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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1.ORGÃO INTERESSADO 

1.1. Secretaria Municipal de Assistência Social e Departamento de Cultura. 

 

2.OBJETO: 

2.1. Contratação do show de humor “Badin - O Colono, com a participação de Dona 

Maria” a ser realizado do dia 12/03/2022 em comemoração ao Dia Internacional da 

Mulher no Município De Planalto/PR, em razão que o mesmo possui reconhecimento 

e popularidade regional e nacional e pretende-se oferecer ao público local um show 

humorístico. 

 

3.RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA 

3.1. Lizandra Cristina Boni e Dione Junior Helfer.  

 

4.JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO 

4.1 A Inexigibilidade de Licitação n. 002/2022 tem sua fundamentação legal no artigo 

25, inciso III, da Lei 8666/93 consolidada. 

Artigo 25: É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em 

especial: 

III – para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou 

através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada 

ou pela opinião pública.  

$ 1º - Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo 

conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, 

estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou 

de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu 

trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado á plena satisfação do 

objeto do contrato. 

$ 2º - Na hipótese deste artigo e em qualquer dos casos de dispensa, se 

comprovado superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano causado a 

fazenda pública o fornecedor ou o prestador de serviços e o agente público 

responsável, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. 

4.2 Pelo site oficial do Município foi realizada pesquisa, para saber a preferencia da 

população quanto ao show em comemoração ao dia Internacional da Mulher, as 

opções de humoristas eram: Diogo Portugal, Juca Bala e Badin – O Colono, que 

teve 75,4% de preferencia. 
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4.3 A presente inexigibilidade de licitação funda-se na inviabilidade de competição, 

tendo em vista que o show de humor “BADIN UM COLONO NA CIDADE”, que está 

sendo contratado é representada pela empresa AD DE MORAES EVENTOS que 

detém exclusividade para vender os shows e agendar qualquer tipo de evento em 

nome de Eduardo Gustavo Christ na peça (BADIN O COLONO), conforme carta de 

exclusividade em anexo. 

4.4 Após o sucesso de seu espetáculo “Badin - O colono na cidade”, assistido por 

milhares de pessoas, Eduardo Gustavo Christ, mais conhecido como Badin, 

apresenta seu novo espetáculo “Badin - O Colono, com a participação de Dona 

Maria”. No show, Eduardo interpreta os dois personagens, sendo que “Badin” é 

inspirado nos descendentes italianos de áreas rurais, e “Dona Maria” é inspirado em 

sua mãe e nas histórias do cotidiano vividas no interior. Seus vídeos já acumulam 

mais de 3 bilhões de visualizações, fora os incontáveis compartilhamentos de seus 

vídeos no WhatsApp, em grupos de família, firma, faculdade, etc. O sucesso este em 

todas as redes sócias: Facebook conta com mais de 3 milhões de seguidores, 

Youtube mais de 650 mil inscritos, Tik-tok e Instagram mais de 1.2 milhões de 

seguidores cada.  

4.5 Os serviços serão contratados para atender as comemorações alusivas ao Dia 

Internacional da Mulher, sendo que os preços contratados estão compatíveis com os 

preços de serviços assemelhados praticados pela contratada na região, tornando 

assim, vantajoso para o Município. 

4.6 AD DE MORAES EVENTOS para o fornecimento de item 01 – contratação de 

SHOW, com a apresentação da peça “BADIN UM COLONO NA CIDADE”, com o 

humorista Eduardo Gustavo Christ (BADIN O COLONO), com duração de 01:10 

(uma hora e dez minutos) de apresentação, com data prevista para 12 de março de 

2022, com horário a combinar, no Centro de Múltiplo Uso, sede da Secretaria de 

Assistência Social de Planalto, pelo valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), 

incluídas todas as despesas relativas ao cachê . Este fornecedor detém o direito 

exclusivo de vendados serviços da peça “BADIN UM COLONO NA CIDADE” para 

todo o Brasil, conforme carta de exclusividade em anexo. 

