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AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 90/2022  

 
OBJETO:  Contratação de serviços compreendendo apresentação artística, cerimonialista de evento, 

recepção e animadores de plateia, para atuação durante a realização da Semana da Leitura, no período de 24 a 28 
de outubro de 2022. 

Passado o prazo recursal, torna-se publica a homologação do procedimento licitatório em epigrafe e 

adjudicação do objeto a: COMPANHIA DE DANÇA MIRNA PECOITS  

Item nº Código Especificação Quantidade Unidade Valor Total R$ 

1 84011 Prestação de serviço durante a Semana da Leitura 2022, entre os 
dias 24 e 28 de outubro de 2022, das 8 às 11:30h/ 13:30 às 17h, no 
Teatro Unisep, compreendendo apresentação artística, 
cerimonialista do evento, recepção e animadores de plateia, sendo: 
- 02 (duas) apresentações diárias de 30 minutos cada, (uma no 
período matutino e outra no vespertino, totalizando 10 
apresentações) do espetáculo de dança "PÁGINAS DE 
FANTASIA", que conta a história de uma menina que ficava muito 
tempo utilizando a tela do celular; a criança entra em cena com o 
celular na mão, fica entediada e resolve pegar um livro na estante, 
A Bela e a Fera, ao começar a ler, os personagens aparecem 
dançando e interagindo, ela percebe que há um mundo 
completamente mágico dentro dele, então passa a gostar de livros, 
esquecendo do celular e vivendo a magia da leitura. 
  
- O espetáculo deverá conter elenco mínimo de 10 bailarinos, no 
qual os personagens deverão exercer a função de apresentador/ 
cerimonialista, recepcionistas e animadores do público nas 
atividades que serão desenvolvidas durante todo o evento. 
- A Contratada é responsável pela instalação de tapete linóleo, 
cenografia, figurinos e maquiagens do elenco. 
- A Contratante é responsável pela iluminação e serviço de som. 

01 serviços 40.000,00 

                          
Francisco Beltrão, 07 de outubro de 2022. 
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