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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 99/2022  

 

 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. 

 

Em cumprimento ao disposto no art. 26 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se público o 

resultado da licitação em epígrafe: 
  

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 

01 Serviço 1.392.383,00 
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4.CENÁRIO – Manjedoura 

5.CENÁRIO - Carpinteiro Nicolau 

6.CENÁRIO DO PAPAI NOEL  

 

ESTRUTURA HUMANA 

 
EQUIPE ARTÍSTICA 

- 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.  

01 Serviço 98.000,00 
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- 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 

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 dos gastos com o Processo de inexigibilidade de licitação nº 99/2022: R$ 1.490.383,00 (um 

milhão, quatrocentos e noventa mil e trezentos e oitenta e três reais). 

Fica autorizada a aposição de assinatura digitalizada do Prefeito nos contratos. 

Homologo a presente licitação. 

 

Francisco Beltrão/PR, 04 de novembro de 2022.  

 

CLEBER FONTANA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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