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PROPOSTA DE PRECOS 

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITKAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA - CEARA. 

CONCORRENCIA PUBLICA N° 0030602.2017 - SISTEMA REGISTRO DE PRECOS 

OBlETO: SELKAO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATKAO DE ESTRUTURAS E BANDAS ARTISTICAS DESTINADAS AOS DIVERSOS EVENTOS, 
JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E TURISMO DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE. 

LOTE I- SONORIZA00 

Item Especificagoes dos Servicos UNID QUANT Valor Unitario Valor Total 
1 SISTEMA 	DE 	SONORIZAcA0 	MAIOR 

PORTE: 	Locacao 	corn 	montagem 	e 
desmontagem de Sistema de Sonorizacao 
profissional 	de 	maior 	porte 	corn 	as 
especificagOes minimas: 	02 mesas digitais, 
equalizacao, efeitos, amplificagao, 08 
Monitores SM400, falantes ive TI. ETD-7130N, 
02 Monitores p/ bateria; 01 amplificador para 
Baixo, 01 Amplificador para Guitarra, 01 
amplificador para Teclado; 10 Microfones 
Shure SM-58; 08 microfones Shure SM-57; 03 
Microfones Shure Beta57A; ou similares, e 
demais equipamentos que atendam rider 
tecnico de atracoes de nivel regional de maior 
porte; extintores de incendio de acordo corn 
as exigencias do corpo de bombeiros, 
induindo 	hospedagem, 	alimentagao 	e 
transporte da equipe e material. 

Diaria 

Diaria 

7 

3 

R$ 	9.000,00 
(nove 	mil 
reais) 

R$ 	5.000,00 
(cinco 	mil 
reais) 

R$ 	64.000,00 
(sessenta 	e 
quatro 	mil 
reais) 

R$ 	15.000,00 
(quinze 	mil 
reais) 

2 SONORIZAcA0 PEQUENO PORTE: Locacao 
corn montagem de sistema de sonorizacao 
profissional de pequeno porte corn as 
especificagoes minimas: 02 mesas analOgicas 
ou digitais, PA que atenda a area do evento, 
equalizacao, efeitos, amplificacao; no PALCO: 
monitores e amplificadores para todos os 
instrumentos (bateria; baixo, guitarra, teclado, 
sanfona), side, microfones, pedestais, garras, 
e demais equipamentos que atendam rider 
tecnico de atracoes de pequeno porte, tipo pa 
de serra; extintores de incendio de acordo 
corn as exigencias do corpo de bombeiros, 
induindo toda despesa de hospedagem, 
alimentagao e transporte da equipe e material. 
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VALOR TOTAL DO LOTE 01 R$ 79.000,00 (setenta e nove mil reais 

   

LOTE II: ESTRUTURA DE APOIO 

Item Especificacoes dos Servicos UNID QUANT Valor Unitario Valor Total 
1 PALCO: 	Locagao 	corn 	montagem 	e 

desmontagem 	de 	palco 	profissional 	de 
pequeno pone corn as especificacOes 
minimas: coberto corn lona, tamanho 8m de 
boca x 5m de profundidade x lm de altura do 
chao para piso do palco, escada de acesso, 
area fechada para reservada corn 30 m2 ao 
fundo, housemix tamanho minimo 3m x 3m, 
coberto, extintores de incendio de acordo corn 
as exigencias do corpo de bombeiros, 
incluindo 	toda 	despesa 	de 	transporte, 
hospedagem 	e 	alimentacao 	da 	equipe e 
material. 

Diana 3 R$ 	4.000,00 
(quatro 	mil 
reais) 

R$ 	12.000,00 
(doze 	mil 
reais) 

2 DISCIPLINADOR: Servico corn montagem e 
desmontagem de 150 metros de estrutura em 
ferro, tipo grade medindo 2,0 x 1,0 metro, para 
isolamento de areas, corn pessoal necessario, 
incluindo toda despesa corn hospedagem, 
alimentacao e transporte de todo material e 
equipe. 

