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CARTA PROPOSTA 

Pregão Eletrônico N° 2019.07.18.2- SRP 

Objeto: Seleção de melhor proposta para Registro de Preços visando futuras e 
eventuais contratações para Serviços de Locação de equipamentos diversos e 
Serviços de decoração, por ocasiões de comemorações, inaugurações, 
solenidades, datas comemorativas de interesse público ligado à Secretaria de 
Assistência Social e Trabalho e do Fundo Municipal de Assistência Social do 
Município de Horizonte/CE, conforme especificações contidas no Termo de 
Referência. . 

..±r====aWTE.jEXCLUSjVOEMEEEPP  

Item \, Especificação Unid.
Quant. Valor Unit. Valor Total 

Média Estimado / 
PALCO DE PEQUENO PORTE: (6 metros 

de comprimento4m de fundo e 5 metros 
altura do solo)/ / 
Piso em plataforma de alurnínio'e 
compensado navyl'acarpetado,elevado em 

até 1 m do solo. Coberta com lona anti-
. R$3.00000 R$30.000,00 

UND 10 (TRÊS MIL (TRINTA MIL 
chamas& anti-raios uv, com capacidade  

/ REAIS) REAIS) 
para sustentar equipamentos de som e luz 
de pequeno porto. Guarda-corpo de fundo 
do palco. Escadas de acesso com corrimão.  
Fechamento da "saia" do palco em madeira 
ou tecido. 

PALCO DE MÉDIO PORTE: (lO metros 
de compriment96m 11c fundo e 6 metros 

altura do solo). Piso em platafojma de 

alumínio e compensado naval, acarpetado,' 
elevado em 1 m do soloíCoberta com lona 1 R$4.500,00 

2
anti-chamas de anti-raios uv, -' com

(QUATRO R$9.000,00 
UNO 02 MIL E (NOVE MIL 

capacidade para sustentar equipamentos de
QUINHENT REAIS) 

som e luz de médio porte'Óuarda-corpo OS) 
circundando Iatcraisí'Guarda-corpo de 
fundo do palco: 02 escadas de acesso com 
corrimão anexadas.techamento da "saia" 
do palco em madeira ou tecido." 

LOCAÇÃO DE TOLDO: lO metros x lO R$2.000,00 R$10.000,00 
3 metros UND 5 (DOIS MIL (DEZ MIL 

coberto com lona tipo night & day com 2,5 REAIS) REAIS) 



Item Especificação tJnid. Quant. 
Média Estimado 

Valor UniL Valor Total 

metros de pé direito.  1-1 

LOCAÇÁO DE TOLDO 5 metros (5 
metros íoberto com lona tipo night & day' 
com 2,5 metros de pé direito.' 

LOCAÇÃO DE PALCO MODULAR  em 
estrutura tubularçEom montagem e 
desmontagem4om as seguintes 
especificações: dimensões de) metros de 
frente Ø& 4 metros de fundoç com altura 
do chão ao palco de 0,50 cm e do palco ao 
teto 4,6 metros, coberto em telha de zinco' 
ou lona tipo nigbt&day(com piso 
acarpetado e escada de acesso com 
corrimão. / 
LOCAÇÃO DE GRII) BOX TRUSS 
TIPO Q30: 
Estrutura de coluna em grid boxtruss de 
forro e/ou alumínio, trançado, com 
encaixes para parafusos coincidentes nas 
lal'terais, peça mínima de lmt. (metro 
linear) 

UND 

VI  

UND 

METRO 

4 
1 
10 

R$400,OO 
(QUATRO 
CENTOS 
REAIS) 

5 

o 

6 400 

1 
lo 

R$3.500,0O 
(TRÊS MIL 

E 
QUI N H ENT 
OS REAIS) 

RS30,OO 
(TRINTA 
REAIS) 

R$12.000,00 
(DOZE MIL 

REAIS) 

R$35.000,00 
(TRINTA E 
CINCO MIL 

REAIS) 

R$4000,OO 
(QUATRO 

MIL REAIS) 

VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 1 R$ 
REAIS) 

106.000,00 (CENTO E SEIS MIL 

LOTE- 1 - EXCLUSIVO MEEEPP 

PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de início para execução dos serviços será de lO (dez) dias, a contar da data 
do recebimento da ORDEM DE SERVIÇO 

PRAZO DA VALIDADE DA CARTA DE PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS (CONFORME 
ESTABELECIDO EM EDITAL) 

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídos todas as despesas incidentes sobre a execução dos 
serviços referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação. 

Declaramos para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitas de habilitação e que nossa 
Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital). 

Fortaleza, 09 de agosto de 2019. 



r 

Á PREGOEIRA DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE 
PREGÃO ELETRÔNICO N° PE 2019.07.18.2-SRP 

CARTA PROPOSTA 

OBJETO: Seleção de melhor proposta para Registro de Preços visando futuras e eventuais 
contratações para Serviços de Locação de equipamentos diversos e Serviços de decoração, por 
ocasiões de comemorações, inaugurações, solenidades, datas comemorativas de interesse 
público ligado à Secretaria de Assistência Social e Trabalho e do Fundo Municipal de Assistência 
Social do Município de HorlzontelCE. 

\Qi 

LOTE 01 -EXCLUSIVO MEIEPP 
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNOQUANT VALOR RI 

uNrrMso TOTAL P1 EXTENSO 0 
PALCO DE EQUENO PO9TE: (6 metros de 
compripiento. 4m de fundo e 5 metros altura 90 
")."Piso ao, plataforma 0s alumínio e

/ ' compensado naval, acarpetado. elevado em até 1 (MIO m do solo- ~a com 01 leria anti-chamas de UNO 10 1 .O3 1500000 3SIhSSJ. ('i' ml 
anti-raios Liv. com  capacidade para Sustentar reais) 
equipamentos de som o luz de pequeno porte.' reiS) 
Guarda-corpo de funda do palco.' Escadas de 
acosso com co,nmêo. Fechamento da sala' do 
palco em madeira ou tecido. " 
PALCO DE)C$O POR$: (10 metros de 
corri~,Om de h~e 5 mitos altura p0 
sob). -'Piso em pialtalformis /de alumínio e 
coçnpeftsado naval, acarpptado. olovado em 1 m do

J J (três mil o solo. ~a com lona 02 anti-chamas de anti- (sete mil 2 ralos uv. com  capacidade para sustentar, UND 2 3,500.00 7.000,00 quinhentos reais) equipamentos de som e luz dejnédio porte. reais) 
Guarda-corpo circundando tateras. Guarda-corpo 
de fundo do palco. 92 escadas de acesso cm 
cordmâo anexadas. Fechamento da saia' do palco 
em madeira ou tecido. /

A LOCAÇÃO DE TOLDO: 10 metro,s x 10 metros (Se (sete mil e 
3 cabido n tipo nlght & day com 2,5 metros UNO 5 1.500,00 7.500,00 quinhentos quinhentos 

depé&eflot 
LOCAÇÃO DE TOLDO 5 moega x 5 / )

reiS) reais) 

' L~~ tipo night & day com 2.5 metros de pé UM) 10 500,00 6.000,00 (q~ (c4ncomil 
11UNO 10 direito. ~ rseis) reais) 
LOCAÇÃO DE PALCO MODULAR: aoi Mura 
tubular, com montagem e desmontagem. com  es,

, j seguintes especificações: dirnensÕs de 5 melros 
de OS frente por 4 metros de,,&w%do'e com altura do UNO 10 2.000.00 2000000 (dois mil (vinte mil 
chão ao palco de 0.50 ai, e do palco ao teto 4.5 reais) reais) 
metros, co,vto 'em telha de zinco ou lona tipo 
night&day, com piso " arpetado e escada de 
acesso com corrimão.  Ir 
LOCAÇÃO DE GRID BOX TRUSS,TIPO 030: 
Estrutura de colunapm rd boi&uss de fervo elou 1 1 (cinquenta (vinte mil 6 alumínio. tt8n5do. com  eryàxes para paralusos M 400 50,00 20.000.00 reais) reais) comcidentes nas latns. peça mínima de Im, 
(metro linear) - / 
LOCAÇÃO DE DISCIPLINADOR: com$ntagetn 

m
e, " (trinta e cinco (sete mil 7 desontagem de estrutura em ,O, tipo grade, UNO 200 35,00 7.000,00 mais) reais) medindo 2,5 melros x 10 metro. 

VALOR TOTAL 811.508,00 v/ 
(oitenta e tan SI. quInhe,øs reais) 

LOTE 02-EXCLUSIVO MEIEPP 
ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT VALOR R$

uNITÁRIO TOTAL P1 EXTENSO 
LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO 
PORTE: 'omposla de n mesa d9 som 4516 
canais másteres, 2 submaetel*S, 2 mesteres. (ml e equalizador gráfico estéreo 1/3/8 'O' constante. 4 ___ (írimil riS 
canais de Gatos DBX. Kjark. BSS ou similar. 
Sistema de PA com 4 vias ativas, compostas de 4 reais) 
alto-falantes do IS" 700watts RMS graves, 2 caixas 
de 3 vias para médios e altas rrequénc2as de 



L-i n 

PRAZO DE EXECUÇÃO: Conforme edital/ordem de SerVIÇOS 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme disposto no edital; 

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

Declaramos que nos valores propostos estão incluídas todas as despesas necessárias a 
execução dos serviços, inclusive as relacionadas com: encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciárlos e outros: tributos, taxas, tarifas, emolumentos, licenças, alvarás multas e/ou 
quaisquer infrações, deslocamento de pessoal, alimentação, hospedagem, combustível; seguros 
em geral, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados 
à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços, 
inclusive a margem de lucro: 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de 
habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento 
convocatório; 

12 de agosto de 2019. 

AU' a ser apresentado de acordo com o evento a ser
1 realizado. 1 li  

VALOR TOTAL 277.500,00 
(duzentos a setenta . sete mil  quinhentos reais) 

LOTE 01- EXCLUSIVO MEJEPP 

[TEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT VALOR R$ 
UNITÁRIO j TOTAL P1 EXTENSO 

SERVIÇO DECORADOR: Porssional capacitado 
para execução dos seMÇOS soicitadas. O mesmo 
deverá apresentar no mínimo 03(trás) profetos, 
para cada evento programado pela secretaria, onde ÂLrn~I 40 1.000.00 40 000,00 (ma reais) (quarenta 
serão avaliados e selecionados pela solicitante com mil reais) 
a posterior emssão da ordem de execução do 
~. incluso ~"e transporte de acordo 

1 com o evento a ser realizado por cada secrelaita. 
VALOR TOTAL, 40 00000 

(quarenta mli reais) 
LOTE OS- EXCLUSIVO ME/EPP 

flUi ESPECIFICAÇÃO VALOR R$ 
 UND QUANT UNITÁRIO TOTAL P/ EXTENSO 

LOCAÇÃO DE CAMA EL.&$T1C& montada em 
estrutura de fervo tubuluar com lona elástica com UNO 80 200.00 1e.000,00 (duzentos (dezasseis 

reais) mil área mínima de 4.30 m. reais)  
LOCAÇÃO DE CASTELO: tipo pulo-pula medindo 
4 x 4 m com altura mwwna de 3 mace com (vinte e 

2 proteção lateral de teias emn)Ion.59'sascsuas IJ1D 80 300,00 24000.00 (traz mtos r~)quauornil 
extremidades. garanSido alta durabilidade e reais) 
segurança as crianças. 
LOCAÇÃO DE PISCINA: contendo bolinhas 
medindo 2x2x2 para recreação de crenças de até 5 

3 anos. produzido com fllflflai resistem.. é~ Ln) 80 200.00 ie.000.00 (duzentos (dezasseis 
reforçada e paredes seguras n s reais) ma reais) 
extremidades garantindo afla durabilidade e 
seguranca as criancas. 
IOCAÇÂO TOBOGÃ: infilval com no mínimo 4 (trinta e 

4 metros de Mura, largura mlnirna de 3 melros (quatrocentos  .4 UNO 80 400,00 32.000,00 reais) dois mil 
metros de ptoi'sódade. reais) 

VALOR TOTAL 0$ 000,00 
(oitenta e oito mii riais) 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA 562.20000 
(quinhentos e sessenta e dois mile duzentos reais) 



A Pregoeira da Prefeitura Municipal do Horizonte; 

Número do Pregão: 2019.07.18.2-SRP 

kÀS 3 
Modalidade Pregão Eletrônico 

CARTA PROPOSTA 

Objeto: Seleção de melhor proposta para Registro de Preços visando futuras e eventuais contratações para 

Serviços de Locação de equipamentos diversos e Serviços de decoração, por ocasiões de comemorações, 

inaugurações, solenidades, datas comemorativas de interesse público ligado à Secretaria de Assistência Social 

e Trabalho e do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Horizonte/CE, conforme especificações 

contidas no Termo de Referência. 

ote 01 --EXCLUSIVO ME E EPP  
' fiem- Dncrlçlo Unid. Quant. Valor unft4 VaIoriõtál 

- - 
01 PALCO DE PEQUENO PORTE-(6 metros de UND lO R$ 2.800,00 R$ 28.000,00 

comprimentoí4m de fundo è 5 metros - (DOIS MIL E (VINTE OITO 

altura do solo){Piso em plataforma de OITOCENTOS MIL REAIS) 

alumínio e compensado naval.
REAIS) 

acarpetado,aevado em até 1 m do solo.' 
Coberta com tona anti-chamas de anti- 
raios uv, com capacidade para sustentar 
equipamentos de som e luz de pequeno 
porto. Guarda-corpo de fundo do palco;' 
Escadas de acesso com corrimão." 
Fechamento da "saia" do palco em 
madeira ou tecido. -' 

02 PALCO DE MÉDIO PORTE: '(lO metros de- UND 2 R$ 10.000,00 R520.000.00 

6m de fundo e 6 metros altura do solo). / (DEZ MIL (VINTE MIL 

Piso em plataforma de alunio'e REAIS) REAIS) 

compensado naval, 'carpetado, elevado 
em 1 m do soIo.'oberta com lona anti-
chamas de anti-raios uv, com capacidade 
para sustentar equipamentos de som e 
luz de médio porte/Guarda-corpo 
circundando laterais. Guarda-corpo de 
fundo do palco, 02 escadas de acesso 
com corrimão anexadas.,/ echamento da 
"saia" do palco em madçira ou tecido. 

03 LOCAÇÃO DE TOLDO:' 10 metros x 10 UND / 5, R$ 2.800,00 R$ 14.000,00 

metros coberto com lona tipo night & day / (DOIS MIL E (QUATROZE 

com 2,5 metros de pé direito. ' OITOCENTOS MIL REAIS) 
REAIS) 

04 LOCAÇÁO DE TOLDO 5 metros x 5 metros 'UND lO R$ 2.000,00 R$ 20000,00 
coberto com lona tipo night & day com (DOIS MIL (VINTE MIL 

2,5 metros de pé direito. REAIS) REAIS) 

05 LOCAÇÃO DE PALCO MODULAR 'm UND.- lO R5 8.000,00 R580.000,00 

estrutura tubutar,om montagem e (OITO MIL (OITENTA 

desmontagem,, com as seguintes REAIS) MIL REAIS) 

especificações: dimensões de 8 metros de 





Valor Global da Proposta: 836.166,80 (OITOCENTOS E TRINTA E SEIS MIL CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E 

OITENTA CENTAVOS). 

Prazo de Execução: dos serviços conforme os termos do Edital; 

Prazo de validade da Cana Proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, conforme estabelecido em edital): 

-Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução dos 

serviços referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação. 

-Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisites de habilitação e que 

nossa Carta Proposta está em conformidade.com  as exigências do instrumento convocatório (edital). 

FORTALEZA, 12 DE AGOSTO DE 2019. 

03 LOCAÇÃO DE PISCINA: contendo bolinhas [IND 80 R$ 200,00 RS 16.000,00 

medindo 2 x 2 x 2 para recreação de (DUZENTOS (DEZESEIS 

crianças de até 5 anos, produzido com
REAIS P; - AIS 

o 
material resistente, solda reforçada e 'e 
paredes seguras em suas extremidades . 

o- garantindo alta durabilidade e seguranya 
as crianças. 

04 LOCAÇÃO TOBOGA: inflável com no UNO 80 R52 . 6.000,00 

mínimo 4 metros de altura, largura (DUZENTOS (DF.ZESEIS 

mínima de 3 metros e 4 metros de REAIS) MIL REAIS 

profundidade. 
VALOR TOTAL DO LOTE RS 64.000,00 (SESSENTA 1 QUATRO MIL REAIS) 

. 



 

DE P4Q  

o PA 

 

PROPOSTA DE PREÇOS 

 

A COMISSÃO PERMANENTE DE PREGOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE 

PREGÃO ELETRÔNICO N2  2019.07.18.2 - SRP 

OBJETO: Seleção de melhor proposta para Registro de Preços visando futuras e eventuais contratações para Serviços de Locação de 
equipamentos diversos e Serviços de decoração, por ocasiões de comemorações, Inaugurações, solenidades, datas comemorativas de 
interesse público ligado á Secretaria de Assistência Social e Trabalho e do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de 
Horizonte/CE, conforme especificações contidas no Termo de Referência. 

LOTE 01 

TEM 

. 

UNIDADE QUANTID ADE 

1 

DESCRIÇÃO 

/ 
PALCO DE ,YEQUENO ,PORTE: (6 metros de7  
comprimento, '4m de fundo e 5 metros altura do solo): 
Piso em pla

,
pfornia de alumínio e compepsado naval,' 

acarpetado, elevado em até 1 m do solo. 'Coberta com 
lona anti-chamas de anti-raios uy,'com capacidade para 2  
sustentar equipamentos de sorne)uz de pequeno porte. 
Guarda.cowo de fundo do palco. tscadas de acesso com 
corrimão.techamcnto da "saia" do palco em madeira ou 
tecido -' - 

,1 

UND 

1 
10 

VI. UNITARIO 

R$ 2.000,00 (-
DOIS MIL 

REAIS-) 

VI TOTAL 

R$ 20.000,00  
VINTE MIL 

REAIS-) 

2 

PALCO DE MÉDIO PORTE: (lO metros de 
comprimento, óm de findo è 6 m,çn-os altura do solo). 
Piso em plataforma de alumínio e cpmpensado naval,' 
acarpetado,  /elevado em 1 m do,,solo. Coberta com lona 
anti-chamas 'de anti-raios uv, com capacidade para

UNO 
sustentar equipamentos de som e luz de médio pQrte. 
Guarda-corpo circundando laterais. 'Guarda-corpo de, 
fundo do palco, 02 escadas de acesso com corrimão 
anexadas. Fechamento da "saia" do palco em madeira ou 
tecido. " 

R$ 3500,00 (- 
TRÊS MIL E 

QUINHENTOS 

REAIS-) 

R$ 7.000,00 (-
SETE MIL REAIS-) 

o 
3 

UND 
/ 

5j 
LOCAÇÃO DE TOLDO:,» metros x 10 meros coberto 
com lona tipo night & day com 2,5 metros de pé direito. 

R$ 1.500.00 (- 
UM MIL E 

QUINHENTOS 

REAIS-) 

R$ 7.500,00 (- 
SETE MIL E 

QUINHENTOS 

REAIS-) 

6 

4 

5 

400 
'dl  

10v 

lo 

LOCAÇÃO DE TOLDO 5 metros x 5 metros 'oberto 
com lona tipo night & day com 2.5 metros de pé direito.7  

LOCAÇÃO DE PALCO MODULAR(em estrutura 
tubular, "com montage e desmontagem, 'com as 
seguintes cspeci(icações2dimensocs de 8 metros de frente 
por 4 mos de fundo e com altura do chão ao palco de 
0,50 em edo palco ao teto 4,5 rnetros,'bcrto em telha 
zinco ou lona tipo night&day, -'Eom piso acarpetado e 
escada de acesso com corrimào.7  

R$ 700,00 (- 
SETECENTOS 

REAIS-) 

R$ 2.100,00 (- 
DOIS MIL E 

CEM REAIS-) 

R$ 130,00 (- 
CENTO E 

TRINTA 

R$ 7.000,00 (-
SETE MIL REAIS-) 

R$ 21-000,00 (-
VINTE E UM MIL 

REAIS-) 

R$ 52.006,00 1-
CINQUENTA E 

DOIS MIL REAIS- 

UNO 

UND 

METRO 
/ 

LOCAÇÃO DE G3ID BOX TRUSETrPO Q30: 
Estrutura de coluna em grid boxtruss de ferro e/ou 
alumínio, ínçado, 'com7  

l't
encaixes para parafusos 

coincidentes nas laerais, peça mínima de lmt. (meu-o 



w 
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA LOTE 01: R$ 121.500,00 (-CENTO E VINTE E UM MIL E QUINHENTOS REAIS-) 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) dias a contar da data de recebimento da proposta, de acordo com artigo 6°  da lei no  

10.520/2002 

PPZO DE EXECUÇÃO: CONFORME OS TERMOS DO EDITAL. 

o 
O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comercias, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, 

inclusive a margem de lucro. 
O licitante declara Que cumpri os requisitos legais para quakficação como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nas condições do 

estatuto nacional da microempresa e empresa de pequeno porte, instituindo pela Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e 

lei 147/2014, em especial quando ao seu art. 30, e que estão aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da 

referida Lei complementar, e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4° do art. 3° da citada Lei complementar 

O licitante declara que responde por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referente a realização dos eventos, caso 

venha a ser contratado. 

O licitante informa a condição de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) que fazem jus ao tratamento diferenciado da Lei 

Complementar n°  123/2006 e suas alterações posteriores. 
0 licitante declara que da ciência clara de todos os termos do edital e seus anexos, em especial quanto à especificação dos 
serviços e as condições de participação, competição, julgamento e formalização da ata de registro de preços, bem como a 
aceitação e sujeição integral às suas disposições e à legislação aplicável, notadamente ao Decreto Federal N2 7.892, de 23 de 
a.o de 2013, às Leis Federais n9 10.520/02 e 8.666/93, alterada e consolidada. 

linear) / REAIS-) 

R$35,00(- 

7
LOCAÇÃO DE DISC1PL[NADO m moagcm e TRINTA E R$ 7.000,00 E 

desmontagem de estrutura cm feno, tipo grade, medindo UND 200 CINCO REAIS- SETE MIL REAIS-) 
25 meu'osxl,Ometro. 

 

,1(ç:frE 0R6çj. 
VALOR TOTAL 00 LOTE 01 R$ 121.500,00 (-CENTO E VINTE E UM MIL E QUINHENTOS REAIS- az 

t 

lide AGOSTO de 2019 



tb5oÀcx4iS 
CARTA PROPOSTA 

Número do Pregão: PREGÃO ELETRÕNICO N.2  2019.07.18.2 - SRP 

Objeto: Seleção de melhor proposta para Registro de Preços visando futuras e eventu 

contratações para Serviços de Locação de equipamentos diversos e Serviços de decoração, por 

ocasiões de comemorações, inaugurações, solenidades, datas comemorativas de Interesse 

público ligado à Secretaria de Assistência Social e Trabalho e do Fundo Municipal de 

Assistência Social do Município de Horizonte/CE. 

