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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 06/2023 

 

 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. 

 

Em cumprimento ao disposto no art. 26 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se público o 

resultado da licitação em epígrafe: 
 

CONTRATADO: 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 dos gastos com o Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 06/2023: R$ 52.000,00 (cinquenta e dois 

mil reais). 

Fica autorizada a aposição de assinatura digitalizada do Prefeito nos contratos. 

Homologo a presente licitação. 

 

Francisco Beltrão/PR, 25 de janeiro de 2023.  

 

CLEBER FONTANA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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