Diana 7 R$ 	700,00 
(setecentos 
reais) 

R$ 	4.900,00 
(quatro 	mil 	e 
novecentos 
reais) 

3 ARQUIBANCADA: locagao de montagem e 
desmontagem de estrutura para arquibancada 
corn 60 metros de cumprimento, divisiveis em 
2 modulo de 30 metros cada, 5 degraus de 
altura, corn corrimao de protecao lateral e 
degrau 	superior, 	extintores 	de 	incendios, 
incluindo despesas corn hospedagem, 
alimentacao e transporte de todo material e 
equipe. 

Diana 3 R$ 	9.000,00 
(nove 	mil 
reais) 

R$ 27.000,00 
(vinte e sete 
mil reais) 

4 CAMAROTE: 	locacao 	corn 	montagem 	e 
desmontagem de camarote em madeira e 
ferro, altura do solo para o primeiro piso de 
2,20m, tamanho 20,0 metros x 5,0 metros, 
cobertura em lona tipo loung, escada de 
acesso, extintores de incendio de acordo corn 
as exigencias do corpo de bombeiros e 
normas de seguranca vigentes, incluindo as 
despesas corn pessoal, hospedagem, 
alimentas.ao e transporte do material e equipe.    
PRATICAVEL: Locagao corn montagem e 
desmontagem de estrutura mOvel de ferro e 
madeira, ou similar, em modulo de 1m x 2m, 

Diana 

Diana 

3 

70 

R$ 	8.000,00 
(oito mil reais) 

R$ 	400,00 
(quatrocentos 
reais) 

R$ 	24.000,00 
(vinte e quatro 
mil reais) 

R$ 	28.000,00 
(vinte 	e 	oito 
mil reais) 

5 
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corn altura regulavel, corn rodas, fechamento 
das laterals em tecido cor branca ou preta, 
carpete na parte plana superior, para 
sustentagao de instrumentos, equipamentos e 
musicos, incluindo pessoal, hospedagem, 
alimentagao e transporte do material e equipe. 

6 PORTICO 	DE 	ENTRADA: 	Locacao 	corn 
montagem e desmontagem de estrutura em 
Q30 ou similar, corn duas torres de 
sustentacao, regulaveis, medindo no minimo 
9,0 metros entre as torres x 7,0 metros de 
altura x 2,0 metro de largura de cada coluna, 
corn testeira superior para fixacao de lona ou 
led, 04 pontos de iluminacao branca corn 
refletores, incluindo pessoal, hospedagem, 
alimentagao e transporte do material e equipe. 

Diana 15 R$ 	4.000,00 
(quatro 	mil 
reais) 

R$ 	60.000,00 
(sessenta 	mil 
reais) 

7 PALCO GRANDE PORTE - Locagao de Palco 
em estrutura de aluminio coberto, medindo 
14m de e frente por 10m de fundo de area 
coberta de boca, corn 2m de altura do chao ao 
piso e pa direito corn 6m, estrutura para PA 
LINE em aluminio Q30 de 2m de largura por 
8m de altura, corn areas de backstage nas 
duas laterals sendo uma medindo 5mx5m 
coberta em lona Nigth & Day branca, piso em 
estrutura metalica medindo 31m de frente por 
10m de fundos, revestido em compensado de 
15mm acarpetado, na cor grafite, duas 
escada, corn fechamento completo em tomb 
do palco em Painel de 3x2 estrutura em 
metalom, revestido em madeira, incluindo 
pessoal, 	hospedagem, 	alimentacao 	e 
transporte do material e equipe.. 

