
Protocolo 11.919/2022

De: Departamento Municipal de Cultura Lançado por Gabriel M. - SMEC-CULT-ADM

Para: SMA-LC - Licitacoes e Contratos 

Data: 24/11/2022 às 13:51:14

Setores (CC):

SMA-LC

Setores envolvidos:

GP, GP-AJ, SMA-LC, SMEC-CULT, SMEC-CULT-ADM, SMA-LC-ALT, SMA-PGM-JEA

Licitação - Solicitações Gerais

Entrada*: 

Telefone

 

 

 Solicitação de aditivo. 

          Todo ano é realizada uma licitação de locação de equipamentos, estruturas e materiais de
sonorização, iluminação, palcos, tendas, cadeiras, etc, os quais são utilizados pelas secretarias
do município para possíveis eventos e encontros a serem realizados. Na referida licitação não
são contemplados itens para realização do natal, pois trata-se de evento que depende de
projetos específicos, não sendo possível mensurar previamente a quantidade e os tipos de
equipamentos e estruturas que serão utilizados para o período de natal, e por conta disso é
realizada uma licitação exclusiva para esta época do ano.

           Neste ano, para as comemorações de natal previu-se a utilização do saldo da licitação
geral de itens para eventos do município, a fim de reduzir os custos com estes equipamentos,
porém a licitação em que aguardávamos para utilização de saldo, não foi homologada em tempo
hábil e dessa forma não foi possível viabilizar a licitação para os itens de palco, sonorização e
iluminação por conta dos prazos que são necessários para o processo licitatório.

             Além disso, as contratações decorrentes da licitação geral vigente (PE nº. 165/2021)
não possuem saldo quantitativo suficiente para a realização da necessidade de abertura de
natal. 

Assim, considerando que os itens de palco, sonorização e iluminação são imprescindíveis para
a realização do espetáculo de abertura de natal, tratando-se de serviços indissociáveis do objeto
contratado através da Inexigibilidade nº. 99/2022, contatou-se a empresa realizadora do
espetáculo Urbani e Cadorin Ltda a fim de realizar aditivo em suas obrigações, acrescentando o
fornecimento de palco, sonorização e iluminação por sua responsabilidade, sendo que
a concordância da empresa está anexada a este pedido.
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          É indispensável a locação destes itens para viabilizar a execução do objeto do Contrato
nº. 1135/2022 e para que o evento aconteça da melhor maneira possível. Assim, realizamos
pesquisas de preços com empresas do ramo em nossa região para dar base aos valores como
podemos analisar em anexo, também identificando que neste período próximo
das festividades de final de ano encontramos falta de disponibilidade de data e da quantidade do
material solicitado.

             Portanto, solicita-se que seja realizada alteração qualitativa no Contrato nº. 1135/2022
(Inexigibilidade nº. 99/2022) firmado com a empresa Urbani e Cadorin Ltda para incluir cláusula
prevendo a responsabilidade em providenciar as estruturas, equipamentos e materiais relativos
à iluminação, sonorização e palco para a realização do espetáculo de abertura do natal, na data
de 25/11/2022, e por esse motivo deve ser alterado o valor total contratado para acrescer
a importância de R$ 67.600,00 com o objetivo de custear referida obrigação da empresa.

             O valor total de R$67.600,00 compreende: R$17.300,00 iluminação, R$15.300,00 de
sonorização e R$35.000,00 de palco.

            Ressaltamos que se trata da medida mais próxima de garantir a plena execução do
contrato e visando o objetivo maior que é proporcionar à população o tão aguardado show de
abertura de natal.

             A empresa escolhida pela Urbani & Cadorin para executar o serviço de locação de palco
sonorização e iluminação é a empresa Brasil 2000 a qual era a unira que tem a
disponibilidade de data para execução do serviço, que inclusive é residente de Maringa, cidade
que fica a 450km de Francisco Beltrão. 

 

Francisco Beltrão, 24 de novembro de 2022.

_

Gabriel Motta 
administração

 

Anexos:

ORCAMENTO_BONETTI_PALCO_SONORIZACAO_E_ILUMINACAO_ABERTURA_NATAL_2022.pdf

ORCAMENTO_BRASIL_2000_PALCO_SONORIZACAO_E_ILUMINACAO_ABERTURA_NATAL_2022.pdf

ORCAMENTO_ECCOS_ESTRUTURAS_PALCO_NATAL_2022.pdf

ORCAMENTO_MANUS_SOM_E_LUZ.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Vilmar Mazzetto 24/11/2022 13:53:13 1Doc VILMAR MAZZETTO CPF 021.XXX.XXX-44

Cleber Fontana 24/11/2022 23:21:25 1Doc CLEBER FONTANA CPF 020.XXX.XXX-21

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 0C08-FED4-B7B1-FE14 
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PESQUISA DE PREÇOS PRATICADOS 

 

Solicitamos orçamento para os itens abaixo (materiais e serviço) para fins de pesquisa visando 

estimativa de preços para edital de licitação. 

 

Após preenchido, favor retornar por E-mail culturanfb@gmail.com ou entregar diretamente no 

Departamento de Cultura para Gabriel. 

 

Item Descrição Quantidade Unidade Valor 
unitário R$ 

Valor total 
R$ 

01 Locação de palco pelo período de 1 dia (25 de 

novembro de 2022), com cobertura, nas 

dimensões de 13(treze) metros de frente, por 

10(dez) metros de profundidade e 6 metros de 

altura do piso a cobertura, com 1 (um metro) 

de altura do chão ao piso. Totalizando 7 (sete 

metros) do chão a cobertura do palco. 