Lote 01- EXCLUSIVO ME E EPP 
TEM ESPECIFICAÇÃO UND QTE VALOR UNT. VALOR TOTAL 

01 PALCO DE P39UEN0 PO9E:'76 metros de UNO 10 R$ 1.700,00 R$ 17.000,00 
comento. 4m de fundo e 5 metros altura do ./' (Mil e (Dezessete mil 
sob). Piso em pjMafonna alumínio e setecentos reais) compensado naval, acarpetado, elevado em até

reais) 1 mdo solo. fo)erta com lona anil-chamas de 
anti-raios uv, iam capacidade para sustentar / 
equipamentos de som e luz de pequpno porto. 
Guarda-corpo de fund,9 do palco., Escadas de 
acesso com corrimão. Fechaiento da saia" do 
palco em madeia ou tecido." 

02 PALCO DE iSiO PORTE/Cio metros UND , 2 / R$ 2.000,00 R$ 4.000,00 
comprimentoge 6m de fundo é 6 metros altura 4/ V (Dois mil reais) (Quatro mil 
do solo). Piso em/ataformaje alumínio e reais) cornpensajo naval, acarpetado, elevado em 1 m 
do solo. Coberta com lona anti-chamas de anti- 
raios uv,"com capacidade para sustenta> 
equipamentos de som e luz de médio porte. 
Guarda-corpo circundando laterais.-"Guarda- 
corpo de fundo do paico,,,_,. escadas de acesso 
com coalmio anexadas. Fechamento da"saia"  
do palco em madeira ou tecido. 1,1 

03 LOCAÇÃO DE TOLDO: 10 metros x 10)netros tUND 5/ R$ 1.000,00 R$ 5.000,00 
coberto com lona tipo night & das' 'tom 2,5 1" (mil reais) (Cinco mil reais) 
metros de pé direito.  

04 LOCAÇÃO DE TOLDOS metro x 5 metros coberto UND 10 R$ 800,00 R$ 8.000,00 
com lona tipo night & day tom 2,5 metros de pé (oitocentos (oito mil reais) 
direito. ' reais) 

os LOCAÇÃO DE PALCO MODULAR 'm estrutura UND 10 , R$ 1.700,00 R$ 17.000,00 
tubular,Cm montagem ejesmontagem, Com as / (mil setecentos (Dezessete mil 
seguintes 5wecificaÕes1imenss de É metros reais) reais) de frente por 4 metros de 19pdo e com altura do 
chio ao palco de 0,50 cm do palco, teto 4,6 
metros, em tema de zinco ou lona tipo 
night&day, ibm piso acarpetado escada de 
acesso com corrimão " 

06 LOCAÇÃO D€ GRIO BOX TRUSS Ti Q30:METRO 400 , R$ 40,00 R$ 16.000,00 
Estrutura de coJ3Pa em boxtruss de forro " (Dezesseis mil 
e/ou alun,lnio, trançacp, com en9ixes para

reais reais) 
parafusos coincidentes fias lateraIs, teça mínima 
de lmt. (metro linear) 

07 LOCAÇÃO DE 9JSCIPLINADOR com montagem e UNO 200, R$ 30,00 R$ 6.000,00 
desmontagem de estrutura eifl'Ieno, tipo grade. / '-" (Trinta reais) (seis mil reais) 
medindo 2,5 metros *1.0 metro. 



  

  

  

  

VALOR TOTAL DO LOTE 01- R$ 73.000,00 - Setenta e três mil reais 

        

Lote 02- EXCLUSIVO ME E EPP 
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNO CITE VALOR UNT. VALOR TOTAL 

01 LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE: UNO 20 R$ 2.000,00 R$ 20.000,00 
composta de uma mesa de som de 16 canais misteres, (dois mil reais) (vinte mil reais) 
2 subn,asteres, 2 niasteres, equalizador gráfico estéreo 
5/3/8 0" constante, 4 canais de Gates DBX, Kiark, 855 
ou similar, Sistema de PÁ com 4 vias ativas, compostas 
de 4 alto-falantes de ir 700 watts RIAS graves, 2 caixas 
de 3 vias para médios e altas freqüências de 
sensibilidade acima de 110 DB W/M por canal. 2 
amplificadores de 4.000W RIAS 2 OHMS, ativo de 3 ou 
4 vias, 1 microfone SM 58 sem fio, 3 microfones 
dln8micos para voz SM 58, tape deck duplo, CO play, 
MD. 8 dlrect Bo'ç sistema de AC compatível com 
equipamento solicitado com proteção emborrachado, 
com tenso de 220 a 110 V, aterramento com vara de 
cobre de 1,5m. 

02 LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE: UNO 5 R$ 3.000,00 R$ 15.000,00 
composta de 1 mesa de som de 24 canais inásteres, 4 (três mil reais) (quinze mil 
submasteres, equalizador gráfico estéreo de 1/3/8 " reais) 
constante, 8 canais de Gatos D8X, klarlç 855 ou similar, 
sistemas de PÁ com 4 vias ativas, compostas de 8 auto 
falantes de 18" 700 watts RMS graves, 4 caixas de 3 vias 
para médias e altas freqüências de sensibilidade acima 
de 110 08W/IA por cana?, 2 amplificadores de 4.000W, 
RMS 2 ohms, 2 amplificadores de 2.000W RMS 4 ohms, 
2 amplificadores de 1.000 W RMS 4 ohms, sidefill 
estéreo, ativo de 3 ou 4 vias, 6 spots monitores com 2 
vias passivas com sensibilidades acima de 100 DB WM 
com auto falantes de 15" 2 microfones ospecíficos para 
bateria acústico com 3 microfones compensadores, Kit 
de 5 microfones específIcos para percussio, tape decic 
duplo, CO play, MD. 8 direct Bo; sistema de AC 
compativei com equipamento solicitado com proteção 
emborrachada, com tensão de 200 e 100 V. 
Aterramento com vara de cobre de 1,5 m. 

VALOR TOTAL DO LOTE 02- R$ 35.000,00— Trinta e cinco mil reais 

Lote 04- EXCLUSIVO ME E EPP 
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNO QTE VALOR UNT. VALOR TOTAL 

01 LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE: tipo HORA 24 R$ 500,00 R$ 12.000,00 
paredão, com no mínimo 10 auto falantes de (quinhentos (dose mil reais) 
15v, para freqüências médias e agudas. reais) 

VALOR TOTAL DO LOTE 04. R$ 12.000,00—dose mil reais 



/ 

cora o evento a ser realizado por cada secretaria. 

VALOR TOTAL DO LOTE 07- R$ 20.000,00—Vinte mil reais 

VALOR TOTAL GLOBAL DESTA PROPOSTA: R$ 435.000,00 (Quatrocentos e trinta e cinco mil 

reais). 

Prazo de Execução: Conforme termos do edital; 

Prazo de validade da Carta Proposta: 90 (noventa) dias. 

Declaro que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a 

execução dos serviços referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à 

execução do objeto desta licitação. 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisites de 

habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade, com as exigências do 

instrumento convocatório (edital). 

Data: 12 de agosto de 2019 

o 



PREFEITURA DE 
HORIZONTE 

   

PREGÃO ELETRÔNICO 2019.07.18.2-SRP 

LOTE 02 

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presidente Castelo Branco,, 5100- Cenuo - CEP: 62.$SO-860 Horizonte- a 
Fone: (85)3336.1434 
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CARTA PROPOSTA 

 

 

Pregão Eletrônico N°2019.07.18.2- SRP 

 

Objeto: Seleção de melhor proposta para Registro de Preços visando futuras e 
eventuais contratações para Serviços de Locação de equipamentos diversos e 
Serviços de decoração, por ocasiões de comemorações, inaugurações, 
solenidades, datas comemorativas de interesse público ligado à Secretaria de 
Assistência Social e Trabalho e do Fundo Municipal de Assistência Social do 
Município de Horizonte/CE, conforme especificações contidas no Termo de 
Referência. 

. 

¥llrr -C LOTE :2 - ExcLusivo MEt±EPR 

Item Especificação (inld.
Quant. valor (Jnit. Valor Total

Média Estimado 

LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE 
PEQUEN,9 
PORTE: composta de uma mesa de som 
del6 canais ' / 
másteres/ submasteres, 2 masteres', 
equalizador gráfico estéreo 113/8 

constante,'4 canais de Gales DBX,1(Iark( 

BSS6u similar,'istema de PÁ com 4 vias'; 

ativas,ompostas de 4 alto-falantes de 18" 
/ 

700 watt.sRMSgraves,2 caixas de3 R$3.000,00 R560000,00 
vias para médios e altas freqtlên,çias de UND 20 (TRÊS MIL (SESSENTA 
sensibiFdade acima de 110 D W/Mpor, / / REAIS) MIL 

canal, ?amplificadores de 4.000 W RMS 2 
OHMSÇtivo de 3 ou 4 vias,1 microfone 

SM 58 sem fi4 microfones dinâmicos' 

para voz SM 58( tape deck duplo, 'ZD 

playj1D, direct Boxíistema de AC 

compatível com Equipamento solicitado 
com proteção emborrachado,'om tensão 
de 220 a 110 V,terramento com vara de 
cobre de I,5m.7 

LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE 
MÉDIO 
PORTE: composta de 1 mesa de som de

R$4.000,O0 R$20.000,OO 

2
24 canais máster^14 submastcres,'

UND 
 / MIL REAIS) REAIS) 

(QUATRO (VINTE MIL 

equalizador gráfico estéreo de 11318:'Q" 
constante,* canais de Gatos DBX, klark, - - 



PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de inicio para execução dos serviços será de lO (dez) dias, a contar da data 
do recebimento da ORDEM DE SERVIÇO .PRAZO DA VALIDADE DA CARTA DE PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS (CONFORME 
ESTABELECIDO EM EDITAL) 

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídos todas as despesas incidentes sobre a execução dos 
serviços referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação. 

Declaramos para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa 
Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital). 

Fortaleza. 09 de agosto de 2019. 

-- C_-.--Zr-- 
LOTE2 EXCLUSIVO MEEEPP 

Valor Unit. Valor Total 
Item / Especificação

Unid. Quant. Média Estimado 

BSSou similar, sistemas de PÁ'com 4 vias 

ativas,ompostas de 8 ,to falantes de 18" 

700 watts RMS graves, 4 caixas de 3 vias 

para médias e altas frequências de 

sensibilidade ácimade 110 D W/M por 

canal, 2 amplificadores de 4.000 W, RMS 2 

ohms, 2 amplificadores de 2 000 SI 

RMS 4 ohms, 2 amplificadores de 1.000 W 

RMS 4,yhms,iidefihl estéreo, ativo de 3 ou 

4 vias, 6jpots monitorestom 2 vias 

passjyas com sensibilidades acima de 100 

DBWM m auto falantes de 15" 

microfones ospeci ficos para bateria 

acústico tom 3 microfones compensadores, '. 

Kit de 5 microfones específicos Çar
/ 

percussãoiape deck duplc(CD play, MD, 

8 direct Box,iistema de AC compatível ' 

com equipamento so1icitadom pteçAo 

emborrachada, '~om tensão de 200 e 100 

Aterramento com vara de cobre de 1,5 m.
J VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 2 R$80.000,00 (OITENTA MIL REAIS) 



CARTA PROPOSTA 

Á PREGOEIRA DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE 
PREGÃO ELETRÔNICO N°  PE 2019,07.18.2-SRP 

    

OBJETO: Seleção de melhor proposta para Registro de Preços visando futuras e eventuais 
contratações para Serviços de Locação de equipamentos diversos e Serviços de decoração, por 
ocasiões de comemorações, inaugurações, solenidades, datas comemorativas de interesse 
público ligado à Secretaria de Assistência Social e Trabalho e do Fundo Municipal de Assistência 
Social do Município de Horizonte/CE. 

LOTE 01 - EXCLUSIVO MEIEPP 
ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT VALOR RI

UNITARIO TOTAL P1 EXTENSO 
PALCO DE PEQUENO PORTE: (6 metros de 
comprimento, 4m de fundo e 5 metros altura do 
solo). Piso em plataforma de aluminlo e 
compensado naval. acai-petado. elevado em até 1 (mil e m do solo. Coberta com 01 lona aib-chan,as de UNO 10 1.500,00 ® (quinze mil 

reais) n64aios uv, com capacidade para sustentar reais) equipamentos de som e luz de pequeno porte. 
Guarda-capo de fundo do palco. Escadas de 
acesso com coninião. Fechan,erito da 'saia' do 
palco em madeira ou tecido. 
PALCO DE MÉDIO PORTE: (10 metros de 
canprtie.o. 6m de fundo e O metros altura do 
sJo) Pilo em plelSorma de akim não e 
compensado naval, acerpetado, elevado em 1 m do 
solo. Coberta com lona 02 anti-chamas de anti- (três mil e 

2 raios uv. com  capacidade para sustentar UNO 2 3.500,00 7.000,00 quinhentos (sete mil 
equipamentos de som e luz de médo porte, reais) reais) 
Guarda-corpo circundando laterais, Guardacorpo 
de fundo do palco. 02 escadas de acesso com 
corrimão anexadas, Fechamento da saia' do palco 
em maSca ou tecido. 
LOCAÇÃO DE TOLDO: 10 metros x 10 metros (rude (sete md e 

3 coberto com lona tipo night & day com 2.5 metros UNO 5 1.500.00 1.500,00 quinhentos quinhentos 
de pê dfreito. reais) reais) 
LOCAÇÃO DE TOLDOS metros *5 metros coberto 

4 lO com lona tipo Sgft & day com 2.5 metros de pé UNO 10 500.00 5.000.00 (quinhentos (cinco mil 
reais) reais) 1 UNO 10 direito. 

LOCAÇÃO DE PALCO MODULAR: em estrutura 
tubular, com montagem e desmontage.n, com as 
seguintes espect.ções: dmecsões de  metros 
de 05 (rente por 4 metros de fundo e com altura do UNO 10 2000.00 20.000.00 (dois mil (vinmilte m 
chão ao palco de 0.50 cm e do palco ao teto 4,5 reais) reais) 
nietros. coberto 'em tetia de zinco ou loas tipo 
nht&day, =ri piso acarpetado o escada de 
acesso com oorflmlo. 
LOCAÇÃO DE GRID BOX TRUSS TIPO 030: 
Estrutura de coluna em gnd boxtruss de ferro alou 

6 aluminlo. trançado, comi encaixes para parafusos til 400 50.00 2000000 (cinquenta (vinte mil 
reais) reais) coincidentes rias laterais, peça mínima de lm, 

(metro linear) 
LOCAÇÃO DE DISCIPLINADOR: com montagem e 

7 desmontagem de 6~ em feno, tipo grade. INC 200 35.00 7.000.00 (trinta e cinco (sete mil 
reais) reais) 1 medindo 2,5 metros *1,0 meto. 

VALOR TOTAL 81.500,00 
(oitenta, uni mito quinhentos maia) 

LOTE 02 EXCLUSIVO MEIEPP 
iTEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT VALOR RI 

UNITÁRIO TOTAL P1 EXTENSO 
LOCAÇÃp DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO 
PORTE>somposta de tina mesa som de iS .11 
canais másteres, 2 submasleres, 2 masleres 
equalizador gr&co estérqp '/3/8 'O"nstante,l (mil o (trinte mil 
canais de Gat9i DBX.' Ktar1ç/b,S ou similar,' UNO 20 1.500,00 30.000.00 quinhentos 
Sistema de PA caift vias atrvas.tompostas de 4 / reais) reais) 

ano-falantes de 18' too watts RMS graves, 2 caixas 
de 3 vias para médios e altas frequências 4. 



. 
o 

(g _ç, sensibdidade acima de 110 c0 C14 r 
amplificadores 4.000W RMS 2 OHMS, a11v05e PA 
3 ou 4 vias: 1 microfone SM 58 se fio, 3

áPI 
rniaoIos dinãrpico.para voz SM 58, tape dadc 
dçlo. CD play: MO,,&fred BOX.uiatsTla AC 
compatível com eqúípyento sor.citado com 
protpflo emboiTachado, com tensao de 220 3,110 
V,'átenaniento com vaia de cofre de 1,5 m. 
LOCAÇÃQ. DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO 
PORTE: topposta de 1 mesa_fie som de 24 canais 
másteres. 14 submayeres. equalizador gráfico 
eslé'eo de 1(3/8 "Ø" constan,je, 8 canais de Gatos 
DBX. ÇIa&. CS 6u Urda:. Sistemas de PA com 4 
vias ativas, compostas ii) $ auto falantes de,lt 
700 watts RMS graves, 4 caixas de 3 vias' para 
rné&as q altas frguéncis sensibilidade acima de 
110 DBWI poriii amplificadores de 4000 
W. RMS 2.ohms, 2 ampl 2.000yl RMS11 (dois mil o (doze mIe 

2 4 ohms, amnpllfl9adores derico= RM$,4oflms, UNO 5 2.50000 12.500.00 quinhentos quinhentos 
stdelill esz&eoaUvo de 3 ou 4 vias. 6 5pQ(/ reais) reais) 
monitoras com 2 vias paaaivas caril senstIlded. 
acima de 10,9 08 WJM 6oen auto falantes de)6' '2 
microfones especlficos para bolaria 8CústiCo com 3 
miclo(ories cornPensadOres.it de 5 n*rofs 
especi a P~ 'tape decli duplo 

irect Do; sistema AC coinpativel play. DO  
com eq •. ento solicitado com proteção- 

4  Aterramento com vara de cobre de 1.5 m. 
ernborTachada, com tensSo de 200 e 2° V, 

VALOR TOTAL 42.500,00 
(quarenta e dois mil  quinhentos mala) 

LOTE 03- EXCLUSIVO MEIEPP 
VALOR RS TEM ESPECIFICAÇÃO UND 'QUANT UNITÁRIO TOTAL P1 EXTENSO 

ILUMINAÇÃO COLORIDA DE PEQUENO PORTE (mil e - composto de - IS refletores par IS. 01 5E 5 1.2150,00 600000 *centoe (ais ml 
controlador dmx com 128 canais 24 federa por 
página; 01 máquina de fumaça dmx de 3000w, 

VALOR TOTAL 6.000,00 
(seis mil mais) 

LOTE 04- EXCLUSIVO ME(EPP 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT VALOR R$ 
UNITÁRIO TOTAL P1 EXTENSO 

LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE: tipo 1 (dezenove 
paredão. cm no mínimo 10 auto falantes de W. H 24 800,00 1 19.200,00 (0ft000n105 mil e 

reais) duzentos Parte frequándas médias e agudas. 1 reais) 
VALOR TOTAL 19.200.00 

(dezenove mil, duzentos reais) 
LOTE 05-EXCLUSIVO MEIEPP 

TEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT VALOR RS
UNITARIO TOTAL P1 EXTENSO 

LOCAÇÃO de Gerador de 180 KVA, silenciado, (mil o 1 (sete mil e aterrado, 22013880 Volts. abastecido, corri 5 1.500,00 7.500,00 quinhentos 1 quinhentos operador técnico paira fwiclonamenlo de 12 5 UND
reais) j reais) 

diários. 
VALOR TOTAL 7.500,00 

(sete mil. quinhentos reais) 
LOTE 06-AMPLA CONCORRÊNCIA 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT VALOR R$
UNrTARIO TOTAL P1 EXTENSO 

SERVIÇOS DE DECORAÇÃO: de ambiente com 
5.000 balões conforme prce(o a ser apresentado UND 30 1.000,00 30.000.00 (ml r~) reais) 

mil 
reais) de acordo com evento a ser realizado. 

SERVIÇOS DE DECORAÇÃO: de ambiente com 
2 10.000 balões corlomn projeto a ser apresentado UND 2.000.00 70.000.00 mil (setenta 

reais) mil reais) de acordo com o evento a ser realizado. 
SERVIÇOS DE DECORAÇÃO: de ambiente em (oitenta e 
malha, de acordo com os locais indicados para 3500 25,00 67.500.00 (vinte e cinco sete mil o 
cada evento coalomme projeto a sem apresentailo KG reais) quinhentos 
acordo com o evento a ser realizado, reais) 
SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO: com arranjo (mil a (noventa l 4 Floral corri flores tropicais, corri Im de SERV 60 1.600,00 90.000,00 quinhentos 
corrçflmento por 70 ande Sisa comilonas projeto reais) mil re3i52J 



,ptOE P46, 

PRAZO DE EXECUÇÃO: Conforme edital/ordem de serviços 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme disposto no edital; 

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

Declaramos que nos valores propostas estão incluídas todas as despesas necessárias à 
execução dos serviços, inclusive as relacionadas com: encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciárlos e outros; tributos, taxas, tarifas, emolumentos, licenças, alvarás multas e/ou 
quaisquer infrações, deslocamento de pessoal, alimentação, hospedagem, combustível; seguros 
em geral, da Infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados 
à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços, 
inclusive a margem de lucro; 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de 
habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do Instrume to 
convocatóno; 

s ser apcesentadodeecortocomoeventoaw
1 _It À 4 NE 

VALOR TOTAL 277 500,00 
(duzentos e setenta. sete mil  quinhentos reais) 

LOTE 07-EXCLUSIVO ME/EPP 
VALOR R$ ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT UNITÁRIO TOTAL P1 EXTENSO 

SERVIÇO DECORADOR: Prossãonal capacitado 
para execução dos serviços solicitados. O mesmo 
devem apresentar nu mínimo 03(trts) projetos. 
para cada evento programado pela secretaria, onde DIÁRIA 40 1.000,00 40.000.00 (mil reais) (quarenta 
serão avisados e salecionados pela s~ com mil reais) 
a posteflor emissão da ordem de execução do 
serviço, Incluso alimentação e transporte de acordo 
com o evento a ser realizado por cada secretaria. 