Diana 2 R$ 	7.500,00 
(sete 	mil 	e 
quinhentos 
reais) 

R$ 	15.000,00 
(quinze 	mil 
reais) 

VALOR TOTAL DO LOTE 02 R$ 170.900,00 (cento e setenta mil e novecentos 
reais) 

LOTE III: SISTEMA DE ILUMINAcA0 E GRID 

Item EspecificacOes dos Servicos UNID QUANT Valor Unitario Valor Total 
1 SISTEMA DE ILUMINAcA0 BASICA para 

palco: 	Locagao 	corn 	montagem 	e 
desmontagem de sistema de iluminacao 
profissional para palco corn as especificacoes 
minimas: 36 refletores, 18 par 64 foco 5#, 01 
rack dimmer corn modulo e mainpower, 01 
pilot 2000, 70 m de tells:a q-30, 04 sleeve 4 
fases, 01 maquina de fumaca, 04 pau carga 

Diana 7 R$ 	5.000,00 
(cinco 	mil 
reais) 

R$ 	35.000,00 
(trinta 	mil 
reais) 
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corn cinta iton), 04 base 0,60 x 0,60. 150 kits 
de fixacao 24°. ou equipamentos similares, 
extintores de incendio de acordo corn as 
exigencies do corpo de bombeiros, incluindo 
toda despesa de hospedagem, alimentacao e 
transporte da e•ui•e e material. 
SISTEMA DE ILUMINACAO especial para 
palco principal .  Locagao corn montagem e 
desmontagem de sistema de iluminagao 
profissional para palco corn as especificaceies 
minimas, 16 moving light. 24 par 64 foco 5#, 
01 rack dimmer corn modulo e mainpower, 01 
pilot 2000, 01 maquina de furnace, ou 
equipamentos similares de boa qualidade, 
extintores de incendio de acordo corn as 
exigencies do corpo de bombeiros. incluindo 
toda despesa de hospedagem, alimentagao e 
transporte da equipe e material.  
GRID: 	Locagao 	corn 	montagem 	e 
desmontagem de estrutura em "030" para grid 
de 12m x 8m x5m regulaveis para sustentacao 
dos equipamentos e sistemas de iluminacao. 
pessoal tecnico, extintores de incendio de 
acordo corn as exigencies do corpo de 
bombeiros, incluindo toda despesa e 
hospedagem, alimentacao e transporte da 
equipe e material.  
ILUMINACAO BRANCA: Locacao corn 
montagem, desmontagem e manutencao de 
sistema de iluminagao corn 12 (doze) 
refletores de 1000 watts de potencia cads, 
para fixacao no palco, arquibancada postes e 
estrutura d evento, incluindo cabeamento, 
acessorios, mao de obra, despesa de 
hospedagem, alimentacao e transporte da 
equipe e material.  

VALO TOTAL DO LOTE 03 

2 

Diana 7 3 

quinhentos 
reais) 

R$ 2 800,00 4 Diana 
(dois 	mil 
oitocentos 
reais) 

R$ 7.000,00 R$ 49.000,00 
(sete mil reais) (quarenta 	e 

nove mil reels) 

R$ 3.500,00 R$ 24.500.00 
(tres 	mil 	e (vinte e quatro 
quinhentos 	mil 
reais) 

R$ 19 600,00 
e (dezenove mil 

e seiscentos 
reels) 

canto e vinte oito mil e cem reais) R$ 128.100,00 

Diana 
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LOTE IV- GRUPO GERADOR 

Item Especificacetes dos Servicos UNID QUANT Valor Unitario Valor Total 
1 GERADOR 	DE 	ENERGIA: 	Locacao 	de 

Gerador de energia eletrica silenciado, corn 
potencia minimo de 180 KVA. instalado sobre 
sistema movel. abastecido, acompanhado de 
profissional tecnico. extintores de incendio de 
acordo corn as exigencies do corpo de 

Diana 14 R$ 	3.200,00 
Ores 	mil 	e 
duzentos 
reais) 

R$ 	44.800,00 
(quarenta 	e 
quatro 	mil 
reais 	e 
oitocentos 
reais) 
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VALOR TOTAL DO LOTE 04 R$ 44.800,00 (quarenta e quatro mil reais e 
oitocentos reais) 

bombeiros, incluindo toda despesa de 
hospedagem e alimentacao da equipe, para 
funcionar 12horas  per dia.  