 - 01 Passarela nas dimensões 8x2 na frente do 

palco, com término em T, de 6x2m. 

 - Fechamento em tecido preto. 

 - Piso modulado e estruturado em alumínio, 

com tubos retangulares, encaixados em perfil 

cantoneira em chapa dobrada, travejadas em 

perfil tubulares.  Toda base do palco deve ser 

em alumínio. 

 - Composto por estrutura de alumínio com 

chapas de madeira de no mínimo 20mm de 

espessura, sem desnível entre as chapas. 

 - Piso de alta resistência para carga e acidental 

de 600kg/m², próprio para eventos e danças. 

 - 11 praticáveis carpetados 2x1, com 80 cm de 

altura. Acabamento em TNT preto. 

 - 2 praticáveis carpetados 2x1, com 60 cm de 

altura. Acabamento em TNT preto. 

 - 2 escadas para acesso a estes praticáveis. 

- 2 escadas com guarda corpo para acesso 

externo. 

- 2 Fechamentos de 7,5 metros de altura por 7 

metros de largura 

- 2 Fechamentos de 6 metros de altura por 2,5 

de largura 

- 1 Escada de praticáveis medindo 2x1 com 

altura compatível com a medida da passarela.  

 -Aterramento obrigatório. - House mix coberta 

1 Serviço 39.000,00 39.000,00 
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medindo 4x3, cercada.  

- 2(duas) escadas metálicas com corrimão e 1 

(uma) rampa de acesso para cadeirante; 

 

Incluso no custo as despesas com transporte e 

instalação, bem como o período que antecede o 

evento e pós, necessário para a montagem e 

desmontagem dos mesmos, também assistência 

técnica durante o evento. 

02 Locação de iluminação pelo período de 1 dia 

(25 de novembro de 2022), contendo: 

01 = sistema MA Lighting 2 ou Comand e Fader 

Wing com 2 monitores touch screen    

14 = Spot Robe Pointe 

12 = Robe 600 Wash 

14 = Clay Paky Sharpy (18 barras de ferro para 

suporte conforme planta) 

16 = Par led rgbwa 

16 = Freneis 1000w 

6 = Elipsoidais 25°/50° completo  

6 = Par 64 #5 com filtro CTO+CTB 

6 = Par 64 #2 com filtro CTO+CTB 

6 = Brut 2 lâmpadas 

02 = Hazer (máquinas de neblina) 

02 = Fog (máquinas de fumaça) 

08 = Spliter DMX 

36 = canais de dimmer 

36 = canais de Power 

03 = Televisor de 32 polegadas com 

cabeamento HDMI para sistema teleprompter.  

02 = canhões seguidores. 

 

Cabeamento, garras, e todos os acessórios 

necessários para montagem da planta de 

iluminação. 

O sistema de iluminação deve ser instalado 

conforme planta em anexo, com toda a 

estrutura em treliças, deve estar todo aterrado 

com no mínimo dois pontos. 

 

 

Incluso no custo as despesas com transporte e 

instalação, bem como o período que antecede o 

evento e pós, necessário para a montagem e 

desmontagem dos mesmos, também assistência 

técnica e operadores durante o evento. 

1 Serviço 19.900,00 19.900,00 
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03 Locação de sistema de sonorização pelo 

período de 1 dia (25 de novembro de 2022), 

contendo: 

  

Sistema de PA: •  Sistema de PA L/R Line Array  • Processamento do Sistema (LAKE, 

VENU, BSS)  • Sistema de empilhamento de  Sub Arco 

ou Cardioide com Processamento de vias 

separadas • 01 estabilizador de AC de linha 110v • 01 Notebook com leitor de CD. • 01 Console de 48 Input e 24 Output - 

Yamaha (Linha QL ou CL )  • 01 Sistema de comunicação entre o PA e 

o Monitor • 01 Técnico responsável da empresa que 

possa dar Suporte  

 

Sistema de Monitor  • 01 Main Power 220v/110v (Cabos de 

acordo para chegar no Gerador) • 01 Multicabo 48 vias • 01 Console de 48 Input e 24 Output   

o YAMAHA (Linha QL ou CL) ou M7CL  • 01 Sistema de power play de 04 vias 

com cabos e fones Porta Pro ou AKG • 12 Monitores ( Clair, EAW, Meyer)Todas 

Vias de Amplificação individual  • 05 Microfones Shure  (ULXD, UR4D+ 

Beta 58) • 01 Sistema de Microfone Shure HeadSet – DPA, Shure ou CountryMan  • 01 Sistema de Distribuidor de RF com 

antenas Ativas para os microfones Sem Fio • Cabos e conexões para montagem 

conforme necessário  

 • 01 Técnico e operador disponível para a 

passagem de som e para a relaização do 

espetáculo. 

 

Sistema de Backline, Mics, DIs  

01 bateria completa PEARL - SERIES  bumbo 22”  

1 Serviço 21.900,00 21.900,00 

1Doc:          5/29



 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – CNPJ 77.816.510/0001-66 – CEP 85.601-030  
  (46) 3520-2121 /2156  

 – webpage: www.franciscobeltrao.pr.gov.br 

 

Caixa Pearl  01 tom 10” 01 tom 12” 01 surdo 16” 

01 banco 

03 pedestais para pratos 

01 estante de caixa 

01 Maquina de Hi Hat 

 

01 Sistema de baixo ampeg, com 02 caixas 

01 Amplificador de guitarra, Fender Twin ou 

Marshall JCM900 com  01 caixa. 