VALOR TOTAL 40.000.00 
(quarenta mil nela) 

LOTE 08-EXCLUSIVO MEIEPP 
ITEM1 ESPECIFICAÇÃO UNO QUAJIT VALOR R$ 

UNITÁRIO TOTAL P1 EXTENSO 
LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA: montada em 
estrutura de ferro tubuluar com lona el*stica com UNO 80 200,00 16.000,00 (dtentoa (dezesseis 

reais) mil reais) área mínima de 430 m' 
LOCAÇÃO DE CASTELO: tipo puta-puta medindo 
4 x 4 m com altura mínima de 3 metros com (tr (vinte e 

2 proteçao lateral de teias emnylon, seguras emsuas UNO 80 300,00 24.000,00 ezefitos 
mais) quatro Mil 

exiremidades, garantindo alta durabfade e reais) 
segitança as atenças. 
LOCAÇÃO DE PISCINA: contendo bolinhos 
medindo 2x2y2 para recreação de crenças de até 5 

3 anos, produzido com matsrtal resIstente. solida LMD 80 200,00 16.000.00 (duzentos (dezesseis 
reforçada e pesadas seguia em ama real,) S re) 
extremidades garantindo ala dintildade e 
segurança as crianças. 
LOCAÇÃO TOSO&4C mkved com no mSno 4 (trinta e 

4 metes de alta, larg.n mima de 3 metros e 4 UNO 80 400,00 32.000.00 (QUMIoo5fltos dois mil  
metes de profundidade. reais) reais) 

VALOR TOTAL 86.000,00 
(oitenta e alie mli reais) 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA 582.200,00 
- ulnhen los e sessenta e dois miii duzentos reais)- 

12 de agosto de 2019. 



CARTA PROPOSTA 

A Pregoeira da Prefeitura Municipal do Horizonte; 

Número do Pregão: 2019.07,181.SRP 

Modalidade Pregão Eletrônico 

 

Objeto: Seleção de melhor proposta para Registro de Preços visando futuras e eventuais contratações para 

Serviços de Locação de equipamentos diversos e Serviços de decoração, por ocasiões de comemorações, 

inaugurações, solenidades, datas comemorativas de interesse público ligado à Secretaria de Assistência Social 

e Trabalho e do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Horizonte/CE, conforme especificações 

contidas no Termo de Referência. 

-n- Lote 01— EXCLUSWOMKTBEPP - 
LIInU Descriçio - Unid. Quaot. Valor unitário Valor total RS 

-c - --u--- RS -- 
CI PALCO DE PEQUENO PORTE: (6 metros de tINO lO 115 2.800.00 R5 118.000,00 

comprimento, 4m de fundo e S metros (DOIS MIL E (VINTE OITO 

altura do solo). Piso em plataforma de OITOCENTOS MIL REAIS) 

alumínio e compensado naval,
REAIS) 

acarpetado, elevado em até 1 m do solo. 
Coberta com lona anti-chamas de anti• 
raios uv, com capacidade para sustentar 
equipamentos de som e luz de pequeno 
porto. Guarda-corpo de fundo do palco. 
Escadas de acesso com corrimão. 
Fechamento da "saia do palco em 
madeira ou tecido. 

02 PALCO DE MÉDIO PORTE: (10 metros de UND 2 14$ 10.000,00 R$ 20.000,00 
6m de fundo e 6 metros altura do solo). (DEZ MIL (VINTE MIL 

Piso em plataforma de alumínio e REAIS) REAIS) 

compensado naval, acarpetado, elevado 
em 1 m do solo. Coberta com lona anti-
chamas de anti-raios uv, com capacidade 
para sustentar equipamentos de som e 
luz de médio porte. Guarda-corpo 
circundando laterais. Guarda-corpo de 
fundo do palco, 02 escadas de acesso 
com corrimão anexadas. Fechamento da 
"saia" do palco em madeira ou tecido. 

03 LOCAÇÃO DE TOLDO: 10 metros x 10 UND 5 1(5 2.800,00 1(5 14.000,00 

metros coberto com lona tipo night & day (DOIS MIL E (QUATROZE 

com 2,5 metros de pé direito. OITOCENTOS MIL REAIS) 
REAIS) 

04 LOCAÇÃO DE TOLDO 5 metros x 5 metros UNO 10 1(5 2.000,00 RS 20.000,00 
coberto com lona tipo night & day com (DOIS MIL (VINTE MIL 

2,5 metros de pé direito. REAIS) REAIS) 

05 LOCAÇÃO DE PALCO MODULAR em UNO 10 1(5 8.000,00 1(5 80.000,00 

estrutura tubular, com montagem e (OITO MIL (OITENTA 

desmontagem, com as seguintes REAIS) MIL REAIS) 

especificações: dimensões de 8 metros de 





PQ 

ILc 

Li&o&ÀMPEocoNco'RRENcIA 1 

Descrição Valor unitário 
R$ 

canal, 2 amplificadores de 4,000W, RMS  

2 ohrns4 02 )uppiIflcadores de 2.000
3110 k, 

W RMS 4 oliWs>,2 amplificadores de, 
1.000 W RMS 4 oh9s, sideflil estéreo, 
ativo de 3 ou 4 vias, 6 spots Ionitores 
com 2 vias passivas com sensibilidades 
acima de 100 D WM tóm auto fa,iantes 
de 15" " mlcrofo7s specíf?c9$ para 
bateria acústica com 3 .,Iiàrofones 
compensadores.7K1t de 5 microfones 
específicos pa% percusso,4ap,. deck 
duplottø play, )viD, * direct Box, sistema 
de AC compatível com equipamento 
solicitado'com proteção em orracflada( 
com tensão de 200 e 100 V. Aterramento 
com vara de cobre de 1,5 m 1-1 

VALOR TOTAL DO LOTE 02 R$ 85.000,00 (OITENTA E CINCO MIL REAIS) 

rr - %ote 03— EXCLUSIVO MLEEPWE 
item Descrição Unid. Quant. Valor unitário S'aior total RS 

- - -- RS 
0* ILUMiNAÇÃO COLORIDA DE PEQUENO SERYS 5 R$ 2.0011.00 R$ 10.000,00 

PORTE - composto de - 16 refletores par (DOIS MIL (DEZ MIL 

ied, 01 controlador dmx com 128 canais REAIS) REAIS) 

24 faders por página; 01 máquina de 
fumaça dmx de 3000w; 

VALOR TOTAL DO LOTE 02 fl I0.000.00 (DEZ MIL REAIS) 

nLoteO4t EXCLUSIVO MEEEPP 
Item Descrição Unid. Quant. Valor unitário Valor total RS 

R5 - 
01 LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE: HORA 24 RS 100,00 R$ 2.400,00 

tipo paredao, com no mínimo 10 auto (CEM REAIS) (DOIS Mil, E 

falantes de 15", para frequências médias QUINIIENTO 

e agudas.
5 REAIS) 

VALOR TOTAL DO LOTE 03 tS 2.400,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) 

i5tUSw0ME E EPF- - 
Item flcscriçlo Unid. Quant. Valor unitário Valor total RS 

01 Locação de Gerador de 180 10/A, UND 5 R$ 2.800,00 R$ 14.000,00 

silenciado, aterrado. 220/380 Volte, (DOIS MIL (QUATORZE 

abastecido, com operador técnico para OITOCENTOS MIL REAIS) 

funcionamento de 12 horas diárias.
REAIS) 

VALOR TOTAL DO LOTE 05 U 14.000,00 (QUATORZE MIL REAIS) 

Valor total RS Unid. Item Quant. 



Valor Global da Proposta: 836.166,80 (OITOCENTOS E TRINTA E SEIS MIL CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E 

OITENTA CENTAVOS). 

Prazo de Execução: dos serviços conforme os termos do Edital; 

Prazo de validade da Carta Proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, conforme estabelecido em edital): 

-Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas Incidentes sobre a execução dos 

serviços referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação. 

-Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisites de habilitação e que 

nossa Carta Proposta está em conformidade.com  as exigências do instrumento convocatório (edital). 

FORTALEZA, 12 DE AGOSTO DE 2019. 

03 LOCAÇÃO DE PISCINA: contendo bolinhas UNI) 80 R$ 200,00 RS 16.000,00 

medindo 2 x 2 x 2 para recreação de (DUZENTOS (DEZESEIS 

crianças de até 5 anos, produzido com REAVEn<REAIS 

material resistente, solda reforçada e 
paredes seguras em suas extremidades j tYçJ 

garantindo alta durabilidade e seguranya  
as crianças. 

04 LOCAÇÃO TOBOGA: inflável com no UND 80 R$ 200, ' " 16.000,00 

mínimo 4 metros de altura, largura (DUZENTOS (DEZESEIS 

mínima de 3 metros e 4 metros de REAIS) MIL REAIS 

profundidade. 
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 64.000,00 (SESSENTA E QUATRO MIL REAIS) 



o, P 

A COMISSÃO PERMANENTE DE PREGOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE 

PROPOSTA DE PREÇOS 

PREGÃO ELETRÔNICO N2  2019.07,18.2 — SRP 

OBJETO: Seleção de melhor proposta para Registro de Preços visando futuras e eventuais contratações para Serviços de I.ocaçAo de 
equipamentos diversos e Serviços de decoração,  por ocasiões de comemorações, inaugurações, solenidades, datas comemorativas de 
interesse público ligado à Secretaria de Assistência Social e Trabalho e do Fundo Municipal de Assistèncla Social do Município de 
Horizonte/CE, conforme especificações contidas no Termo de Referência. 

LOTE 02 ~tCÂ—tOLi1
'k 

TEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTVI UNITÁRIO VI TOTAl. 
IDADE 

3 

 LOCAÇÂ/) DE SONORIZAÇÂO DE PEQUENO 
PORTE:7mposta de uma mesa d9om de ló canais r 
másteres, 2 submasrs.'2 mayeres, equalizador gráfico 
estéreo 1/3/8 "Q" coytante 4 canais de Cates 'ÓBX " 
Klark,SS ~u similar, Sistema de PA 4 vias ativas" 
composç3s de 4 alto-falantes de 18" 100 watts RMS

R$ 1.500,00 (- 
R$ 30.000,00 1. 

graves, 2 caixas dc 3 vias (ara médiope altas frequências UM MIL E 
de sensibilidade acima de 110 DB W/M,or cnal, '2 UND 20 QUINHENTOS

TRINTA MIL 

amplificadores de 4.000W RMSf OHMS, ativo de 3 ou V / REAIS-)
REAIS) 

4 vias(í microfone SM 58'sem fio/3 picroíones 
dinâicos para voz 2v! 58, (ape deck duplo, CD Øay, 
MD, 8 direct Box, si, ema de AC compatível ,çom 
equipamento solicitado 5pm proteção emborrachado, com 
tensão d 220 a 110 V, aterramento com vara de cobre de 
1,5 m.-' 
L0CAÇÂ,p DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO 
PORTE: composta de 1 mesa de som de 24 cana) 
másteres,'4,submasteres(quafizador gØfico,çstère de7 
1/3/8 "Q" constante,18 canais de Cates DBX, klark, BSS 
ou similar, t&emp de PÁ., com 4 vias acyas,'omposcas 
de 8 auto falantes de 18" 100 watts RIAS graves, '4 caixas 
de 3 vias para médias e als frequênyias de sensibilidade R$ 3.200,00 (- 

R$ 16.000,00 (- acima de tIO DB W/M por canal, 2 amplificadores de 

2 4.000 W, RMS 2 ohms, 2 amplificadores de 2.000 W TRÊS MIL E 

RMS 4 ohms'2,pmplificadores dc 1.009W RMS 4 ohms,' UND 5 DUZENTOS
DEZESSEIS MIL 

sideflll estéreo, ativo/de 3 ou 4 vias, 6 spots monitores v REAIS-)
REAIS-) 

com 2 ,ias passivas com sensibilidades acima de 100 DB 
W/M com auto falantes de 15" 2 microfones específicos 
para bateria acústico'om 3 microfones compe,psadores, 
Kit de9microfon espeçificos para percyssão, tape deck 
duplo, CD ,play, MD, 8 direct Box, sema de AC 
compatível com equipamento solicitado co ,zn proteção 
emborrachada, com tensão de 200 c 100 V. Aceramento 
com vara de cobre de I,5 m. / 

VALOR TOTAL DO LOTE 02 R$ 46.000,00 (-QUARENTA E SEIS MIL REAIS-) 1 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA LOTE 02: R$ 46.000,00 (-QUARENTA E SEIS MIL REAIS-) 



ii$çf0 da lei n°  

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, 14 .nos, fiscais e 

comercias, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, 

inclusive a margem de lucro. 
O licitante declara Que cumpri os requisitos legais para qualificação como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nas condições do 
estatuto nacional da microempresa e empresa de pequeno porte, instituindo pela Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e 
lei 147/2014, em especial quando ao seu art. 30, e que estão aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da 
referida Lei complementar, e que não se enquadra nas situações relacionadas no §40  do art. 30  da citada Lei complementar 

O licitante declara que responde por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referente a realização dos eventos, caso 

venha a ser contratado. 

O licitante informa a condição de m'croempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) que fazem jus ao tratamento diferenciado da Lei 
Complementar n° 123/2006 e suas alterações posteriores. 

O nte declara que da ciência clara de todos os termos do edital e seus anexos, em especial quanto à especificação dos 
se iços e as condições de participação, competição, julgamento e formalização da ata de registro de preços, bem como a 
aceitação e sujeição integral às suas disposições e à legislação aplicável, notadamente ao Decreto Federal N2  7.892, de 23 de 
janeiro de 2013. às Leis Federais n2 10,520/02 e 8.666/93, alterada e consolidada. 

12 de AGOSTO de 2019 

. 
te 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) dias a contar da data de recebimento da proposta, de acor 
10.520/2002 

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME OS TERMOS DO EDITAL. 
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CARTA PROPOSTA 

Número do Pregão: PREGÃO ELETRÕNICO N.2 2019.07.18.2 - SRP 

Objeto:

4, 
Objeto: Seleção de melhor proposta para Registro de Preços visando futuras e eventuai? 

contratações para Serviços de Locação de equipamentos diversos e Serviços de decoração, por 

ocasiões de comemorações, inaugurações, solenidades, datas comemorativas de interesse 

público ligado à Secretaria de Assistência Social e Trabalho e do Fundo Municipal de 

Assistência Social do Município de Horizonte/CE. 

Lote 01- EXCLUSIVO ME E EPP 
ITEM ESPECIFICAÇÃO (iND QTE VALOR UNT. VALOR TOTAL 

01 PALCO DE PEQUENO PORTE: (6 metros de (iND 10 R$ 1.700,00 R$ 17.000,00 
comprimento, 4m de fundo e 5 metros altura do (Mil e (Dezessete mil 
solo). Piso em plataforma de alumínio e setecentos reais) 
compensado naval, acarpetado, elevado em até

reais 1 m do solo. Coberta com lona anti-chamas de 
anti-raios uv, com capacidade para sustentar 
equipamentos de som e luz de pequeno porto. 
Guarda-corpo de fundo do palco. Escadas de 
acesso com corrinio. Fechamento da 1sa1a" do 
palco em madeira ou tecido. 

02 PALCO DE MÉDIO PORTE: (10 metros UNO 2 R$ 2.000,00 R$ 4.000,00 
comprimento de 6m de fundo e 6 metros altura (Dois mil reais) (Quatro mil 
do solo). Piso em plataforma de alumínio e reais) 
compensado naval, acarpetado, elevado em 1 m 
do solo. Coberta com lona anti-chamas de anti- 
ralos uv, com capacidade para sustentar 
equipamentos de som e luz de médio porte. 
Guarda-corpo circundando laterais. Guarda- 
corpo de fundo do palco. 02 escadas de acesso 
com cortimk anexadas. Fechamento da saia' 
do palco em madeira ou tecido. 

03 LOCAÇÃO DE TOLDO: 10 metros x 10 metros UNO 5 R$ 1.000,00 R$ 5.000,00 
coberto com lona tipo night & day com 2,5 (mil reais) (Cinco mil reais) 
metros de p4 direito. 

04 LOCAÇÁO DE TOLDOS metros *5 metros coberto UNO 10 R$ 800,00 R$ 8.000,00 
com lona tipo night & day com 2,5 metros de Pé (oitocentos (oito mil reais) 
direito, reais) 

05 LOCAÇÃO DE PALCO MODULAR em estrutura UNO 10 R$ 1.700,00 R$ 17.000,00 
tubular, com montagem e desmontagem, com as (mil setecentos (Dezessete mil 
seguintes especificações: dimensões de 8 metros reais) reais) 
de frente por 4 metros de fundo e com altura do 
chão ao palco de 0,50 cm e do palco ao teto 4,6 
metros, coberto em telha de zinco ou lona tipo 
nlght&day, com piso acarpetado e escada de 
acesso com corrimlo 

06 LOCAÇÃO DE GRID BOX TRUSS TIPO 030: METRO 400 R$ 40,00 R$ 16.000,00 
Estrutura de coluna em grld boxtruss de forro (Quarenta (Dezesseis mil 
e/ou alumínio, trançado, com encaixes para

reais) reais) 
parafusos coincidentes nas laterais, peça mínima 
de lmt. (metro linear) 

07 LOCAÇÃO DE DISCIPLINADOR com montagem e (iND 200 R$ 30,00 R$ 6.000,00 
desmontagem de estrutura em feno, tipo grade. (Trinta reais) (seis mil reais) 
medindo 2,5 metros *1.0 metro. 

 



ot PREC. 
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VALOR TOTAL DO LOTE 01- R$ 73.000,00— Setenta e três mil reais 

  

    

Lote 04- EXCLUSIVO ME E EPP 

Lote 02- EXCLUSIVO ME E EPP 
ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTE VALOR UNT. VALOR TOTAL 

01 LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE: JND 20 R$ 2.00000 R$ 20.000,00 
composta de um).mesa de som de 16 canais mhteres,' (dois mil reais) (vinte mil reais) 
2 submasts.2 rnasteres4uaiizador áfico esto_ v 
11318 Q constante, ica 9i5de GatesbBX,4ar1ç 05$ 
ou similar.'Çistema de PÁ 4 vias ativas.íom)lostas 
de 4 alto-faites de 18" 0Owatts RMS graves, 2 caixas 
de 3 vias para médios e altas fre3pências de 
sensibilidade acima de 110 00 WIM canal. 2 
ampliflcagores de 4.000 W RIAS 2 OHMS,)tivo de 3 ou 
4 vias,'í mjcrofone SM 58_ sem fio, 3 mofones 
dinàmicos $Iara voz $M 58,-tape deck duplo, CD play, 
MD,1 direct Bo)ç415t9a de AC compativel corn, 
equipamento sokcitado'Eàm,proteçao emborrachado, 
com tensao de 220 a 110 V, atcrramento com vara de 
cobre de 15m.7 

02 LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PO4tTE:'UND 5 R$ 3.000,00 R$ 15.000,00 
composta de 1 mesa de som de 24 canais inástres,

v J' (três mil reais) (quinze mil 
submastere) equalizaot.r grillco ejjéreo de 1/3/8 "' reais) 
constante,'% canais de Gatos tW,rkBSS ou similar," 
sistemas de PÁ com 5.ias duas, compostas de 8 auto 
falantes de 18" 700 watts RMS graves. 4 caixas de 3 vias 
para médias e altas freqüêpclas de sensibilidade acima 
de 110DB W1 por canal,) amplificadores de 4.000W, 
RMS 2 ohms, 2 amplificadores de 2.000W RMS 4 
2 ampli$adores de 1.000 W RMS 4 ohms('sidefihl 
estéreo, ativo fte 3 ou 4 vias, 6 spols monitores com 2 
vias passivas fom sensibiades acima de 100 DO WM 
com auto falantes de 15" 2 microfones ospeciflcos pita 
bateria acústico tom 3 microfones compensa5ores. Kit 
de 5 mjçrofones e»ecfflcos para pera2s3o, tape deck' 
duplot'CD play, 'MD. /3 dlrect Box, sistema de AC 
compatível com equipamento solicitado com proteçio 
emborrachada, com tensio de 200,y 100 V. 
Aterramento com vara de cobre de 1,5 m. 

VALOR TOTAL DO LOTE 02- R$ 35.000,00 - Trinta e cinco mil reais 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND CITE VALOR UNT VALOR TOTAL 

01 LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE: tipo HORA 24 R$ 500,00 R$ 12.000,6', 

paredão, com no mínimo 10 auto falantes de (quinhentos (dose mil real,,.  

15, para freqüências médias e agudas. reais) 

VALOR TOTAL DO LOTE 04- R$ 12.000,00— dose mil reais 



VALOR TOTAL GLOBAL DESTA PROPOSTA: liS 435.000,00 (Quatrocentos e trinta e cinco mil 

reais). 

Prazo de Execução: Conforme termos do edital; 

Prazo de validade da Carta Proposta: 90 (noventa) dias. 

Declaro que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a 

execução dos serviços referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à 

execução do objeto desta licitação. 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisites de 

habilitação e que nossa Cana Proposta está em conformidade, com as exigências do 

Instrumento tonvocatório (edital). 

Data: 12 de agosto de 2019 

como evento a ser realizado por 'ada secretaria. tV 
o, 
o 
1' 

VALOR TOTAL DO LOTE 07- R$ 20.000,00— Vinte mil reais J 

. 
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PREGÃO ELETRÔNICO 2019.07.18.2-SRP 

coMissÃo PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presidente Cutelo Branco, no 5100—Centro - CEP: 62.880-060 Horizonte CE 
Fone: (85)3336.1434 



CARTA PROPOSTA 

Pregão Eletrônico N°2019.07.18.2- SRP 

Objeto: Seleção de melhor proposta para Registro de Preços visando futuras e 
eventuais contratações para Serviços de Locação de equipamentos diversos e 
Serviços de decoração, por ocasiões de comemorações, inaugurações, 
solenidades, datas comemorativas de interesse público ligado à Secretaria de 
Assistência Social e Trabalho e do Fundo Municipal de Assistência Social do 
Município de Horizonte/CE, conforme especificações contidas no Termo de 
Referência. 

•PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de inicio para execução dos serviços será de 10 (dez) dias, a contar da data 

do recebimento da ORDEM DE SERVIÇO 

PRAZO DA VALIDADE DA CARTA DE PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS (CONFORME 
ESTABELECIDO EM EDITAL) 

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídos todas as despesas incidentes sobre a execução dos 
serviços referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação. 

Declaramos para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa 
Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital). 

Fortaleza, 09 de agosto de 2019. 

LOTE -3— EXCLUSIVO MEEEPP 

Item Especificação llnid.
Quant. Valor Unit. Valor Total 

Média Estimado 

IUMINAÇÁO COLORIDA DE 

PEQUENO PORTE composto de - R$2.000,00 R$10.000,00 

1 16 refletores par Ied. 01 controladores SERV 5 (DOIS MIL (DEZ MIL 

dmx com 128 canais 24 faders por REAIS) REAIS) 

página; 01 máquina 

de fumaça dmx de 3000w; 

VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 3 R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) 



À PREGOEIRA DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE 
PREGÃO ELETRÔNICO N°  PE 2019.07.18.2-SRP 

10_  

CARTA PROPOSTA 

OBJETO: Seleção de melhor proposta para Registro de Preços visando Muras e eventuais 
contratações para Serviços de Locação de equipamentos diversos e Serviços de decoração, por 

ocasiões de comemorações, inaugurações, solenidades, datas comemorativas de interesse 
público ligado à Secretaria de Assistência Social e Trabalho e do Fundo Municipal de Assistência 
Social do Município de Horizonte/CE. 

