposta deverá apresentar uma produção teatral para o público 

infantil abrangendo temática social, de inteiração participativa, contemplando 

o maior público possível com ampla divulgação do trabalho. Uma produção 

teatral para público adolescente/adulto abrangendo temática sócio-

educacional contemplando ampla divulgação e acesso. Data prevista para 

execução dezembro de 2020. Com duração mínima de 50 (cinquenta) minutos 

cada produção. (Destinado exclusivamente à pessoa física). 

 

III- 1 (um) credenciamento para 1 (uma) produção artística e cultural musical 

popular no valor unitário de R$ 6.242,69 (seis mil duzentos e quarenta e dois 

reais e sessenta e nove centavos) para a produção. Valor total da ação: R$ 

6.242,69 (seis mil duzentos e quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos) 

- O responsável vencedor da proposta deverá apresentar a produção cultural 

musical, para o público diverso envolvendo artistas populares municipais que 

participam da manifestação musical oportunizando aos mesmos espaço para 

participação, apresentação e divulgação da cultura popular de nosso 

Município. Ampla inteiração participativa popular, com divulgação de mídias e 

com a realização prevista para Dezembro de 2020. Com tempo mínimo de 

duração de 3 (três) horas. (Destinado exclusivamente para pessoa física). 

 

IV- 1 (um) credenciamento para 2 (duas) produções artísticas e culturais 

musicais (Lives) no valor unitário de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada 

produção. Valor total da ação: R$ 12.000,00 (doze mil reais) -  O responsável 

vencedor da proposta deverá apresentar duas produções culturais musicais de 

interação popular com artistas do Município (Duplas Sertanejas), 
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contemplando o maior público possível com ampla divulgação do trabalho. 

Data prevista para execução dezembro de 2020. Uma segunda produção com 

demais músicos (Bandas ou Individual) contemplando ampla divulgação e 

acesso por de mídias interativas. Data prevista para execução dezembro de 

2020. Com tempo mínimo de duração de 3 (três) horas cada. (Destinado 

exclusivamente para pessoa física). 

 

V- 1 (um)  credenciamento para 7 (Sete) oficinas de danças tradicionais 

gauchescas no valor unitário de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada 

produção. Valor total da ação: R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) - O 

responsável vencedor da proposta deverá executar sete oficinas com os 

seguintes públicos:  

Oficina 1 – Elenco Pré-Mirim, faixa etária de 04 a 08 anos de idade, 

contemplando no mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, 

com 20h de duração;   

Oficina 2 – Elenco Mirim A, faixa etária de 08 a 13 anos de idade, contemplando 

no mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de 

duração;  

Oficina 3 – Elenco Mirim B, faixa etária de 08 a 13 anos de idade, contemplando 

no mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de 

duração;    

Oficina 4 – Elenco Juvenil, faixa etária de 14 a 17 anos de idade, contemplando 

no mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de 

duração;  

Oficina 5 – Elenco Adulto, faixa etária de 18 a 30 anos de idade, contemplando 

no mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de 

duração;  

Oficina 6 – Elenco Veterano, faixa etária de 30 anos de idade acima, 

contemplando no mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, 

com 20h de duração; 

Oficina 7 – Dança de Salão e Chula, para crianças, adolescentes, adultos e 

terceira idade com idade mínima de 08 anos de idade, contemplando no 

mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de duração;       

Data prevista para execução dezembro de 2020. 

 

VI- 1 (um) credenciamento para 4 (Quatro) oficinas de danças folclóricas 

alemãs no valor unitário de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada produção. 

Valor total da ação: R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) - O responsável 

vencedor da proposta deverá executar sete oficinas com os seguintes 

públicos:  
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Oficina 1 – Elenco Infantil, faixa etária entre 06 a 12 anos de idade, 

contemplando no mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, 

com 20h de duração;   

Oficina 2 – Elenco Juvenil, faixa etária entre 13 a 16 anos de idade, 

contemplando no mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, 

com 20h de duração;   

Oficina 3 – Elenco Adulto, faixa etária entre 17 a 50 anos de idade, 

contemplando no mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, 

com 20h de duração;   

Oficina 4 – Elenco da Terceira Idade, faixa etária de 50 anos de idade acima, 

contemplando no mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, 

com 20h de duração;   

Data prevista para execução dezembro de 2020. 

 

VII- 1 (um) credenciamento para 2 (duas) produções musicais de videoclipes. 

Valor unitário de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada produção. Valor total da 

ação: R$ 12.000,00 (doze mil reais) - O responsável vencedor da proposta 

deverá executar dois videoclipes com músicas de autoria própria para ampla 

divulgação e conhecimento do trabalho de uma dupla sertaneja, sendo 

executados um no mês de Dezembro de 2020 e um no mês de Janeiro de 2021. 

Com tempo mínimo de produção de 5min. (cinco minutos). 

Custo para contratação é de R$86.242,69 (oitenta e seis mil duzentos e quarenta e 

dois reais e sessenta e nove centavos). 

 
I - PROPONENTE: ROMILDA LEVISKI.  
CPF: 632.172.019-49. 
 
III- PROPONENTE: ARLINDO KUSNIEWSKI.  
CPF: 176.743.449-91.  
 
IV- PROPONENTE: LUIZ EDUARDO LIBARDI.  
CPF: 065.640.519-80  
 
V- PROPONENTE: CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS GUARDIÃO DO PAGO 
DE PLANALTO 
CNPJ: 78.115.029/0001-06. 
 
VI- PROPONENTE: GCAP – GRUPO CULTURAL E ARTÍSTICO DE PLANALTO  
CNPJ: 24.123.139/0001-90.  
 
VII- PROPONENTE: CRISTIANO FRANCISCO MUNIZ - ME  
CNPJ: 31.798.615/0001-39.  
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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para cobertura das despesas decorrentes desta 
contratação serão utilizados recursos financeiros próprios do Município de Planalto, 
Proveniente das seguintes DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 
 

DOTAÇÕES 

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso 

03122 14.138.13.392.1301.2047 3.3.90.36.00.00.01069 

03131 14.138.13.392.1301.2047 3.3.90.39.00.00.01069 

 
FORMA DE PAGAMENTO: Os pagamentos pertinentes ao objeto serão efetuados 
em até 15 (quinze) dias do mês subsequente apresentação da respectiva nota fiscal. 
 
PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO: 30/06/2021. 
 
VALOR TOTAL: R$86.242,69 (oitenta e seis mil duzentos e quarenta e dois reais e 
sessenta e nove centavos).  
 
 

Planalto-Pr., 22 de dezembro de 2020. 
 
 
 

INÁCIO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal 