12 DIRECT BOX Whiriwind IMP2 

04 Shure SM81 ou Audio Technica AE4100 

06 Shure SM58 

06 Shure SM57 

04 e604 Sennheiser 

01 Shure SM52  

01 Shure SM91  

01 Isolador 04 canais BSS / Whiriwind 

Todas Pilhas e Baterias são de responsabilidade 

da empresa de sonorização  

Todo Cabeamento de sinal e distribuição de 

pontos de energia eletrica no Palco é de 

responsabilidade da empresa de sonorização. 

 

Incluso no custo as despesas com transporte e 

instalação, bem como o período que antecede o 

evento e pós, necessário para a montagem e 

desmontagem dos mesmos, também assistência 

técnica e operadores durante o evento. 

 

 

11.495.234/0001-73 

 

14/11//2022 

 

RODRIGO BONETTI – BONETTI SOM E LUZ  
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PESQUISA DE PREÇOS PRATICADOS 

 

Solicitamos orçamento para os itens abaixo (materiais e serviço) para fins de pesquisa visando 

estimativa de preços para edital de licitação. 

 

Após preenchido, favor retornar por E-mail culturanfb@gmail.com ou entregar diretamente no 

Departamento de Cultura para Gabriel. 

 

Item Descrição Quantidade Unidade Valor 
unitário R$ 

Valor total 
R$ 

01 Locação de palco pelo período de 1 dia (25 de 

novembro de 2022), com cobertura, nas 

dimensões de 13(treze) metros de frente, por 

10(dez) metros de profundidade e 6 metros de 

altura do piso a cobertura, com 1 (um metro) 

de altura do chão ao piso. Totalizando 7 (sete 

metros) do chão a cobertura do palco. 

 - 01 Passarela nas dimensões 8x2 na frente do 

palco, com término em T, de 6x2m. 

 - Fechamento em tecido preto. 

 - Piso modulado e estruturado em alumínio, 

com tubos retangulares, encaixados em perfil 

cantoneira em chapa dobrada, travejadas em 

perfil tubulares.  Toda base do palco deve ser 

em alumínio. 

 - Composto por estrutura de alumínio com 

chapas de madeira de no mínimo 20mm de 

espessura, sem desnível entre as chapas. 

 - Piso de alta resistência para carga e acidental 

de 600kg/m², próprio para eventos e danças. 

 - 11 praticáveis carpetados 2x1, com 80 cm de 

altura. Acabamento em TNT preto. 

 - 2 praticáveis carpetados 2x1, com 60 cm de 

altura. Acabamento em TNT preto. 

 - 2 escadas para acesso a estes praticáveis. 

- 2 escadas com guarda corpo para acesso 

externo. 

- 2 Fechamentos de 7,5 metros de altura por 7 

metros de largura 

- 2 Fechamentos de 6 metros de altura por 2,5 

de largura 

- 1 Escada de praticáveis medindo 2x1 com 

altura compatível com a medida da passarela.  

 -Aterramento obrigatório. - House mix coberta 

1 Serviço 35.000,00 35.000,00 
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medindo 4x3, cercada.  

- 2(duas) escadas metálicas com corrimão e 1 

(uma) rampa de acesso para cadeirante; 

 

Incluso no custo as despesas com transporte e 

instalação, bem como o período que antecede o 

evento e pós, necessário para a montagem e 

desmontagem dos mesmos, também assistência 

técnica durante o evento. 

02 Locação de iluminação pelo período de 1 dia 

(25 de novembro de 2022), contendo: 

01 = sistema MA Lighting 2 ou Comand e Fader 

Wing com 2 monitores touch screen    

14 = Spot Robe Pointe 

12 = Robe 600 Wash 

14 = Clay Paky Sharpy (18 barras de ferro para 

suporte conforme planta) 

16 = Par led rgbwa 

16 = Freneis 1000w 

6 = Elipsoidais 25°/50° completo  

6 = Par 64 #5 com filtro CTO+CTB 

6 = Par 64 #2 com filtro CTO+CTB 

6 = Brut 2 lâmpadas 

02 = Hazer (máquinas de neblina) 

02 = Fog (máquinas de fumaça) 

08 = Spliter DMX 

36 = canais de dimmer 

36 = canais de Power 

03 = Televisor de 32 polegadas com 

cabeamento HDMI para sistema teleprompter.  

02 = canhões seguidores. 

 

Cabeamento, garras, e todos os acessórios 

necessários para montagem da planta de 

iluminação. 

O sistema de iluminação deve ser instalado 

conforme planta em anexo, com toda a 

estrutura em treliças, deve estar todo aterrado 

com no mínimo dois pontos. 

 

 

Incluso no custo as despesas com transporte e 

instalação, bem como o período que antecede o 

evento e pós, necessário para a montagem e 

desmontagem dos mesmos, também assistência 

técnica e operadores durante o evento. 