LOTE 01 -EXCLUSIVO MEIEPP 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUAIIT 
UNITÁRIO 1 TOTAL P1 EXTENSO 

VALOR R$ 

UND 2 2 

3 

4 

5 

6 

7 

PALCO DE PEQUENO PORTE: (6 melros de 
comprimento, 4m de fundo e 5 metros altura do 
solo). Piso em plataforma de alumínio e 
compensado naval. acwpelado. Sendo em até 1 
m do solo. Coberta corri Dl lona a.t-ctwnas de 
anti-raios liv. com  capacidade para sustentar 
equipamentos de som e luz de pequeno porte. 
Guarda-corpo de fundo do palco. Escadas de 
acesso com corrimão. Fechamento da 'saia' do 
palco em madeira ou tecido. 
PALCO DE MÉDIO PORTE: (10 metros de 
compfl'nento, 6m de fundo e 6 metas altura do 
solo). Piso em plataforma de altnlrSo e 
compensado naval, acarpelado. elevado em 1 m do 
solo, coberta com lona 02 anthcliamas de anti- 
ralos liv, com capacidade para sustentar 
equipamentos de som e luz de médio porte. 
Guarda-corpo circundando laterais. Guarda-corpo 
de fundo do palco. 02 escadas de acesso com 
contnáo anexadas. Fechamento da 'saia' do palco 
sol madeira ou tecido. 
LOCAÇÃO DE TOLDO: lO metros x 10 metros 
coberto com lona tipo night & day com 2. 5 metros 
de pé direito. 
LOCAÇÃO DE TOLDOS metros x 5 metros coberto 
lo com lona tipo Sght & day com 2.5 metros de pé 
1 UND 10 disto. 
LOCAÇÃO DE PALCO MODULAR: em es1n4tn 
tubular, com rnontags'n e desmontagem. com  es 
seguintes especificações: rensões de 8 metros 
de 05 frente por 4 metros de fundo e com altura do 
chão ao palco de 0.50 cm e do palco ao teto 4,6 
matos, coberto 'em telha de zinco ou lona tipo 
nght&day. com  - acarpetado e escada de 
acesso com cornão. 
LOCAÇÃO DE GRJD BOX TRUSS TiPO 030: 
Estrutura de coluna em gnd boxtnjss de ferro e/ou 
alumínIo, trançado, com encaixes para parafusos 
coincidentes nas laterais, peça mínima de im, 
(metro linear) 
LOCAÇÃO DE DISCIPLINADOR: com montagem e 
dessnontagem de estrutura em feno, tipo grade, 
med,ndo 2,5 metros * 1,0 metro. 

UNO lo 1.500,00 15,000,00 
(ml e 

reS) 

(quinze ml 

3.500.00 7.000.00 
(três mil e 
-os 

reais) 

(setenW 
riaM) 

UNO 5 1500,00 7.500.00 

UNO 10 500,00 5.000,00 
(quinhentos 

teSa) 
(cinco ml 

UNO 10 2.000.00 20.000,00 (dois eS (vinte eS 
reais) 

M 50,00 20.000,00 -la (vinte ml 
reais) 

UND 200 35.00 7.000,00 
(tinta e cinco 

reais) 

VALOR TOTAL 61.500,00 
oUseM e um mil e Quinhentos riais) 

LOTE 02 - EXCLUSIVO MEiEPP 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNO QUANT VALOR R
UNITÁRIO TOTAL P1 EXTENSO 

LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO 
PORTE: composta de urna mesa de som de 16 
canais mêsteres. 2 su)iasteres. 2 mesteres. 
equalizador grafico estéreo 1/3/8 'O' constante, 4 
canais de Cates OBX. klarlç. BSS ou simdar, 
Sistema de PA com 4 vias ativas, compostas de 4 
alto-falantes do 18" 700 watts RMS graves, 2 caixas 
de 3 vias para médios e altas frequências de 

r-
  
-gj
 

20 1.500.00 

7" 

3® 
 

(trinta mil 



2 

sensibilidade acima de 110 06 W/M por canal. 2 
amplificadores de 4.000W RMS 2 OHMS. ativo de 
3 Ou 4 vias, 1 microfone $M 53 sem tio. 3 
microfones dinâmicos para voz SM 58. tape deck 
duplo, CD play, MD. & dlrect Box, sistema de AC 
compatível com equipamento solicitado com 
proteção emborrachado, com tensão de 220 a 110 
V, aleiTamento com varado cobro de 1,5 m. 
LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÀO DE MÈDIO 
PORTE: composta de 1 musa do som de 24 ceaS 
másteres. 4 submasteres. equalizador gráfico 
estéreo de 1/3/8 0 constante. 8 canais de Gatos 
DBX. kiark, BSS ou snlar, sistemas de PA com 4 
vias ativas. compostas de 8 auto falantes de 18' 
700 watts RMS gravem, 4 caixas de 3 vias pata 
mOdas e altas frequências sensibilidade acima de 
110 DB WiM por canal. 2 amplificadores de 4000 
W. RMS 2 ohms. 2 amplificadores de 2.000W RMS 
4 ohms, 2 amplificadores de 1,000W RMS 4 ohms. 
sidetiui estéreo, ativo de 3 ou 4 vias, 6 spots 
monitores com 2 vias passivas com sensibilidades 
acima de 100 DB W/M com auto falantes de 15' 2 
microfones específicos para bateria acüstico com 3 
microfones compensadores. Kit de 5 microfones 
específicos para percussão, tape deck duplo. CD 
play. MD. 58 direct Box, sistema de AC compatível 
com equipamento solicitado com proteção 
emborrachada com 1eis4o do 200 e 100 V. 
Aiecrwnento com vara de cobre de 1.5 m. 

4, 

UNO 5 2.500.00 12.500.00 
(dois md e 
quinhentos 

"ais) 

(doze mi e 
quinhentos 

reais) 

VALOR TOTAL  42,50000 
(Quarenta e dois mia quinhentos nata) 

LOTE 03 - EXCLUSIVO MElEfl 

ITEM 
VALOR RI 

ESPECIFICAÇÃO 

ILUMINAÇÃO COLORIDA DE PEQUENO PORTE 
- composto de - 16 refletores par ltd. 01 
controlador dmx com 128 canais 24 federa por 
página: Dl m09u1ne de fumaça dmx de 3000w1  

SER4 5/ 

UNO OUANT 

VALOR TOTAL 

UNITARIO 

1.200.00 

6.000,00 

6.000.00 

TOTAL 

(mi e 
duns 

re&s) 

P1 EXTENSO 

(seis mil 
reais) 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 

(sois mil nela) 
LOTE 04-EXCLUSIVO ME/EPP

VALOR R$
SO P1  EXTENSO UNO  QUMIT  UNITÁRIO  TOTAL

(dezenove 
(oitocentos mil e 

H 

 1 

24 800.00 19.200,00 _a, duzentos 
reais) 

LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE: tipo 
1	 paredio, com no rninlmo lO suo falantes de 15. 

pata frequências mnêdiae e agudas. 

VALOR TOTAL  19.200,00 
dszenon aSia &szsnios nata 

VALOR TOTAL 7.500,00 
jota mil, quinhentos real, 

3 

(oitenta e 
(vinte e cinco sete mil e 

reais) quinhentos 
reais 

KG 1 3500 25.00 81.500.00 

SERVI 60 4 1.500,00 90.000,00 

LOTE 05-EXCLUSIVO MESIEPP 
FIEM ESPECIFICAÇÃO UNO QUANT VALOR RI 

UNITARIO TOTAL P1 EXTENSO 
LOCAÇÃO de Gerador de 180 KVA. silenciado, (moa (sete mil e aterrado. 220/3880 Volts, abastecido, com UNO 5 1.500,00 1.500,00 quinhentos quinhentos operador técnico para funcionamento de 12 horas reais) reais) diárias. 

LOTE 06-AMPLA CONCORRÊNCIA 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNO QUANT VALOR RI 
UNITÁRIO TOTAL P/ EXTENSO 

SERVIÇOS DE DECORAÇÃO-.  do p.tMen4. com (trinta mil 1 5.000 balões conforme projeto a w apresentado UM) 30 1.000,00 30.000.00 (mi reais) reais) de acorda wn evento a sem reatado. 
SERVIÇOS DE DECORAÇÃO: de ambiente co'" (dois md (seceata 2 10.000 b.Iõss conformo projeto a ser apresentado UNO 35 2.000,00 70.000,00 ,e mil reais) de acordo com o evento a ser realizado. 

(mil e (noventa quinhentos 
reais)

mil reat) 1 

SERVIÇOS DE DECORAÇAO: de ambiente em 
malha, de acordo com os locais Indicados para 
cada evento conforme projeto a ser apresentado de 
acordo com o evento a ser realizado. 
SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO: com arranjo 
Floral com flores tropicais, com lm de 
comprimento por 70 cm de altura conforme projeto 



VALOR TOTAL. 1 40.000,00 
(quarenta mil reais) 

LOTE 05 EXCLUSIVO MEFEPP 
VALOR RI 

P1 EXTENSO ITEM UANT UNITÁRIO 1 TOTAL 

4 

3 

2 

1 

ao 

60 

400,00 

300.00 

200.00 

200,00 

32.000,00 

24.000.00 

16.000,00 

16.000.00 

68.000,00 
(oitenta e oito mil reais) 

UND 80 

VALOR TOTAL 

LOCA O DE CAMA E TlCA: montada em 
estrutura de feno tubuluar com lona elástica com UND 
área misna de 4.30 m' 
LOCAÇÃO DE CASTELO: tipo pia-pia medindo 
4 x 4 m cnn altura minine de 3 metio. com  
proteção lateral de telas em nlon, saqan em suas 
extremidades, garantindo alta dursbdldade e 
segurança as cnancas. 
LOCAÇÃO D€ PISCIN& cortando belÉM.. 
medindo 2x2x2 para recreação de crença de até 5 
anos, produzido com material resistente, solda 
reforçada e paredes seguras em sues 
extremidades garantindo alta durabilidade e 
segurança as  crianças.  
LOCAÇÃO TOBOGÀ: inflável com no mínimo 4 
metros de altura, largura mínima de 3 metros e 4 
metros de profundidade. 

(duzentos 
reais) 

(nz.ntos 
real.) 

(&dzerbs 

(qua&ocentos 
mais) 

(dezesseis 
mil reais) 

(vinte e 
quatro mil 

reais) 

(dezesseis 
Ml reais) 

(finta e 
dois mil 
reais) 

UND 

UND 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA 562.200,00 
(quinhentos e sessenta e dois mil  duzentos reais) 

PRAZO DE EXECUÇÃO: Conforme edital/ordem de serviços 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme disposto no edital; 

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

Declaramos Que nos valores propostos estão incluídas todas as despesas necessárias à 
execução dos serviços. Inclusive as relacionadas com: encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários e outros: tributos, taxas, tarifas, emolumentos, licenças, alvarás multas e/ou 
quaisquer infrações, deslocamento de pessoal, alimentação, hospedagem, combustível; seguros 
em geral, da infortunísilca e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados 
a Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços, 
inclusive a margem de lucro; 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de 
habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento 
convocatório; 

12 de agosto de 2019. 

r 

LOTE 07 - EXCLUSIVO MEIEPP 
VALOR RI ITEM ESPECIFICAÇÃO UND oumi' UNITÁRIO TOTAL. P1 EXTENSO 

SERViÇO DECORADOR; Profissional capacitado 
para execução dos serviços solicitados. O mesmo 
deverá apresentar no mínimo 03(trés) pro$to.. 
para cada evento programado pela secretaria. onde DIÁRIA 40 1.000,00 40.000,00 (mirsal) serão avaliados e selecionados pela solicItante com mil reaiís) 
a posterior emissão da ordem do execução do 
serviço, incluso alimentação e transporte de acordo 
com o evento a ser realizado por cada secretaria. 



CARTA PROPOSTA 

A Pregoeira da Prefeitura Municipal do Horizonte; 

Número do Pregão: 2019.07.18.2-SRP 

Modalidade Pregão Eletrônico 

Objeto: Seleção de melhor proposta para Registro de Preços visando futuras e eventuais contratações para 

Serviços de Locação de equipamentos diversos e Serviços de decoração, por ocasiões de comemorações, 

inaugurações, solenidades, datas comemorativas de interesse público ligado à Secretaria de Assistência Social 

e Trabalho e do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Horizonte/CE, conforme especificações 

contidas no Termo de Referência. 

Item Descrição Unld. Quant. Valor unitário valor total R$ 

I: 01 PALCO DE PEQUENO PORTE: (6 metros de UND lO 1(5 2.800,00 R528.000,00 

comprimento, 4m de fundo e 5 metros (DOIS MIL E (VINTE OITO 

altura do solo). Piso em plataforma de OITOCENTOS MIL REAIS) 

alumínio e compensado naval,
REAIS) 

acarpetado, elevado em até 1 m do solo. 
Coberta com lona anti-chamas de anti-
raios uv, com capacidade para sustentar 
equipamentos de som e luz de pequeno 
porto. Guarda-corpo de fundo do palco. 
Escadas de acesso com corrimão. 
Fechamento da "saia' do palco em 
madeira ou tecido. 

02 PALCO DE MÉDIO PORTE: (10 metros de UND 2 R$ 10.000,00 R$ 20.000,00 

6m de fundo e 6 metros altura do solo). (DEZ MIL (VINTE MIL 

Piso em plataforma de alumínio e REAIS) REAIS) 

compensado naval, acarpetado, elevado 
em 1 m do solo. Coberta com lona anti-
chamas de anti-raios uv, com capacidade 
para sustentar equipamentos de som e 
luz de médio porte. Guarda-corpo 
circundando laterais. Guarda-corpo de 
fundo do palco, 02 escadas de acesso 
com corrimão anexadas. Fechamento da 
'saia' do palco em madeira ou tecido. 

03 LOCAÇÃO DE TOLDO: 10 metros x 10 UNI) 5 RS 2.800,00 R$ 14.000,00 

metros coberto com lona tipo night & day (DOIS MIL E (QIJATROZE 

com 2,5 metros de pé direito. OITOCENTOS MIL REAIS) 
REAIS) 

04 LOCAÇÃO DE TOLDO 5 metros x 5 metros UND 10 RS 2.000.00 R$ 20.000,00 

coberto com lona tipo nlght & day com (0018 .mil. (VINTE MIL 

2,5 metros de pé direito.
REAIS) REAIS) 

05 LOCAÇÃO DE PALCO MODULAR em UND 10 1(5 8.000,00 RS 80,000,00 

estrutura tubular, com montagem e (OITO MIL (OITENTA 

desmontagem, com as seguintes
REAIS) MIL REAIS) 

especificações: dimensões de 8 metros de 



 

canal, 2 amplificadores de 4.000W, RMS DS 
2 ohrns, 2 02 fl amplificadores de 2.000 3 
W RMS 4 ohms, 2 amplificadores de 
1.000 W RMS 4 ohms, sideflll estéreo, ' 

ativo de 3 ou 4 vias, 6 spots monitores 
com 2 vias passivas com sensibilidades 
acima de 100 DB WM com auto falantes 
de is" 2 microfones ospecíficos para 
bateria acústico com 3 microfones 
compensadores. Kit de 5 microfones 
específicos para percussão, tape deck 

duplo, CD play, MD, 8 direct Box, sistema 

de AC compatível com equipamento 
solicitado com proteção emborrachada, 
com tensão de 200 e 100V. Aterramento 

com vara de cobre de 1,5 m 

VALOR TOTAL DO LOTE 02 R$ 85.000,00 (OITENTA E CINCO MIL REAIS) 

:ViIoupR$ 

01 ILUMiNAÇÃO COLORIDA DE PEQUENO SER" 5 R$ 2.000,00 R$ 10.000,00 

PORTE - composto de - 16 refletores par (DOIS MIL (DEZ MIL 

Ied, 01 controlador dmx com 128 canais / /
REAIS) REAIS) 

24 faders por página; 01 máquina de 
fumaça dmx de 3000w; 

VALOR TOTAL DO LOTE 02 RS 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) 

Item DesüiçlO Unid. Quant. Valor unitário Valor total R$ 
-i - R$ - 

01 LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE: HORA 24 RS 100,00 R52.400,00 

tipo paredão, com no mínimo 10 auto (CEM REAIS) (DOIS MIL E 

falantes de 15", para frequências médias
QUINHENTO 

e agudas.
5 REAIS) 

VALOR TOTAL DO LOTE 03 R$ 2.400.00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) 

- EXCLUSIVO ME E E?? 
Item -DescçIt. Unid. Quant. Valor unitário Valor total R$ 

RS 
01 Locação de Gerador de 180 10/A, IJND 5 RS 2.800.00 lis 14.000,00 

silenciado, aterrado, 220/380 Volte, (DOIS MIL E (QUATORZE 

abastecido, com operador técnico para OITOCENTOS MIL REAIS) 

funcionamento de 12 horas diárias.
REAIS) 

VALOR TOTAL DO LOTE 05 RS 14.000,00 (QUATORZE MIL REAIS) 

Lote 06— AMrI4eÕtWORRENcIA - 
Item Descrição Unid. Quanl. Valor unitário Valor total R$ 

liS 



Valor Global da Proposta: 836.166.80 (OITOCENTOS E TRINTA E SEIS MIL CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E 

OITENTA CENTAVOS). 

Prazo de Execução: dos serviços conforme os termos do Edital; 

Prazo de validade da Carta Proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, conforme estabelecido em edital): 

-Declaração de que nos preços ofertados estão incluidas todas as despesas incidentes sobre a execução dos 

serviços referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação. 

-Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisites de habilitação e que 

nossa Carta Proposta está em conformidade.com  as exigências do instrumento convocatório (edital). 

FORTALEZA, 12 DE AGOSTO DE 2019. 

03 LOCAÇÃO DE PISCINA: contendo bolinhas UNI) 80 R.S 200,00 R$ 16.000,00 

medindo 2 x 2 x 2 para recreação de (DUZENTOS (DEZESEIS 

crianças de até 5 anos, produzido com MIL REAIS 

material resistente, solda reforçada e O 

paredes seguras em suas extremidades 
garantindo alta durabilidade e seguranva  
as crianças. 

04 LOCAÇÃO TOBOGA: inflável com no UNI) 80 R 'Ci II " R$ 16.000,00 

mínimo 4 metros de altura, largura (DUZENTOS (DEZESEIS 

mínima de 3 metros e 4 metros de 14€ AIS) MIL REAIS 

profundidade. 
VALOR TOTAL DO LOTE RS 64.000,00 (SESSENTA E QUATRO MIL REAIS) 



A COMISSÃO PERMANENTE DE PREGOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE 

PROPOSTA DE PREÇOS 
9 

-o 
c 
o 

PREGÃO ELETRÔNICO N2  2019.07.18.2 - SRP 

OBJETO: Seleção de melhor proposta para Registro de Preços visando futuras e eventuais contratações para Serviços de Locação de 
equipamentos diversos e Serviços de decoração, por ocasiões de comemorações, inaugurações, solenidades, datas comemorativas de 
interesse público ligado à Secretaria de Assistência Social e Trabalho e do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de 
Horizonte/CE, conforme especificações contidas no Termo de Referência. 

LOTE 03 

  

VALOR TOTAL DO LOTE 03 R$ 10.000,00 (-DEZ MIL REAIS-) 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA LOTE 03: R$ 10.000,00 (-DEZ MIL REAIS-) 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) dias a contar da data de recebimento da proposta, de acordo corp artigo 6° da lei n° 
10.520/2002 
PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME OS TERMOS DO EDITAL. 

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comercias, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, 
inie a margem de lucro. 
O licitante declara Que cumpri os requisitos legais para qualificação como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nas condições do 
estatuto nacional da microempresa e empresa de pequeno porte, instituindo pela Lei Complementar n° 123. de 14 de dezembro de 2006 e 
lei 147/2014, em especial quando ao seu art. 31, e que estão aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da 
referida Lei complementar, e que não se enquadra nas situações relacionadas no §40  do ali. 30  da citada Lei complementar 
O licitante declara que responde por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referente a realização dos eventos, caso 
venha a ser contratado. 
O licitante informa a condição de rnicroempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) que fazem jus ao tratamento diferenciado da Lei 
Complementar n° 123/2006 e suas alterações posteriores. 
O licitante declara que da ciência clara de todos os termos do edital e seus anexos, em especial quanto à especificação dos 
serviços e as condições de participação, competição, julgamento e formalização da ata de registro de preços, bem como a 

aceitação e sujeição integral às suas disposições e à legislação aplicável, notadamente ao Decreto Federal N2  7.892, de 23 de 

janeiro de 2013, às Leis Federais nQ 10.520/02 e 8.666/93, alterada e consolidada. 

í/  

TEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDVI. UNITARIO VLTOTAL 
ADE 

•
ILUMINAÇÃO COLORIDA DE PEQUENO FORTE - / «

R$ 2.000,00
R$ 10.000,00 (- 

i composto de - 16 refletores par lcd, 01 controlador d DOIS MILmx
SERV 5 DEZ MIL REAIS-) com 128 canais 24 fadas por página; 01 máquina de REAIS-) 

fumaça Unix de 3000w; 

12 de AGOSTO de 2019 



PREFEITURA DE 
HORIZONTE 

PREGÃO ELETRÔNICO 2019.07.18.2-SRP 

COMISSÃO PflMANENTE DE PREGÃO 
Av. PrSdeide Castelo Branco, n 5100-  Ceo -  CRI': 62.880-060 liorizorne-  CE 
Fone: (95) 3336.1434 



  

 

 

 

CARTA PROPOSTA 

  

Pregão Eletrônico N° 2019.07.18.2- SRP 

Objeto: Seleção de melhor proposta para Registro de Preços visando futuras e 
eventuais contratações para Serviços de Locação de equipamentos diversos e 
Serviços de decoração, por ocasiões de comemorações, inaugurações, 
solenidades, datas comemorativas de interesse público ligado à Secretaria de 
Assistência Social e Trabalho e do Fundo Municipal de Assistência Social do 
Município de Horizonte/CE, conforme especificações contidas no Termo de 
Referência. 

PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de inicio para execução dos serviços será de lO (dez) dias, a contar da data 

do recebimento da ORDEM DE SERVIÇO 

PRAZO DA VALIDADE DA CARTA DE PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS (CONFORME 
ESTABELECIDO EM EDITAL) 

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídos todas as despesas incidentes sobre a execução dos 
serviços referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação. 

Declaramos para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa 
Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital). 

Fortaleza. 09 de agosto de 2019. 