 

5. DEFINIÇÃO DO OBJETO 

5.1. Contratação de show de humor “Badin - O Colono, com a participação de Dona 

Maria” autoria de Eduardo Gustavo Christ, a ser realizado do dia 12/03/2022 em 

comemoração ao Dia Internacional da Mulher no Município De Planalto/PR, em 

razão que o mesmo possui reconhecimento e popularidade regional e nacional e 

pretende-se oferecer ao público local um show humorístico. 

5.2 Por esta Secretaria foi obtido o orçamento em anexo, conforme abaixo definido, 

para que componha o valor total da contratação, bem como notas fiscais que 
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compravam o valor de mercado, que seguem para fins de edital: 

 

OBJETO QUANT UNIDADE  
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

Contratação de SHOW de humor, 

com a apresentação da peça 

“BADIN UM COLONO NA CIDADE”, 

com o humorista Eduardo Gustavo 

Christ (BADIN O COLONO), com 

duração de 01:10 (uma hora e dez 

minutos) de apresentação, com data 

prevista para 12 de março de 2022, 

com horário a combinar, no Centro 

de Múltiplo Uso, sede da Secretaria 

de Assistência Social de Planalto – 

PR. 

1 Un  R$17.000,00 R$17.000,00 

 TOTAL  
R$ 

17.000,00 

 

 

6. DAS CONDIÇÕES  

6.1. A empresa deverá realizar a apresentação do Show de Humor, em local, data e 

horário acordados com a Secretaria solicitante, seguindo todos os requisitos 

presentes no Processo de Inexigibilidade e Proposta da Contratada. 

 

7.GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

7.1. A gestão e a fiscalização do contrato estarão ao encargo da Secretaria 

Municipal de Assistência Social do Município de Planalto – PR. 

 

8. REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA 

8.1. A empresa deverá comprovar regularidade fiscal, ser micro e pequena empresa 

(Leis complementares 123 e 147). A opção pela micro e pequena empresa é em 

função da obrigatoriedade de destinação exclusiva para os contratos onde os itens 

não ultrapassem os R$ 80.000,00 e em função do processo de incentivo para o 

desenvolvimento local. Os artigos da Lei Complementar 123, alterado pela Lei 

Complementar 147, que regem o tema são os seguintes: 
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Art. 47. Nas contratações públicas da administração direta e 

indireta, autárquica e fundacional, federal, estadual e municipal, 

deverá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado 

para as microempresas e empresas de pequeno porte 

objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e 

social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência 

das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica. 

(Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 

Parágrafo único. No que diz respeito às compras públicas, 

enquanto não sobrevier legislação estadual, municipal ou 

regulamento específico de cada órgão mais favorável à 

microempresa e empresa de pequeno porte, aplica- se a 

legislação federal. (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 

2014). 

8.2. Modalidade de licitação a ser utilizada, contratação direta por dispensa, Art. 24, 

inciso II.  Em atendimento a critica e opinião pública que a empresa atende e 

principalmente por ter uma estrutura de som, luz, imagem e vasta experiência no 

segmento desejado, com vários festivais, com a razão social VILSON ZATERA E 

IRMÃOS LTDA - ME, vislumbramos esta modalidade para a posterior contratação da 

referida Banda, pessoa jurídica identificada por Vilson Zatera e Irmãos Ltda - ME, 

inscrita no CNPJ 26.928.683/0001-35, com sede na Rua Uruguai, 656, Lote 07, 

quadra 46, CEP 85.605-370, Bairro Vila Nova, Francisco Beltrão - PR, por atender 

os critérios exigidos na legislação vigente.  

  

  

Planalto - PR, 17 de janeiro de 2022. 

 

 

Lizandra Cristina Boni 

Secretária Municipal de Assistência Social 

 

 

Dione Junior Helfer 

Diretor de Departamento de Cultura 

 

 

Luiz Carlos Boni 

Prefeito Municipal de Planalto 