1 Serviço 17.300,00 17.300,00 
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03 Locação de sistema de sonorização pelo 

período de 1 dia (25 de novembro de 2022), 

contendo: 

  

Sistema de PA: •  Sistema de PA L/R Line Array  • Processamento do Sistema (LAKE, 

VENU, BSS)  • Sistema de empilhamento de  Sub Arco 

ou Cardioide com Processamento de vias 

separadas • 01 estabilizador de AC de linha 110v • 01 Notebook com leitor de CD. • 01 Console de 48 Input e 24 Output - 

Yamaha (Linha QL ou CL )  • 01 Sistema de comunicação entre o PA e 

o Monitor • 01 Técnico responsável da empresa que 

possa dar Suporte  

 

Sistema de Monitor  • 01 Main Power 220v/110v (Cabos de 

acordo para chegar no Gerador) • 01 Multicabo 48 vias • 01 Console de 48 Input e 24 Output   

o YAMAHA (Linha QL ou CL) ou M7CL  • 01 Sistema de power play de 04 vias 

com cabos e fones Porta Pro ou AKG • 12 Monitores ( Clair, EAW, Meyer)Todas 

Vias de Amplificação individual  • 05 Microfones Shure  (ULXD, UR4D+ 

Beta 58) • 01 Sistema de Microfone Shure HeadSet – DPA, Shure ou CountryMan  • 01 Sistema de Distribuidor de RF com 

antenas Ativas para os microfones Sem Fio • Cabos e conexões para montagem 

conforme necessário  

 • 01 Técnico e operador disponível para a 

passagem de som e para a relaização do 

espetáculo. 

 

Sistema de Backline, Mics, DIs  

01 bateria completa PEARL - SERIES  bumbo 22”  

1 Serviço 15.300,00 15.300,00 
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Caixa Pearl  01 tom 10” 01 tom 12” 01 surdo 16” 

01 banco 

03 pedestais para pratos 

01 estante de caixa 

01 Maquina de Hi Hat 

 

01 Sistema de baixo ampeg, com 02 caixas 

01 Amplificador de guitarra, Fender Twin ou 

Marshall JCM900 com  01 caixa. 

12 DIRECT BOX Whiriwind IMP2 

04 Shure SM81 ou Audio Technica AE4100 

06 Shure SM58 

06 Shure SM57 

04 e604 Sennheiser 

01 Shure SM52  

01 Shure SM91  

01 Isolador 04 canais BSS / Whiriwind 

Todas Pilhas e Baterias são de responsabilidade 

da empresa de sonorização  

Todo Cabeamento de sinal e distribuição de 

pontos de energia eletrica no Palco é de 

responsabilidade da empresa de sonorização. 

 

Incluso no custo as despesas com transporte e 

instalação, bem como o período que antecede o 

evento e pós, necessário para a montagem e 

desmontagem dos mesmos, também assistência 

técnica e operadores durante o evento. 

 

 

  44.621.835/0001-34 

 

 20/11//2022 

 

ALESSANDRO  

(44) 98412-2000  
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PESQUISA DE PREÇOS PRATICADOS 

 

Solicitamos orçamento para os itens abaixo (materiais e serviço) para fins de pesquisa visando 

estimativa de preços para edital de licitação. 

 

Após preenchido, favor retornar por E-mail culturanfb@gmail.com ou entregar diretamente no 

Departamento de Cultura para Gabriel. 

 

Item Descrição Quantidade Unidade Valor 
unitário R$ 

Valor total 
R$ 

08 Locação de palco pelo período de 1 dia (25 de 

novembro de 2022), com cobertura, nas 

dimensões de 13(treze) metros de frente, por 

10(dez) metros de profundidade e 6 metros de 

altura do piso a cobertura, com 1 (um metro) 

de altura do chão ao piso. Totalizando 7 (sete 

metros) do chão a cobertura do palco. 

 - 01 Passarela nas dimensões 8x2 na frente do 

palco, com término em T, de 6x2m. 

 - Fechamento em tecido preto. 

 - Piso modulado e estruturado em alumínio, 

com tubos retangulares, encaixados em perfil 

cantoneira em chapa dobrada, travejadas em 

perfil tubulares.  Toda base do palco deve ser 

em alumínio. 

 - Composto por estrutura de alumínio com 

chapas de madeira de no mínimo 20mm de 

espessura, sem desnível entre as chapas. 

 - Piso de alta resistência para carga e acidental 

de 600kg/m², próprio para eventos e danças. 

 - 11 praticáveis carpetados 2x1, com 80 cm de 

altura. Acabamento em TNT preto. 

 - 2 praticáveis carpetados 2x1, com 60 cm de 

altura. Acabamento em TNT preto. 

 - 2 escadas para acesso a estes praticáveis. 

- 2 escadas com guarda corpo para acesso 

externo. 

- 2 Fechamentos de 7,5 metros de altura por 7 

metros de largura 

- 2 Fechamentos de 6 metros de altura por 2,5 

de largura 

- 1 Escada de praticáveis medindo 2x1 com 

altura compatível com a medida da passarela.  

 -Aterramento obrigatório. - House mix coberta 

       1 Serviço 57.000,00 57.000,00 
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medindo 4x3, cercada.  

- 2(duas) escadas metálicas com corrimão e 1 

(uma) rampa de acesso para cadeirante; 

 

Incluso no custo as despesas com transporte e 

instalação, bem como o período que antecede o 

evento e pós, necessário para a montagem e 

desmontagem dos mesmos, também assistência 

técnica durante o evento. 

 

 

 

- (09.315.120/0001-52) 

 

 

- DATA: 16/11/2022 

 

 

 

- 46 9 9913-6423  - Jefe – Eccos Estruturas   
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Nicolodi e Nicolodi pessoa jurídica, de direito privada inscrita no CNPJ sob o numero 09.528.568/0001-54, com sede na Rua Irmão Cirilo 1415 – Jardim 

Seminário, Francisco Beltrão – Pr                                                      

                                               Orçamento 

 

OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:  

a) Ficará a cargo do contratante o pagamento de taxas, Ecad ,e energia elétrica, ou qualquer outro custo para realização.  

b) Toda segurança do evento, assim como de todo equipamento locado, também é de sua inteira responsabilidade. 