- LOTE -4— EXCLUSIVO MEEEPP T T: 

Item Especificação Unid.
Quant. Valor IJnit. Valor Total 

Media Estimado 

LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO R$1.920,00 

VOLANTE: tipo / / R$80,00 (HUM MIL E 
1 Paredào, com no mínimo lO autofalantes de HORA 24 (OITENTA NOVECENTO 

15", para REAIS) SE VINTE 

frequências médias e agudas. REAIS) 

VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 4 R$1.920,00 (HUM MIL E NOVECENTOS E 
VINTE REAIS) 



e 

LUí 

 

 

CARTA PROPOSTA 

   

(mil e 
quinhentos 

reais) 

(trinta mil 
reais) 

LOTE O EXCLUSIVO MEIEPP 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNO QUANT VALOR R$ 
UNITÁRIO TOTAL P1 EXTENSO 

PALCO DE PEOUENO PORTE: (6 metros de 
comprimento, 4m de fundo e 5 metros altura do 
solo). Piso em plataforma de alumínio e 
compensado naval. acarpetado, eievaoo em até 1 
m do solo. Coberta com 01 lona anti-chamas de (mãe 

UNO lO 1.500,00 15.000,00 quinhentos (quinze ml anti-raios w. com  capacidade para S~ reais) reais) equipamentos de 5~e luz de pequeno pode. 
Guarda-corpo de fundo do palco. Escudes de 
acesso com corrimão. Fechamento da '.aW do 
palco em madeira ou tecido 
PALCO DE MÉDIO PORTE. (ID melros de 
comprimento. 6m de fundo e 6 metros altura do 
solo). Piso em plataforma de atuminio e 
compensado naval, acarpelado, elevado em 1 m, do 
solo. Coberta com lona 02 anti-chamas de anti- (três mil e 

2 ralos uv, com capacidade para sustentar UNO 2 3.500,00 7.000,00 quinhentos (*e ml 
equipamentos de som e luz de médio porte. reais) reais)  
Guarda-corpo circundando laterais, Guarda-corpo 
de fundo do palco, 02 escadas de acesso com 
corrimão anexadas. Fechamento da 'seiC do palco 
em madeira ou tecido. 
LOCAÇÃO DE TOLDO: 10 metros x 10 metros (mil e (seie mil e 

3 cobeito com lona tipo night 4 day com 2. 5 metros UNO 5 1J00,00 1.500,00 quinhentos quinhentos 
de pé direito, reais) reais) 
LOCAÇÃO DE TOLDO 5 metros x 6 metros coberto (quinhentos (cinco mil 4 10 com lona tipo right & day com 2.5 metros de p6 UND 10 500,00 5.000.00 reais) reais) 1 UNO 10 direito. 
LOCAÇÃO 0€ PALCO MODULAR: em estsuttn 
tubular, com montagem e desmontagem. com  a 
seguintes especitcaçtes: dimensões de 8 melros 
de 05 frente por 4 metros de fundo e cai' aflua doUND 10 2.000.00 20.000.00 ( mil (vble mil 
chão ao palco de 0.50 an e do peido ao teto 4,5 reais) reais) 
metros. coberto 'em teta de zinco ou lona to 
n:ght&day, com piso acampetado e escada de 
acesso com covfln&o. 
LOCAÇÃO DE CRIO BOX TRUSS TIPO 030: 
Estrutura de coluna em grid boxtruse de ferro ratou 

6 alumínio, trançado, com encaixei para parafuso. M 400 50.00 20.000.00 (XXlUOtt (vinte mil 

coincidentes nas laterais, peça mininia de fim. reais) reais) 
(melro linear) 
LOCAÇÃO DE DISCIPUNADOR: com montagem e 

7 desmontagem de estrutura em [erro, lipo grade. UNO 200 35.00 7.000,00 (trinta e cinco (sete mii
reais) reais) medindo 2,5 metros x 1,0 metro. 

A PREGOEIRA DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE 

PREGÃO ELETRÕNICO N°  PE 2019.07.18.2-SRP 

OBJETO; Seleção de melhor proposta para Registro de Preços visando futuras e eventuais 
contratações para Serviços de Locação de equipamentos diversos e Serviços de decoração, por 

ocasiões de comemorações, inaugurações, solenidades, datas comemorativas de interesse 
público ligado à Secretaria de Assistência Social e Trabalho e do Fundo Municipal de Assistência 
Social do Município de Horizonte/CE. 

VALOR TOTAL 81,500,00 
(oitenta. um  mil e quinhentos maia) 

LOTE 02-EXCLUSIVO MEIEPP 

ESPECIFICAÇÃO  QUAIIT  
UNITÁRIO  

VALOR RI 
TOTAL  PÉ EXTENSO UNO 

1 

LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO 
PORTE. composta de urna mesa de som de 16 
canais másteres, 2 submasteres, 2 mesteres. 
equahzador grafico estéreo 1/3/8 'O constante, 4 
canais de Gatas 06X. klark, BSS ou sintam. 
Sistema de PA cai, 4 mal avvas, canpostas de 4 
alto-falantes de 18' 700 walts RMS graves. 2w~ 
de 3 vias para médio, o altas 1 -uêncas de 

UNO 20 1.500,00 30.000,00 



JS 

À.,  

sensibilidade acima de 110 DO W/M por canal. 2 
 amplificadores de 4.000W RMS 2 OHMS. ativo de 

3 ou 4 vias, 1 microfone 3M 58 sem no. 3 
microfones dinâmicos para voz 3M 58. lapa deck 
duplo, CD play, MD, & diroct Box, sistema de AC 
compatível com equipamento solicitado com 
proteção emborrachado, com tensão de 220 a 110 
V. aterrnento com varado cobre de 1,5 rn. 
LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE MÊDIO 
PORTE: composta de 1 mesa do som de 24 canais 
masteres. 4 submasteres. equalizador gráfico 
est&eo de 1/318 Q constante. 8 canais de Gates 
DBX. klask. 833 ou similar, sistemas de PA com 4 
vias advas. compostas de 8 auto falantes de I$- 
700 watts RMS graves. 4 caixas de 3 vias para 
médias e altas frequências sensibilidade acima de 
110 08 WiM por canal, 2 arnphflcadores de 4000 
W, RMS 2 ohnis, 2 amplificadores de 2,000W RMS (dois falie (doa rSe 

2 4 ohms, 2 amplificadores dc1.000 W  RMS 4 ohms. UND 5 2.500,00 12.50000 quita~ qi*ih.nloa 
siderdi estéreo, ativo de 3 ou 4 vias. 6 spots rssis) reais) 
monitores com 2 vias passivas com sensibilidades 
acima de 100 DO W1M com auto falantes de 15' 2 
microfones especificas para bateria acústico com 3 
microfones compensadores. Kit de 5 microfones 
especificos para percussão, tape deck duplo. CD 
piay, MD. 58 dtroct Box, sistema de AC compatível 
com equipamento solicitado com proteção 
emborrachada, com tensão de 200 e 100 V. 
Alegramento com vara de cobre de 1,5 m. 

VALOR TOTAL 42.500.00 
(quarenta a dois mil. quinhentos reais) 

LOTE 03-EXCLUSIVO MEIEPP 

TEM ESPECIFICAÇÃO UNO QUANT VALOR RI 
UNITÁRIO TOTAL P1 EXTENSO 

ILUMINAÇÃO COLORIDA DE PEQUENO PORTE (ml e 
-composto  de - 16 Motores par lati, 01 SERV 1 fl0000 600 duzentos (seis mi 
controlador dmx com 128 canais 24 fadem por t reais) reais) 1 página; oi maquinado fumaça dmx de 3000w, 1 

VALOR TOTAL 6.000,00 
(sais mil mais) 

LOTE 04-EXCLUSIVO MEIEPP 

TEM J ESPECIFICAÇÃO UNO QUANT VALOR RI 
UNITÁRIO TOTAL P1 EXTENSO 

paredão. ,, no mimo 10 a falantes de 15'. H 24 600.00 19.200.00

(dezenove LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE: tipo / 
__ (oitocentos mio 

para frequências médias e agudas. /
sais) duzentos;duzentos;

reais) 
VALOR TOTAL 19.20000 

(dezenove mil. acentos reais) 
LOTE 05- EXCLUSIVO MEIEPP 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT VALOR RI
JNITAO TOTAL. P/ EXTENSO 

LOCAÇÃO de Gerador de 180 KVA, silenciado, 
aterrado. 220/3880 Votts, abastecido, com (mio (sois mil e 

UNO 5 1.500,00 7.500.00 quinhentos quinhentos operador técnico para funcionamento de 12 horas reais) reais) 
diárias. 

VALOR TOTAL 7.600.00 
(se emite quinhentos mais) 

LOTE 06 -AMPLA CONCORRCNCIA 

ITEM ESPECIFICAÇÃO VALOR RI 
 UNO QUANT UNITÁRIO TOTAL P1 EXTENSO 

SERVIÇOS DE DECORAÇÃO: de ambiente conri (trinta mil 5.000 balões conlonne projeto a ser apresentado UND 30 1.000,00 30.000.00 (milreais) 
de acordo com evento a ser realizado. 
SERVIÇOS DE DECORAÇÃO de arnbenIo çØm 

2 10.000 balões conto~ projeto a ser apresentado UNO 35 2.000.00 70.000.00 (doflm (setenta 

de acordo com o evento a ser realizado. reais) mil reais) 

SERVIÇOS DE DECORAÇÃO: de ambiente em (oitenta. 
malha, de acordo cern os locais indicados para (vinte e cinco sete mil e KG 3500 25,00 67.500,00 cada evento conforme projeto a ser apresentado de reais) quinhentos 
acordo com o evento a ser realizado, reais) 
SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO: com arranjo (mito (noventa 

4 Floral com flores tropicais, com lm de SERV 60 1.500,00 90,000,00 quinhentos mil reais) comprimento por 70 au de altura conforme projeto reais) 

é,/ 



ITEM VALOR R$ UNO UNITÁRIO TOTAL P1 EXTENSO QUANT ESPECIFICAÇÃO 

2 

LOCA ODE CAMA E TICA: montada em 
estrutura de Cerro RtAsw com lona silatica com 
área mh'Wna de 4,30 m' 
LOCAÇÃO DE CASTELO: tipo p.ia.puia mfl'ido 
4 x 4 m com altura mínima de 3 metros com 
proteção lateral de talas em nylon, seguras em suas 
extremidades, garantindo alta durabilidade e 
-ura ascfla 

UNO 80 200.00 16.000.00 
(duzentos 

mais) 
(dezesseis 
mil reais) 

UNO 300.00 24.000,00 
(trezentos 

reais) 

(vinte e 
quatro mil 

reais) 

3 

4 

O DE PISCINA: contendo bolinhas 
medindo 2x2x2 para recreação de cranças de até 5 
anos, produzido com niatenal resistente. solda 
reforçada e paredes seguras em suas 
extremidades garantindo alta durabilidade e 
segurança as criançs. 
LOCAÇÃO TOBOGÃ: inflávet com no mlnk'rio 4 
metros de altura, largura mínima de 3 metros e4 
metros de profundidade. 

LOCA 

UNO 

UNO 

80 

80 

VALOR TOTAL 85.000,00 

400,00 

200.00 

32.000.00 

16.000.00 
(duzentos 

(quatrocentos 
reais) 

mil reais) 

(oltsnta e oito anil reais) 
VALOR TOTAL DA PROPOSTA 562.200,00 

(quinhentos, sessenta e dois mll e duzentos reais) 

PRAZO DE EXECUÇÃO: Conforme edital/ordem de serviços 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme disposto no edital; 

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

Declaramos que nos valores propostos estão Incluídas todas as despesas necessárias à 
execução dos serviços, inclusive as relacionadas com: encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciános e outros; tributos, taxas, tarifas, emolumentos, licenças, alvarás muitas e/ou 
quaisquer infrações, deslocamento de pessoal, alimentação, hospedagem, combustível; seguros 
em geral, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados 
à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços, 
inclusive a margem de lucro; 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de 
habilitação e que nossa proposta está em conformidade cern as exigências do instrumento 
convocatório; 

(!Á 
12 de agosto de 2019. 

LOTE 07 . EXCLUSIVO MEJEPP 
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNO QUANT VALOR R$ 

UNITÁRIO TOTAL P1 EXTENSO 
SERVIÇO DECORADOR: Proøsalons capa~ 
para execução dos serviços solcitados. O mesmo 
deverá apresentar no mk*no 03(fls) prçØos, 
para cada evento programado pela secretaria, onde DIÁRIA 40 1.000,00 40.000.00 (ml reais) serão avaliados e selecionados pela solicitante com mil mais) 
a posterior emissão da ordem de execução do 
serviço, hduao alimentação e tr*rtspoa'te de acordo 
com o evento asa redo por cada seaewia. 

a ser apresentado de acudo wn o santo a ser 
realizado. 

duzentos e astenia e sete mil  quinhentos reais) 1 
VALOR TOTAL 277.500,00 

VALOR TOTAL 40.000.00 
(qua,unta mil reais) 

LOTE 08-EXCLUSIVO MEIEPP 



 

 

CARTA PROPOSTA 

A Pregoeira da Prefeitura Municipal do Horizonte; 

 

Número do Pregão: 2019.07.18.2-SRP 

Modalidade Pregão Eietr6nico 

 

Objeto: Seleção de melhor proposta para Registro de Preços visando futuras e eventuais contratações para 

Serviços de Locação de equipamentos diversos e Serviços de decoração, por ocasiões de comemorações, 

inaugurações, solenidades, datas comemorativas de interesse público ligado à Secretaria de Assistência Social 

e Trabalho e do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Horizonte/CE, conforme especificações 

contidas no Termo de Referência. 

Lote O1XCLUOMEEEPP 
I!eaJSTl Desçriço tioid. Quant. Valor unitário Valor total RS. 

Ri 
01 PALCO DE PEQUENO PORTE: (6 metros de ( \L) III Ri 2.800,00 Ri 28.000,00 

comprimento, 4m de fundo e 5 metros (DOIS MIL E (VINTE OITO 

altura do solo). Piso em plataforma de OITOCENTOS MIL REAIS) 

alumínio e compensado naval,
REAIS) 

acarpetado, elevado em até 1 m do solo. 
Coberta com lona anti-chamas de anti-
raios uv, com capacidade para sustentar 
equipamentos de som e luz de pequeno 
porto. Guarda-corpo de fundo do palco. 
Escadas de acesso com corrimão. 
Fechamento da "saia" do palco em 
madeira ou tecido. 

02 PALCO DE MÉDIO PORTE: (10 metros de UND 2 14$ 10.000,00 R$ 20.000,00 

6m de fundo e 6 metros altura do solo). (DEZ MIL (VINTE MIL 

Piso em plataforma de alumínio e REAIS) REAIS) 

compensado naval, acarpetado, elevado 
em 1 m do solo. Coberta com lona anti-
chamas de anti-raios uv, com capacidade 
para sustentar equipamentos de som e 
luz de médio porte. Guarda-corpo 
circundando laterais. Guarda-corpo de 
fundo do palco, 02 escadas de acesso - 
com corrimão anexadas. Fechamento da 
"saia" do palco em madeira ou tecido. 

03 LOCAÇÃO DE TOLDO: 10 metros x 10 UNI) 5 Ri 2,800,00 14$ 14.000,00 

metros coberto com lona tipo night & day (DOIS MILE (QLATROZE 

com 2,5 metros de pé direito.
OITOCENTOS MII, REAIS) 

REAIS) 
04 LOCAÇÁO DE TOLDO 5 metros x 5 metros tINI) lO Ri 2.000.00 Ri 20.000,00 

coberto com lona tipo night & day com (DOIS MIL (VINTE MIL 

2.5 metros de pé direito.
REAIS) REAIS) 

05 LOCAÇÃO DE PALCO MODULAR em UNI) lO 14$ 8.000,00 Ri 80.000,00 

estrutura tubular, com montagem e (OITO MIL (OFI'ENTA 

desmontagem, com as seguintes REAIS) MIL REAIS) 

especificações: dimensões de 8 metros de 





o 

03 LOCAÇÃO DE PISCINA: contendo bolinhas IND 80 "ZRtfid00 RS 16.000,00 
medindo 2 x 2 x 2 para recreação de (DUZENTOS (DEZESEIS 

crianças de até 5 anos, produzido com REAIS) MIL REAIS 

material resistente, solda reforçada e 
paredes seguras em suas extremidades 
garantindo alta durabilidade e seguranya 
as crianças. 

04 LOCAÇÃO TOBOGA: inflável com no IND 80 RS 200,00 R$ 16.000,00 
mínimo 4 metros de altura, largura (DUZENTOS (DEZESEIS 

mínima de 3 metros e 4 metros de REAIS) MII, REAIS 

profundidade. 
VALOR TOTAL DO LOTE RS 64.000,00 (SESSENTA £ QUATRO MIL REAIS) 

È 

,. 
DE 

Á I'IA9 

Valor Global da Proposta: 836.166,80 (OITOCENTOS E TRINTA E SEIS MIL CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E 

OITENTA CENTAVOS). . Prazo de Execução: dos serviços conforme os termos do Edital; 

Prazo de validade da Carta Proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, conforme estabelecido em edital); 

-Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução dos 

serviços referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação. 

-Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisites de habilitação e que 

nossa Carta Proposta está em conformidade.com  as exigências do instrumento convocatório (edital). 

FORTALEZA, 12 DE AGOSTO DE 2019. 



LOTE 04 

 

 

 

 

PROPOSTA DE PREÇOS 

 

A COMISSÃO PERMANENTE DE PREGOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE 

PREGÃO ELETRÔNICO NQ 201907.18.2 - SRP 

OBJETO: Seleção de melhor proposta para Registro de Preços visando futuras e eventuais contratações para Serviços de Locação de 
equipamentos diversos e Serviços de decoração, por ocasiões de comemorações, inaugurações, solenidades, datas comemorativas de 

interesse público ligado à Secretaria de Assistência Social e Trabalho e do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de 

Horizonte/CE, conforme especificações contidas no Termo de Referência. 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA LOTE 04: R$ 9.600,00 (-NOVE Mli. E SEISCENTOS REAIS-) 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) dias a contar da data de recebimento da proposta, de acordo com artigo 60  da lei no  

10.520/2002 

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME OS TERMOS DO EDITAL. 

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciárkis, fiscais e 

comercias, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, 

inse a margem de lucro. 
O licitante declara Que cumpri os requisitos legais para qualificação como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nas condições do 

estatuto nacional da microempresa e empresa de pequeno pode, instituindo pela Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e 

Li 14712014, em especial quando ao seu art. 30, e que estão aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da 

referida Lei complementar, e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4°  do art 3° da citada Lei complementar 

O licitante declara que responde por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referente a realização dos eventos, caso 

venha a ser contratado. 
O licitante informa a condição de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) que fazem jus ao tratamento diferenciado da Lei 

Complementar no 123/2006 e suas alterações posteriores. 
O licitante declara que da ciência clara de todos os termos do edital e seus anexos, em especial quanto à especificação dos 
serviços e as condições de participação, competição, julgamento e formalização da ata de registro de preços, bem como a 

aceitação e sujeição integral às suas disposições e à legislação aplicável, notadamente ao Decreto Federal NQ 7.892, de 23 de 
janeiro de 2013. às Leis Federais n2  10.520/02 e 8.666/93, alterada e consolidada. 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTVL UNITARIO VI TOTAL 
IDADE 

R$ 9.600,00 (- 

LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE: tipo
R$ 400,00

NOVE MIL E 

paredão, com no mínimo 10 auto falantes de 15", para HORA 24 QUATROCENTSEISCENTOS 
freqü&ncias médias e agudas.

/

OS REAIS-) 
REAIS-) 

v / 

VALOR TOTAt. 00 LOTE 04 R$ 9.600,00 (-NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS-) 

12 de AGOSTO de 2019 



  

 

CARTA PROPOSTA 

 

  

Número do Pregão: PREGÃO ELETRÔNICO N.2  2019.07.18.2 - SRP 

  

Objeto: Seleção de melhor proposta para Registro de Preços visando futuras e eventuais 

contratações para Serviços de Locação de equipamentos diversos e Serviços de decoração, por 

ocasiões de comemorações, inaugurações, solenidades, datas comemorativas de interesse 

público ligado à Secretaria de Assistência Social e Trabalho e do Fundo Municipal de 

Assistência Social do Município de Horizonte/CE. 

Lote 01- EXCLUSIVO ME E EPP 
ITEM ESPECIFICAÇÃO UND CITE VALOR UNT. VALOR TOTAL 

01 PALCO DE PEQUENO PORTE: (6 metros de UNO 10 R$ 1.700,00 1 R$ 17.000,00 
comprimento, 4m de fundo e 5 metros altura do (Mil e (Dezessete mil 
solo). Piso em plataforma de alumínio e setecentos reais) 
compensado naval, acarpetado, elevado em até

reais 1 mdo solo, coberta com lona anti-chamas de 
antlraios uv, com capacidade para sustentar 
equipamentos de som e luz de pequeno porto. 
Guarda-corpo de fundo do palco. Escadas de 
acesso com corrimão. Fechamento da"saia" do 
palco em madeira ou tecido. 

02 PALCO DE MÉDIO PORTE: (10 metros UNO 2 R$ 2.000,00 R$ 4.000,00 
comprimento de 6n de fundo e 6 metros altura (Dois mil reais) (Quatro mil 
do solo). Piso em plataforma de alumínio e reais) 
compensado naval, acarpetado, elevado em 1 m 
do solo. Coberta com lona anti-chamas de anti-
raios uv, com capacidade para sustentar 
equipamentos de som e luz de médio porte. 
Guarda-corpo circundando laterais. Guarda-
corpo de fundo do palco, 02 escadas de acesso 
com corrimão anexadas. Fechamento da "saio* 
do palco em madeira ou tecido, 

03 LOCAÇÀO DE TOLDO: 10 metros x 10 metros UNO 5 R$ 1.000,00 R$ 5.000,00 
coberto com lona tipo njht & day com 2.5 (mil reais) (cinco mil reais) 
metros de pé direito. 

