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A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA 
A Comisstio Permanente de Licitaceio 
Concorrencia Pc blica N° 0030602.2017 — Sistema Registro de Preps 

OBJETO: SELECAO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREcOS VISANDO FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATACAO DE ESTRUTURAS E BANDAS ARTfSTICAS DESTINADAS AOS 
DIVERSOS EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E 
TURISMO DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE. 

LOTE SONORIZAcA0 

ITEM ESPECIFICAcOES DOS SERVIGOS UNID QUANT V. UNIT. V. TOTAL 

1 SISTEMA DE SONORIZACAO MAIOR PORTE: Locacao corn 

montagem 	e 	desmontagem 	de 	Sistema 	de 	Sonorizacao 

profissionalde 	major porte corn 	as especificacOes 	minimas: 	02 

mesas 	digitais, 	equalizacao, 	efeitos, 	amplificacao, 	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 major porte; extintores de incendio de 

acordo corn as exigOncias do corpo de bombeiros, 

incluindohospedagem, 	alimentacao 	e 	transporte 	da 	equipe 	e 

material. 

Diaria 7 10.000,00 70.000,00 

■ 	2 
I 

SONORIZAcA0 PEQUENO PORTE: Locacao corn montagem de 

sistema de sonorizack profissional de pequeno porte corn as 

especificacOes minimas: 02 mesas analogicas ou digitais, PA que 

atenda a area do evento, equalizack, efeitos, amplificacao; no 

PALCO: monitores e amplificadores para todos os instrumentos 

(bateria; baixo, guitarra, teclado, sanfona), side, microfones, 

pedestals, garras, e demais equipamentos que atendam rider 

tecnico de atracbes de pequeno porte, tipo pa de serra; extintores de 

incOndio de acordo corn as exigencias do corpo de bombeiros, 

incluindo toda despesa de hospedagem, alimentacao e transporte da 

equipe e material. 

Diaria 3 5.000,00 15.000,00 

Total do lote: 

OITENTA E CINCO MIL REAIS 

R$ 85.000,00 
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LOTE II- ESTRUTURA DE AP010 

ITEM ESPECIFICAcOES DOS SERVIcOS UNID QUANT V. UNIT. V. TOTAL 

PALCO: 	Locacao corn 	montagem 	e 	desmontagem 	de 	palco 

profissional de pequeno porte corn as especificacOes minimas: 

Diana 3 5.000,00 15.000,00 

coberto corn lona, tamanho 8m de boca x 5m de profundidade x 1m 

de alturado chao para piso do palco, escada de acesso, area 

fechada para reservada corn 30 m2 ao fundo, housemix tamanho 

minimo 3mx 3m, coberto, extintores de incendio de acordo corn as 

exigencies do corpo de bombeiros, incluindo toda despesa de 

transporte, hospedagem e alimentacao da equipe e material. 

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 7 700,00 4.900,00 

3 ARQUIBANCADA: locacao 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, com 

corrimao de protecao lateral e degrau superior, extintores de 

incendios, 	incluindo despesas corn hospedagem, alimentacao e 

transporte de todo material e equipe. 

Diana 3 12.000,00 36.000,00 

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 com as 

exigencies do corpo de bombeiros e normas de seguranca vigentes, 

incluindo as despesas corn pessoal, hospedagem, alimentacao e 

transporte do material e equipe. 

Diana 3 9.000,00 27.000,00 

5 PRATICAVEL: 	Locacao 	corn 	montagem 	e 	desmontagem 	de 

estrutura move' de ferro e madeira, ou similar, em modulo de 1m x 

Diana 70 500,00 35.000,00 

2m, corn altura regulavel, corn rodas, fechamento das laterais em 

tecido cor branca ou preta, carpete na parte plena superior, para 

sustentacao de instrumentos, equipamentos e musicos, incluindo 

pessoal, hospedagem, alimentacao 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 

Diana 15 4.000,00 60.000,00 
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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, alimentacao e 

transporte do material e equipe. 

