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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 16/2023  

PROCESSO Nº 182/2023 - EDITAL 

 

 OBJETO – Contratação do grupo artístico “Madame Frau”, para apresentação de espetáculo musical durante 

o evento Expofeira Mulher, no dia 10 de março de 2023, no Parque de Exposições Jaime Canet Junior, de acordo com 

as especificações abaixo:  

 

FORNECEDOR: JULIANA BRANDT 04189428973 

CNPJ: 24.791.617/0001-30 

Item nº Código Especificação Valor Total R$ 

1 86364 Show musical com o grupo “Madame Frau” para apresentação no dia 10 de março 

de 2023, no centro de Francisco Beltrão - PR, com duração mínima de 1:15hrs (uma 

hora e quinze minutos).    

25.000,00 

 

Valor Total do processo de Inexigibilidade de licitação nº 16/2023: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). 

 

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

 A Expofeira Mulher acontece de 8 a 12 de março de 2023 no Parque de Exposições Jayme Canet Júnior, evento 

este que se tornou tradicional em nossa Cidade, uma feira de Cultura e negócios que tem por objetivo o 

empoderamento e reconhecimento do trabalho da mulher, contando com ações de aprendizado e desenvolvimento 

cultural. Devido ao Departamento de cultura estar à frente no que diz respeito a área cultural, organizando diversas 

atividades, apresentações e exposição, se faz necessário a contratação de artistas musicais para agregarem de forma 

artística nessa grande feira.            

 O presente termo tem por objetivo contratar o grupo musical Madame Frau, grupo formado por mulheres 

instrumentistas e cantoras da cidade de Blumenau – SC 

 Estamos anexando a este Termo Referência Notas Fiscais de serviços prestados pelos mesmos, a fim de 

comprovar que o valor cobrado pela mesma está dentro do preço praticado 

     

 Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

4780 07.005 13.392.1301.2.041 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 Pessoa Jurídica (MEI) 

JULIANA BRANDT 04189428973, inscrita no CNPJ sob o nº 24.791.617/0001-30, estabelecida na Rua Almirante 

Tamandaré nº 221, Apto 222, Bairro Vila Nova, CEP: 89.035-000, na cidade de Blumenau/SC, considerando o disposto 

no Artigo 24, Inciso II, 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, 01 de março de 2023 

 

Daniela Raitz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

De acordo com a Inexigibilidade de Licitação nº 16/2023, em 01 de março de 2023. 

 

CLEBER FONTANA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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