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URUOCA 21 DE MAR00 DE 2017 

  

   

A 
Prefeitura Municipal de Uruoca 
Comissao Permanente de Licitagao 

Prezados Senhores, 

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de prego, conforme planilha abaixo, referente a SELECAO DE MELHOR PRI:VILMA PARA 
REDISTROOE PRECOS VISANOO FUTURA [ EVENTUAL CONTRATACAD DE ESTRUTURAS E BANDAS ARTISTICAS DESTINADAS ADS DIVERSOS EVENTDS, JUNTO A 

SECRETARIA DE CULTURA, MOTE, JUVENTUDE E -MEMO 00 MUNICIPIO DE URUOCA-CE. 

Nesta oportunidade, temos a declarer, sob as penes da Lei, que temos tomamos pleno conhecimento dos servigos objeto desta licitagno: 

qua nao possufmos nenhum fato impeditivo para participagk deste certame a que nos submetemos a todos as clAusulas a condigbes 
prevista neste edital. 

LOSE 1- SONORIZACAO 

ITEM UNID. QNT. ESPECIFICAOES VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

SISTEMA DE SDNORIZACAO MAIOR PORTE: Locagaa corn montagem e desmontagem 
de Sistema de Sonorizagao profissional de major porte corn as especificagees 
mfnimas: 02 mesas digitais. equalizagao. efeitos, amplificagao. 08 Monitores SM400, 
falantes lye 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 micrafones Shure SM-57; 03 Microfones Shure Beta57k, ou similares, e demais 
equipamentas que atendam rider Malin de atragoes de nfvel regional de major 
porte: extintores de incendio de acordo corn as exigencias do corpo de bombeiros, 
incluindo hospedagem, alimentagao  e transporte da equipe e material.  
SDNORIZA00 PEGUENO PORTE: Locagao com montagem de sistema de sonorizagh 
profissional de pequeno porte coin as especificagnes mfnimas: 02 mesas analogicas 
au digitais, PA que atenda a area do event. equalizagao, efeitas, amplificagaa; no 
PALCO: monitores e amplificadores pare todos as instrumentos (bateria; baba 

1 
Diana 7 R$ 8.500,00 R$ 59.500,00 

Rua 24 de Maio, 690, Centro, Camocim- Ceara 
CNN: 19.451.708/0001-97 

E - mail: rmeventosmeraigmail.com  
Fine: (88) 3621-0657 
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2 guitarra, 	teclado. 	sanfona). 	side, 	microfones, 	pedestals, 	garras, 	e 	demais 
equipamentos que atendam rider tecnico de atragnes de pequeno porte. tipo pe de 

servo; extintores de incendio de acordo com as exigencies do corpo de bombeiros, 
incluindo toda despesa de hospedagem, alimentagao e transporte da equipe e 
material. 

Diana 3 R$ 4.000.00 
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 553N 17--  Total do late: RS71.500.00 ( SETENTA E UM MIL REMS ) 	 1 2  R. f-1 

LOTE 2 — ESTRUTURA DE APOIO 

' 	 ITEM ESPECIFICAcOES IJNID. QNT. VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

PAL.CO: Immo corn montagem e desmontagem de palco profissional de pequeno 
porte corn as especificagoes minimas: coberto corn lona, tamanho 8m de boca x 

I 

5m de profundidade x Im de altura do chin para piso do palco, escada de acesso, 
area fechada pare reservada corn 30 m2 ao fundo. house mix tamanho minima 
3m x 3m. coberto, extintores de inc8ndio de acordo corn as exigencies do corpo 
de bombeiros. incluindo toda despesa de transporte, hospedagem e alimentagao 
da equipe. 

Maria 3 RS 4.500,00 R$ 13.500,00 

2 

DISCPUNADDR: Service corn montagem e desmontagem de 150 metros de 
estrutura em ferro, tipo grade medindo 2.0 x 1,0 metro, pare isolamento de areas, 
corn pessoal necessario, incluindo toda despesa com hospedagem, alimentagao e 
transporte de todo material e equipe. 

Maria 7 n1.000,00 RS 7.000,00 

ARDUDIANCADA: laugh de montagem e desmontagem de estrutura para 
arquibancada corn 80 metros de cumprimento, divisiveis em 2 modulo de 30 

3 metros cada, 5 degraus de altura, com corrimao de protegao lateral e degrau 
superior. extintores de incindins, incluindo despesas com hospedagem. 
alimentagao e transporte de todo material e equipe. 