PALCO GRANDE PORTE - Locacao 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 pe direito 

corn 6m, estrutura para PA LINE em aluminio Q30 de 2m de largura 

por 8m de altura, corn areas de backstage nas duas laterais 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 torno do palco em Painel de 

3x2 estrutura em metalom, revestido em madeira, incluindo pessoal, 

hospedagem, alimentacao e transporte do material e equipe.. 

Diana 8.000,00 16.000,00 

Total do lote: 

CENTO E NOVENTA E TRES MIL E NOVECENTOS REAIS 

R$ 193.900,00 

6%44 
Eventos 

LOTE III- SISTEMA DE ILUMINA00 E GRID. 

	

ITEM 	 ESPECIFICApOES DOS SERVIcOS 
	

UNID QUANT V. UNIT. 	V. TOTAL 

	

1 	i SISTEMA DE ILUMINAcA0 BASICA para palco: Locacao corn Diaria 
	

7 
	

5.000,00 
	

35.000,00 

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 trelica q-30, 04 sleeve 4 fases, 01 maquina de fumac,a, 04 pau 

carga ( 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 

exigencias do corpo de bombeiros, incluino toda despesa de 

hospedagem, alimentagao e transporte da equipe e material. 

	

2 
	

SISTEMA DE ILUMINAcA0 especial para palco principal: Locacao Diaria 
	

7 
	

8.000,00 
	

56.000,00 

corn montagem e desmontagem de sistema de iluminacao 

profissional para palco corn as especificacties minimas: 16 moving 

light, 24 par 64 foco 5#, 01 rack dimmer corn modulo e mainpower, 

01 pilot 2000, 01 maquina de fumaca, ou equipamentos similares de 

boa qualidade, extintores de incendio de acordo corn as exigencias 

do corpo de bombeiros, incluindo toda despesa de hospedagem, 
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ESPECIFICAcOES DOS SERVIcOS 

GERADOR DE ENERGIA: Locacao de Gerador de energia eletrica 

silenciado, corn potencia minima de 180 KVA, instalado sobre 

sistema movel, abastecido, acompanhado de profissional tecnico, 

extintores de incendio de acordo corn as exigencias do corpo de 

bombeiros, incluindo toda despesa de hospedagem e alimentacao 

da equipe, para funcionar 12 horas por dia. 

ITEM 

1 

UNID QUANT V. UNIT. V. TOTAL 

Diaria 14 3.000,00 42.000,00 

Total do lote: 	 R$ 42.000,00 

QUARENTA E DOIS MIL REAIS 

• 
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alimentacao e transporte da equipe e material. 

Diana 7 3.000,00 21.000,00 

Diana 7 3.000,00 21.000,00 

GRID: Locacao corn montagem e desmontagem de estrutura em 

"Q30" 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 exigencias 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 ilurninacao coin 12 (doze) refletores de 

1000 watts de potencia cada, 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. 

Total do lote: R$133.000,00 

CENTO E TRINTA E TRES MIL REAIS 

LOTE IV- GRUPO GERADOR 
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LOTE V- BANHEIRO QUIMICO. 

ITEM ESPECIFICAcOES DOS SERVIcOS UNID QUANT V. UNIT V. TOTAL 

BANHEIRO QUIMICO: Locagao corn montagem e desmontagem de 

banheiros quimicos — especificacoes minimas: sanitarios quimicos 

portateis, feminino e masculino, corn dimensties 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 luz, teto translOcido 

de trinco na porta corn trava intema e indicagao livre/ocupado, na 

parte extema, suporte para papel higiOnico e apoio para objetos 

incluida todas as despesas corn transporte dos banheiros ate o local 

do evento e sua retirada no termino, retirada diaria de dejetos e 

higienizagao intema e externa diaria, fomecimento de papel 

higiOnico, solucao 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 100 230,00 23.000,00 

2 BANHEIRO QUIMICO 	PARA PESSOAS COM 	DEFICIENCIA, 

Descrigao: Locagao de banheiro quimico individual, portateis, para 

deficientes fisicos usuarios de cadeiras de rodas, corn montagem, 

manutengao diaria e desmontagem, em polietileno ou material 

similar, corn teto translOcido, dimensties padraes, que permitam a 

movimentagao 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 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 08 500,00 4.000,00 

Total do lote: 	 R$ 27.000,00 

VINTE E SETE MIL REAIS 
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LOTE VI- TELAO COM PROJETOR 

4.0 DE0\ 

■1 
 

y 
 

iga  (to)  

ITEM ESPECIFICAcOES DOS SERVOS 

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. 

