
MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br

 

 O Secretário Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, 
com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público extrato 
 
PARTES: Município de Francisco Beltrão 
ESPÉCIE: Contrato nº 1135/2022 - 
OBJETO: Contratação direta por meio de inexigibilidade, do grupo artístico D’A
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.
PRAZO: 90 (noventa) dias. 
VALOR TOTAL: R$1.490.383,00 (um milhão, qua
FORMA DE PAGAMENTO: Em 03 parcelas, sendo a primeira 50% em até 05 dias após a assinatura do contrato; 
25% até 15/11; e 25% até 23/01/2023. 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

Conta da despesa Funcional programática

4850 07.005.13.392.1301.2042
 
 
 
Francisco Beltrão, 07 de novembro de 2022.
 
 

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103

 
O Secretário Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, 

com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público extrato de Contrato:

Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa URBANI & CADORIN LTDA ME
 referente a Processo inexigibilidade nº 99/2022. 

: Contratação direta por meio de inexigibilidade, do grupo artístico D’A
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 
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.

R$1.490.383,00 (um milhão, quatrocentos e noventa mil, trezentos e oitenta e três reais).
: Em 03 parcelas, sendo a primeira 50% em até 05 dias após a assinatura do contrato; 

25% até 15/11; e 25% até 23/01/2023.  

DOTAÇÕES 

Funcional programática Fonte de 
recurso 

Natureza da despesa

07.005.13.392.1301.2042 0 3.3.90.39.22.00

Francisco Beltrão, 07 de novembro de 2022. 

 
Antonio Carlos Bonetti 

Secretário Municipal da Administração 
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O Secretário Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, 
de Contrato: 

URBANI & CADORIN LTDA ME. 
 

: Contratação direta por meio de inexigibilidade, do grupo artístico D’Art Multiarte, através da sua 
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 
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. 

trocentos e noventa mil, trezentos e oitenta e três reais). 
: Em 03 parcelas, sendo a primeira 50% em até 05 dias após a assinatura do contrato; 

Natureza da despesa Grupo da fonte 

3.3.90.39.22.00 Do Exercício 


