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PROPOSTA READEQUADA 	 7 - 
fl3. 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 2019.02.04.1 

À PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE 

OBJETO: Locação de Equipamentos e Estruturas Diversas, Serviços de Decoração. Segurança, Buffet, e Apresentação Artística 
Musical, e ainda Aquisição de Medalhas, destinados às festividades alusivas ao 32' Aniversário do Município de Horizonte com 
festividades de tradições populares realizadas pela Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Juventude, conforme especificações 
contidas no Termo de Referência. -- 	---------------------- 	 .--..---- -- 

Wit £- (tAU.WIVU MttI't' - RIU. 45. INUSU 1. LtI i25/LUUb) 

0110312019 - SEXTA-FEIRA - ABERTURA OFICIAL / 8H AS 10H / PAÇO MUNICIPAL 

[ITEM) ESPECIFICAÇÃO 	 UNID. CIUANT. VALOR R$ 
TOTAL 

rin nr nrr.. Írkín nnnrr 	nA !n...s...,. 	ni 	.I.. 	1 i..;À 1 CIV IV 	 CAn nA 
J. JIflJfl!C.fl.fl'.J 1.". rL'.JLur.J r'Jn 11. - rnj raIi..J, ,Jã.'JtIJIC 	JI.lj 	 A 

6 	02 	de som ativas analógico com no mínimo 	canais; 	caixas (seiscentos 	(seiscentos $ 
fl i com, no mínimo, 400w 1x12" - 1 driver ti; 01 microfone i reais) 	 reais) 

sem fio UHF Multicanais; 02 microfones com fio (vocal); 02 

Direct box ativo; 01 reprodutor (player) Cd e pendrive; 03  

pedestais modelo Girafa para microfones; 02 tripés para 

caixa de som; cabos e acessórios. Equipe técnica: 01 

operadores de som.  

BAILE DA FELIZ IDADE /18HA322H/CRASZUMBI  

ibiôiizkÂO DE MÉDIO PORTE 	Contratação de 	Urud 7 	1 - 1.500,00 

i empresa para prestação de serviço de sonorizado som (um mil e 	(um mil e 

médio porte com equipamentos de palco: 04 Caixas para quinhentos 	quinhentos 

subgraves (8 falantes, 18 polegadas com 800WRMS cada); 	
1  

reais) 	 reais) ,  

04 Caixas vias médio grave e médio agudo (1.000W RMS 

cada); Amplificadores Compatível com o sistema de PA e 

monitor, 01 Divisor de frequência com no mínimo 04 vias 

com mínimo 24 db por oitava, ajuste de ângulo de fase 

entre 	as 	bandas, 	entradas 	e 	saldas 	balanceadas; 	01 

Is Equalizador estéreo com 32 bandas e filtros de 12 db por 

oitava; 01 Processador de efeitos com reveria e delay com 

entradas e saídas balanceadas e conversores AD/DA de no 

minimo 20 bits; 04 Canais compressores / [imitadores com 

entradas e saídas balanceadas; 01 Multicabo com no 

minimo 24 vias (Somts); 04 Canais de GATES com entradas 

e saldas balanceadas, 01 Aparelho de CD Player, 01 Mixing 

Console com no mínimo 24 canais contendo o mínimo de 

08 subgrupos, 08 vias auxiliares, 04 bandas de equalizaçâo, 

sendo todas 	paramétricas, 	filtros 	de graves, todas as 1 

saídas deverão ser balanceadas com no mínimo 04 vias de 

monitor. 01 Microfone sem fio para voz com frequência de 
trabalho 	selecionável 	e 	faixa 	de 	operação 	UHF; 	04 $ 
Microfones para uso diversos com pedestais, 01 Bateria 

1 completa com 01 Bumbo, 02 Tons, 01 Surdo, 01 Caixa, 02 

$ 	1 Estantes para pratos, 01 Estante para caixa. 01 Máquina 

deChimbal,Oi Pedal para Bombo, Ol Banco com kitdeu  

Rua José Quariguazil. 	t  546 . Tamatar4uba . Cascavel - Ceara 
CNPJ 17460 846(0001-07 
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4reqeqo  

microfones especifico; 01 Amplificador e caixa para baixo 

com 800W RMS; 01 Amplificador e caixa para guitarra com 

900W RMS; 01-Amplificador e caixa para teclado; 02 Direct 

Box de impedância para instrumentos, 06 Monitores tipo 

Spot passivo/ativo com 300W RMS cada, cabos e conexões 

para ligar todo o sistema, 01 Operador técnico e 01 

1 Auxiliar técnico. 

Cadastur 	E4 CREA-CE 
1 . ..... 