 

 

DISPONIBILIDE   27/11/2022 

 

 

• Sistema  de LED 
 

01 = Painel de led  P5   10x4 com notebook e operador. 

04 = Televisor de  32 polegadas com cabeamento HDMI para sistema teleprompter.  

02 = Painéis de led  P3   5x3 para transmissão (instalados nas laterais do palco). 

 

 

 

 

 

 

VALOR TOTAL: R 15.600.00 
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Nicolodi e Nicolodi pessoa jurídica, de direito privada inscrita no CNPJ sob o numero 09.528.568/0001-54, com sede na Rua Irmão Cirilo 1415 – Jardim 

Seminário, Francisco Beltrão – Pr                                                      

                                               Orçamento 

 

OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:  

a) Ficará a cargo do contratante o pagamento de taxas, Ecad ,e energia elétrica, ou qualquer outro custo para realização.  

b) Toda segurança do evento, assim como de todo equipamento locado, também é de sua inteira responsabilidade. 

 

 

DISPONIBILIDE   27/11/2022 

 

Sistema de PA: 

•  Sistema de PA L/R Line Array LS AUDIO 210 

• 01 Console de 48 Input e 24 Output – MIX RACK 

Sistema de Monitor  

• 01 Multicabo 48 vias 

• 01 Console de 48 Input e 24 Output   M32 

• 01 Sistema de power play de 04 vias com cabos e fones Porta PRO 

• 08 Monitores ( Clair)Todas Vias de Amplificação individual  

• 05 Microfones Shure  (ULXD,PG, UR4D+ Beta 58) 

• 01 Sistema de Microfone Shure HeadSet – Shure  

 

01 bateria completa PEARL - SERIES  

bumbo 22” Caixa Pearl  

tom 10”12´16 

03 pedestais para pratos,banco , estante caixa, maquina de hihat 

 

01 Sistema de baixo ampeg, com 01 caixas 8X10´ 

01 Amplificador de guitarra, Fender  

CABOS, MICS , DIRECTS , CABOS 

VALOR TOTAL: R 8.500.00 
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Nicolodi e Nicolodi pessoa jurídica, de direito privada inscrita no CNPJ sob o numero 09.528.568/0001-54, com sede na Rua Irmão Cirilo 1415 – Jardim 

Seminário, Francisco Beltrão – Pr                                                      

                                               Orçamento 

 

OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:  

a) Ficará a cargo do contratante o pagamento de taxas, Ecad ,e energia elétrica, ou qualquer outro custo para realização.  

b) Toda segurança do evento, assim como de todo equipamento locado, também é de sua inteira responsabilidade. 

 

 

DISPONIBILIDE   27/11/2022 

 

 

• Sistema  Iluminação  
 

01 = sistema MA Fader Wing com 2 monitores touch screen    

18 = Spot Robe Pointe 

16 = Robe mac aura 

12 = Spot Robe Pointe (12 barras ) 

24 = Par led rgbwa 

16 = coby LED 

12 = Elipsoidais 25°/50° completo  

12 = Par 64 #5 com filtro CTO+CTB 

08 = Brut 2 lâmpadas 

02 = Hazer (máquinas de neblina) 

02 = Fog (máquinas de fumaça) 

08 = Spliter DMX 

36 = canais de dimmer 

36 = canais de Power 

02 = canhões seguidores. 

 

 

 

– –

–

VALOR TOTAL: R 9.800.00 
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  Protocolo 1- 11.919/2022

De: Maria L. - SMA-LC

Para: SMA-PGM-JEA - Jurídico/ Editais e Aditivos  - A/C Camila B.

Data: 24/11/2022 às 14:02:13

 

BOA TARDE

SEGUE ADITIVO DA CULTURA SOBRE O NATAL

OBRIGADA
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  Protocolo 2- 11.919/2022

De: Gabriel M. - SMEC-CULT-ADM

Para: SMA-LC - Licitacoes e Contratos 

Data: 24/11/2022 às 14:05:22

 

_

Gabriel Motta 

administração

Anexos:

Concordancia_da_empresa_urbani_e_cadorin.pdf
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Rua Willy Dienstmann, 31 – Centro - Canela – RS 

CEP 95680-000 –Fone (54) 3282.6562 

www.dartemultiarte.com.br 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nós da empresa Urbani e Cadorin Ltda 

estamos de acordo com o aditivo qualitativo em 

nosso contrato o qual deixa em nossa 

responsabilidade a locação de palco, sonorização 

e iluminação, para a realização do nosso 

espetáculo de abertura do Natal Encantado de 

2022 em Francisco Beltrão - PR. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

_________________________________________ 

URBANI E CADORIN LTDA 

D’ARTE  MULTIARTE  (54) 3282.6562 e 99191.2705 

www.dartemultiarte.com.br 
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  Protocolo 3- 11.919/2022

De: Camila B. - SMA-PGM-JEA

Para: GP-AJ - Assessoria Jurídica 

Data: 24/11/2022 às 14:07:57

 

Segue parecer jurídico para análise e decisão do Prefeito.

