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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 85/2021  
PROCESSO Nº 803/2021 

 
  OBJETO – Contratação direta por meio de inexigibilidade, do grupo artístico D’Art 
Multiarte, através da sua empresa Urbani & Cadorin LTDA - ME, para a prestação de serviços artísticos a 
realização do espetáculo natalino denominado "Um Natal de Esperança e Paz", durante 24 noites na Praça 
Eduardo Virmond Suplicy, incluindo todo o cenário de espaços decorativos com temas, shows, artistas e 
figurinos exclusivos, de acordo com as especificações abaixo:  

FORNECEDOR: URBANI & CADORIN LTDA ME 
CNPJ: 09.129.085/0001-87 

Item 
 nº 

Código Especificação Quantidade Unidade Valor Total 
Global R$ 

01 78516 "UM NATAL DE ESPERANÇA E PAZ" 
O espetáculo será apresentado vinte e quatro vezes durante 
a programação do Natal de Francisco Beltrão - PR, que 
acontece diariamente, exceto as segunda feiras, das 19h às 
23h, desde o dia 26 de novembro a 23 de dezembro. O 
cenário ficará montado até 7 de janeiro, e seu cronograma 
de montagem e confecção segue especificamente da 
seguinte forma:  
 
 - Criação do formato do espetáculo / criação do projeto 
cenográfico, cenotécnico e de elementos cênicos / escolha 
do repertório musical / contato com equipes de produção, 
técnica e artistas / início da formatação das trilhas musicais 
e arranjos / reunião com equipe criativa para criação do 
formato do espetáculo de rua, esquetes teatrais e evolução / 
criação dos figurinos e adereços / criação da trilha musical / 
criação do projeto de maquiagens cênicas temáticas / 
criação do roteiro e textos gerais. 
 
- Formatação das trilhas / confecção dos figurinos e 
adereços / contratação de equipes de pré-produção / 
confecção das cenografias / definição lay-out das evoluções 
e esquetes / fechamento do contrato com a prefeitura 
municipal / audições para escola dos artistas / contratação 
de artistas multidisciplinares / reuniões de pré-produção / 
contratação da equipe de técnicos e produção local / 
finalização da formatação das trilhas musicais / início dos 
ensaios cênicos localizados / início dos ensaios setorizados 
por disciplina artística / início dos ensaios setorizados por 
esquete / reuniões de produção e logística de equipes. 
 
- Ensaios em conjunto / prova de figurinos / ensaios 
técnicos / ensaios gerais / workshop de maquiagem 
temática com os artistas escolhidos / logística de transporte 
e implantação das cenografias e elementos cênicos. 
 
- NOVEMBRO e DEZEMBRO - Dia 26 de novembro estreia 
Término das apresentações do espetáculo "Um Natal de 
Esperança e Paz" dia 23 de dezembro. 
 
RELAÇÃO DE ELEMENTOS CENOGRÁFICOS: 
 
1. CENÁRIO DAS MAÇÃS 
Personagem: Vovó Natália, a contadora de histórias  
Símbolo: a bola de natal 

01 SERV 1.330.944,00 
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2. CENÁRIO DA CEIA DE NATAL 
Personagem: Natanael o Mestre Cozinheiro 
Símbolo: Ceia de Natal 
 
3. CENÁRIO DAS ESTRELAS 
Personagem: Estela a guardiã das estrelas  
Símbolo: Estrela 
 
4. CENÁRIO DO PINHEIRINHO 
Personagem: Ângelo o mensageiro da paz 
Símbolos: pinha, sino e presépio 
 
5. CENÁRIO DOS PRESENTES 
Personagem: Nicolau o Empacotador de sonhos 
Símbolos: Os presentes 
 
6. CENÁRIO DO PAPAI NOEL 
Personagem: Papai Noel 
Símbolo: cartão postal 
 
ESTRUTURA HUMANA: 
EQUIPE ARTÍSTICA 
- Elenco 20 pax. 
-20 artistas multidisciplinares, divididos em cantores, 
atores, bailarinos, circenses, performers e um Papai Noel. 
 