íi 	
jD 

L± wowzna-Óiis.I 	MATRIZ 	TTiiii1iii 
[bNORIZAÇÂO 	

DE 	MÉDIO 	PORTE 	- 	Contratação 	de 	Unid 1 	 1.500,00 	1.500,00 

empresa para prestação de serviço de sonorização som (um mil e 	(um mil eI 

médio porte com equipamentos de palco. 04 Caixas para quinhentos 	quinhentos 

subgraves (8 falantes, 18 polegadas com 800W RMS cada); reais) 	 reais). 

04 Caixas vias médio grave e médio agudo (1.000W RMS 

cada); Amplificadores compatível com o sistema de PA e 	 1 
monitor; 01 Divisor de frequência com no mínimo 04 vias 

n com minimo 24 db por oitava, ajuste de angulo de fase 	! . 
entre 	as 	bandas, 	entradas 	e 	saidas 	balanceadas: 	01 

Equalizador estéreo com 32 bandas e filhos de 12 db por 

oitava; 01 Processador de afeitos com reverb e delay com 

entradas e saídas balanceadas e Conversores AO/DA de no 1 
minimo 20 bits; 04 Canais compressores/ limitadores com 

entradas e saídas balanceadas; 01 Multicabo com no 1 
mínimo 24 vias (50 mts), 04 Canais de GATES com entradas 

e saldas balanceadas; 01 Aparelho de CD Player; 01 Mixing 
Console com no mínimo 24 canais contendo o mínimo de 

08 subgrupos, 08 vias auxiliares, 04 bandas de equalização, 1 1 
sendo todas paramétricas, filtros de graves, todas as 

1 saidas deverão ser balanceadas com, no mínimo 04 vias de 

monitor. 01 Microfone sem fio para voz com frequência de 

1 trabalho 	selecionável 	e 	faixa 	de 	operação 	UIIF; 	04 	 . 1 
Microfones para uso diversos com pedestais, 01 Bateria 

completa com 01 Bumbo. 02 Tons, 01 Surdo, 01 Caixa, 02 

Estantes para pratos. 01 Estante para caixa. 01 Máquina 	
. 

1 
de Chimbal, 01 Pedal para Bombo. 01 Banco com kit de 

microfones específicos. 01 Amplificador e caixa para baixo 	
i 

com 800W RMS; 01 Amplificador e caixa para guitarra com 

900W RMS; 01 Amplificador e caixa para teclado; 02 Direct . 	1 
Box de impedância para instrumentos. 06 Monitores tipo 

Spot passivo/ativo com 300W RMS cada, cabos e conexões 

para ligar todo o sistema. 01 Operador técnico e 01 

L - Auxiliartécnico. 	 _.__._._L  
0910312019 -TORNEIO DE PROJETOS SOCIAiS / 8H / ESTÁDIO isot4cio DøMINGOS ___ 

4 SONORIZAÇÃO 	DE 	PEQUENO 	PORTE.- 	PA/Palco, 	OF 	Serv. 800i07 - 	800i1 
1 console analógico com no mínimo 6 canais; 02 caixas de (oitocentos 	(oitocentos 

som ativas com, no mínimo, 400w lxlZ + 1 driver ti; 01 	 1 reais) 	 reais). 
microfone sem fio URF, Multicanais; 02 microfones com 
fio (vocal); 02 Direct box ativo; 01 reprodutor (player) Cd e 
pendrive; 03 pedestais modelo Girafa para microfones; 02 