Maria 3 RS 10.000.00 RS 30.000.00 

CAMAROTE: 'maga° 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 

4 metros. cobertura em lona tipo loung. escada de acesso, extintores de incendio de 
acordo corn as exigencies do corpo de bombeiros e normas de seguranga vigentes, 
incluindo as despesas corn pessoal, hospedagem, alimentagio e transporte do 
material e equipe. 

Diana 3 RS 9.000.00 RS 27.000,00 

PRATICAVEL Locagao corn montagem e desmontagem de estrutura move' de ferro 
e madeira. au similar, em modulo de 1m x 2m, com altura regulavel, corn rodas, 
fechamento das laterais em tecido car branca ou preta,. carpete na porte plane Maria 70 RS 400.00 RS 28.000,00 

5 superior. para sustentacao de instrumentos, equipamentos e miisicas, incluindo 
pessoal, hospedagem, alimentagao e transporte do material e equipe. 

PoRTICO DE ENTRADi Locagao corn montagem e desmontagem de estrutura em 
030 ou similar, com duas tomes de sustentagao, regulaveis, medindo no mfnimo 9.0 

6 metros entre as tomes x 7,0 metros de altura x 2.0 metro de largura de cada 
coluna, corn testeira superior para fixagaa de lona ou led. 04 pontos de iluminagao 
branca corn refletores, incluindo pessoal, hospedagem, alimentagio e transporte do 

Maria 15 RS 5.000.00 RS 75.000.00 

Rua 24 de Maio, 890, Centro, Camochn- Ceara 
CNPJ:19.451.708/0001-97 

E-mail: rmeventosmeNgmalcom 
Form: (88) 3621-0657 
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material e equipe, para os dias: 08,09 e ID de julho de 2016 (03 unid x 03 dias). . 41' . 	..... 
PUCCI GRANDE PORTE - Locagao de Pa!co em estrutura de alumfnio coberto, 
medindo 14m de e frente par 10m de fundo de area caberta de boca, corn 2m de altura 

7 do chao ao piso e pa direito cam Gm, estrutura para PA LINE em alumfnio 030 de 2m 
de largura par 8m de altura, corn areas de backstage nas duas laterals sendo uma 
medindo 5mx5m coberta em lona Nigth6 Day branca. piso em estrutura metalica 
medindo 31m de frente par 10m de fundos, revestido em compensado de 15mm 
acarpetado, na cor grafite. duas escada. corn fechamento completo em torso do palco 
em Painel de 3x2 estrutura em metalom, revestido em madeira, incluindo pessoal. 
hospedagem. alimentagao e transporte do material e equipe.. 

Maria 2 RS 8.00E00 R$ 16.000.00 

Total do late: RS 196.500.00 ( CENTO E NOVENTA E SETS MIL E 011INHENTOS REAIS) 

LOTE 3 -.SISTEMA DE ILUMINACAO E GRID 

ITEM ESPECIFICAcOES UNID. QNT. VALOR 
UNITARIO 

VALOR-
TOTAL 

1 

SISTEMA DE IWMINACAO BASICA: para palco: Loup) com montagem e 
desmontagem de sistema de iluminagao profissional para palco com as 
especificagoes mfnimas: 36 ref letores, 18 par 64 foco 5#. DI rack dimmer com 
modulo e main power. 01 pilot 2000, 70 m de treliga q-30. 04 sleeve 4 faces, 3.101 
maquina de fumaga. 04 pau cargo ( corn cinta Ron). 04 base 0.60 x 0.60, 150 kits 
de fixagao 24°. ou equipamentos similares, extintores de incendio de acordo corn 
as exigencias do corpo de bombeiros. incluindo toda despesa de hospedagem, 
alimentagao e transporte da equipe e material  

SISTEMA DE IWMINAgii0: especial para palco principal: Locagao corn montagem e 
desmontagem de sistema de iluminagao profissional pare palco corn as 
especificagoes mfnimas: 16 moving light 24 par 64 loco 5#, DI rack dimmer corn 
modulo e main power. 01 pilot 2000.01 maquina de fumaga, ou equipamentos 
similares de boa qualidade, extintores de incendio de acordo corn as exigtricias do 
carp de bombeiros, incluindo toda despesa de hospedagem, alimentagao e 
transporte da equipe e material. 