PROOLWOESIDE 

LOTE V- BANHEIRO QUIMICO 

Item EspecificagOes dos Servicos UNID QUANT Valor Unitario Valor Total 
1 BANHEIRO 	QUIMICO: 	Locacao 	corn 

montagem e desmontagem de banheiros 
quimicos — especificagoes minimas: sanitarios 
quimicos portateis, feminino e masculino, corn 
dimensOes minimas de comprimento -1,15m 
largura-1,20m e altura -2,30m, corn caixa de 
dejetos e assento sanitario (feminino) e 
mictorio (masculino), corn piso antiaderente, 
ponto de ventilagao, ponto de Iuz, teto 
translucido de trinco na porta corn trava 
interna e indicagao livre/ocupado, na parte 
externa, suporte para papel higionico e apoio 
para objetos induida todas as despesas corn 
transporte dos banheiros ate o local do evento 
e sua retirada no termino, retirada diaria de 
dejetos e higienizacao interna e externa diaria, 
fornecimento de papel higionico, solugao 
quimica 	higienizadora 	biodegradavel, 
desinfetantes 	e 	demais 	suprimentos 	em 
quantidades suficientes que supram as 
necessidades diarias durante o periodo do 
evento, incluindo pessoal de apoio, transporte, 
hospedagem e alimentagao de toda a equipe. 

Diana 100 R$ 	250,00 
(duzentos 	e 
cinquenta 
reais) 

R$ 	25.000,00 
(vinte e cinco 
mil reais) 

2 BANHEIRO QUIMICO PARA PESSOAS COM 
DEF IC IENC IA, 	Descricao: 	Locacao 	de 
banheiro quimico individual, portateis, para 
deficientes fisicos usuarios de cadeiras de 
rodas, corn montagem, manutencao diaria e 
desmontagem, em polietileno ou material 
similar, corn teto translucido, dimensOes 
padroes, que permitam a movimentacao da 
cadeira de rodas do usuario no interior do 
banheiro, composto de todos os 
equipamentos e acessorios de segurangas 
que atendam as exigencias previstas em 
normas tecnicas aprovadas pelos Orgaos 
oficiais competentes e demais suprimentos 

Diana 8 R$ 	600,00 
(seiscentos 
reais) 

R$ 	4.800,00 
(quatro 	mil 	e 
oitocentos 
reais) 
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em quantidades suficientes que supram as 
necessidades diarias durante o periodo do 
evento, incluindo pessoal de apoio, transporte, 
hospedagem e alimentacao de toda a equipe.  

VALOR TOTAL DO LOTE 05 
	

R$ 29.800,00 (vinte e nove mil e oitocentos reais) 

LOTE VI- TELAO COM PROJETOR 

Item Especificagoes dos Services UNID QUANT Valor Unitario Valor Total 
1 TELAO 	COM 	PROJETOR: 	Telco 	para 

projecao ate 300 polegadas, projetor 
multimidia ate 3.000 ansilumens, contraste ate 
500:1, resolucao de 1024 x 768 pixels, corn 
estrutura de sustentacao, incluindo toda 
despesa de hospedagem e alimentacao da 
equipe. 

Diana 6 R$ 	800,00 
(oitocentos 
reais) 

R$ 	4.800,00 
(quatro 	mil 	e 
oitocentos 
reais) 

VALOR TOTAL DO LOTE 06 R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) 

LOTE VII- APRESENTACAO ARTISTICA 

Item EspecificagOes dos Services UNID QUANT Valor Unitario Valor Total 
1 Contratagao 	de 	atracties 	musicals 

(artista/banda) 	de 	renome 	local 	(Uruoca e 
municipios 	circunvizinhos); 	estilo 	musical 	e 
repertorio variado, de predominancia forro, 
sertanejo, pop, para realizacao de show corn 
duragao minima de 3 (tres) horas; incluindo as 
despesas de toda a equipe corn alimentacao, 
hospedagem, transporte e camarim no dia: 

Aprese 
ntacao 
artistic 

a 

6 R$ 	9.000,00 
(nove 	mi 
reais) 

R$ 54.000,00 
(cinquenta e 
quatro mil 
reais) 

2 Contratacao 	de 	atraceies 	musicais 	( 
artista/banda) de renome Estadual ( Estado do 
Ceara ); estilo musical e repertorio variado, de 
predominancia forro e sertanejo para 
realizacao de show corn duracao minima de 2 
(duas) horas; incluindo as despesas de toda a 
equipe corn alimentacao, hospedagem, 
transporte e camarim. 