L.. tripés para caixa de som; cabos e acessórios. 	EquipeI - 	-- 

Rua José Quariguazd, n' 546 . Tamalarduba . Cascavel - Ceara 
CNN. 17460.846!0001-07 
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4 	I?,,,tt 	
cadasttsr 	4ICREA-CE 

Ttécnica: 01 operadora de som. -  

NOITE EVANGÉLICA —09/o3/2o19/8H/ ESTÁDIO KORACIO DOMINGOS 
5 	SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE- Contratação de empresa UnidTf 1 	 1.500,00 

para prestação de serviço de sonorização som médio porte 	 (um mil e 

com equipamentos de palco: 04 Caixas para subgraves (8 	 quinhentos 

+ 	falantes, 18 polegadas com 800W RMS cada); 04 Caixas 	 reais) 

vias médio grave e médio agudo (1.000W RMS cada); 

Amplificadores compatível com o sistema de PA e monitor. 

1 01 Divisor de frequência com no mínimo 04 vias com 

mínimo 24db por oitava, ajuste de ângulo de fase entre as 
1 bandas, entradas e saídas balanceadas; 01 Equalizador 

estéreo com 32 bandas e filtros de 12 db por oitava; 01 
Processador de efeitos com reverti e delay com entradas e 

saídas balanceadas e conversores AD/DA de no mínimo 20 

bits; 04 Canais compressores/limitadores com entradas e 

n saldas balanceadas; 01 Multicabo com no mínimo 24 vias 

(Somts) 04 Canais de GATES com entradas e saídas 

balanceadas, 01 Aparelho de CD Player, 01 Mixing Console 
com no mínimo 24 canais contendo no mínimo de 08 

subgrupos, 08 vias auxiliares. 04 bandas de equalização. 

sendo todas paramétricas. filtros de graves, todas as 

saídas deverão ser balanceadas com no minimo 04 vias de 

• monitor, 01 Microfone sem fio para voz com frequência de 

trabalho selecionável e faixa de operado UFIF; 04 

Microfones para uso diversos com pedestais, 01 Bateria 

completa com 01 Bumbo. 02 Tons, 01 Surdo, 01 Caixa, 02 

Estantes para pratos, 01 Estante para caixa, 01 Máquina 

de Chirnbal. 01 Pedal para Bombo, 01 Banco com kit de 

microfones específicos; 01 Amplificador e caixa para baixo 
com 800W RMS; 01 Amplificador e caixa para guitarra com 1 
900W RMS; 01 Amplificador e caixa para teclado; 02 Direct 1 

1 Box de impedância para instrumentos, 06 Monitores tipo 

Spot passivo/ativo com 300W RMS cada, cabos e conexões 

para ligar todo o sistema, 01 Operador técnico e 01 

1.500,00 

(um mile 

quinhentos :  
reais) 

Auxiliar técnico. - 	
- ____•____._____J__ 	1, 

CAVALGADA ECOLÓGICA —1010312019180 1 MERCADO PUBLICO 

	

[69ONORIZAÇÃ0DE MÉDIO PORTE - Contratação deServ 	1 	 1.500,00 	L500l 
i empresa para prestação de sonorização som médio porte 1 	 (um mil e 	(um mil e 1  

com equipamentos de palco: 04 Caixas para subgraves (8 	 quinhentos 	quinhentos 
1 falantes, 18 polegadas com 800W RMS cada); 04 Caixas 	 reais) 	 reais) 

vias médio grave e médio agudo (1.000W RMS cada); 

Amplificadores compatível com o sistema de PA e monitor; 	 1 

01 Divisor de frequência com no mínimo 04 vias com 

mínimo 24 db por oitava, ajuste de ângulo de fase entre as 

bandas, entradas e saídas balanceadas, 01 Equalizador 

estéreo com 32 bandas e filtros de 12 db por oitava. 01 
Processador de efeitos com reverti e delay com entradas e 	 1 
saídas balanceadas e conversores AD/DA de no mínimo 20 	