04 LOCAÇÃO DE TOLDO S metros x5 metros coberto UND 10 R$ 800,00 R$8.000,00 
com lona tipo nlght & day, com 2,5 metros de pé (oitocentos (oito mil reais) 
direito, reais) 

05 LOCAÇÃO DE PALCO MODULAR em estrutura UND 10 R$ 1.700,00 R$ 17.000,00 
tubular, com montagem e desmontagem, com as (mil setecentos (Dezessete mil 
seguintes especificações: dimensões de 8 metros reais) reais) 
de frente por 4 metros de fundo e com altura do 
chão ao palco de 0,50 cm e do palco ao teto 4,6 
metros, coberto em telha de zinco ou lona tipo 
night&day, com piso acarpetado e escada de 
acesso com corrimão 

06 LOCAÇÃO DE GRID 80X TRUSS TIPO 030: METRO 400 R$ 40,00 R$ 16.000,00 
Estrutura de coluna em grld boxtruss de forro (Quarenta (Dezesseis mil 
e/ou alumínio, trançado, com encaixes para

reais) reais) 
parafusos coincidentes nas laterais, peça mínima 
de imt. (metro linear) 

07 LOCAÇÃO DE DISCIPLINADOR com montagem e UNO 200 R$ 30,00 R$ 6.000,00 
desmontagem de estrutura em feno, tipo grade, (Trinta reais) (seis mil reais) 
medindo 2.5 metros x 1.0 metro. 
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VALOR TOTAL DO LOTE 01- R$ 73.000,00—Setenta e três mil reais 

Lote 02- EXCLUSIVO ME E EPP 
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNO QTE VALOR UNT. VALOR TOTAL 

01 LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE: UND 20 R$ 2.000,00 R$ 20.000,00 
composta de uma mesa de som de 16 canis másteres, (dois mil reais) (vinte mil reais) 
2 subnastetes, 2 misteres, equalizador gráfico estéreo 
1/3/8 "W constante. 4 canais de Gates DBX, Kiark, 855 
ou similar, Sistema de PÁ com 4 vias ativas, compostas 
de 4 alto-falantes de 18" 700 watts RMS graves, 2 caixas 
de 3 vias para médios e altas freqüências de 
sensibilidade acima de 110 DO W/M por canal, 2 
amplificadores de 4.000 W RIAS 2 OHMS, ativo de 3 ou 
4 vias, 1 microfone SM 58 sem fio, 3 microfones 
dinâmicos pari voz SM 58, tape deck duplo, CD play, 
MD. 8 dlrect Boz, sistema de AC compatível com 
equipamento solicitado com proteçao emborrachado, 
com tensâo de 220 a 110V. aterrarnento com vara de 
cobre de 1,5m. 

02 LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE WDIO PORTE: UNO 5 R$ 3000,00 R$ 15.000,00 
composta de 1 mesa de som de 24 canais ~teres, 4 (trás mil reais) (quinze mil 
submasteres, equalizador gráfico estéreo de 1/3/8 reais) 
constante, 8 canais de Gatos DBX. klark, BSS ou similar, 
sistemas de PÁ com 4 vias ativas, compostas de 8 auto 
falantes de IE 700 watts RIAS graves, 4 caixas de 3 vias 
para médias e altas freqüências de sensibilidade acima 
de 11008 W/M por canal, 2 amplificadores de 4.000W, 
RIAS 2 atuns, 2 amplificadores de 2.000W RMS 4 ohm 
2 amplificadores de 1.000 W RMS 4 ohms, sidefili 
estêreo, ativo de 3 ou 4 vias, 6 spots monitores com 2 
vias passivas com sensibilidades acima de 100 08 WM 
com auto falantes de 15" 2 microfones ospecíflcos para 
batina acústico com 3 microfones compensadores, Kit 
de 5 microfones específicos para percuss$o, tape deck 
duplo, CO play. MD, 8 dlrect Bo; sistema de AC 
compatível com equipamento solicitado com proteção 
emborrachada, com tensão de 200 e 100 V. 
Aleitamento com vara de cobre de Um. 

VALOR TOTAL DO LOTE 02- R$ 35.000,00 —Trinta e cinco mil reais 

Lote 04- EXCLUSIVO ME E EPP 
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNO GTE VALOR UNT. VALOR TOTAL 

01 LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE: tipo HORA 24 R$ 500,00 R$ 12.000,00 
paredão, com no mínimo 10 auto falantes de / (quinhentos (dose mil reais) 

15", para freqüências médias e agudas. .7 reais) 

VALOR TOTAL DO LOTE 04- R$ 12.000,00—dose mil reais 



vs 

(1 

o PAGj$1  Z' 
com o evento a ser realizado por cada secretaria. 

VALOR TOTAL DO LOTE 07- R$ 20.000,00— Vinte mil reais 

VALOR TOTAL GLOBAL DESTA PROPOSTA: R$ 435.000,00 (Quatrocentos e trinta e cinco mil 

reais). 

Prazo de Execução: Conforme termos do edital; 

Prazo de validade da Carta Proposta: 90 (noventa) dias. 

Declaro que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a 

execução dos serviços referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à 

execução do objeto desta licitação. 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisites de 

habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade, com as exigências do 

instrumento convocatório (edital). 

Data: 12 de agosto de 2019 

e 
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CARTA PROPOSTA 

Pregão Eletrônico N° 2019.07.18.2- SRP 

Objeto: Seleção de melhor proposta para Registro de Preços visando futuras e 
eventuais contratações para Serviços de Locação de equipamentos diversos e 
Serviços de decoração, por ocasiões de comemorações, inaugurações, 
solenidades, datas comemorativas de interesse público ligado à Secretaria de 
Assistência Social e Trabalho e do Fundo Municipal de Assistência Social do 
Município de Horizonte/CE, conforme especificações contidas no Termo de 
Referência. 

PRAZO DE EXECUÇÂO: O prazo de início para execução dos serviços será de lO (dez) dias, a contar da data 
do recebimento da ORDEM DE SERVIÇO 

PRAZO DA VALIDADE DA CARTA DE PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS (CONFORME 
ESTABELECIDO EM EDITAL) 

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídos todas as despesas incidentes sobre a execução dos 
serviços referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação. 

Declaramos para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa 
Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital). 

Fortaleza, 09 de agosto de 2019. 

W 

Item Especificação tJnld.
Quant. ' Valor Unit. Valor Total 

Media Estimado 

Locação de Gerador de 180 10/A, / 
silenciado, aterrado, f / R$2.000,00 R$10.000,00 

1 220/380 Volts, abastecido, com operador UND 5 (DOIS MIL (DEZ MIL 

técnico para funcionamento de 12 horas REAIS) REAIS) 
diárias. 

VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 5 R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) 



À PREGOEIRA DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE 
PREGÃO ELETRÔNICO N° PE 2019.07.18.2-SRP 

CARTA PROPOSTA 

OBJETO: Seleção de melhor proposta para Registro de Preços visando Muras e eventuais 
contratações para Serviços de Locação de equipamentos diversos e Serviços de decoração, por 
ocasiões de comemorações, inaugurações, solenidades, datas comemorativas de interesse 
público ligado à Secretaria de Assistência Social e Trabalho e do Fundo Municipal de Assistência 
Social do Município de Horizonte/CE. 

LOTE 01 -EXCLUSIVO MEIEPP 
REM ESPECIFICAÇÃO UNO QUAJIT VALOR R$ 

UNflARIO TOTAL P1 EXTENSO 
PALCO DE PEQUENO PORTE: (6 metros de 
wng*neito. 4m de fundo e 5 metros altura do 
seio). Piso «TI plataforma de siurninio e 
compensado naval. acarpetado, elevado em até 1 
m do solo. Coberta com 01 lona anti-chamas de (ml O 

UNO 10 1.500.00 15.000.00 quinhentos (quinze mil 
anti-raios trw, cemcapaodade para sustenta, reais) reais) equipamentos de som e luz de pequeno porte. 
Guarda-corpo de fundo do palco. Escadas de 
acesso cern corrimão. Fechamento da sala' do 
palco em madeira ou tecido. 
PALCO DE MÉDIO PORTE: (10 melros de 
cumprimento, Cm de fundo e 6 metros altura do 
solo) Piso em plataforma de alumínio e 
compensado naval, acarpetado. elevado em 1 rn do 
solo. Coberta com lona 02 anti-chamas de anti- (trós mil e 

2 raios w, com capacidade para sustentar UND 2 3.500,00 7.000,00 quinhentos (sele mil 
equipamentos de san o luz de médio porte. reais) 
Guarda-corpo circundando laterais, Guarda-corpo 
de fundo do palco. 02 escadas de acesso com 
cornntbo anexadas, Fechamento da seia' do palco 
em madeira ou tecido. 
LOCAÇÃO DE TOLDO: 10 metros x 10 metros (ml e (sete mil e 

3 cobedo com lona tipo nlght & day com 2. $ metros UNO 5 1.500,00 7500,00 quinhentos quinhentos 
de pé direito. reais) reais) 
LOCAÇÃO DE TOLDOS metros x 5 metros coberto 

4 lo com lona tipo nlght $ day com 2,5 metros de pé UND 10 500,00 5.000.00 (quinhentos (cinco mil 
reais) reais) luto 10 Seita. 

LOCAÇÃO DE PALCO MODULAR: era estrutura 
tubular, cern montagem e desmontagem, coei as 
seguintes especificações: dimensões de 8 metros 
de 05 frente por 4 metros de fundo e wii altura do UNO 10 2.000.00 20.000,00 (dois mil (vinte mil 
chão ao palco de 0,50 cm e do palco ao teto 4,5 ruela) reais) 
metros, coberto "em telha de zinco ou lona tipo 
rnght&day, cai, piso acarpelado e escada de 
acesso cern co~. 
LOCAÇÃO DE CRIO BOX TRUSS TIPO 030: 
Estrutura de coluna em gtid boxtruss de forro e/ou (cinquenta (vinte mil 6 aluminio, trançado. com  encaixes pata paalusos M 400 5&00 20.000.00 reais reais) coincidentes nas laterais, peça mínima de lia. 
(metro linear) 
LOCAÇÃO DE DISCIPLINADOR: com montagem e (trinta a cinco (sete mil 

medindo 2,5 metros x 1,0 metro. 
7 desmontagein de estrutura em tiro, tipo girado. UND 200 35.00 7.000,00 reais) reais) 

VALOR TOTAL 61.500,00 
(OQWta e um mui quinh.ntos naS.) 

LOTE 02-EXCLUSIVO ME/EPP 
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNO QUANT VALOR R$ 

UNITARIO TOTAL Pé EXTENSO 
LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO 
PORTE: composta de uma mesa de som da IS 
canais mésteres. 2 sutirnastemas. 2 masteres. (ml e (sinta mli equakzador gráfico astéreo 1/3/6 'O" cantais. 4 1*40 20 1.500,00 30.000,00 qt*tsntos canais de Cates DBX. Klark. 855 ou 9~. reais) Sistema de PA cora 4 vias ativas, compostas de 4 
aito-fatantes do 13' 700 watts RMS graves. 2 caixas 
de 3 vias para médios e altas frMuénC4as de 



ILUMINA O COLORIDA DE PEQUENO PORTE 
- composto de - IS refletores par Id. Dl 
controlador dmx com 128 canais 24 fadem por 

na: 01 má • uma de fuma drnx de 3000w 

Sensibilidade acena de 110 OS W/M por canal, 2 
arnpàficadotes 0.4.000W RMS 2 OHMS. ativo de 
3 ou 4 vias, 1 microfone SM 58 sem Ao, 3 
microfones dinâmicos para voz SM 58, tape dec* 
duplo. CO play. MD. & direct Box, sistema de AC 
compatível com equipamento solicitado com 
proteção ernborract,ado. com  tensão de 220 a 110 
V1fi1erramento com vara de cobre de 1,6 m. 
LOCACÂO DE SONORIZACÃO DE MÉDIO 
PORTE: composta de 1 mesa de som de 24 canais 
mMteres, 4 suSnasteres. equalLzador gráfico 
estéreo de 1/3/8 'Q' constante. 8 canais de Gatos 
DBX. klarlc. 655 ou similar, sistemas de PA com 4 
viu ativas, compostas de 8 auto falantes de 18' 
700 nus RMS graves. 4 caixas de 3 vias para 
médias e aftas frequências sensibilidade acima de 
110 OS WIM por canal. 2 amplificadores de 4000 
W. RMS 2 ohms. 2 amplificadores de 2.000W RMS 
4 ohrns. 2 ampMicadores de 1.000W RIAS 4 olvns. 
sideril estéreo, ativo de 3 ou 4 vias, 6 spots 
monitores com 2 vias passivas com sensibilidades 
acima de 100 OS W/M com auto falantes de 15 2 
microfones específicos para batena acústico com 3. 
microfones compensadores. Kit de 5 microfones 
específicos para percussão, tape dock duplo, CD 
play, MD, 58 direci Sox. sistema de AC compatível 
com equamentO sobcitado com proteção' 
emborrachada, corri tensão de 200 e 100 V, 
Aterramento com vara de cobre de 1.5 m. 

(dolo mil e (doze ml e 
UNO 2 5 2.500.00 12.500.00 

VALOR TOTAL 42.50000 
(qunnta sOais SI. qulnhsnlos reais) 

LOTE 03-EXCLUSIVO MEIEPP 
VALOR As ESPECIFICAÇÃO UNO QUANT TEM UNITÁRIO TOTAL P1 EXTENSO 

(ml e 
duzentos 

reate) 

(seIs ml 
reals) 1.200.00 SERV 5 6.000,00 

VALOR TOTAL 0.000,00 
Sois mil reais. 

(dezenove 
mi o 

duzentos 
reais) 

LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE: tipo 
paredão, com no mínimo 10 auto falantes de 15". 
para frequências médias e agudas. 

(oitocentos 
reais) 000,00 10.200,00 24 H 

VALOR TOTAL 19.200.00 
(dezenove SI e gas.nos reais) 

LOTE 05-EXCLUSIVO MEIEPP 
VALOR RI 

ESPECIFICAÇÃO UND QUANT ITEM UNITÁRIO TOTAL Pi EXTENSO 
LOCAÇÃO de 
aterrado, 220 
- teac 
nas. 

dor de 180 KVA. silenciado, 
1 Volta, abastecido, com 
me funcionamento de 12 horas 

(ml e 
quinhentos 

reais) 

(sete mil e 
quinhentos 

reais) 
1.500,00 7.500.00 

VALOR TOTAL 7.500,00 
(sete mli. quinhentos reais) 

LOTE OS AMPLA CONCORRÊNCIA 
VALOR RI 

ESPECIFiCAÇÃO oUNff UNO ITEM UNITÁRIO TOTAL P1 EXTENSO 
SERVIÇOS DE DECORAÇÃO: de ambiente com 
5.000 balões conforme prceto a ser apresentado 
de acordo com evento e se realizado. 

(tinta rfll 
reais) 1.000,00 30.000.00 (ml reais) UND 1 

SERVIÇOS DE DECOftthÇÂTde ambiento com 
10.000 balões conforme projeto e ser apresentado 
de acordo com o evento a ser realizado. 

(dolo n* 
real) 

(setenta 
mil reais) 2.000,00 UNO 2 

SERVIÇOS DE DECORAÇÃO de ambiente em 
malha, de acordo com os locais indicados para 
cada evento conformo projeto a ser apresentado de 
acordo com o evento a ser realizado. 

(oitenta e 
sete mil e 

gtwtertos 
reais) 

(vinte e cinco 
26.00 87.500.00 IÇO 3500 

SERVIÇOS 0€ ORNAMENTAÇÃO: com arranjo 
Floral com flores trogicSs. com  1 m de 
comprimento por 70cm da altura contorne projeto 

(ma* 
quinhentos 

reais) 

LOTE 04-EXCLUSIVO MCIEP# 
(TEM ESPECIFICAÇÃO UNO QUANT VALOR RI

UNITÁRIO TOTAL P1 EXTENSO 

(noventa 
mil reais) 80 1.600,00 00.000.00 SERV 4 



Lç 

PRAZO DE EXECUÇÃO: Conforme edital/ordem de serviços 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme disposto no edital; 

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

Declaramos que nos valores propostos estão Incluídas todas as despesas necessárias à 
execução dos serviços, inclusive as relacionadas com: encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários e outros; tributos, taxas, tarifas, emolumentos, licenças, alvarás multas e/ou 
quaisquer infrações, deslocamento de pessoal, alimentação, hospedagem, combustível; seguros 
em geral, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados 
à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços, 
inclusive a margem de lucro; 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de 

habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigõncias do instrumento 

convocatório; 

la ser apresentado de acordo com o evento aser 1
i j16 

VALOR TOTAL 1 277.50000 
(duzentos e setenta. seie mil  quinhentos reais) 

LOTE 07 . EXCLUSIVO ME/EPP 
VALOR RI TEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANI' uNn'Mlo TOTAL P/ EXTENSO 

SERVIÇO DECORADOR: Profissional capacitado 
Pata execução dos serviços solicitados. O mesmo 
deverá apresentar no mínimo 03(três) projetos, 
PM& cada evento programado pela secrelsia, ondeOLARIA 40 1.000.00 00000 (mi reais) serão avaliados e selecionados pela solicitante com ml reais) 
a posterior emissão da ordem de execução do 
serviço. PflC*4O abrnetitação e transporte de acordo 
com o evento a ser realizado por cada secretaria. 

VALOR TOTAL 40.00000 1 
(quarenta mil reais) 

LOTE 08. EXCLUSIVO ME/EPP 

TEM ESPECIFICAÇÃO UNO QUANT VALOR R$ 
UNITARJO TOTAL P/ EXTENSO 

LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA: montada em 
estrutura de ferro tuouluw com lona elástica com UNO 80 200.00 16.000.00 (duzentos (dezesseis 
área mínima de 4 30 ml reais) mil reais)  
LOCAÇÀO DE CASTELO: tipo pula-pula medindo 
4 x 4 m com Sbsa init*na de 3 metros com (vinte e 

2 proteção lateral de telas em nylon, seguras em suas UNO 80 300,00 24.000,00 'ma)j°5 quatro Mil
extremidades, garantindo alta durabilidade e reais) 
segurança as crianças. 
LOCAÇÃO DE PISCINA: contendo bolinhas 
medindo 2x2x2 para recreação de cranças de até 5 

3 anoS. prOdUzidO com niatetiai res,stwle. solda UND 80 200,00 18.000.00 (duzentos (dezesseis 
reforçada e paredes seguras em suas reais) rei reeis) 
extremidades garantindo alta durabilidade e 
segurança as cri~. 

Inflável com no mlnkno 4 (ti~ e 
4 metros de altura, largura mínima de 3 metros 04 UND 80 400.00 32.000,00 dois rei mais) M~5 de profundidade. reais) 

VALOR TOTAL 50.000,00 
(oitent, e oito mil reais) 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA 1 562.200,00 
(quinhentos e sessenta edo!. mii e duzentos reais)j 

12 de agosto de 2019. 



CARTA PROPOSTA 

A Pregoeira da Prefeitura Municipal do Horizonte; 

Número do Pregão: 2019.07.18.2-SRP 

Modalidade Pregão Eletrônico 

\% 1E 
1ç7  

Objeto: Seleção de melhor proposta para Registro de Preços visando futuras e eventuais contratações para 

Serviços de Locação de equipamentos diversos e Serviços de decoração, por ocasiões de comemorações, 

inaugurações, solenidades, datas comemorativas de interesse público ligado a Secretaria de Assistência Social 

e Trabalho e do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Horizonte/CE, conforme especificações 

contidas no Termo de Referência. 

_ _________4u1101 EXCL1Jfl1E E EI? 
Unid. QtiaflI Valor unitário Valor total RS 

, - -
R$ 

01 PALCO DE PEQUENO PORTE: (6 metros de IND lO R$ 2.800,00 RS 28.000,00 
comprimento, 4m de fundo e 5 metros (DOIS MIL E (VINTE OITO 

altura do solo). Piso em plataforma de OITOCENTOS MIL REAIS) 

alumínio e compensado naval,
REAIS) 

acarpetado, elevado em até 1 m do solo. 
Coberta com lona anti-chamas de anti-
raios uv, com capacidade para sustentar 
equipamentos de som e luz de pequeno 
porto. Guarda-corpo de fundo do palco. 
Escadas de acesso com corrimão. 
Fechamento da asaian do palco em 
madeira ou tecido. 

02 PALCO DE MÉDIO PORTE: (10 metros de UND 2 RS 10.000100 R$20.000,00 
6m de fundo e 6 metros altura do solo). (DEZ MIL (VINTE MIL 

Piso em plataforma de alumínio e REAIS) REAIS) 

compensado naval, acarpetado, elevado 
em 1 m do solo. Coberta com lona anti-
chamas de anti-raios uv, com capacidade 
para sustentar equipamentos de som e 
luz de médio porte. Guarda-corpo 
circundando laterais. Guarda-corpo de 
fundo do palco. 02 escadas de acesso 
com corrimão anexadas. Fechamento da 
'saia' do palco em madeira ou tecido. 

03 LOCAÇÃO DE TOLDO: 10 metros x 10 UND 5 RS 2.800,00 R$ 14.000,00 
metros coberto com lona tipo night & day (DOIS MIL E (QUATROZE 

com 2,5 metros de pé direito. orrocEN'ros MIL REAIS) 
REAIS) 

04 LOCAÇÃO DE TOLDO 5 metros x 5 metros UNO lo R$ 2.000,00 RS 20.000,00 
coberto com lona tipo nlght & day com (DOIS MIL (VINTE MIL 

2,5 metros de pé direito. REAIS) REAIS) 

05 LOCAÇÃO DE PALCO MODULAR em UND 10 RS 8.000.00 R$ 80.000,00 
estrutura tubular, com montagem e (OITO MIL (OITENTA 

desmontagem, com as seguintes REAIS) MIL REAIS) 

especificações: dimensões de 8 metros de 



canal. 2 amplificadores de 4.000W, RMS 
2 ohrns, 2 02 ti amplificadores de 2.000 
W RMS 4 ohms, 2 amplificadores de 
1.000 W RMS 4 ohms, sidefill estéreo, PA 
ativo de 3 ou 4 vias, 6 spots monitores 
com 2 vias passivas com sensibilidades 
acima de 100 DB WM com auto falantes 
de 15" 2 microfones ospecíficos para 
bateria acústico com 3 microfones 
compensadores, Kit de 5 microfones 
específicos para percussão, tape deck 
duplo, CO, play, MD, 8 direct Box, sistema 
de AC compatível com equipamento 
solicitado com proteção emborrachada, 
com tensão de 200 e 100V. Aterramento 
com vara de cobre de 1,5 m 

a VALOR TOTAL DO LOTE 02 R$ 85.000,00 (OITENTA E CINCO MIL REAIS) 

= Lote O3- EXCLUSIVO MEEEPP 
Item Descrição Linlil. Quant. Vilur uitârio Valor total RS 

R$ 
01 ILUMiNAÇÃO COLORIDA DE PEQUENO SERV 5 5 14$ 2.000,00 R$ 10.000,00 

PORTE composto de - 16 refletores par (DOIS MIL (DEZ MIL 

led, 01 controlador dmx com 128 canais REAIS) REAIS) 

24 faders por página; 01 máquina de 
fumaça dmx de 3000w; 

VALOR TOTAL DO LOTE 02 R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) 

Lote 04—EXCLUSIVO ME E E?? 
=ItemE.: 

 
Descrição Unid. Quani Valor unitário Valor total 145 

14$ 
01 LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE: HORA 24 R$ 100,00 14$ 2.400,00 

tipo paredão, com no mínimo 10 auto (CEM REAIS) (DOIS MIL  

P falantes de 15, para frequências médias QUINIWNTO 

e agudas.
S REAIS) 

VALOR TOTAL DO LOTE 03 R$ 2.400,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) 

Lote 05- EXCLUSIVO -MEflPP: - - 

Itaffi- - ______ tjnid. - QnnL— —Valor unitário Valor total 145 
- RS -• 

01 Locação de Gerador de 180 10/A, UND 5 14$ 2.800.00 RS 14.000.00 

silenciado, aterrado, 220/380 Volte, /
(DOIS MIL E (QUATORZE 

abastecido, com operador técnico para OITOCENTOS MIL REAIS) 

funcionamento de 12 horas diárias.
REAIS) 

VALOR TOTAL DO LOTE 05 RS 14.000,00 (QUATORZE MIL REAIS) . 



