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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 99/2022  

PROCESSO Nº 1019/2022 - EDITAL 

 

 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 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, de acordo 

com as especificações abaixo:  

CONTRATADA: URBANI & CADORIN LTDA ME (D’Arte Multiarte) 

CNPJ: 09.129.085/0001-87 

Item nº Código Especificação Quantidade Unidade Valor Total R$ 

01 58882 Espetáculo "O Nascimento de Cristo", que será apresentado 

25 (vinte e cinco) noites durante a programação do Natal de 

Francisco Beltrão/PR, que acontece diariamente, exceto às 

segundas feiras, das 19h às 23h, desde o dia 25 de novembro 

até 23 de dezembro. O cenário ficará montado até 09 de 

janeiro, e seu cronograma de montagem e confecção segue 

especificamente da seguinte forma: 

 

- Formatação do espetáculo / confecção 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 / confecção dos figurinos e adereços / criação da 

trilha musical / criação do projeto de maquiagens cênicas temáticas / 

criação do roteiro e textos gerais. 

 

- NOVEMBRO - Formatação das trilhas / confecção dos figurinos e 

adereços / contratação de equipes de pré-produção / confecção das 

cenografias / definição layout 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; 

 

- 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 25 de novembro estreia, segue 

com agenda de apresentações dentro da programação do Natal de 

Francisco Beltrão até 23 de dezembro de 2022. 

 

RELAÇÃO DE ELEMENTOS CENOGRÁFICOS 

1.CENÁRIO - Costureira Líne. 

2.CENÁRIO - Chico Sapateiro 

3.CERNÁRIO - Guias Órion e Belém 

4.CENÁRIO – Manjedoura 

5.CENÁRIO - Carpinteiro Nicolau 

6.CENÁRIO DO PAPAI NOEL  

 

ESTRUTURA HUMANA 

 
EQUIPE ARTÍSTICA 

01 Serviço 1.392.383,00 
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- Elenco 25 pax 

- 20 artistas multidisciplinares, divididos em cantores, atores, 

bailarinos, circenses, performers e um Papai Noel, mais 05 

personagens temáticos (monitores). 

 

EQUIPE TÉCNICA E DE PRODUÇÃO 

- 5 contra-regras 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 artefinalistas), 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 

- Confecção das cenografias, elementos cênicos e alegorias. 

- Confecção e gravação dos arranjos musicais em estúdio de áudio. 

- Confecção de 25 figurinos. 

- Preparação e montagem da estrutura temporária de ensaio. 

- Pré-produção e produção de montagem do espetáculo. 

- ART’s e liberações pertinentes a estruturas. 

- Logística de transporte de cenário e equipe ida e volta, alimentação 

e hospedagem de equipe. 

- Manutenção periódica das cenografias e elementos cênicos - Carro 

alegórico (Carro do Papai Noel) sonorizado.  

- Tributações.   

2 58883 Espetáculo "Angelis", que será apresentado na abertura do 

Natal de Francisco Beltrão no dia 25 de novembro, às 21 

horas, e seu cronograma de montagem e confecção segue 

especificamente da seguinte forma: 

 

- Formatação do espetáculo / escolha do repertório musical / contato 

com equipes de produção, riggers e técnica / adaptação das 

coreografias, letras e músicas / início da formatação das trilhas 

musicais e arranjos / reunião com equipe criativa para criação do 

formato do espetáculo / adequação dos figurinos e adereços / 

confecção da trilha musical / confecção do projeto de maquiagens 

cênicas temáticas / confecção do projeto cenográfico. 

 

NOVEMBRO - Formatação das trilhas / confecção dos figurinos e 

adereços / contratação de equipes de pré-produção / criação das 

partituras / contratação de artistas / reuniões de pré produção / 

confecção da cenografia / contratação da equipe de técnicos, riggers e 

produção local / finalização da formatação das trilhas musicais / 

início dos ensaios setorizados / 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.  

 

- NOVEMBRO e DEZEMBRO - Montagem do espetáculo em palco / 

Transporte de artistas e equipes técnicas / Dia 25 de novembro, às 

21horas a estreia. 