1 

!; 04 Canais compressores/ limitadores com entradas e  

Rua José Quanguazil. no 546 . rarnalanduba . Cascavel -. Ceará 
CN.PJ. 17453.846;3001.07 
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4tteneqoszza 	
ICIEACE 

saida~ baianl;01M00m 
no mínimo 24 vias 

 

(50 mts); 04 Canais de GATES com entradas e saídas 	 ' \ 
balanceadas: 01 Aparelho de CD Player: 01 Mixing Console 

com no mínimo 24 canais contendo o mínimo de 08 	 1 	F• T!..N:. '; 
subgrupos 08 vias auxiliares, 04 bandas de equalização. 

sendo todas paramétricas. filtros de graves, todas as 	 1 	 3± 
saídas dever ão ser balanceadas com no mínimo 04 vias de 

monitor, 01 Microfone sem fio Para voz com frequència de 

trabalho selecionável e faixa de operação UHF; 04 

Microfones para uso diversos com pedestais, 01 Bateria 

completa com 01 Bumbo, 02 Tons, 01 Surdo, 01 Caixa, 02 
Estantes para pratos. 01 Estante para caixa. 01 Maquina 

de Chimbal, 01 Pedal para Bombo, 01 Banco com Kit de 

microfones específicos; 01 Amplificador e caixa para baixo 

com 800W RMS; 01 Amplificador e caixa para guitarra com 

900W RMS; 01 Amplificador e caixa para teclado; 02 Direct 

Box de impedância para instrumentos, 06 Monitores tipo 
Spot passivo/ativo com 300W RMS cada, cabos e conexões 

para ligar todo o sistema, 01 Operador técnico e 01  
Auxiliar técnico.  

VALOR TOTAL DO LOTE R$:7.400,00 (SETE MIL E QUATROCENTOS REAIS)  

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$:  7.400,00 (SETE MIL E QUATROCENTOS REAIS) 

Declaro para os devidos fins que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e 

demais despesas que possam incidir sobre a execução dos serviços. 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS. 

O prazo de execução e entrega dos serviços será de acordo com a espedficação de cada Item. 

RAZÃO 
	

VENENO EVENTOS LOCAÇÕES E SERVIÇOS rnEu-rÇi  
CNPJ N2: 17.460.84610001-07 
ENDEREÇO: RuaJosé Quariguazil N2_  546, Tamatanduba, Cascavei/CE. CEP: 62850-000 

Inscrição Municipal: 42003074 

DADOS BANCAMOS: CAIXA ECO NOMICA FEDERAL; Agencia N2: 1958-003, Conta Corrente Nt 1820-8  

e-mail: veneno.eventos@hotmail.com  

Cascavel/CE, 25 de Fevereiro de 2019. 

VENENO EVENTOS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 
CNPJ nt 17.460.84610001-07 

Rua José Quariguaz, n°546 Tarnatar.uba - Cascavel -  Ceara 
C,N.P,J: 17.460.84610001.07 

85: 53114.'177 '8518-8293 '96597019 FMA'L veneno eweric';: 
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PM,*4A R'&RSERVIÇOS Ii LOCAÇÕES [IREI.! - ME 

PROPOSTA DE PREÇO 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE 
SECRETARIA DE CULTURA. ESPORTE. LAZER E JUVENTUDE 
PREGÃO PRESENCIAL N°2019.02.04.1 
ABERTURA DO CERTAME: 2010212019 ás 08h30mim 

Sra f-'regoeira 

Apresentamos a V Sa. nossa proposta, reajustada após os lances, referente aos lotes 01.03.05,09 
e 10. para a execuçao da licitaçáoque tem como objeto a Locação de Eqwpainentos e Estruturas Diversas, 
Serviços de Decoração. Segurança. Buffet e Apresentação A4istica Muscal. e ainda Aqw.sção de 
Materiais de Consumo, destinados às festiv*iaies akisvas ao 32 0  Mwetsár» do Muntipio de Horizonte 
com festiviiacies de fradções pcpu!a'es realizadas pela Secretaria de Cultura. Esporte. Lazer e Juventude, 
conforme especificações contidas no Termo de Referéncia, para os serviços abaixo explícitos: 