Aprese 
ntacao 
artistic 

a 

5 R$ 20.000,00 
(vinte mil 
reais) 

R$ 
100.000,00 
(cem 	mil 
reais) 

3 Contratacao de atracao musical (artista/banda) 
de renome Regional grande pone (Regiao 
Norte/Nordeste); estilo musical e repertorio de 

Aprese 
ntacao 
artistic 

7 R$ 50.000,00 
(cinquenta 
mil reais) 

R$ 
350.000,00 
(trezentos 	e 
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predominancia 	forro 	e 	sertanejo 	para 
realizacao de show corn duracao minima de 2 
(duas) horas; incluindo as despesas de toda a 
equipe corn alimentacao, hospedagem, 
transporte e camarim. 

a cinquenta mil 
reais( 

4 Contratacao 	de 	atracao 	musical 
(artista;banda/grupo) de renome local (Uruoca 
e municipios circunvizinhos); estilo musical e 
repertorio variado, de predominancia forro pe 
de serra, forro tradicional, para realizacao de 
show corn duragao minima de 3 (Vas) horas; 
incluindo as despesas de toda equipe corn 
alimentacao. Hospedagem, transporte e 
camarim. 

Aprese 
ntacao 
artistic 

a 

5 R$ 	5.000,00 
(cinco 	mil 
reais) 

R$ 25.000,00 
(vinte e cinco 
mil reais) 

5 Contratacao de atracao musical (artista/banda) 
de renome Nacional (Territerio nacional); estilo 
musical e repertorio de predominancia forro e 
sertanejo para realizacao de show corn 
duracao minima de 2 (duas) horas; incluindo 
as despesas de toda a equipe corn 
alimentacao, 	hospedagem, 	transporte 	e 
camarim . 

Aprese 
ntacao 
artistic 

a 

1 R$ 
170.000,00 
(canto 	e 
setenta 	mil 
reais) 

R$ 
170.000,00 
(canto 	e 
setenta 	mil 
reais) 

VALOR TOTAL DO LOTE 07 R$ 699.000,00 (seiscentos e noventa e nove mil 
reais) 

LOTE VIII- ORGANIZA00 E PESSOAL DE APOIO 

Item Especificacaes dos Services UNID QUANT Valor Unitario Valor Total 
1 Contratacao 	de 	equipe 	de 	coordenacao 

formada de 01(um) coordenador geral e 
04(quatro) assistente de producao, incluindo 
todas despesas corn transporte, hospedagem 
e alimentacao, para coordenar a montagem e 
desmontagem de toda a infraestrutura, as 
apresentacoes musicais e teatrais, 
seguranga, 	camarim, 	palco, 	sonorizacao, 
iluminacao, 	gerador, 	logistica 	e 	demais 
necessidades antes, 	durante e depois do 
periodo da realizacao dos eventos. 

Service 4 R$ 	10.000,00 
(dez mil reais) 

R$ 	40.000,00 
(quarenta 	mil 
reais) 

2 Contratacao de equipe de apoio de apoio 
uniformizada de 20 (vinte) pessoas para 
realizacao dos services de apoio, isolamento 
de ruas, acesso, areas reservadas, corn 
experiencia 	em 	eventos, 	incluindo 	toda 

Diaria 120 R$ 	120,00 
(cento e vinte 
reais) 

R$ 	14.400,00 
(quatorze mil e 
quatrocentos 
reais) 
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PR ODUO 
despesa 	corn 	transporte, 	hospedagem 	e 
alimentagao. 