 

ESTRUTURA HUMANA 

01 Serviço 98.000,00 
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EQUIPE ARTÍSTICA - Elenco 18 pax 

- 04 músicos de banda 

- 09 bailarinos e acrobatas 

- 3 cantores solistas 

- 02 atores 

 

EQUIPE TÉCNICA, DE DIREÇÃO E DE PRODUÇÃO  

- 14 Pax 

- 02 ensaiadores – 

- 01 preparador vocal 

- 01 maquiador  

- 01 produtor geral  

- 01 produtor local 

- 02 diretores artísticos 

- 01 light designer 

- 01 sound designer 

- 02 Riggers 

- 02 contra-regras/camareira. 

 

ESTRUTURA E LOGÍSTICA 

- Adaptação dos arranjos musicais para cerca de 15 músicas; 

- Confecção das partituras musicais do repertório escolhido; 

- Preparação e montagem da estrutura temporária de ensaio; 

- Logística de equipe ida e volta, alimentação e hospedagem de 

equipe e elenco 25 pax; 

- Tributações.   

 

Valor Total do processo de Inexigibilidade de licitação: R$ 1.490.383,00 (um milhão, quatrocentos e noventa mil 

e trezentos e oitenta e três reais). 

 

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

 

O natal é 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 é 

uma cidade polo regional, atraindo 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. Desta 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. Dessa forma a decoração e os shows assumem papel de grande importância 

para o sucesso do evento.  

 

Por isso, buscamos para a realização do natal de 2022 a mesma empresa que realizou o Natal de 2021. Esta 

empresa é de renome nacional e, além do espetáculo de abertura "Angelis", encarrega-se da estruturação, 

montagem e animação do espetáculo "O Nascimento de Cristo", que é um projeto cênico 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 decorativo temático. Sendo 

assim, esta empresa estruturará o natal em nossa cidade com a mesma qualidade de materiais, pessoas, artistas 

e animadores em referência ao que é considerado o maior Natal do Brasil em Gramado e Canela/RS. 

 

Sobre o espetáculo "Angelis": 

Espetáculo artístico multimídia em forma de concerto, com duração aproximada de 70 minutos, que conta 

através de música, músicos, cantores, atores, efeitos especiais de acrobacias aéreas, cenas do universo natalino, 

culminando com a chegada do Papai Noel. O espetáculo possui um cenário digital temático, além de elementos 

cênicos de palco. Um espetáculo musical autoral, performático e refinado, já apresentado em cinco estados 
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brasileiros, com sucesso de público e crítica, com um repertório criado especialmente para ele em rearranjos 

dos mais belos clássicos musicais do universo natalino. O Angelis, para subir ao palco terá adaptações e 

incrementos para a apresentação em Francisco Beltrão, ficando maior e ainda mais encantador. Sua história se 

complementa com o espetáculo “O Nascimento de Cristo” que irá contar os próximos capítulos. 

 

Sobre o espetáculo "O Nascimento de Cristo": 

O Nascimento de Cristo é um dos grandes acontecimentos da humanidade, mas o mundo perdeu e tem 

escolhido esquecer quem é o protagonista da história na qual paramos para celebrar na noite do dia 24 e no dia 

25 de dezembro. O menino que nasceu em uma manjedoura em Belém de Judá para salvar o mundo e colocar 

as coisas no lugar. Cresceu numa família simples. Conviveu e pregou entre pessoas pobres e humildes, a sua 

linguagem universal é de amor e perdão. Seu nascimento iluminou a Terra e também o céu. Muitos anos se 

passaram e até hoje, independente da fé de cada um, todos, de todas as crenças, povos e origens conhecem essa 

história. Mas você acredita nessa história? O que é a fé para você? Pensando nisso e em fazer com que as pessoas 

entendam e vivenciem um Natal de verdade, Papai Noel decidiu fazer um encontro especial e diferente em 

Francisco Beltrão. Desta vez ele não chamou gnomos, renas e seres mágicos do imaginário lúdico natalino, mas 

pessoas simples, de lugares distintos que sempre fizeram pelas próprias mãos amorosas, com o próprio 

trabalho, a alegria de outras pessoas, seja por uma palavra amiga, seja por uma mão de acalento, um abraço de 

afeto, pessoas que assim como Jesus, deixaram pelo caminho rastros de bondade e fé, renovando as esperanças 

em nossos corações. Numa vila muito especial, montada no coração da cidade, onde em algum momento todos 

os moradores precisam passar ou circular, Papai Noel chamou a sua velha amiga e costureira Línea, foi ela 

inclusive que costurou as roupinhas de quando ele era bebê, sua primeira roupa de Bom Velhinho quando lhe 

