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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 6/2023  

PROCESSO Nº 52/2023 - EDITAL 

 

 OBJETO – Contratação da “Banda Flor da Pele” para apresentações nos eventos: Inauguração do 

Parque São Francisco no dia 10 de fevereiro de 2023 e Feriado de Carnaval, dias 19 e 20 de fevereiro na Praça 

Eduardo Virmond Suplicy, de acordo com as especificações abaixo: 

  

FORNECEDOR: RENATO CESAR TESSER LTDA 

CNPJ: 27.122.438/0001-07 

Item nº Código Especificação Valor Total R$ 

1 85738 Apresentação musical com a "Banda Flor da Pele" na INAUGURAÇÃO DO 

PARQUE SÃO FRANCISCO, no dia 10 de fevereiro de 2023, com 03 horas de 

música ao vivo. Incluindo: todos os equipamentos de sonorização, iluminação e 

painel de LED no palco, condizentes e necessários com uma apresentação ao ar 

livre para o local e público especificado. Com estrutura disponível para o 

cerimonial do evento.   

15.000,00 

2 85739 Apresentação musical com a "Banda Flor da Pele" em evento CARNAVAL DE 

RUA DE FRANCISCO BELTRÃO, no dia 19 de fevereiro de 2023, tocando ritmos 

tradicionais de Carnaval direcionados ao público da melhor idade e infantil, 

sendo 05 instrumentos de sopro, 02 cantores e 04 músicos com instrumentos para 

harmonia e percussão, com 1:30 horas de música ao vivo na apresentação.   

7.000,00 

3 85740 

 

 

 

 

Apresentação musical com a "Banda Flor da Pele" em evento CARNAVAL DE 

FRANCISCO BELTRÃO, nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2023, com 04 horas de 

música ao vivo por apresentação. A Banda Flor da Pele disponibilizará todos os 

equipamentos de sonorização, iluminação e painel de LED no palco, condizentes 

e necessários com uma apresentação ao ar livre para o local e público especificado. 

A estrutura estará disponível para apresentação musical de outros artistas.   

30.000,00 

 

Valor Total do processo de Inexigibilidade de Licitação nº 06/2023: R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais). 

 

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

 

 O carnaval é considerado uma das festas populares mais animadas e representativas do mundo. Tem 

sua origem no entrudo português, onde, no passado, as pessoas jogavam umas nas outras, água, ovos e farinha. 

O entrudo acontecia num período anterior a quaresma e, portanto, tinha um significado ligado à liberdade. 

Este sentido permanece até os dias de hoje no Carnaval. Dos antigos bailes a fantasia até as festas e desfiles da 

atualidade, continua sendo uma grande tradição cultural de nosso país. Para recuperarmos um pouco dessa 

tradição e propiciarmos a nossos munícipes mais uma data comemorativa, a administração municipal achou 

por bem em fazer uma nostálgica, porém animada comemoração da mesma. 

 

 Em meio ao centro de nossa cidade, com livre acesso a quem quiser participar, com muita música e 

alegria realizaremos nosso dia de Carnaval. O Município teve por diversos anos carnavais de rua, em clubes e 

bares, neste ano com o evento, buscaremos resgatar o nosso carnaval de rua, pois é uma das maiores festas 

populares do País. Para isso se faz necessário a contratação de uma banda que toque este estilo musical e que 

possa ser o instrumento principal para "puxar" nossos cidadãos em duas noites de comemoração. 

 

 Além disso, foi incluído no presente Termo, a apresentação para a inauguração do parque São 

Francisco, afim de dar animosidade para o evento, animando e chamando a população local para prestigiar, 

no dia 10 de fevereiro de 2023. 

     

 Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

mailto:licitacao@franciscobeltrao.com.br
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Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

4920 07.005 13.392.1301.2.042 3.3.90.39.23.00 000 

 

 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 empresa RENATO 

CESAR TESSER LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 27.122.438/0001-07, estabelecida na Rua Curitiba nº 2187 - 

Sala B, Centro, CEP: 85.601-630, no Município de Francisco Beltrão/PR, considerando 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, 20 de janeiro de 2023 

 

 

Daniela Raitz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Inexigibilidade de Licitação nº 06/2023, em 20 de janeiro de 2023. 

 

 

CLEBER FONTANA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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