3 Contratacao 	de 	apresentador/locutor 
profissional para apresentacao das atracOes, 
quadrilhas e programacao dos eventos, no 
palco, incluindo despesas corn alimentacao, 
hospedagem e transporte. 

Diaria 6 R$ 	2.000,00 
(dois mil reais) 

R$ 	12.000,00 
(doze 	mil 
reais) 

4 Filmagem; Servico de contratacao de equipe 
para filmar todo o evento corn 02 (duas) 
maquinas 	filmadoras 	digitais 	de 	alta 
qualidade, corn equipamento tipo ilha de 
edicao para selecionar e enviar online as 
imagens para teloes instalados na area do 
evento, induindo toda despesa corn pessoal, 
transporte, hospedagem, alimentacao, 

e equipamentos necessarios. _material 

Diana 6 R$ 	2.500,00 
(dois 	mil 
quinhentos 
reais) 

R$ 	15.000,00 
(quinze 	mil 
reais) 

VALOR TOTAL DO LOTE 08 R$ 81.400,00 (oitenta e urn mil e quatrocentos reais) 

LOTE IX- DECORAcA0 E ORNAMENTA00 

Item Eseecificacties dos Servicos UNID QUANT Valor Unitario Valor Total 
1 DECORACAO 	E 	ORNAMENTACAO: 

Contratacao de equipe para montagem e 
desmontagem de decoragao e ornamentacao 
ternatica da area do evento espaco 
cenografico de Opoca e decoragao dos portals 
de entrada, palcos, camarim, arquibancada, 
quadra, rodoviaria, avenida, calcadao, corn a 
tematica de festa de sao Joao, Especificacao 
do Servico: 
Cidade Cenografica: 
10 casas corn 4 (quatro) metros de frente, 
2(dois) metros de fundo e quatro metros de 
altura cobertas. 
5 casas corn tres metros de frente, dois 
metros de fundo e quatro metros de altura 
cobertas. 
70 metros de fechamentos de 4,40m de 
altura, feitos de cornpensado 15mm. 
50 barrotes de 5,50 m de altura. 
Obs: 	Todas as casas sera° pintadas e 
decoradas 	corn 	letreiros 	e 	logomarcas 
alusivas ao evento. 
Decoracao interna das casas: 
- 5 potes de barro no tamanho M de altura. 

Servico 1 R$ 150.000,00 
(cento 	e 
cinquenta 	mil 
reais) 

R$ 150.000,00 
(cento 	e 
cinquenta 	mil 
reais) 
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- 4 mesas de madeira. 
- 20 arranjos de flores. 
- 5 garrafas de aluminio. 
- 20 copos de vidros. 
- 5 quadros tamanho 50cm x 50cm. 
- 3 carteiras escolares. 
- 1 quadro negro no tamanho de lm x lm. 
- 1 imagem de Sao Jose . 
- 1 imagem de Nossa Senhora das Gracas. 
- 1 imagem de Santo Antonio. 
- 1 imagem de Sao Pedro. 
- 1 imagem de Sao Joao. 
- 5 metros de tecidos corn 1,40m de largura. 
- 5 mesas de madeira no tamanho 1m x 1m 
corn 0,70m de largura. 
- 6 panela de barros. 
- 3 cabides de madeiras no tamanho de 
0,70m x 0,30m corn 8 ganchos. 
- 2 misericordias ( objetos) no tamanho de lm 
de altura x 0,50m de largura. 
- 1 tapete de tamanho 2m x lm. 
*Alimentos nao pereciveis: 
- 3kg de arroz 
- 3kg de feijao 
- 3kg de macarrao 
- 3kg de sal 
- 3kg de farinha 
- 3kg de acucar 
Confeccao de 10 bancos de compensados 
de 25mm no tamanho de 2.00m de largura 
corn assento e encosto de 0,50cm e corn 
altura de 0,60cm pintados corn tints Oleo 
branco, 	a 	ser 	distribuidos 	na 	cidade 
cenog rafi ca. 
Decoragao de Arquibancada: 
- 60m de arquibancada revestidos corn 60m 
de tecido de algodao corn 1.40 de largura e 
no topo das arquibancadas 10 tochas de 
madeira cipo corn lamparinas de aluminio e 
pavio de algodao corn querosene a serem 
acesas no horario do evento. 
Decoracao da Mesa de Jurados: 
- 10 mesas de plastic,o no tamanho 1mx1m 
corn 0.70m de altura. alinhadas e revestidas 
corn 15m de tecido de algodao estampado 
corn 1,40 de largura, onde os jurados irao se 
posicionar. 
Decoracao de Quadrilhodromo e praca de , 
alimentacao: 
- 10 mil metros de bandeiras. 
- 60 baloes ilurninados coloridos. 