Att 

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 

          Procuradora Geral

Anexos:

Parecer_n_1561_2022_Mem_14747_Aditivo_de_alteracao_qualitativa_e_valor_inclusao_de_obrigacao_show_natal_Urbani_e_Cadorin_deferimento.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Camila Slongo Pegoraro Bön... 24/11/2022 14:08:28 1Doc CAMILA SLONGO PEGORARO BÖNTE CPF 035.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 38EA-DD37-8E24-FE7D 
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PARECER JURÍDICO N.º 1561/2022 

 
 
MEMORANDO Nº :  14747/2022 
REQUERENTE : DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA 
INTERESSADA : URBANI & CADORIN LTDA ME 
ASSUNTO              :            TERMO ADITIVO – ALTERAÇÃO QUALITATIVA COM ACRÉSCIMO DE VALOR 
 
 
1 RETROSPECTO 

 
 Trata-se de pedido formulado pelo Departamento Municipal de Cultura pretendendo a 
alteração qualitativa para inclusão de obrigação, que importa no acréscimo de valor no importe 
de R$ 67.600,00 ao Contrato de Prestação de Serviços nº. 1135/2022 (Inexigibilidade nº 99/2022), 
firmado com a pessoa jurídica acima nominada, cujo objeto é a prestação de serviços artísticos na 
realização de espetáculos natalinos, sendo show de abertura no dia 25/11/2022 e shows diários 
durante vinte e cinco noites em toda a praça central.  
  

Anexou aos autos orçamentos, conversa em aplicativo e concordância da empresa. 
   

É o relatório. 
 

2 FUNDAMENTAÇÃO 
 

Pretende-se o presente aditivo tendo em vista a necessidade de alteração qualitativa do 
contrato em análise, passando a constar a obrigação da empresa em providenciar as estruturas, 
materiais e equipamentos de palco, iluminação e sonorização para viabilizar a realização do show 
de abertura no dia 25/11/2022. Com a referida modificação, faz-se necessário o acréscimo da 
importância total de R$ 67.600,00 ao contrato para cobrir os custos extras. 

 
Justificou-se referida alteração em razão da impossibilidade enfrentada pela 

municipalidade em executar os itens que eram de sua responsabilidade, já que não foi possível 
realizar licitação específica em razão de restar frustrada a alternativa de contratar os serviços 
através do Pregão nº. 190/2022, pois ainda não foi finalizado e homologado, assim como em 
relação ao Pregão nº. 165/2021 que ainda apresenta contratação vigente, mas com insuficiência de 
saldo quantitativo desses serviços. 

 
Ocorre que referidos itens são de extrema importância para a realização do show de 

abertura, tratando-se de serviços estreitamente conexos ao referido objeto contratado, sem os 
quais restaria inviabilizada a execução do seu escopo principal. 

 
Ressalta-se que o contrato não prevê a responsabilidade da contratada de executar a 

infraestrutura de palco, iluminação e sonorização para o show de abertura, mas apenas em 
relação à estrutura temporária para os ensaios e aos cenários a serem instalados na praça central 
para a realização dos demais shows diários, motivo pela qual os custos daqueles itens não estão 
contemplados na contratação. 
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A alteração de contrato representa uma das prerrogativas atribuídas à Administração, 

nos termos do art. 58, inc. I, da Lei nº 8.666/93. Tal prerrogativa se justifica pelo poder/dever 
atribuído a esta de melhor tutelar o interesse público, cabendo-lhe, pois, em face de determinadas 
circunstâncias, realizar as necessárias adequações da avença, orientando-se pelos princípios da 
economicidade, da eficiência, da inalterabilidade do objeto, da igualdade, da moralidade e da 
motivação.  Eis o que estabelece o referido dispositivo:  

 

Art. 58 O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere à 

Administração, em relação a eles, a prerrogativa de:  

I - modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, 

respeitados os direitos do contratado; 

 
Comumente, a doutrina distingue as alterações nos contratos administrativos em 

quantitativas e qualitativas. A alínea "a" do artigo 65, I, da Lei de Licitações trata das 
modificações qualitativas, ao passo que a alínea "b" se refere a modificações quantitativas:  

 

Art. 65.  Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, 

nos seguintes casos: 

I - unilateralmente pela Administração: 

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos 

seus objetivos; 

 
 As alterações qualitativas são voltadas para o aprimoramento técnico e operacional do 

objeto inicialmente licitado. Já as modificações quantitativas nada mais são do que alterações na 
dimensão (quantidade) do objeto.  

 
Seja qual for o tipo de alteração contratual (qualitativa ou quantitativa) não se poderá 

desnaturar o objeto inicialmente licitado. Dessa forma, conciliam-se a necessidade de alterações 
na avença com a manutenção da essência do objeto da licitação, em respeito aos princípios da 
vinculação ao edital, isonomia, impessoalidade, dentre outros.  

 
A Decisão nº 215/2009 (Plenário) do TCU serve para ilustrar o entendimento da Corte de 

Contas sobre a impossibilidade de se desnaturar o objeto inicial da avença, ao prever que a 
alteração contratual só é possível se "não ocasionar a transfiguração do objeto originalmente contratado 

em outro de natureza e propósito diverso".  
 
Neste julgado, o Ministro revisor Adylson Motta asseverou que "a modificação decorrente 

não pode ser de vulto tal que venha a transfigurar o objeto original em outro, frustrando os princípios da 

obrigatoriedade de licitação e isonomia". 
 
Em resumo, as alterações nas especificações dos serviços não podem desvirtuar o objeto 

do contrato original. De qualquer forma, a análise jurídica sobre a possibilidade de alterações dos 
contratos administrativos deve ser promovida a partir da necessária convivência de dois grupos 
de elementos constitucionais: os princípios de isonomia e impessoalidade em matéria de 
contratações públicas, de um lado, e os princípios de eficiência e economicidade, de outro. 
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Nesse contexto, a Lei nº. 8.666/93 traz os critérios objetivos que visam estabelecer o 

equilíbrio entre esses grupos de normas constitucionais, podendo-se afirmar que a mutabilidade 
é característica intrínseca dos contratos administrativos, limitada aos critérios objetivos previstos 
na mesma lei.  