Maria 

Diana 

7 

7 

R$ 4.000,00 

RS 6.400,00 

RS 28.000.00 

R$ 44.800.00 
2 

3 

GRID: Locagao com montagem e desmontagem de estrutura em 1130" para grid de 
12m x 8m x5m regulaveis para sustentagao dos equipamentos e sistemas de 
iluminagao, pessoal tecnico, extintores de incendio de acordo cam as exigencies do 
corpo de bombeiros. incluindo toda despesa e hospedagem, alimentagao e 
transporte da equipe e material. 

Diana 7 RS 3.500,00 RS 24.500,00 

4 

IWMINAVAD BRANCA: Locagao corn montagem, desmontagem e manutengao de 
sistema de iluminagao com 12 (doze) refletores de 1000 watts de potencia calla, 
pare fixagao no palm, arquibancada. pastes e estrutura d evento, incluindo 
cabeamento, acessarios, mao de abra, despesa de hospedagem, alimentagao e 
transporte da equipe e material. 

Maria 7 RS 2.700,00 RS 18.900,00 

Total do lots: RS 116.200,00 (CENTO E DEZESEIS MILE (MENTOS REAIS) 

Rua 24 de Nolo, BOO, Centro, Camochn- Carl 
CNRk11451.708/0001-97 

E-mat nueventaamagmaicom 
Font (88) 3821-0857 
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LOTE 4 — GRUPO GERADOR 

  

  

ITEM ESPECIFIcAciiEs UNID. QNT. VALORN.,......„..V‘LOR 
UNITARIO TOTAL 

1 

GERADOR DE ENERBIA: locagao de Gerador de energia eldtrica silenciado, corn 

potencia minima de 180 KVA, instalado sabre sistema mdvel, abastecido, 
acompanhado de profissional tecnico, extintores de incendio de acordo corn as 
exigencies do corpo de bombeiros. incluindo toda despesa de haspedagem e 
alimentagaa da equipe. pare funcianar durante 12 (doze) hens par dia. 

Diaria 14 R$ 3.000,00 R$ 42.000.00 

Total do late: R$ 42.000,00 (01JARENTA E 0015 MIL REAIS) 	 J 

LUTE 5 — BANHEIRO QUIMICO 

ITEM ESPECIFICAcOES UNID. QNT. VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

1 

BANHEIRO 011IMICO: !maga° corn montagem e desmontagem de banheirus 
quimicos — especificagees mfnimas: sanitarios qufmices portateis, feminine e 
masculine, corn dimensoes minimas de comprimento -1,15m largura-1,20m e altura 
-2,30m, corn caixa de dejetos e assento sanitario ( feminine) e mictdrio 
(masculine), corn piso antiaderente, panto de ventilagao. ponto de luz. tete 
translucido de trinco na porta cam trava interne e indicagao livre/ocupado, na 
parte externa, suporte para papal higidnice e apoio pare objetos inclutda todas as 
despesas coin transporte dos banheiros ate a local do evento a sua retirada no 
termino. retirada didria de dejetos e higienizagao interne e externa didria, 
fornecimento de papel higienico, solugao quimica higienizadora biodegradavel, 
desinfetantes e demais suprimentos em quantidades suficientes que supram as 
necessidades diaries durante a period° do event°, incluindo pessoal de apoio, 
transporte, haspedagem e alimentagao de toda a equipe. 

Diaria IOU R$ 230.00 
R$ 23.000,00 

2 

BANHEIRO 1111MICO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA: Descrigaa: locagao de 
banheiro qufmico individual, portiteis, pare deficientes fisicos usuarios de cadeiras 
de rodas, corn montagem, manutenglo didria e desmontagem. em polietileno ou 
material similar, corn teto translucido, dimensees padreies, que permitam a 
movimentagao da cadeira de rodas do usudria no interior do banheira, compost° de 
todos os equipamentos e acesseries de segurangas que atendam as exigencies 
previstas em norms tecnicas aprevadas poles Organs oficiais competentes e 
demais suprimentos em quantidades suficientes que supram as necessidades 
diaries durante a period° do event°. incluindo pessoal de apoio, transporte, 
haspedagem e alimentagao de toda a equipe. 