EQUIPE TÉCNICA E DE PRODUÇÃO: 
 
-5 contrarregras cênicos/monitores 
-3 preparadores de elenco/ensaiadores 
-1 maquiador para workshop de maquiagem 
-1 produtor geral 
-2 produtores locais 
-Arranjador e diretor musical 
-2 Diretores Artísticos 
-Cenógrafo/Cenotécnico 
-Artista Plástico 
 
-Equipe de cenografia (pintores, escultores, marceneiros, 
serralheiros, serviços gerais, aderecistas e arte-finalistas), 
para pré-produção. 
 
-Equipe de instalação, montagem e desmontagem das 
cenografias e elementos cênicos; 
 
na produção 
-Equipe de manutenção de cenografias, alegoria e 
elementos cênicos. 
 
ESTRUTURA E LOGÍSTICA: 
-Criação e confecção das cenografias, elementos cênicos e 
alegorias. 
-Criação e gravação dos arranjos musicais em estúdio de 
áudio. 
-Criação e confecção de 25 figurinos. 
-Preparação e montagem da estrutura temporária de 
ensaio. 
-Pré-produção e produção de montagem do espetáculo. 
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-Art’s e liberações pertinentes a estruturas 
-Logística de transporte de cenário e equipe ida e volta, 
alimentação e hospedagem de equipe. 
-Manutenção periódicas das cenografias e elementos 
cênicos 
-Carro alegórico (Carro do Papai Noel) sonorizado. 
Conforme projeto artístico e executivo em anexo. 
-Tributações.   

 
Valor Total do processo de Inexigibilidade de Licitação nº 85/2021: R$ 1.330.944,00 (hum milhão, trezentos e 
trinta mil, novecentos e quarenta e quatro reais). 
 

JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 25, inc. III, da Lei nº 8.666/93. 
  O período do Natal tem um fator importante para o município, que é o econômico, pois nesta data, 
há comercialização dos mais diversos produtos que geram negócios e empregos em todos os segmentos. 
Sendo considerado um evento cultural permanente em nosso calendário de festividades culturais, e que 
tem não só em seus eventos como também em sua peculiar decoração, o efetivo atrativo da comunidade de 
Francisco Beltrão e região para a importância da comunhão familiar através da manifestação cultural, 
constituindo-se também como importante fator de atração turística de nosso município.  
  Francisco Beltrão atrai consumidores e visitantes dos mais diversos lugares, especialmente das cidades 
do sudoeste do Paraná. No natal o fluxo de pessoas se intensifica e garante o aumento da economia e 
arrecadação para o município. Dessa forma, torna-se necessário que a cidade esteja devidamente 
preparada para atrair as pessoas no período do Natal. E isso só acontece com um planejamento adequado e 
com investimentos necessários para realizar uma grande festa natalina com eventos culturais e artísticos, 
decoração e iluminação em toda a cidade.  

Para garantir e manter a qualidade dos espetáculos, para a realização do natal de 2021 demos 
preferência para a mesma empresa que realizou o natal de 2020 em nossa cidade. Esta empresa é de 
renome nacional e realiza não só a produção e apresentação dos shows artísticos principais para o período, 
como também se encarrega da estruturação, montagem e animação do espetáculo "Um Natal de Esperança 
e Paz", que é um projeto de entretenimento grandioso e que será montado no centro da praça Central de 
nossa cidade. A empresa fornecerá toda a estrutura necessária para a montagem do espetáculo, inclusive o 
material físico que compõe todo o espaço de cenário temático. Sendo assim, esta empresa estruturará o 
NATAL em nossa cidade com a mesma qualidade de material, pessoas, artistas e animadores do qual é 
considerado o maior Natal do Brasil em Gramado e Canela - RS. Diante desses elementos e conforme 
documentação anexa, resta evidente a consagração do grupo artístico pela opinião pública. 

Por conta da pandemia do Covid-19, o natal de 2020 não aconteceu como esperávamos, os 
espetáculos foram cancelados e parte do valor do contrato foi glosado. Neste ano, os espetáculos irão 
acontecer da mesa forma em formato pocket, porém o tema abordado este ano buscou-se a temática de 
esperança e sobretudo a fé espiritual, formando assim um ciclo junto da decoração natalina que vem nas 
cores verde, simbolizando a cura e a esperança e nas cores branca, a fé espiritual. Por isso o espetáculo é 
condizente, interagindo apresentação artística com a proposta decorativa.  