 
A alteração do objeto contratual não é vedada, portanto. Apenas o administrador, em 

sua discricionariedade, deve seguir os balizamentos dados pela lei e pelos princípios 
administrativos. 

 
Sobretudo, a alteração deve ser moderada, de forma que tal modificação não transmude 

o objeto contratual, mantendo-se, assim, a correspondência entre o objeto da avença e o objeto do 
certame licitatório, a fim de que se evite afronta indireta ao princípio da primazia da licitação 
pública sobre contratações diretas (art. 37, XXI, da CF/88). De acordo com o entendimento do 
TCU, em sua Decisão nº. 215/1999 – Plenário, extrai-se que: 

 

“Quase sempre, as alterações qualitativas são necessárias e imprescindíveis à realização do objeto 

e, conseqüentemente, à realização do interesse público primário, pois que este se confunde com 

aquele. As alterações qualitativas podem derivar tanto de modificações de projeto ou de especifica-

ção do objeto quanto da necessidade de acréscimo ou supressão de obras, serviços ou materiais, de-

correntes de situações de fato vislumbradas após a contratação. Conquanto não se modifique o ob-

jeto contratual, em natureza ou dimensão, é de ressaltar que a implementação de alterações quali-

tativas requerem, em regra, mudanças no valor original do contrato.” (Grifei) 
 
No presente caso, verifica-se que não há descaracterização do objeto contratado. Ao 

contrário, os itens a serem acrescidos condicionam a efetiva execução do objeto contratado, 
tratando-se de meros aperfeiçoamentos e adequações nas obrigações pactuadas para atender os 
interesses e necessidades do Município e do prestador do serviço. 

 
Dessa forma, não se vislumbra óbice a que se promova a alteração pretendida, 

recomendando-se que seja inserida a previsão das estruturas de palco, sonorização e iluminação 
no item 02 do contrato (espetáculo “Angelis”), bem como acrescido o valor de R$ 67.600,00. 

 
Quanto ao valor a ser aditivado, convém avaliar que os orçamentos anexados ao pedido 

dão conta dos preços praticados no mercado, sendo que a cotação apresentada pela empresa 
escolhida (Brasil 2000) enquadra-se no levantamento feito pelo Departamento de Cultura, assim 
como se trata da única que possui disponibilidade de atender a data para a execução dos 
serviços. 

 
Neste ponto, importante ressaltar sobre a imprescindibilidade de fiscalização a respeito 

do cumprimento dos valores aqui propostos para aditivo, recomendando-se que, para fins do 
pagamento correspondente, o fiscal do contrato solicite à contratada Urbani & Cadorin a 
apresentação da respectiva Nota Fiscal emitida pela empresa executora do palco, iluminação e 
sonorização. 

 
Ademais, verifica-se que foram observados todos os pressupostos preconizados pela lei 

e pelo próprio TCU para a excepcional modificação contratual, pois dessa maneira evita-se a ex-
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cessiva onerosidade nas obrigações do contratado, sendo que o novo pacto representa a manifes-
tação de sua vontade.  

 
No que concerne ao incremento do valor contratual, verifica-se que descabe a análise 

dos limites previstos no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, pois o valor não compreende o 
acréscimo no quantitativo do serviço contratado.  

  
3 CONCLUSÃO 

 
ANTE O EXPOSTO, opina esta Procuradoria Jurídica Municipal pelo DEFERIMENTO do 

pedido de aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº. 1135/2022 (Inexigibilidade nº 99/2022) 
firmado com a pessoa jurídica URBANI & CADORIN LTDA ME, para o fim de ser realizada a 
alteração qualitativa das obrigações da contratada, incluindo no item 02 (espetáculo “Angelis”) as 
estruturas, materiais e equipamentos de palco, iluminação e sonorização, bem como para efetuar 
o acréscimo de valor no importe de R$ 67.600,00 (sessenta e sete mil e seiscentos reais), com 
fulcro no artigo 65, inc. I, alínea "a", da Lei nº. 8.666/93.  

 
De consequência, recomenda-se: 
 
(a) encaminhamento à autoridade competente, no caso, o Prefeito Municipal, para que 

previamente autorize o aditamento, nos termos do art. 57, § 2º,1 da Lei n.º 8.666/1993; 
 
(b) encaminhamento ao Controle Interno para ciência, nos termos do art. 83, § 2º,2 da Lei 

Orgânica Municipal; 
 
(c) o fiscal do contrato deverá encaminhar os pagamentos devidos à contratada acom-

panhados da Nota Fiscal emitida pela empresa executora do palco, iluminação e sonorização no 
valor objeto do presente aditivo. 
 

É o parecer, submetido à elevada apreciação de Vossa Senhoria. 
 
Francisco Beltrão/PR, 24 de novembro de 2022. 
 
 CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE 

         DECRETOS 040/2015 – 013/2017 
          OAB/PR 41.048 

 

                                                 
1 “Art. 57. (...) § 2º. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autori-

zada pela autoridade competente para celebrar o contrato.” 
2 “Art. 83. (...) § 2º. O controle interno buscará manter a regularidade na realização da receita e da des-

pesa, acompanhar o desenvolvimento dos programas e da execução orçamentária e os resultados alcançados, bem 
como a perfeita execução dos contratos de que seja parte o Município.” 
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  Protocolo 4- 11.919/2022

De: Lucas F. - GP-AJ

Para: SMA-LC-ALT - Alterações Contratuais e Outros/Aditivos  - A/C Maria L.