faltava altura e disse que ele teria uma missão muito especial. Línea não é uma costureira, ela costura sonhos, 

sabe usar o fio certo para tecer a coragem de nos mover em busca daquilo que aquece nosso coração. Do outro 

lado do oceano trouxe Chico Solado, seu velho amigo sapateiro e conselheiro de todas as horas. Chico sempre 

cuidou muito bem dos chinelos e sapatos do Noel e toda vez que ele cansado pensou em abandonar suas botas 

e desistir do seu ofício, o amigo entre martelos, pregos e solados sempre conseguiu consertar o sapato de uma 

forma certa para que seu amigo seguisse seu caminho. Afinal para seguir o caminho certo é preciso calçar-se 

de perseverança e força, pois sempre haverá obstáculos. Da própria família, Noel pediu que seu irmão gêmeo 

Nicolau, que herdou o ofício de carpinteiro do pai e ensinou seus ajudantes a fabricarem brinquedos, montasse 

sua oficina de carpintaria e reconstruísse a esperança nas pessoas que não acreditam mais no verdadeiro 

sentido do Natal. Nicolau tem a medida certa, a madeira adequada para restaurar a fé no coração de cada 

família que encomendar um móvel ou brinquedo a ele. Papai Noel acredita que a essência da fé está dentro de 

cada um. E não tem como falar em “essência” sem falar na sua professora de botânica, “Sora” Amarilis. Foi ela 

que ensinou o seu aluno a cultivar a bondade e espalhar alegria pelo mundo mesmo quando o mundo estivesse 

passando por momentos tristes e sombrios. E para guiar os caminhos, com prudência e cuidado, chamou seus 

amigos de infância, os amarelinhos, guardinhas do trânsito celeste, Belém e Órion, eles conduzem a todos pelos 

melhores caminhos, ajudam a estacionar as ideias nas melhores vagas, descongestionam os problemas com 

ordem e cuidado, fazendo 

 todos atravessar a vida pela faixa de segurança, e se você prestar atenção nos seus gestos e ensinamentos, olhar 

para os dois lados antes de dar um novo passo a uma nova decisão, dar preferência aos senhores de idades e 

pessoas especiais, receberá como “multa do bem” um adesivo de estrelinha, para realizar seu desejo de Natal 

mais sincero. Se for merecedor, será atendido. Uma vida de pessoas simples, onde cada um em seu ofício 

entrega o seu melhor generosamente a todo visitante. Jesus em sua vida sempre deixou um caminho de bons 

ensinamentos. Papai Noel espera que com seus amigos especiais, o menino possa renascer novamente em 

nossos corações nos lembrando de viver as coisas boas e simples da vida sem perder a fé e a esperança. 

 

ESQUEMÁTICO DOS CENÁRIOS DO ESPETÁCULO “O Nascimento de Cristo” 

 

1. CENÁRIO 1 - Costureira Línea 

Ao entrar neste cenário, a plateia encontrará o atelier de criação da costureira Línea. Tecidos, costuras, moldes, 

máquina clássica de costura, croquis, fitas, tesouras e aviamentos típicos, com uma grande árvore de Natal 

decorada de retalhos de tecidos. Amiga do Papai Noel de longa data, foi ela inclusive quem costurou as 
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roupinhas de quando ele era bebê, sua primeira roupa de Bom Velhinho quando lhe faltava altura e disse que 

ele teria uma missão muito especial. Línea não é uma costureira qualquer, ela costura sonhos, sabe usar o fio 

certo para tecer a coragem de nos mover em busca daquilo que aquece nosso coração. 

 

2. CENÁRIO 2 - Chico Sapateiro 

Neste cenário lúdico, a plateia será conduzida à oficina do sapateiro Chico, onde encontraremos o balcão de 

trabalho com utensílios de seu ofício, prateleiras com muitos sapatos consertados e outros por consertar, cestos 

com materiais diversos, muitas caixas de sapatos e moldes, onde a plateia poderá medir o tamanho e formato 

do seu pé, para saber se estamos “andando pelo caminho certo”. Chico sempre cuidou muito bem dos chinelos 

e sapatos do Noel e toda vez que ele cansado pensou em abandonar suas botas e desistir do seu ofício, o amigo 

entre martelos, pregos e solados sempre conseguiu consertar o sapato de uma forma certa para que seu amigo 

seguisse seu caminho. 