Total do lote: 

UNID QUANT V. UNIT. V. TOTAL 

Diaria 6 850,00 5.100,00 

R$ 5.100,00 

CINCO MIL E CEM REAIS 

LOTE VIII- ORGANIZACAO E PESSOAL DE AP010 

ITEM ESPECIFICACOES DOS SERVICOS UNID QUANT V. UNIT. V. TOTAL 

Contratacao de equipe de coordenacao formada de 01(um) 

coordenador geral e 04(quatro) assistente de producao, incluindo 

todas despesas corn transporte, hospedagem e alimentagao, 

para coordenar a montagem e desmontagem de toda a 

infraestrutura, as apresentacoes musicais e teatrais, seguranca, 

camarim, palco, sonorizacao, iluminacao, gerador, logistica e 

demais necessidades antes, durante e depois do periodo da 

realizacao dos eventos. 

Servico 4 10.000,00 40.000,00 

2 Contratacao de equipe de apoio uniformizada de 20 (vinte) 

pessoas para realizacao dos servicos de apoio, isolamento de 

ruas, acesso, areas reservadas, corn experiencia em eventos, 

incluindo toda despesa corn transporte, hospedagem e 

alimentacao. 

Diaria 120 150,00 18.000,00 

3 Contratacao 	de 	apresentador/locutor 	profissional 	para 

apresentacao das atracties, 	quadrilhas e programa* dos 

eventos, 	no 	palco, 	incluindo 	despesas 	corn 	alimentacao, 

hospedagem e transporte. 

Diana 6 1.500,00 9.000,00 

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 envier online as imagens para telOes instalados na area do 

evento, incluindo toda despesa corn pessoal, transporte, 

hospedagem, 	alimentacao, 	material 	e 	equipamentos 

Diaria 6 2.300,00 13.800,00 
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necessarios. 

Total do lote: R$80.800,00 

OITENTA MIL E OITOCENTOS REAIS 

• 

Eventos 

LOTE IX- DECORAcA0 E ORNAMENTAQAO 

p ITEM 
1 

ESPECIFICAcA0 DO SERVIc0 UNID QUANT V. UNIT. V. TOTAL 

r 	9.1 DECORACAO E ORNAMENT/50'0: Contratacao de equipe 

para montagem e desmontagem de decoracao e omamentacao 

tematica da area do evento espaco cenografico de epoca e 

decoracao dos portais 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 

compensado 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 intema das casas: 

- 5 potes de barro no tamanho M de altura. 

- 4 mesas de madeira. 

- 20 arranjos de fibres. 

- 5 garrafas de aluminio. 

Servico 1 142.000,00 142.000,00 
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- 20 copos de vidros. 

- 5 quadros tamanho 50cm x 50cm. 

- 3 carteiras escolares. 

-1 quadro negro no tamanho de 1m x 1m. 

- 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 com 1,40m de largura. 

- 5 mesas de madeira no tamanho 1m x 1m com 0,70m de 

largura. 

- 6 panelas de barro. 

- 3 cabides de madeiras no tamanho de 0,70m x 0,30m corn 8 

ganchos. 

- 2 misericordias (objetos) no tamanho de 1m 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 ackar 

Confec,cao de 10 bancos de compensados de 25mm no 

tamanho de 2,00m de largura com assento e encosto de 

0,50cm e com altura de 0,60cm pintados com tinta oleo branco, 

a ser distribuidos na cidade cenografica. 
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Decoracao 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 cip6 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° no tamanho 1mx1m corn 0,70m de 

altura, alinhadas e revesfidas corn 15m de tecido de algodao 

estampado corn 1,40 de largura, onde os jurados irk se 

posicionar. 