LOÍÉl - ESTkUTURA- EXCLUSIVO MEIEPP - ART. 48, INCISO I,IÉÏN° 123/06 

ITEM UND 	 DESCRIÇÃO 	
QUANT UNITÁRIO TOTAL 	P/'TENSO 

01103/219- SEXtÃEIRA-ABERTURA OFICIAL - 8H Às 10H - PAÇO MUNICIPAL 
rUND i TOLDO' - Loo de toldo

- 	
quinhentos 	

nu cento e 

	

11 1 medindo 10 m  10 m coberto com 	 R$  
lona tipo night & clary corri 2.5 m de 	

R$ 555 00 
1 110,00 	~ta e dez reais 

pé direito cinco reais 
- 

BAILE DA FELIZ IDADE - 1811 AS 2211- CRAS ZUMBI
co  TABLADO - 'çÔom T 

 
montagem e desmontagem de 
tablado medindo 5m de frente por' 

oitocentos 
2 	

UND 3mde largura eo.Somdea!tixa. 
e vinte 

com estulura de ferro piso em 1 	
R$ 82000 RS 820,00 vinte reais 

oitocentos e 

madeirite de lO mm. Devendo o 	
. 	reais 

mesmo ser montado até meio dia 
- 

	

	do dia doevento  
42- CÕMENDÃDE MAR  ÇOi8H - CENTRO CU LTURAL   -. 

TAB[ÃÕO - locação com 
 1 montagem e desmontagem de 

oitocentos 1 

	

 UND tablado medindo Sei de frente por 	
1 	RS 820 00 RS 820.00 oitocentos e .3 

piIitj 	 3m de largura e 0.80 m de altura. . 	
' 	

vinte reais 	
e vinte
reais 

jcom estrutura de ferro piso em 	

, madeintedel0rnm. 	 - 
TOLDO - locação de iiioi  

4 UNO 
medindo lOmx lom coberto com l 	1 	 1 qunhentose 	trêsnui 

Ilona tipo night&day com 2.Smde' 	
6 	R$ 555.00 

3300 	
cinqentae trezentos  

pé direito 	 cincoresis 	trinta reais 

10103/2019 CÃVÃLGA'ÕKEÓÕLÕGICÃTSH - MkÔAÕÕ PÚBItÕ 
TABLADO"1 	locação 	com 	-. 	fl'' 	1 " 

montagem e desmontagem de. 
tablado medindo 6m de frente por 

5 	UND 	4mde largura eO8Omdealtura 	
1 	R$82000R$82000 	

oitocentos oitocentos 
 evinte 

. corri estutisa de ferro piso em 	 ' 	 vinte reais 
rnadeinte de 10 mm Devendo O 

reais 

mesmo ser montado até meio dia 
1 do dia do evento 

VALOR TOTAL DO LOTE 1 	
6.900,00 

- 	 - 	

' seis alil e novecentos mais 
LOTE 03 (EXCLUSIVO MEIEPP 	ART 48 INCISO 1 LEI N°1 23106 

06/0312019- NOITE CATOLICA - 18H - PRAÇA DA IGREJA MATRIZ 
SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DE 	 RS 	' 	 RS 	ruI rui .RRv 	 1 
PEQUENO 	PORTE 	PARA— 	.. 1W5.00 . 1975.00. 	novecentos ejnovecentos 

'.' \II 	 .liF•-,,:\'\1U 	'(;'\'Ik 	:<') 'sr.'',S('.'91) 



R&,  RSERVIÇOS E LOCAÇÕES E1RELI - .ME 

9 

de empresa para presção de 
serviço de ILUMINAÇÃO DE' 
PEQUENO PORTE PARA 
PALCO: 24 Refletores foco 
fechado (Iãnadas-par 64) ou LED 
S$m: 01 Mesa.VIMMERS com no 
mlnmo 36 canais ou OMX para 
LEO: 01 RACK DIMMER com no 
mirumo 06 canais: Cabos e 
conexões: Gelatinas com cores 
variadas, se necessário; Estrutura 
para sustentação em aço 030; 01' 
Operador téaco, 