 

3. CENÁRIO 3 - Guias Órion e Belém 

Aqui a plateia vai visitar um escritório "maluco" cheio de placas de trânsito. Haverá ao lado de fora um 

pergolado com luzinhas, festões e placas de sinalização alertando as pessoas sobre elas já terem praticado o 

bem no dia. O escritório é das sentinelas deste mágico e encantador lugar, Belém e Órion, que conduzem a 

todos pelos melhores caminhos, descongestionam os problemas com ordem e cuidado, fazendo todos 

atravessar a vida pela faixa de segurança. Eles também vão interagir no cenário aplicando multas do bem para 

os visitantes. 

 

4. Cenário 4 - Manjedoura 

um cenário de palhas e folhas secas, um presépio grande remontando com os personagens deste grande 

acontecimento mundial, um céu estrelado com destaque a estrela guia. Neste cenário teremos um espaço 

especial de doações a quem vem visitar e “adorar” o menino Jesus, Maria e José. Cenário que nos remete a 

importância da família e a simplicidade da vida. 

 

5. Cenário 5 - Carpinteiro Nicolau 

Aqui vamos conhecer a marcenaria de brinquedos talhados em madeira do irmão do Papai Noel, o Nicolau, 

que herdou do pai a arte da marcenaria. Uma mesa de trabalho com vários objetos de carpintaria, estantes de 

brinquedos novos e para conserto, muitos aviões de madeira pendurados pelo teto, brinquedos que nos 

remetem ao verdadeiro sentido do brincar e o doce sabor da infância. Nicolau tem a medida certa, a madeira 

adequada para restaurar a fé no coração de cada família que encomendar um móvel ou brinquedo a ele. 

 

6. Cenário 6 - Casa do Papai Noel 

A plateia poderá conhecer a casa da Vila do Papai Noel, seu lar temporário em Francisco Beltrão. Sua mesa de 

escritório, seu ambiente de trabalho repleto de cartas, sua mesa de doces preferida, sua poltrona vermelha onde 

costuma descansar e receber as crianças, cheio de pinheiros, guirlandas, caixas de presentes, e um pouquinho 

dos cenários de cada personagem da Vila. É neste cenário que o Bom Velhinho vai interagir com as crianças, 

recebendo cartinhas, pedidos, abraços, chupetas e mostrando como é seu dia a dia e da sua Vila de Natal com 

seus amigos, pessoas simples, com ofícios simples, dispostos sempre a entregar o seu melhor a todos os 

visitantes, assim como o Menino Jesus nos ensinou em sua caminhada. Esse sim é o verdadeiro sentido do 

Natal, fazer a magia acontecer primeiro dentro da gente, acreditando que é possível fazer diferente. Um Natal 

de esperança e fé! 

 

 JUSTIFICATIVA DO PREÇO: Para entendimento dos valores a serem pagos pelas apresentações, 

anexamos contratos e notas fiscais do contrato anterior realizado com Francisco Beltrão no qual havia serviços 

artísticos similares, a fim de demonstrar a correlação de valores. Ressaltamos que no ano anterior (2021) não 

tivemos o espetáculo de abertura no natal, que acontece sempre na última sexta-feira de novembro.  

Também importante observar que para a nossa cidade está programado um grande espetáculo totalmente 

exclusivo que envolve diversas apresentações ao longo de vários dias, sendo que o espetáculo “O Nascimento 

de Cristo” é uma obra exclusiva e toda a equipe artística está evolvida na criação do formato do espetáculo, 
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realizando a criação do projeto cenográfico, cinotécnico e de elementos cênicos como a formatação do 

espetáculo, confecção 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, confecção dos figurinos e adereços, criação da 

trilha musical, criação do projeto de maquiagens cênicas temáticas, criação do roteiro e textos gerais. 

 

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 do Grupo anexada ao 

processo. 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 25 de novembro de 2022, atuação até 23 de dezembro e retirada 

a partir de 09 de janeiro de 2023.  

 

Todos esses custos acabam por incrementar o custo do 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 

4850 07.005 13.392.1301.2.042 3.3.90.39.22.00 000 

 

 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 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, no Município de Canela/RS, considerando o disposto no Artigo 25, Inciso 

III, 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, 03 de novembro de 2022 

 

 

Daniela Raitz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Inexigibilidade de Licitação nº 99/2022, em 03 de novenbro de 2022 

 

 

CLEBER FONTANA 

PREFEITO MUNICIPAL 

mailto:licitacao@franciscobeltrao.com.br