Decoracao de QuadrilhOdromo e praca de alimentacao: 

- 10 mil metros de bandeiras. 

- 60 babes iluminados coloridos. 

- 20 mil metros de fita de cetim coloridas. 

- Material de cipO de esteira decorando o espaco. 

- 02 portais 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 aco. 

- 10kg de arame. 

- refletores luminosos. 
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9.2 30.000,00 30.000,00 DECORACAO E ORNAMENTACAO — NATAL DE LUZ: 

Contratacao de empresa especializada na montagem, 

manutencao e desmontagem de decoracao e omamentacao 

natalina, incluindo todo material e pessoal tecnico e apoio, 

eletricistas, ferreiros, soldadores, equipamentos, hospedagem, 

alimentagao, transporte e demais despesas: 

Local: Praga 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 100W em cores vanadas iluminando arvores e 

postes, 300M de mangueira de led contomando a faixada da 

Igreja Matriz; 

Predio Antiga Estacao — 2000 M de cordao de led contornando 

a faixada, arvores na parte intema e extema, aderecos de 

natalinos de madeira e ferro em tamanhos variados iluminados 

corn refletores de led, simbolos natalinos em tamanhos 

variados no interior. 

Servico 
	

01 

Total do lote: R$ 172.000,00 

CENTO E SETENTA E DOIS MIL REAIS 

LOTE X- DIVULGA00 E PROMOcA0 

ITEM ESPECIFICAcA0 DO SERVO UNID QUANT V. UNIT. V. TOTAL 

10.1 RADIO: Divulgagao dos eventos atraves de no minimo 200 

chamadas de 30" nas emissoras de radios do municipio e 

cidades vizinhas. 

chamada 200 40,00 8.000,00 

10.2 SPOT: Servico de gravacao de spot de 30" para divulgacao em 

radio, incluindo locucao, producao, edicao e midia. 

spot 04 400,00 1.600,00 

10.3 BANNER; Servico de confec,cao de banner em lona plastica 

adesivada corn logomarcas em cores, corn ilhois, para fixacao 

no portico e outras estruturas de evento. 

Metro 50 50,00 2.500,00 

10.4 VOLANTE: Servico de divulgacao atraves de carro volante, Hora 200 50,00 10.000,00 
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incluindo gravacao da midia, toda despesa corn combustivel, 

motorista, hospedagem, alimentacao. 

Total do lote: 

VINTE E DOIS MIL E CEM REAIS 

R$ 22.100,00 

• 
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LOTE 11- SERVICO DE SHOW PIROTECNICO 

ITEM ESPECIFICAAO DO SERVICO 

SHOW PIROTECNICO: Contratack de show pirotecnico corn 

duracao minima de 08 (oito) minutos de efeitos sonoros e visuals 

diferenciados. compostos de no minimo: 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 execugao do 

servico, incluindo despesa corn hospedagem, alimentack e 

transporte de todo material e equipe. 

UNID QUANT V. UNIT. V. TOTAL 

Servigo 3 8.000,00 24.000,00 

Total do lote: 	 R$ 24.000,00 
VINTE E QUATRO MIL REAIS 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: RS 784.900,00 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA POR EXTENSO: RS 784.900,00 (Setecentos e oitenta e 
quatro mil e novecentos mats) 

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

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS. 

licitante declara que, nos valores apresentados acima, estdo inclusos todos os tributes, 
encargos trabalhistas, previdencibrios, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, 
deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento 
licitado, inclusive a margem de lucro. 

Finalizando, declaramos que tomamos pleno conhecimento dos servicos objeto desta 
que ndo possufmos nenhum fato impeditivo para participacdo deste certame e que 

nos submetemos a todas as ciciusulas e condicdes previstas neste edital, e que nos valores 
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144 Eventos 
apresentados acima, est& indusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciarios, 
fiscais, taxas, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre os 
servicos licitados. 

Atenciosamente, 

Fortaleza, 21 de Marco de 2017 

WO IC LE V AL VES FERREIRA 
C'PF 641.621.093-20 
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