Diana 08 R$ 500,00 R$ 4.000,00 

Total do late: R$ 27.000,00 (VINTE E SETE MIL REAIS) 

Rim 24 de Maki, MEL Centro. CamarAn- Cord 
CNPJ:19.451.708/0001-97 

E-mail: rmaventosmagmailcam 
Fone: (88) 3621-0657 
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LUTE 8 — ORGANIZAci0 E PESOAL DE AMU 

ITEM ESPECIFICAcOES UNID. QNT. LOW 
UNI 

vALOR 
T 

CONTRATACIO DE EOM DE COORDENACia formada de 01(um) coordenador 

geral e 04(quatra) assistente de producao, incluindo todas despesas corn 

transporte. hospedagem e alimentagao. para coordenar a montagem e 
8.1 desmontagem de toda a infraestrutura, as apresentagoes musicais e teatrais. 

seguranga, camarim, palco, sonarizagao, iluminacao. gerador, lagistica e demais 

necessidades antes. durante e depois do periodo da realizaggo do evento . 

Servigo 4 R$I0.000.00 R$ 40.000.00 

CONTRATACAD DE EDIJIPE DE APOID: uniformizada de 20 (vinte) pessoas para 

realizaggo dos services de apoio, isolamento de ruas, acesso, areas reservadas. Maria 120 RS 120,00 RS 14.400,00 
8.2 corn experigncia em eventos. incluindo toda despesa corn transporte. hospedagem e 

alimenta go 

C1TNTRATAC 0 	DE 	APRESENTADOR/LOCUTDR 	PRORSSIONAL 	para 
apresentagao 	das 	atragOes. 	quadrilhas 	e 	programagao 	do 	evento, 	no 	palco, Maria 6 RS 2.000,00 R$12.000,00 

8.3 incluindo despesas corn alimentagao, hospedagem e transporte. 

RLMAGEM: Service de contratagaa de equipe para filmar tack) o evento corn 02 

(dual) maquinas filmadoras digitais de alta qualidade. corn equipamento tipo ilha de 
8.4 

...._ 	.. 	_ 

edict° para selecionar e enviar online as imagens para tellies instalados na area do 

evento, incluindo toda despesa corn pessoal. transporte. hospedagem, alimentagao, 

material e equi amentos necessaries. 

Maria B R$ 2.500.00 R$ 15.000,00 

  

Total do Iota: RS81.400.00 ( OTENTA E UN MIL E ElUATROCENTOS REA'S ) 

  

     

VALOR DA PROPOSTA: R$ 534.B00R (RUINHENTOS E TRINTA EllIJATRO MIL E SEISCENTOS REAIS). 

Informamos que o pram de validade da nossa proposta e de GO (sessenta) dias corridor, a contar da data da entrega da proposta 

Declaramos que nos pimps propostos. estgo incluidas todas as despesas de fomecimento de mao de obra qualificada, alem das taxas, impostor, 

encargos sociais e trabalhistas, beneficios, transportes e seguros. 

f inalizando, declaramos que estamos de plena acordo corn todas as condicaes estipuladas Edital da referida CONCORRENCIA PUBLICA e 

seus anexos e que assumimos inteira responsabilidade pela execucao dos servicos objeto deste Edital e que serao executados conforme exigtncia 

editalicia e contratual, e que serao iniciados dentro do pram de ate 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimenta da Ordem 

de Servico. 

Rua 24 de Maio, 690, Centro, Camocim- Ceara 

CNPJ: 19.451.708/0001-97 
E-mad: rmeventosmehmail.com  

Fone: (88) 3621-0657 
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PROPONETE: F.R. CARVALHO XAVIER - ME. 
ENDEREN: RUA 24 DE MAIO, N° 690, CENTRO, CAMOCIM-CE. 
CNPJ: 19.451.708/0001-97 
REPRESENTANTE LEGAL FRANCISCO REINALDO CARVALHO XAVIER 
CPF: 012.502.753-26 
VALIGADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) BIAS 

EM.A.M.)>CO 2-(1141.4.1.70 41itd4t2 :tjaktin  
ER. CARVALHO XAVIER 

CNP1J: 19.451.708/0001-97 

Rua 24 de Maio, G90, Centro, Camocim- Ceara 

CNPJ:19.451.708/0001-97 
E-mail: rineventosmelaigmail.com  

lone: (BR) 3621-0657 