09103/2019- NOITE EVANÊLICA - 8H 
SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DET 
PEQUENO PORTE PARA 
PALCO. Descrição: Contratação 
de empresa para prestação de 
serviço de ILUMINAÇÃO DE 
PEQUENO PORTE PIARA 
PALCO: 24 Refletores foco 

2 SERV fechado (lámpadas-par64)0uLED 
SBm: 01 MesaIDIMMERS com no 
minimo 36 canais ou DMX para 
LED: 01 RACK DIMMER com no 
minimo 06 canais: Cabos e 
conexões: Gelatinas com cores 
variadas, se necessário: Estrutura 

cinco reais cinco reais 

/ 

PA AN 

ESTÁDIO HORACIO DOMINGOS  

ntl 	1 	mil 
RS 	R$ 	novecentos e novecentos 

1.975,00 	1.975.00 	setenta e • e setenta e 
cinco reais cinco reais 

e, 

para sustentaçâoem aço O3o: 01! 
Opeçjécnco,_ 	 ___ 

VALOR TOTAL DO LOTE3 395000 

três mil,novecentos e cinquenta reais 
- 	 LOTE 5-AMPLA PARTICIPACAO  ___ 

ITEM UNO 1 _____DESCRlÇi'v 	
QUANT 	

-VALOR- 

	

UNIT_ÁRIO 1 TOTAL.1 - 	Pi EXTENSO
____ 

- 02 ÃWO3/20f9 PERIÕDO CARPVALôO'- MÊEÃ-MELA 16)1 Às 26)1 -AV. ÈItI]ÜËiFERRDRÃ 
__ ____ 	 GOMES  

- 	TTRIO ELÉTRICO- ~hicaçóes  

mirimes:01 gtçode gerador de 
150ICs/A.01condedernxagem 
digital modelo com eguahzação 
paramétrica de 32 canais, com no 
mirímo 12 auxiliares: 03! 
processadores digital: 	02 
equakzadores stéreo. 02 
Compressores quádruplos . 02 
compressores duplos. 02: 
processa~ UV eteliu orA-,Ju. 	1 

1900); 15 garras: 15 pedestais para 	
1 	

seis mil. 	vinte e sete 

1 microfones, 25 microfones SM 58. 	 novecentos e 	mil, 

DIÁRIA 1  SIM 57: 02 microfones sem fio. 011 	4 	RS 	: 	R$ 	oitenta e sete novecentos 

Mcrofone $M 81: 01 bateria 	 6987,50 27950. 	reais e 	e 

refletores com lâmpadas par 64 	 cinquenta 	cinquenta 
.L. A flA 	 centavos 	reais com II Ivao 'Jv ,IuIø' .aoç,. u-  mini - 

BM. 
 

 01 cam&im cbmabzado, 01 
sanitário. PA FRENTE: 16 caixas 
tipo cometa exponencial, contendo ' 
32 falantes de 15"; 08 caixas üpo 
cometa exponencial, contendo 16 
falantes de 10' ou 17:12 &iver's 
FUNDO: 16 caixas tipo cometa
exponencial, contendo 32 falantes 
de 15': 08 caixas tipo cometa! 
exponencial. contendo 16 falantes  

	

.t&Itsk'.I(iH'.. i:)c 	'( 	't'' .i:tiH 	'I 

tc ii 7(5.175 	1 

D \ 	\\I.\MR \; \\, 12s5"I;R \\ :1 - - \ , 4 \\i 1 	(1 
\!l 	t,Il'il(í)flt 	'\-4( 	..c 	f'.R 	:sC') 'r. 
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o 

c-cuazadores stéreo 31 bandas - 	 ....• :. 
R$ 	- 

VALOR TOTAL DO LOTE 5 L 2796000 I / 
vinte e sete mnovecentos o cinoienta reais 	— — 