Para entendimento dos valores a serem pagos pelas apresentações, anexamos contratos e notas 
fiscais do contrato anterior realizado com Francisco Beltrão o qual havia serviços artísticos similares a fim 
de demonstrar a correlação de valores. Esclarecemos que para a nossa cidade está vindo um grande 
espetáculo totalmente exclusivo que envolve diversas apresentações ao longo de vários dias, sendo que o 
espetáculo "Um Natal de Esperança e Paz"  foi elaborado especialmente para nós, e toda a equipe artística 
está evolvida na criação do formato do espetáculo desde o mês de setembro realizando a criação do projeto 
cenográfico, cenotécnico e de elementos cênicos / escolha do repertório musical / contato com equipes de 
produção, técnica e artistas / início da formatação das trilhas musicais e arranjos / reunião com equipe 
criativa para criação do formato do espetáculo de rua, esquetes teatrais e evolução / criação dos figurinos e 
adereços / criação da trilha musical / criação do projeto de maquiagens cênicas temáticas / criação do 
roteiro e textos gerais. 
- OUTUBRO E NOVEMBRO - Formatação das trilhas / confecção dos figurinos e adereços / contratação de 
equipes de pré-produção / confecção das cenografias / definição lay-out das evoluções e esquetes / 
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fechamento do contrato com a prefeitura municipal / audições para escola dos artistas / contratação de 
artistas multidisciplinares / reuniões de pré-produção / contratação da equipe de técnicos e produção local 
/ finalização da formatação das trilhas musicais / início dos ensaios cênicos localizados / início dos ensaios 
setorizados por disciplina artística / início dos ensaios setorizados por esquete / reuniões de produção e 
logística de equipes.  
- NOVEMBRO - Ensaios em conjunto / prova de figurinos / ensaios técnicos / ensaios gerais / workshop de 
maquiagem temática com os artistas escolhidos / logística de transporte e implantação das cenografias e 
elementos cênicos.  
- NOVEMBRO e DEZEMBRO - Dia 26 de novembro será a estreia, com término das apresentações do 
espetáculo "Um Natal de Esperança e Paz" no dia 23 de dezembro 
 

Salientamos também que o Grupo D’Art Multiarte é composto pela empresa Varal de Ideias 
Criações Artísticas e a empresa Urbani e Cadorim Ltda, tendo notas fiscais e discriminação de gastos 
anexada ao processo do Grupo. Importante salientar também que a empresa contratada tem sua sede em 
Canela/RS, que fica a 650 km de distância de nossa cidade e que serão necessários 03 caminhões de grande 
porte (carretas) para trazer somente o material físico dos cenários para os espetáculos.  

Ainda, é necessário o transporte para toda a equipe, incluindo técnicos e trabalhadores 
operacionais para a montagem e desmontagem das estruturas como foi citado acima. Soma-se a isso a 
hospedagem e alimentação para os mesmos e ensaios para a abertura em 26 de novembro de 2021, atuação 
até 23 de dezembro e retirada a partir de 07 de janeiro de 2022. Todos esses custos acabam por onerar o 
serviço prestado em nossa cidade. Analisados todos esses dados verifica-se que os custos para a nossa 
cidade ficaram compatíveis com os praticados pela empresa em natais passados nesta e em outras cidades, 
que também contaram com os serviços do Grupo D’art Multiarte. 
 

Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

4910 07.005 13.392.1301.2.054 3.3.90.39.22.00 000 
 

Os recursos 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 URBANI & 

CADORIN LTDA ME, inscrita no CNPJ  sob o nº 09.129.085/0001-87, estabelecida na Rua Willy 
Dienstmann, nº 31 SALA 01, Centro, CEP: 95.680-000 na cidade de Canela/RS, considerando o que consta 
no Artigo 25, inc. III, da Lei de Licitações nº 8.666/93 e o contido no Termo de Referência e demais 
documentos 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 novembro de 2021 
 
 

Alex Bruno Chies 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

Cleber Fontana 
PREFEITO MUNICIPAL 