Rua Ant6nio Pinto, 119 - Bairro Barro Vermelho - Reriutaba - Ceara 
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- 20 mil metros de fita de cetim coloridas. 
- Material de cipO de esteira decorando o 
espaco. 
- 02 	portals corn 5m de altura e 12m de 
largura pintado e decorado, urn no inicio e 
outro no final da cidade cenografica. 
* Material eletrico: 
- 2.000 m de fio. 
- 15 luminarias de arandelas. 
- 15 soquetes corn lampadas ( para o interior 
das casas). 
- 200m de cabo de ago. 
- 10kg de arame. 
- refletores luminosos. 

2 DECORACAO E ORNAMENTACAO — NATAL 
DE LUZ: 
Contratacao de empresa especializada na 
montagem, manutencao e desmontagem de 
decoracao e ornamenta* natalina, incluindo 
todo material e pessoal tec,nico e apoio, 
eletricistas, 	ferreiros, 	soldadores, 
equipamentos, 	hospedagem, 	alimentacao, 
transporte e demais despesas; 
Local: 	Praca 	da 	Matriz 	— 	20 	simbolos 
natalinos em formato de anjo corn asas, 
estrelas, sinos de ferro, soldados e pintados 
corn 1,5 m de altura, contornados corn 14 m 
de mangueira de led cada, amarrados corn 
arame galvanizado nos postes, 30 arvores 
iluminadas corn 15.000 lampadas de led, 20 
refletores de led de 100 W ern cores variadas 
iluminando arvores e postes, 300 M de 
mangueira de led contornando a faixada da 
Igreja Matriz; 
Predio Antiga Estacao — 2000 M de cordao de 
led contornando a faixada, arvores na parte 
intema e externa, aderecos de natalinos de 
madeira e ferro ern tamanhos variados 
iluminados corn refletores de led, simbolos 
natalinos em tamanhos variados no interior. 

Servico 1 R$ 	40.000,00 
(quarenta 	mil 
reais) 

R$ 	40.000,00 
(quarenta 	mil 
reais) 

VALOR TOTAL DO LOTE 09 R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais) 

LOTE X- DIVULGAgA0 E PROM000 

Item EspecificacOes dos Servicos UNID QUANT Valor Unitario Valor Total 
1 RADIO: Divulgagao dos eventos atraves de 

no minimo 200 chamadas de 30" nas 
emissoras de radios do municipio e cidades 

Chamada 200 R$ 	40,00 
(quarenta 
reais) 

R$ 	8.000,00 
(oito mil reais) 
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vizinhas. 

2 SPOT: Servigo de gravagao de spot de 30" 
para divulgagao em radio, incluindo locucao, 
producao, edicao e midia. 

Spot 4 R$ 	500,00 
(quinhentos 
reais) 

R$ 	1.500,00 
(u 	mil 	e 
quinhentos 
reais) 

3 BANNER: Servigo de confeccao de banner 
em lona plastica adesivada corn logomarcas 
em cores, corn ilhois, para fixacao no 
portico e outras estruturas de evento. 

Metro 50 R$ 	60,00 
(sessenta 
reais) 

R$ 	3.000,00 
(tits mil reais) 

4 VOLANTE: Servigo de divulgagao atraves 
de carro volante, 	incluindo gravacao da 
midia, 	toda 	despesa 	corn 	combustivel, 
motorista, hospedagem, alimentacao. 