LOTE 9- EXCLUSIVO MEJEP!  - ART. 48, INCISO 1, LEI N923/06 — 

-VÃLOR 
ITEM 	UNO 	 DESCRIÇÃO 	QUANT UNITÁRIO 1 — TOTAL 	WÈXTEPIÕ 

02 A 0510312019 PÈRIOOÕÕARNAVÃLESCÔ-MELA-MELA - 16H Ãs 2014 -A\I. EUCLJDES FERRËiRA 
COMES 

SERVIÇO 	DE 	DECORAÇÃOI 	 .- 
1 ESPECIAL - Decoração aérea em 

— 

avenida 	de 	02 	vias. 	com 	
RS 	

quatro mil e quatro mil 
SERV 	aproximadamente 1 000 rnetos de; 	1 	 duzentos e duzentos 

extensão Fixação de no min 	101 	 reais reais 
placas tipo "pirulito'. com marca do 

t 	 ievento 
 -PRAÇA 	

- 

061Õ3/26-NOITÏëATóLIëÃ-18H'LDtIGREJA MATRIZ • 
- SERVIÇO 	DE 	DECÕÀÇÂO - 

- - J — 

'ESPECIAL 	PARA PALCO DA 	 - - 

'IGREJA 	MATRIZ 	- 	Decoração 

fl 	composta de 02 arranjos de rosas 
naturais 	ou 	flores 	do 	campo. 
folhagens 	e 	suporte 	para 
disporübihzação 	ao 	lado 	do 
púlpito/altar Banner impresso em 

três Mil. trésmil, lona com arte fanecida peja PMH. 
R$ 	duzentos e 

2 	UNO 	1 com estrutura de sustentação em 	1 	1 duzentos e 
3 25000 	 cinquenta 3 250,00 cinquenta 

metalon e tamanho aproximado de  
04x02m 	Cortinas 	tecidos. 	

reais reais 

aviamentos 	e 	instrumeiritos ,  
disponibihzados pelo fornecedor. 
06$.: O projeto de decoração 

1 deve 	ser 	apresentado 	para 
aprovação em até 48 horas após a 
emissão 	da 	Ordem 	de 	 t 	 1 
F9riecimento. - - 

• 	 O8//2019 - COMENDA 06 DE MÃÇO .iiii - CENTRO CULTURAL 	- 
— 	 .SEiVÇO 	bEÕECÃÇÂÕ 	

— 1 ESPECIAL - Decoração interna e 	 1 
externa do Teatro Nego Cardoso 1 
composto 	por 	no 	mlnmo 	04 
arranjos 	floras 	naturais, 	cortina 
sob medida para boca de cena, 
mesas e cadeiras para até 3001 
pessoas acompanhado de toalhas quatro mil 
e adorno de mesa 	Plantas de 	

1 	R$ 3 	SERV R$ 
quatro mu e 

e 
médio porte, banners com marca 1 	48.00 4,800,00 

oitocentos 
oitocentos 

do 	evento 	em 	tamanho rea is 
; 	reais 

proporcional ao palco do teatro O 
fornecedor deverá fornecer ainda 
06 diplomas impresso em papel 
especial, tamanho A3 e moldura 
bpo entre vidros (san&iche), com 
arte a 	ser 	flsponbikzada 	pela 

IPMH. 	 1 
—. 

 

09102019NÕltE EVAÏÉLICÀiHESTAMO H 'OXCIO DOMINGOS 
SERVIÇO DÔECORAkj 	T 	•• 
ESPECIAL 	PARA 	PALCO- 
Decoração 	composta 	de 	02 1 1 
arranjos de rosas naturais ou flores 	

RS R$ 
três mil 

duzentos e 
três mil, 

duzentos e 4 	SERV do campo. folhagens e suporte. 	1 	
35000 3.25000 cinquenta cinquenta para disponbikzaçáo ao lado do 

púlpito/altar Banner impresso em 	- 
reais reais 

lona com arte fornecida pela PMH 
com estrutura de sustentação em 	 - 

•.\.j,i'lÇ'iIflfl(I![\'',', 	\ifl' 	i 	,, 'l'» -Çi'u.:i.1,t 



K&RSERVIÇOS E LOCAÇÕES EIREE.I - ME 
04x02m 	Cortinas, 	tecidos. 
aviamentos e instrumentos 
disponbihzados pelo fornecedor' 
OBS. O projeto de decoração 
deve ser apresentado para 
aprovação em até 48 horas após a 
emissão da Ordem de 
Fornecimento. 