Data: 24/11/2022 às 14:31:14

 

alteração qualitativo palco, iluminação e som, natal, R$ 67.600

_

Lucas Felberg

Assessor Jurídico

Anexos:

despacho_828_2022.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Cleber Fontana 24/11/2022 14:32:32 1Doc CLEBER FONTANA CPF 020.XXX.XXX-21

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: F79A-2975-2A09-AD67 
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DESPACHO N.º 828/2022 

 
 

PROCESSO N.º :  11.919/2022 
REQUERENTE :  DEPARTAMENTO DE CULTURA 
LICITAÇÃO : CONTRATO N.º 1.135/2022 – INEXIGIBILIDADE N.º 099/2022 
OBJETO :  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS NA REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS NATALI-

NOS, SENDO SHOW DE ABERTURA NO DIA 25/11/2022 E SHOWS DIÁRIOS DURANTE VIN-

TE E CINCO NOITES EM TODA A PRAÇA CENTRAL 
ASSUNTO : REQUERIMENTO DE ADITIVO DE META 
 

 
 

O requerimento protocolado busca a formulação termo aditivo de meta ao 
Contrato n.º 1.135/2022, referente à prestação de serviços artísticos na realização de espetá-
culos natalinos, sendo show de abertura no dia 25/11/2022 e shows diários durante vinte e 
cinco noites em toda a praça central.  

 
Constam do processo administrativo a solicitação do Departamento, fotocópia 

do Contrato, documentos e parecer jurídico. 
 
Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento 

formulado e o teor do parecer jurídico n.º 1.561/2022, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regência, Lei n.º 8.666/1993, DEFIRO o pedido de aditivo, in-
cluindo no item 02 (espetáculo “Angelis”) as estruturas, materiais e equipamentos de pal-
co, iluminação e sonorização, bem como para efetuar o acréscimo de valor no importe de 
R$ 67.600,00. 

 
Encaminhe-se ao Departamento de Licitações para cumprimento, autorizada 

aposição de assinatura digitalizada no termo. 
 
Comunique-se a parte interessada. 
 
Francisco Beltrão, 24 de novembro de 2022. 

 
 

Cleber Fontana 
Prefeito Municipal  
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  Protocolo 5- 11.919/2022

De: Maria L. - SMA-LC-ALT

Para: SMA-LC - Licitacoes e Contratos 

Data: 28/11/2022 às 09:29:25

 

BOM DIA

EM ANEXO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº
1135/2022 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 099/2022, PARA FINS DE ARQUIVAMENTO.

OBRIGADA

Anexos:

ADITIVO_N_1_ALTERACAO_QUALITATIVA_CONT_1135_URBANI_e_CADORIN_LTDA_ME.pdf

PUBLICACAO_URBANI_e_CADORIN.pdf
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1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 1135/2022 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 

 
Que entre si celebram o MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO, estado do Paraná e a empresa 

URBANI & CADORIN LTDA ME. 
 
CONTRATANTE: Município de Francisco Beltrão, estado do Paraná, pessoa jurídica, de Direito 

Público Interno, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000, inscrito no CNPJ sob o nº 
77.816.510/0001-66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal senhor CLEBER FONTANA portador do 
CPF nº 020.762.969-21. 

 
CONTRATADA: URBANI & CADORIN LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 09.129.085/0001-87, 

com sede na Rua WILLY DIENSTMANN, 31, SALA 01, CEP: 95680000, centro, na cidade de CANELA/RS, 
doravante designada CONTRATADA, representada neste ato pelo senhor RODRIGO CADORIN, inscrito no 
CPF sob o nº 522.018-300-10 e portador de RG nº 2040537439-SJS/RS. 

 
OBJETO: Prestação de serviços artísticos na realização de dois espetáculos natalinos, sendo o 

espetáculo "Angelis" para abertura das festividades no dia 25/11/2022 e o espetáculo "O nascimento de 
Cristo", para apresentação durante vinte e cinco noites em toda a praça central, incluindo todos os cenários 
de espaços decorativos como temas, shows, artistas e figurinos exclusivos. 

 
JUSTIFICATIVA: Em atenção ao pedido protocolado através do processo nº 11.919/2022, pelo 

Departamento de Cultura, a Procuradoria jurídica opinou pelo deferimento do pedido de alteração qualitativa 
das obrigações da CONTRATADA, para inclusão da obrigação da CONTRATADA em providenciar as 
estruturas, materiais e equipamentos de palco, iluminação e sonorização, para viabilizar a realização do 
espetáculo de abertura do natal, na data de 25 de novembro de 2022. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica incluída na especificação do item 2(espetáculo “Angelis”) da cláusula 

primeira do contrato, a obrigação da CONTRATADA em providenciar as estruturas, materiais e equipamentos 
de palco, iluminação e sonorização. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: Fica acrescida ao item 2 do objeto do contrato a importância de R$ 

67.600,00(sessenta e sete mil e seiscentos reais). 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: O presente termo aditivo é celebrado dentro o limite legal de 25% (vinte e 

cinco por cento) do total contratado, permitido pela legislação pertinente – Lei nº 8.666/93 – art. 65. 
 
CLÁUSULA QUARTA: Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do 

contrato aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar do contrato original, a fim de 
que juntos produzam um só efeito. 
 

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para que o mesmo 
surta seus efeitos legais e jurídicos. 

 
Francisco Beltrão, 24 de novembro de 2022. 
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