Hora 200 R$ 	60,00 
(sessenta 
reais) 

R$ 	12.000,00 
(doze 	mil 
reais) 

VALOR TOTAL DO LOTE 10 R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais) 

LOTE XI - SERVIc0 DE SHOW PIROTECNICO 

Item Especificagoes dos Servicos UNID QUANT Valor Unitario Valor Total 
1 SHOW PIROTECNICO: Contratagao de show 

pirotecnico corn duragao minima de 08 (oito) 
minutos 	de 	efeitos 	sonoros 	e 	visuals 
diferenciados, 	compostos 	de 	no 	minimo: 

Servigo 3 R$ 	10.000,00 
(dez mil reais) 

R$ 	30.000,00 
(trinta 	mil 
reais) 

3.200 litros, 100 tubos de 1,5" cores e efeitos 
variados, 30 tubos de 1,5 cores e efeitos em 
leque, 49 tubos de 2" cores e efeitos variados, 
25 tubos de 2.5" cores e efeitos especiais, 
120 tubos de 1.5", 2" e 3" cores e efeitos 
diversos, 36 morteiros de 3" 
prata/verde/vermelho/lilas, 06 morteiros de 4" 
chorao/azul/tremulante, 04 morteiros de 6" 
verde/coco/amarelo, 	06 	morteiros 	de 	7" 
(bomba chinesa) veu de noiva/cortina, corn 
pessoal especializado na execucao do 
servico, incluindo despesa corn hospedagem, 
alimentacao e transporte de todo material e 
equipe. 

VALOR TOTAL DO LOTE 11 R$ 30.000,00 (trinta mil reais) 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$: 1.482.300,00 (Urn milhao, quatrocentos e oitenta e dois 
mil e trezentos reais) 
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j .  PRODUOES 

PRAZO DE EXECKAO: 05 (cinco) DIAS - CONFORME EDITAL. 

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data do certame. 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagao, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo 
determinado no documento de convocacao, indicando para esse fim o,Sr. Francisco do Vale Pinto Junior, 
Carteira de Identidade no 2001010024068-2 expedida em 09/01/2004, Orgao Expedidor SSPDS-CE e CPF no 
014.652.483-74, como representante legal desta empresa. 

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo corn todas as condicoes estabelecidas no edital da 
licitagao e seus anexos. 

licitante declara que, nos valores apresentados acima, estao inclusos todos os tributos, encargos 
uabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e 
demais despesas que possam incidir sobre a execucao do servigo licitado, inclusive a margem de lucro. 

PROPONENTE: J.J. PRODUCOES LTDA - ME. 
ENDEREgO: Rua Antonio Pinto, no 119, Bairro Barro Vermelho, Reriutaba, Ceara. 
CNPJ/CPF N°: 18.866.411/0001-20. 
CEP: 62260 -000 
FONES: (88) 3637-1009/ (88) 99699-0479 FAX: (SEM FAX) 
DATA DO CERTAME: 22/03/2017 
HORA DE ABERTURA: 09h0Omin 
E-MAIL: j.j.producoes@hotmail.com  
INSCRIcA0 ESTADUAL / MUNICIPAL: 250087. 
RG: 2007624113-5. CPF: 058.105.843-73. (Sado Administrador) 
RG: 2001010024068-2. CPF: 014.652.483-74. (Socio) 
AGENCIA: 2521 - 6 	CONTA CORRENTE: 18.408 - X 

	
BANCO DO BRASIL 

FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL 

Declaro ainda que nao tenho qualquer fato que me impeca de participar da mencionada licitagao. 

Assumo o compromisso de bem e fielmente executar o(s) servico(s) cotado(s) no Edital, caso seja vencedor 
da presente licitagao. 

RERIUTABA - CEARA, 20 DE MARCO DE 2017. 

Francisco do Vale Pinto Junior 
RG 2001010024068-2 
CPF 014.652.483-74 

Sado 
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