VALOR TOTAL DO LOTE 9 

- 
quinze mil eqwnhentos mais 	 - - 

LOTE 10 - EXCLUSIVO MEIEPP - ART. 48, INCISO 1, LEI N°123106 

ITEM UND 	 DESCRIÇÃO 	- 	QUANT UNITÁRIO. TO 	- Pé EXTENSO 

I— 

08f0312019 - COMENDA06 -COMENDA 	 6E MARÇO- 18H -CENTRO CULTURAL 
SERVIÇO 	 DE 
BUFFET/COQUE FEL 	- 
Fornecimento de coquete1 de 
frutas sem álCOOl, 03 (Três) ;  
variedades de suco natal de! 
trutas. 03 (três) variedades de 
refrigerante de boa qualidade, três mil. 

	

CERV inclusive dietético. 03 (três) tipos 	
1 	

R$ 	 cento e 

	

de canapés finos. 03 (três) tipos de 	 3 150.00 	3 15000 	c:nquenta 

	

salgados sem fritura ipastel 1 	! 	 reais 
assado ençadinha, fOlheados 
entre outros) . 03 tipos de salgados 
fritos (rfln coxirtias pastéis, 
rissoles , etc 	água mineral. 
Quantidades suficientes para: 
atender até 500 pessoas. 

0910312019- TORNEIO  DE PROJETOS SOCIAIS - 8H - ESTADIO HORÁCIO DOMINGOS 
lANCHE - KI de lanche composto  

	

por 01 sanduíche tipo misto, um 	 - 	Rt 

	

UND suco em embalagem longa vida 	500 	R$9.00 	 nove reais
4 5x 00 01 fruta (maçã. larara ou pera) e, 

água SOOnI 	 1.. 	1 
-. 	1010312019 CAVALGADA ECOLÓGICA -8H- MERCADO PUBLICO 
SERVIÇO DE BUFFET ESPECIAL 

serviço de Buffet prato tipo 
especial feijoada (Feijão: Carnes 
em geral Arroz branco, Fainha: 
Laranja e Banana Co&ne) rés ni 

	

SERV Acompanhado de bebidas légua 	1 	R$ 	RS 	cento  

	

Mineral com e sem gás. Sucos 	 3150,00 	3.150.00 1 cinquenta 

	

naturais e refrigerantes (comum e 	 reais 
lighl) Quantidade suficiente para ,  
servir até 300 pessoas Deverá ser 
fornecida mesas e cadeiras para a 
mesma quantidade 	 , 	-- 

	

VALOR TOTAL DO LOTE 10 	 .7 

dez mile oitocentos mais 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA 5®  

sessenta e cinco mil e cem mais 

(0) 
rês niL 
cento e 

cinquenta 
reais 

quabo mil 
e 

quinhentos - 
reais 

três mi; 
cento e 

cinquenta 
reais 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ 65 100 CO (sessenta e cinco mil e cem reais 

PRAZO DE EXECUÇÃO E ENTREGA DOS SERVIÇOS: Conforme disposto no item 5.2.5 do edital. 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme disposto no edital 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, conforme disposto no edital 



...OESJIIRFL.I - MI? 
CNPJMF: 14.765.47510001 -83 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 002i33-0 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.585.883-2 
ENDEREÇO: RUA DAS SAMAMBAIAS N9285. MIRANTE CASCAVEL/CE. 
REPRESENTANTE LEGAL: Jaris da Silva Rodngues CPF: 855.476.893-00 
Banco: Bradesco -Agência: 716 -Conta Corrente: 17278-2 
E-MAIL: ........... 
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Cascavel/CE. 25 de feverero de 2019 
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ES EIRELÍME 
Jaris da Silva Rodrigues 

Sócio Adn,inistiador 
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