Valor Global da Proposta: 836.166,80 (OITOCENTOS E TRINTA E SEIS MIL CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E 

OITENTA CENTAVOS). . Prazo de Execução: dos serviços conforme os termos do Edital; 

Prazo de validade da Carta Proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, conforme estabelecido em edital): 

-Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução dos 

serviços referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação. 

.Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisites de habilitação e que 

nossa Carta Proposta está em conformidade.com  as exigências do instrumento convocatório (edital). 

03 LOCAÇÃO DE PISCINA: contendo bolinhas UND H "RSIOO,Oo liS 16.000,00 
medindo 2 x 2 x 2 para recreação de (DUZENTOS (DEZESEIS 

crianças de até 5 anos, produzido com REAIS) MII. REAIS 

material resistente, solda reforçada e 
paredes seguras em suas extremidades 
garantindo alta durabilidade e seguranya 
as crianças. 

04 LOCAÇÃO TOBOGA: inflével com no UND 80 liS 200,00 R$ 16.000,00 
mínimo 4 metros de altura, largura (DUZENTOS (DEZESEIS 

mínima de 3 metros e 4 metros de REAIS) MIL REAIS 

profundidade. 
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 64.000,00 (SESSENTA E QUATRO MIL REAIS) 

FORTALEZA, 12 DE AGOSTO DE 2019. 

o 



ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT
IDADE

VI UNITARIO VL TOTAL 

S
R$ 1.500,00 (- R$ 7.500,00 (- 

1
Locação de Gerador de 180 KVA, silenciado, aterrado, UM MIL E SETE MIL E 

220/380 Volts, abastecido, com operador técnico para UNO 5 QUINHENTOS QUINHENTOS 
funcionamento de 12 horas diárias.

« /
REAIS-) REAIS-) 

VALOR TOTAL 00 LOTE 05 R$ 7.500,00 (-SETE MIL E QUINHENTOS REAIS.) 

12 de AGOSTO de 2019 

?-filll  

 

 

 

 

PROPOSTA DE PREÇOS 

 

A COMISSÃO PERMANENTE DE PREGOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE 

PREGÃO ELETRÔNICO NQ 2019.07.18.2 - SRP 

OBJETO: Seleção de melhor proposta para Registro de Preços visando futuras e eventuais contratações para Serviços de Locaço' de 
equipamentos diversos e Serviços de decoração, por ocasiões de comemorações, inaugurações, solenidades, datas comemorativas de 
Interesse público ligado à Secretaria de Assistência Social e Trabalho e do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de 
Horizonte/CE, conforme especificações contidas no Termo de Referência. 

LOTE OS 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA LOTE 05: R$ 7.500.00 (-SETE MIL E QUINHENTOS REAIS-) 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) dias a contar da data de recebimento da proposta, de acordo com artigo 6°  da lei n°  

10.52012002 

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME OS TERMOS DO EDITAL. 

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, pievidenciários, fiscais e 
cometias, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, 

inve a margem de lucro. 

O licitante declara Que cumpri os requisitos legais para qualificação como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nas condições do 

estatuto nacional da microempresa e empresa de pequeno porte, instituindo pela Lei Complementar n°  123, de 14 de dezembro de 2006 e 

lei 147/2014, em especial quando ao seu art. 30, e que estão aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da 

referida Lei complementar, e que não se enquadra nas situações relacionadas no §40  do art. 30  da citada Lei complementar 

O licitante declara que responde por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referente a realização dos eventos, caso 

venha a ser contratado. 

O licitante informa a condição de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) que fazem jus ao tratamento diferenciado da Lei 

Complementar n° 123/2006 e suas afterações posteriores. 

O licitante declara que da ciência clara de todos os termos do edital e seus anexos, em especial quanto à especificação dos 
serviços e as condições de participação, competição, julgamento e formalização da ata de registro de preços, bem como a 
aceitação e sujeição integral às suas disposições e à legislação aplicável, notadamente ao Decreto Federal N9  7.892, de 23 de 
janeiro de 2013, às Leis Federais n9 10.520/02 e 8.666/93, alterada e consolidada. 



 

 

CARTA PROPOSTA 

Número do Pregão: PREGÃO ELETRÔNICO N.2 2019.07.18.2 - SRP 

Objeto: Seleção de melhor proposta para Registro de Preços visando futuras e eventuais 

contratações para Serviços de Locação de equipamentos diversos e Serviços de decoração, por 

ocasiões de comemorações, inaugurações, solenidades, datas comemorativas de interesse 

público ligado à Secretaria de Assistência Social e Trabalho e do Fundo Municipal de 

Assistência Social do Município de Horizonte/CE. 

Lote 01- EXCLUSIVO ME E EPP 
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNO CITE VALOR UNT. VALOR TOTAL 

01 PALCO DE PEQUENO PORTE: (6 metros de UND 10 R$ 1.700,00 R$ 17.000,00 
compritne'?ito, 4m de fundo es metros altura do (Mil e (Dezessete mil 
solo). Piso em plataforma de alumínio e setecentos reais) 
compensado naval, acarpetado, elevado em até

reais 1 m do solo. Coberta com lona anti-chamas de 
anti-raios uv, com capacidade para sustentar 
equipamentos de som e luz de pequeno porto. 
Guarda-corpo de fundo do palco. Escadas de 
acesso com corrimão. Fechamento da "saia" do 
palco em madeira ou tecido. 

02 PALCO DE MÉDIO PORTE: (10 metros UNO 2 AS 2.000,00 AS 4.000,00 
comprimento de 6m de fundo e 6 metros altura (is mil reais) (Quatro mil 
do solo). Piso em plataforma de alumínio e reais) 
compensado naval, acarpetado, elevado em 1 m 
do solo. Coberta com lona anti-chamas de anti-
raios uv, com capacidade para sustentar 
equipamentos de som e luz de médio porte. 
Guarda-corpo circundando laterais. Guarda-
corpo de fundo do palco, 02 escadas de acesso 
com corrimão anexadas. Fechamento da saia" 
do palco em madeira ou tecido. 

03 LOCAÇÃO DE TOLDO: 10 metros x 10 metros UNO 5 AS 1.000,00 AS 5.000,00 
coberto com lona tipo night & day com 2.5 (mil reais) (Cinco mil reais) 
metros de pé direito. 

()4 LOCAÇÃO DE TOLDOS metros x 5 metros coberto UNO 10 R$ 800,00 R$ 8.000,00 
com lona tipo night & day com 2,5 metros de pé (oitocentos (oito mil reais) 
direito. reais) 

05 LOCAÇÃO DE PALCO MODULAR em estrutura UNO 10 AS 1.700,00 AS 17.000,00 
tubular, com montagem e desmontagem, com as (mil setecentos (Dezessete mil 
seguintes especificações: dimensões de 8 metros reais) reais) 
de frente por 4 metros de fundo e com altura do 
chão ao palco de 0,50 cm e do palco ao teto 4,6 
metros, coberto em telha de zinco ou lona tipo 
night&day, com piso acarpetado e escada de 
acesso com corrimão 

06 LOCAÇÃO DE GRiD BOX TRUSS TIPO 030: METRO 400 AS 40,00 AS 16.000,00 
Estrutura de coluna em grid boxtruss de torro (Quarenta (Dezesseis mil 
e/ou alumínio, trançado, com encaixes para

reais) reais) 
parafusos coincidentes nas laterais, peça mínima 
de lmt. (metro linear) 

07 LOCAÇÃO DE DIsCiPLINADOR com montagem e UND 200 R$ 30,00 R$ 6.000,00 
desmontagem de estrutura em feno, tipo grade, (Trinta reais) (seis mil reais) 
medindo 2,5 metros x 1.0 metro. 



tOE Pft 

kZrd 
Lote 05- EXCLUSIVO ME E EPP 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND CITE VALOR UNT. VALOR TOTAL 

01 Locação de Gerador de 180 KVA, silenciado, UND 5 R$ 1.500,00 R$ 7.500,00 
aterrado, 220/380 Volts, abastecido, com (Mil e (Sete mil e 
operador técnico para funcionamento de 12

7
quinhentos quinhentos 

horas diárias. ' reais) reais) 
VALOR TOTAL DO LOTE 05- R$ 7.500,00— Sete mil e quinhentos reais « 

Lote 06- EXCLUSIVO ME E EPP 
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNO LITE VALOR UNT. VALOR TOTAL 

01 SERVIÇOS DE DECORAÇÃO: de ambiente UND 30 R$ 1.000,00 R$ 30.000,00 
com 5.000 balões conformo projeto a (mil reais) (Trinta mil 
ser apresentado de acordo como evento reais) 
a ser realizado. 

02 SERVIÇOS DE DECORAÇÃO: de ambiente UND 35 R$ 1.500,00 R$ 52.500,00 
com 10.000 balões conforme projeto a (mil e (Cinquenta e 
ser apresentado de acordo com o quinhentos dois mil e 
evento a ser realizado, reais) quinhentos 

reais) 
03 SERVIÇOS DE DECORAÇÃO de ambiente 1<6 3.500 R$ 50,00 R$ 175.000,00 

em malha, de acordo com os locais (cinqüenta (Cento e 
indicados para cada evento conforme reais) setenta e 
projeto a ser apresentado de acordo cinco mil reais) 
com o evento a ser realizado. 

04 SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO: com SERVIÇO 60 R$ 500,00 R$ 30.000,00 
arranjo Floral com flores tropicais, com (quinhentos (Trinta mil 
1 m de comprimento por 70 cm de reais) reais) 
altura conforme projeto a ser 
apresentado de acordo com o evento a 
ser realizado. 

VALOR TOTAL DO LOTE 06- R$ 287.500,00— Duzentos e oitenta e sete mil e quinhentos reais 

Lote 01- EXCLUSIVO ME E EPP 
ITEM ESPECIFICAÇÃO UND CITE VALOR UNT. VALOR TOTAL 

01 SERVIÇO DE DECORADOR: Profissional capacitado para DIÁRIA 40 R$ 500,00 R$ 20.00,00 
execução dos serviços solicitados. O mesmo deverá (quinhentos (vinte mil reais) 
apresentar no minimo 03(três) projetos, para cada reais) 
evento programado pela secretaria, onde serão 
avaliados e Diária 40 selecionados pela solicitante com 
a posterior emissão da 516,67 ordem de execuçk do 
serviço, Incluso alimentação e transporte de acordo 



com o evento a ser realizado por cada secretaria. 

VALOR TOTAL 00 LOTE 07- R$ 20.000,00— Vinte mil reais 

VALOR TOTAL GLOBAL DESTA PROPOSTA: R$ 435.000,00 (Quatrocentos e trinta e cinco mil 

reais). 

Prazo de Execução: Conforme termos do edital; 

Prazo de validade da Carta Proposta: 90 (noventa) dias. 

Declaro que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a 

execução dos serviços referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à 

execução do objeto desta licitação. 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisites de 

habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade, com as exigências do 

instrumento convocatório (edital). 

Data: 12 de agosto de 2019 
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CARTA PROPOSTA 

Pregão Eletrônico N°2019.07.18.2- SRP 

Objeto: Seleção de melhor proposta para Registro de Preços visando futuras e 
eventuais contratações para Serviços de Locação de equipamentos diversos e 
Serviços de decoração, por ocasiões de comemorações, inaugurações, 
solenidades, datas comemorativas de interesse público ligado à Secretaria de 
Assistência Social e Trabalho e do Fundo Municipal de Assistência Social do 
Município de Horizonte/CE, conforme especificações contidas no Termo de 
Referência. 

LOTEfltXCLUSIVØME E EPP' - -- 

Item Especificação Unid.
Quant. Valor Unit. Valor Total

Média Estimado 

SERVIÇOS DE DE,ÇORAÇÃO: de R$5.000.00 R$150.000,00 

1
ambiente com 5.000 balões conforme projeto

UNn../ 30(—/(CINCO
(CENTO E 

a ser apresentado de acordo como evento a
MIL REAIS) CINQUENTA 

MIL REAIS) ser realizado.

R$245.000,0O 
SERVIÇOS DE DECORAÇÃO: de

R$7.000,00 (DUZENTOS 

2
ambiente com 10.000

UND ' 35 L/(SETE MIL E QUARENTA 
02 balões conforme projeto a ser apresentado

REAIS) E CINCO MIL 
de acordo com o evento a ser realizado. y'

REAIS) 

SERVIÇOS DE DECORAÇÃO de
R$140.000,00 

ambiente em malha, de acordo com os locais /RI 4000 

3 indicados para cada evento conforme projeto KGL./ 3.500t./(QUAR'ENT (CENTO E 

a ser apresentado d94cordo com o evento a A REAIS) QUARENTA 
MIL REAIS) 

ser realizado. 

SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO:
R$800,00 R$48.000,00 

com arranjo Floral com flores tpicais, com
-" eo-/ (OITOCEN (QUARENTA 

4 3 m de comprimento por 70 em de altura SERVIÇ6
TOS E OITO MIL 

conforme projeto a ser apresenta5lo de acordo
REAIS) REAIS) 

com o evento a ser realizado. j 

VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 6 R$583.000,00 (QUINHENTOS E OITENTA 

E TRÊS MIL REAIS) 



e 

 

 

 

 

PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de inicio para execução dos serviços será de 10 (dez) dias, a contar da data 
do recebimento da ORDEM DE SERVIÇO 

PRAZO DA VALIDADE DA CARTA DE PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS (CONFORME 
ESTABELECIDO EM EDITAL) 

Declaração de que nos preços ofertados estão incluidos todas as despesas incidentes sobre a execução dos 
serviços referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação. 

Declaramos para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa 
Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital). 

Fortaleza, 09 de agosto de 2019. 

'7 



À PREGOEIRA DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE 
PREGÃO ELETRÔNICO N° PE 2019.07.18.2-SRP 

CARTA PROPOSTA 

OBJETO: Seleção de melhor proposta para Registro de Preços visando futuras e eventuais 
contratações  para Serviços de Locação de equipamentos diversos e Serviços de decoração, por 
ocasiões de comemorações, inaugurações, solenidades, datas comemorativas de interesse 
público ligado á Secretaria de Assistência Social e Trabalho e do Fundo Municipal de Assistência 
Social do Município de HoiizontelCE. 

LOTE 01 EXCLUSIVO ME/EPP 

ITEM ESPECIFICAÇAO UNO QUANT "lIN VALOR R$ 
ITARIO TOTAL P1 EXTENSO 

PALCO DE PEQUENO PORTE: (6 metros de 
comprimento, 4m de fundo e 5 metros altura do 
solo). Piso em plataforma de alumínio e 
compensado naval, acarpetado, elevado em até 1 

do solo. Coberta com 01 lona anti-chamas de (mil o m UND 10 1.500,00 15.000.00 quinhentos (quinze mi "raiosaios uv. com  capacidade para sustenta, reais) reais)  eQUVamefltol de som e luz de pequeno porte. 
Guarda-corpo de fundo do palco. Escadas de 
acesso com corrimão. Fechamento da 'Saia' do 
P~ em madeira ou tecido. 
PALCO DE MÉDIO PORTE (10 metros de 
cornpSnen4o. Cm de fundo e $ metros a/tira do 
sob). Piso em plataforma de aúnkilo e 
compensado naval. acaspetado. elevado em 1 m do 
solo. coberta com lona 02 anti-chamas de anti- (três md e 

2 mios uv, com capacidade para sustentar UND 2 3.500,00 7000,00 quinhentos (sete nl 
reais) equipamentos de som e luz de médio porte. reais) 

Guarda-corpo circundando laterais. Guarda-corpo 
de fundo do palco. 02 escadas de acesso com 
cordm&o anexadas, Fechamento da 'saia" do palco 
em madeira ou tecido. 
LOCAÇÃO DE TOLDO: lO metros x 10 metros (mil e (sete mil e 

3 coberto com lona tipo nlght 8 day com 2. 5 metros UNO 5 1.500.00 1500,00 quinhentos quinhentos 
de pé direito, reais) reais) 
LOCAÇÃO DE TOLDOS metros x 5 metros coberto (quinhentos (cinco mil 4 . lo com lona tipo rgliil 8 day com 2.5 metros de p1 UNO 10 500,00 5.000.00 reais) reais) lUND 10 direito. 
LOCAÇÃO DE PALCO MODULAR: em estn*ira 
tubular. coa, montagem e dearnontagem, com a 
seguintes especificações: *t,ensões de 8 metros 
de 05 frente por 4 metros de fundo e com altura do UNO 10 2.000.00 20,000.00 rvW (vime mil 
chão ao palco de 0.50 cm e do palco ao teto 4,5 reais) reais) 
metros, coberto "em tolha de zinco ou lona tipo 
night&day, com piso acarpotado e escada de 
acesso com corrimão. 
LOCAÇÃO DE GRID BOX TRUSS TIPO 030; 
Estrutura de coluna em gmid boxtruss de ferro e/ou 

6 aluminio, trançado. com  encaixes para parafusos M 400 50,00 20.000.00 (dt'q 
reais) reais) 

eu'ta (vinte mil 
coincidentes nas laterais, peça minlma de Im, 
(metro linear) 
LOCAÇÃO DE DISCIPUNADOR: com montagem e 
de~~de estrutura em e cinco (sete mil em ferro, tipo grade. UND 200 35.00 7.000,00 reais) reais) medindo 2,5 metros x 1,0 metro. 

VALOR TOTAL 81.500,00 
(Oitenta e um mil e quinhentos reais) 

LOTE O2- EXCLUSIVO ME/EPP 
VALOR RI n'EM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT UNITÁRIO TOTAL P1EXTIENSiO 

LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO 
PORTE; composta de iria mesa de som de 18 
canais manteres. 2 submasteres. 2 mesteres, (mie equalizador grøflco estéreo 1/3/8 'O' constante, 4 UND 20 1.500.00 30.000.00 quinhentos ' mil 
canais de Gales DBX, Kladc. BSS ou similar,

«
reais) reais) 

Sistema de PA com 4 vias ativas, compostas de 4 
alto-falantes de 18'700 watts RMS graves, 2 caixas 
de 3 vias para médios e altas frequências de 



sensibilidade acima de 110 DO WAJ por canal, 2 
amplificadores de 4.000W RMS 2 OHMS, ativo de 
3 ou 4 vias, 1 microfone SM 58 som fio. 3 
microfones dinâmicos para voz SM 58. tape deck 
duplo. CD play, MD, & dlrect Box, sistema de AC koi- t21 
conipativel com equipamento solicitado com 
proteção emborrachado. com  tensão de 220 a 110 
V. aforramento com vara de cobre de 1,6 m. 
LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO 
PORTE: composta de 1 mesa de som de 24 canais 
rnásleres, 4 subrnasteres. oQualizador gráfico 
estéreo de 11" 'O' constante. 8 canais de Gales 
DBX. kisik, 855 ou anis,, sistemas de PA c= 4 
vias ativas. compostas de 8 auto falantes de IS' 
700 watts RMS graves, 4 caixas de 3 vias para 
médias e altas frequências sensibilidade sarna de 
110 DO WiM por canal. 2 amplificadores de 4000 
W, RMS 2 oM,s. 2 arnplifcadores de 2.000W RMS (doe iS e (d=e Se 

2 4 ohms, 2 amplificadores do 1.000W RMS 4 ohms, UNO 5 2.500.00 12.500.00 guinheite iSientos 
sideilil estéreo, ativo de 3 ou 4 vias. 6 spots reais) reais) 
monitores com 2 vias passivas com sensibilidades 
acima de 100 DO WÍM com auto falantes de 15' 2 
rnlcso(ones específicos para bateria acústico com 3 
microfones compensadores. Kit de 5 microfones 
especificos para percussão, tape deck duplo, CD 
play, MD. 58 direct Box. sistema de AC conipativel 
com equipamento solicitado com proteção 
e.nbo.rachaøa, com tensão de 200 e 100 V, 
AleiTamento corp vara de cobre de 1.5 m. 

VALOR TOTAL 42.500,00 
(quarenta adula SI. quinhentos rea/s) 

LOTE 03- EXCLUSIVO MEIEPP 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNO QUANT VALOR RI 
UNITÁRIO TOTAL P1 EXTENSO 

ILUMINAÇÃO COLORIDA DE PEQUENO PORTE (mIe - composto de - 16 refletores par fedi, 01 SERV 5 1.200,00 duzentos (seis ml 
controlador dmx com 128 canais 24 faderi por reais) página; 01 máquina de fumaça dmx de 3000w, 

VALOR TOTAL 6000,00 
(sois mil reais) 

LOTE 04- EXCLUSIVO MEIEPP 

TEM ESPECIFICAÇÃO (IND QUANT VALOR RI 
UNITÁRIO TOTAL P1 EXTENSO 

(dezenove LOCAÇAO DE SONORLZAÇÃO VOLANTE: tipo (oitocentos mii e 
par~ cri rio mínimo lO auto falantes de 16". H 24 800,00119.200,W ree,s duzentos pua frequõnclas ri~e agudas, reais) 

VALOR TOTAL 9.200,00 
(dezanove mli. dwwsos reais) 

LOTE 06. EXCLUSIVO MEIEPP 
VALOR RI 

ITEM ESPECIFICAÇÃO (IND QUANT UNITARIO TOTAL P/ EXTENSO 
LOCAÇÃO de Gerador de 180 KVA, silenciado, (mil e 1 (sete mil e atanado, 220/3880 Voits, abastecido, com UND 5 1.500.00 1.600,00 quinhentos quinhentos operador técnico para funcionamento de 12 horas reais) reais) diárias, 

VALOR TOTAL 7.500,00 
(sete mil e quinhentos reais) 

LOTE OS - AMPLA CONCORRÊNCIA 

B
VALOR RI

EM ESPECIFICAÇÃO (IND QUANT UNITÁRIO TOTAL, 1111 EXTENSO 
SERVIÇOS DE DECORAÇÃO: de amb.ente com 

conforme 5.000 b -/ / 1.X reais) (trinta mil
alões preto a ser a adi) 

de acordo com evento a ser realizado.
reais) 

SERVIÇt DE DECORAÇÃO: de wflb.ontø Com
70.000.00 (dote mil(setenta 

reais) 2 10.000 lós. conforme projeto a ser aprasaylado MI rasa) 
de acordo com o evento a ser realizado. 
SERVIÇOS DE DECORAÇÃO: de ambiente em 

KG" 3500 25.00 07.600.00 (vide e cito sete mi e malha, de acordo com os locais indicados para 
cada evento conforme projeto a ser aPySntado de reais) qUnhentos 

reais) acordo com o evento a ser realizado. 
SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO'com arranjo . (ml e 

4 Floral com flores tropicaij. corp 11=, SER 1.500.00 90.000,00 quinhentos (noventa 
mil reais) 

comprimento por 70 cnMe altura conforme projeto reais)  



a ser apreantqo de acordo com o evento a ser 
realizado. 

VALOR TOTAL 277.500,00 
(duzentos, setenta e sete mui quinhentos naus) 

LOTE 07 -EXCLUSIVO MEJEPP 

EM ESPECIFICAÇAO  UND QUANT  UNITÁRIO  
VALOR R$ 

TOTAL P/ EXTENSO 

1 

SERVIÇO DECORADOR: Profissional capadiado 
para execução dos serviços soêcdados. O mesmo 
deverá apresentar no mínimo 03(trõs) projetos, 
para cada evento programado pela secretaria, onde 
serão avaliados e selecionados pela solicitante cern 
a posterior emissão da ordem de execução do 
serviço, incluso a&nentaçâo e transporte de acordo 
can o evento a ser realizado por cada seaetaria. 

DIÁRIA 40 1.000.00 40.000.00 (ma reais) (quarenta 
mil reais) 

VALOR TOTAL  40.000,00 
!flg7f 1171/7161a 

VALOR TOTAL. 88.000 00 
(oitenta e oito mli reais) 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA 502.200,00 
(quinhentos e toe dois mil e duzentos reais) 

PRAZO DE EXECUÇÃO: Conforme edital/ordem de serviços 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme disposto no edital: 

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

Declaramos que nos valores propostos estão Incluídas todas as despesas necessárias à 
execução dos serviços, inclusive as relacionadas com: encargos sociais, trabalhistas, 
pievidenciários e outros: tributos, taxas, tarifas, emolumentos, licenças, alvarás multas e/ou 
quaisquer infrações, deslocamento de pessoal, alimentação, hospedagem, combustível: seguros 
em geral, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados 
á Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou Indiretamente pela execução dos serviços, 
inclusive a margem de lucro: 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de 
habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do Instrumento 
convocatório; 

LOTE 0$ -EXCLUSIVO MEIEPP 
[TEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT VALOR R$ 

UNITÁRIO TOTAL P/ EXTENSO 
LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA montada em 

1 estn4wa de ferro tubSuar cern lona elástica com UNO 80 200.00 16.000.00 (duzentos (dezesseis 
reais) mil reais) área minima de 4,3C m' 

LOCAÇÃO DE CASTELO: tipo pula-pula medindo 
4 x 4 m cern altura mínima de 3 metros com (vtntee 

2 proteção lateral de telas em nylon, seguias em suas UNO 80 300.00 24.000.00 reais) quatro mil 
extremidades, garantindo alta durabilidade e reais) 
seguraflca as crianças. 
LOCAÇÃO DE PISCINA: contendo bolinhas 
medjndo 24x2 para recreação de crenças de até 5 

- anos, produzido commataflS ente. soldaUND 60 20o.00 18.000.00 (duzentos (dezessels 
" reforçada e paredes seguras «ti ss reais) mil reais) 

extremidades garantindo alta durabilidade e 
seguranca as crian 
LOCAÇÃO TOBOdÃ: inflável com no mínimo 4 (trinta e 

4 metros de altura, largura mínima de 3 metros e 4 UNO 80 400,00 32.000,00 uatroentom dois mii 
metros de profundidade reais) reais) 

12 de agosto de 2019. 



 

CARTA PROPOSTA 

A Pregoeira da Prefeitura Municipal do Horizonte; 

 

Número do Pregão: 2019.07.18.2-SRP 

Modalidade Pregão Eletrônico 

Objeto: Seleção de melhor proposta para Registro de Preços visando futuras e eventuais contratações para 

Serviços de Locação de equipamentos diversos e Serviços de decoração, por ocasiões de comemorações, 

inaugurações, solenidades, datas comemorativas de Interesse público ligado à Secretaria de Assistência Social 

e Trabalho e do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Horizonte/CE, conforme especificações 

contidas no Termo de Referência. 

ttStz- fiox- - CLLJSWO ME nprc 
Dacriçi Linid. Quant. Valor unitâ rio ffEVaiqtotaIR 

V 01 PALCO DE PEQUENO PORTE: (6 metros de 1 N 10 RS 2.800.00 RS 28.000.00 

comprimento, 4m de fundo e 5 metros (DOIS MIL E (-VINTE OITO 

altura do solo). Piso em plataforma de OITOCENTOS MIL REAIS) 

alumínio e compensado naval,
REAIS) 

acarpetado, elevado em até 1 m do solo. - 
Coberta com lona anti-chamas de anti-
raios uv, com capacidade para sustentar 
equipamentos de som e luz de pequeno 
porto. Guarda-corpo de fundo do palco. 
Escadas de acesso com corrimão. 
Fechamento da "saia" do palco em 
madeira ou tecido. 

02 PALCO DE MÉDIO PORTE: (10 metros de UND 2 RS 10.000,00 R$ 20.000,00 

6m de fundo e 6 metros altura do solo). (DEZ MIL (VINTE MIL 

Piso em plataforma de alumínio e REAIS) REAIS) 

compensado naval, acarpetado, elevado 
em 1 m do solo. Coberta com lona anti-
chamas de anti-raios uv, com capacidade 
para sustentar equipamentos de som e 
luz de médio porte. Guarda-corpo 
circundando laterais. Guarda-corpo de 
fundo do palco, 02 escadas de acesso 
com corrimão anexadas. Fechamento da 
"saia" do palco em madeira ou tecido. 

03 LOCAÇÃO DE TOLDO: 10 metros x 10 UND 5 R$ 2.800,00 R$ 14.000,00 

metros coberto com lona tipo night & day (DOIS MIL E (QUATROZE 

com 2,5 metros de pé direito. OITOCENTOS MIL REAIS) 
REAIS) 

04 LOCAÇÁO DE TOLDO 5 metros x 5 metros tINI) lO RS 2.000.00 R$ 20.000.00 
coberto com lona tipo night & day com (DOIS MIL (VINTE MIL 

2,5 metros de pé direito. REAIS) REAIS) 

05 LOCAÇÃO DE PALCO MODULAR em UND lO R$ 8.000,00 R.S 80000.00 

estrutura tubular, com montagem e (OITO MIL (OITENTA 

desmontagem, com as seguintes REAIS) MIL REAIS) 

especificações: dimensões de 8 metros de 



339 
o PA 

- 

canal, 2 amplificadores de 4.000 W, RMS 
2 ohrns, 2 02 fi amplificadores de 2.000 
W RMS 4 ohms, 2 amplificadores de 
1,000 W RMS 4 ohms, sidefill estéreo, 
ativo de 3 ou 4 vias, 6 spots monitores 
com 2 vias passivas com sensibilidades 
acima de 100 DB WM com auto falantes 
de 15" 2 microfones ospecíficos para 
bateria acústico com 3 microfones 
compensadores, Kit de 5 microfones 
específicos para percussão, tape deck 
duplo. CD play, MD, 8 direct Box, sistema 
de AC compatível com equipamento 
solicitado com proteção emborrachada, 
com tensão de 200 e 100V. Aterramento 
com vara de cobre de 1,5 m 

a VALOR TOTAL DO LOTE 02 R$ 85.000,00 (OITENTA E CINCO MIL REAIS) 

LÃ13EEUSWnIE E EI? 
11cm Descrição - zr]jnld. Quant. Valor unitário Valor total 1(5 

1(5 
01 ILIJMJNAÇÂO COLORIDA DE PEQUENO SERY 5 5 RS 2.000,00 RS 10.000.00 

PORTE . composto de . 16 refletores par (DOIS MIL (DEZ m11, 

IS, 01 controlador dmx com 128 canais REAIS) REAIS) 

24 faders por página; 01 máquina de 
fumaça dmx de 3000w; 

lAIflD TflTAI flfl 1 flTt fl DC IA Ana Afi iflt7 ÇII OU À Te' 

Lote ü-- ,XCLUSWOiWEEEPP 
Item Descrição Unid. Quant. Valor unitário Valor total 1(5 

RS 
01 LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE; ilükt 24 RS 100,00 RS 2.400,00 

tipo paredão, com no mínimo 10 auto (CEM REAIS) (DOIS MIL E 

falantes de 15", para frequências médias QUINIIEN1'O 

e agudas. 

- VALOR TOTAL DO LOTE 03 R$ 2.400,00 (DOIS Ml E QUINHENTOS REAIS) n

S REAIS) 

 

=:Item criflo- Unld. Quant. YaIofunItrioz? wlortotalfl 

01 Locação de Gerador de 180 10/A, 1 N 5 R5 2.800,00 RS 14.000,00 

silenciado, aterrado, 220/380 Volte, (DOIS MIL £ (QUATORZE 

abastecido, com operador técnico para OITOCENTOS MIL REAIS) 

funcionamento de 12 horas diárias.
REAIS) 

VALOR TOTAL DO LOTE 05 R$ 14.000,00 (QUATORZE MIL REAIS) 

- 
a Uuid. Quani. Valor unitário Valor total 

- 





Valor Global da Proposta: 836.166,80 (OITOCENTOS E TRINTA E SEIS MIL CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E 

OITENTA CENTAVOS). 

Prazo de Execução: dos serviços conforme os termos do Edital; 

Prazo de validade da Cana Proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, conforme estabelecido em edital): 

-Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas Incidentes sobre a execução dos 

serviços referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação. 

-Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisites de habilitação e que 

nossa Carta Proposta está em conformidade.com  as exigências do instrumento convocatório (edital). 

FORTALEZA, 12 DE AGOSTO DE 2019. 

03 LOCAÇÃO DE PISCINA: contendo bolinhas UND 80 R$ 20t0III2R5 16.000,00 

medindo 2 x 2 x 2 para recreação de (DUZENTOS (DEZESEIS 

crianças de até 5 anos, produzido com REAIS) MIL REAIS 

material resistente, solda reforçada e 
paredes seguras em suas extremidades 
garantindo alta durabilidade e seguranya 
as crianças. 

04 LOCAÇÃO TOBOGA: Inflável com no UND 80 R$ 200,00 liS 16.000,00 

mínimo 4 metros de altura, largura (DUZENTOS (DEZESEIS 

mínima de 3 metros e 4 metros de REAIS) MIL REAIS 

profundidade. 
VALOR TOTAL DO LOTE lis 64.000,00 (SESSENTA E QUATRO MIL REAIS) 



PROPOSTA DE PREÇOS 

A COMISSÃO PERMANENTE DE PREGOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 1-IORI 

PREGÃO ELETRÔNICO N2  2019.07.18.2 - SRP 

osiro Seieço de melhor proposta para Registro de Preços visando futuras e eventuais contratações para Serviços de Locaço de 
equipamentos diversas e Serviços de decoração, por ocasiões de comemorações, Inaugurações, solenidades, datas comemorativas de 

Interesse público ligado à Secretaria de Assistência Social e Trabalho e do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de 

Horizonte/CE, conforme especificações contidas no Termo de Referência. 

LOTE 06 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA LOTE 06: R$ 104.500,00 (-CENTO E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS-) 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) dias a contar da data de recebimento da proposta, de acordo com artigo 6°  da lei n°  
10.52012002 
PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME OS TERMOS DO EDITAL. 

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comercias, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, 
inclusive a margem de lucro. 
O licitante declara Que cumpri os requisitos legais para qualificação como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nas condições do 
estatuto nacional da microenipresa e empresa de pequeno porte, instituindo pe. Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e 

QUANT 
ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE

IDADE
VI.UNITARIO VI TOTAL 

SERVIÇOS DE DECORAÇÃO: de ambiente com 5.000
R$ R$ 400.00 (- R$ 12.000,00Ç 

balões conforme projeto a ser apresentado de acordo como
UNIXJ 30t2 QUATROCENT DOZE MIL REAIS- 

evento a ser realizado. OS REAIS) 

R$ 800,00 (- R$ 28.000,00 

2
SERVIÇOS DE DECORAÇÃO: de ambiente com io.000V 

(- 

balões conforme projeto a ser aprentado de acordo com o UND
35 JOITOCENTOS VINTE E OITO 

evento a ser realizado. REAIS-) MIL REAIS-) 

R$ 52.500,00 (- 

SERVIÇOS DE DECORAÇÃO: de ambiente em malha, / R$ 15,00 (- CINQUENTA E 

3 de acordo com os locais indicados para cada evento QUINZE DOIS MIL E
KG 3.500 conforme projeto a spr apresentado de acordo com o evento 

a ser realizado.
REAIS-) QUINHENTOS 

REAIS-) 

(- SERVIÇOS DE ORNÂMENT ÇÃO; com arranjo floral / 
4 com flores tropicais, com 1 2 comprimento por 70 cm 

de altura conforme projeto a serresendo de acordo com SERV

$ 200,00 (- R$ 12.000,00 

6O
UZENTOS DOZE MIL REAIS- 

de  
o evento a ser realizado. t 

VALOR TOTAL DO LOTE 06 R$ 104.500,00 (-CENTO E QUATRO M L E QUINHENTOS REAIS-) 



lei 147/2014, em especial quando ao seu art. 31, e que estão aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da 

referida Lei complementar, e que não se enquadra nas situações relacionadas no §40  do art. 3° da citada Lei complementar 

O licitante declara que responde por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referente a realização dos eventos, caso 

venha a ser contratado. 

O licitante informa a condição de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) que fazem jus ao tratamento diferenciado da Lei 

Complementar n° 123/2006 e suas alterações posteriores. 

O licitante declara que da ciência clara de todos os termos do edita: e seus anexos, em especial quanto à especificação dos 
serviços e as condições de participação, competição, julgamento e formalização da ata de registro de preços, bem como a 
aceitação e sujeição integral às suas disposições e à legislação aplicável, notadamente ao Decreto Federal N9 7.892, de 23 de 

janeiro de 2013, às Leis Federais n9 10.520/02 e 8.666/93, alterada e consolidada, 

12 de AGOSTO de 2019 

 

 

. 

 

. 

 

t 



CARTA PROPOSTA 

Número do Pregão: PREGÃO ELETRÔNICO N.2  2019.07.18.2 - SRP 

Objeto: Seleção de melhor proposta para Registro de Preços visando futuras e eventuais 

contratações para Serviços de Locação de equipamentos diversos e Serviços de decoração, por 

ocasiões de comemorações, Inaugurações, solenidades, datas comemorativas de interesse 

público ligado à Secretaria de Assistência Social e Trabalho e do Fundo Municipal de 

Assistência Social do Município de Horizonte/CE. 

Lote 01- EXCLUSIVO ME E EPP 

ITEM 'ESPECIFICAÇÃO UNO OTE VALOR UNT. VALOR TOTAL 

01 PALCO DE PEQUENO PORTE: (6 metros de UNO 10 R$ 1.700,00 R$ 17.000,00 
comprimento, 4m de fundo e 5 metros altura do (Mil e (Dezessete mil 
solo). Piso em plataforma de alumínio e setecentos reais) 
compensado naval, acarpetado, elevado em até reais) 1 m do solo. Coberta com lona anti-chamas de 
anti-raios uv, com capacidade para sustentar 
equipamentos de som e luz de pequeno porto. 
Guarda-corpo de fundo do palco. Escadas de 
acesso com corrimão. Fechamento da 'saia" do 
palco em madeira ou tecido. 

02 PALCO DE MÉDIO PORTE: (10 metros UNO 2 R$ 2.000,00 R$4.000,00 
comprimento de 6m de fundo e 6 metros altura (Dois mil reais) (Quatro mil 
do solo). Piso em plataforma de alumínio e reais) 
compensado naval, acarpetado, elevado em 1 m 
do solo. Coberta com lona anti-chamas de anti-
raios uv, com capacidade para sustentar 
equipamentos de som e luz de médio porte. 
Guarda-corpo circundando laterais. Guarda-
corpo de fundo do palco. 02 escadas de acesso 
com corrimão anexadas. Fechamento da"saia" 
do palco em madeira ou tecido. 

03 LOCAÇÃO DE TOLDO: 10 metros x 10 metros UNO 5 1$ 1.000,00 R$ 5.000,00 
coberto com lona tipo nlght & day com 2,5 (mil reais) (Cinco mil reais) 
melros de pé direito. 

04 LOCAÇÃO DE TOLDOS metros x 5 metros coberto UNO 10 R$ 800,00 R$ 8.000,00 
com lona tipo night & day com 2.5 metros de pé (oitocentos (oito mil reais) 
direito, reais) 

05 LOCAÇÃO DE PALCO MODULAR em estrutura UNO 10 R$ 1.700,00 R$ 17.000,00 
tubular, com montagem e desmontagem, com as (mil setecentos (Dezessete mil 
seguintes especificações: dimensôes de 8 metros reais) reais) 
de frente por 4 metros de fundo e com altura do 
chão ao palco de 0.50 cm e do palco ao teto 4,6 
metros, coberto em telha de zinco ou lona tipo 
night&day, com piso acarpetado e escada de 1g 
acesso com corrimão 

06 LOCAÇÃO DE GRlD BOX TRIJSS TIPO C30: METRO 400 R$ 40,00 R$ 16.000,00 
Estrutura de coluna em grid boxtruss de torro (Quarenta (Dezesseis mil 
e/ou alumínio, trançado, com encaixes para

reais) reais) 
parafusos coincidentes nas laterais, peça mínima 
de lmt. (metro linear) 

07 LOCAÇÃO DE DISCIPLINADOR com montagem e UNO 200 R$ 30,00 R$ 6.000,00 
desmontagem de estrutura em feno, tipo grade, (Trinta reais) (seis mil reais) 
medindo 2,5 metros x 1.0 metro. 



1 

Lote 05- EXCLUSIVO ME E EPP 
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNO CITE VALOR UNT. VALOR TOTAL 

01 Locação de Gerador de 180 KVA, silenciado, UNO 5 R$ 1.500,00 R$ 7.500,00 
aterrado, 220/380 Volts, abastecido, com (Mil e (Sete mil e 
operador técnico para funcionamento de 12 quinhentos quinhentos 
horas diárias, reais) reais) 

VALOR TOTAL DO LOTE 05- R$ 7.500,00— Sete mil e quinhentos reais 

Lote 06- EXCLUSIVO ME E EPP 
TEM ESPECIFICAÇÃO UND CITE VALOR UNT. VALOR TOTAL 

01 SERVIÇOS 0E1 DECORjkÇÃO: de ambiente UND 30 (_7 R$ 1.000,00 R$ 30.000,00 
com 5.0001,alôes'fonformo projeto a (mil reais) (Trinta mil 
ser apresentado de acordo como evento reais) 
a ser realizado. 

02 SERVIÇOS DEpECORÇÃ0: de ambiente UNO i/" 35 R$ 1.500,00 R$52.500,00 
com 10.000-balõeMonforme projeto a (mil e (Cinquenta e 
ser apresentado de acoçØo com o quinhentos dois mil e 
evento a ser realizado. re s) quinhentos 

reais) 
03 SERVIÇOS DE DECORAÇÃO de ambiente KG i.,, 3.500 R$ 50,00 R$ 175.000,00 

em malha, de acordo com os locais (cinqüenta (Cento e 
Indicados para cada evento conforme reais) setenta e 
projeto a ser apresentado de 9tordo J cinco mil reais) 
com o evento a ser realizado. \./ / 

04 SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO: cor9 SERVIÇOL/60 R$ 500,00 R$ 30.000,00 
arranj9 Floral com flores tropicais, (quinhentos (Trinta mil 
1 m'ee comprimento por 70 cm de reais) reais) 
altura conforme prol e,to a ser 
apresentado de acordo c9tn o evento a 
ser realizado. 

VALOR TOTAL DO LOTE 06- R$ 287.500,00— Duzentos e oitenta e sete mil e quinhentos reais 

Lote 07- EXCLUSIVO ME E EPP 
ITEM ESPECIFICAÇÃO UND CITE VALOR UNT. VALOR TOTAL 

01 SERVIÇO DE DECORADOR: Profissional capacitado para DIÁRIA 40 R$ 500,00 R$ 20.00,00 
execução dos serviços solicitados. O mesmo deverá (quinhentos (vinte mil reais) 
apresentar no mínimo 03(três) projetos, para cada reais) 
evento programado pela secretaria, onde serão 
avaliados e Diária 40 selecionados pela solicitante com 
a posterior emissão da 516,67 ordem de execução do 
serviço, incluso alimentação e transporte de acordo 

 

 

 



com o evento a ser realizado por cada secretaria. 

VALOR TOTAL DO LOTE 07- AS 20.000,00— Vinte mil reais 

J3 

VALOR TOTAL GLOBAL DESTA PROPOSTA: AS 435.000,00 (Quatrocentos e trinta e cinco mil 

reais). 

Prazo de Execução: Conforme termos do edital; 

Prazo de validade da Carta Proposta: 90 (noventa) dias. 

Declaro que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a 

execução dos serviços referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à 

execução do objeto desta licitação. 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisites de 

habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade, com as exigências do 

instrumento convocatório (edital). 

Data: 12 de agosto de 2019 

s 



PREFEITURA DE 
HORIZONTE 

 

  

PREGÃO ELETRÔNICO 2019.07.18.2-SRP 

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Pnddcnte Castelo Branco, n'5100 - Centro -  CEP: 62.8SOMÓO Horizonte- CE 
Fone: (85)3336.1434 



CARTA PROPOSTA 

Pregão Eletrônico N°2019.07.18.2- SRP 

Objeto: Seleção de melhor proposta para Registro de Preços visando futuras e 
eventuais contratações para Serviços de Locação de equipamentos diversos e 
Serviços de decoração, por ocasiões de comemorações, inaugurações, 
solenidades, datas comemorativas de interesse público ligado à Secretaria de 
Assistência Social e Trabalho e do Fundo Municipal de Assistência Social do 
Município de Horizonte/CE, conforme especificações contidas no Termo de 
Referência. 

PRAZO DE EXECUÇÃO:  O prazo de inicio pata execução dos serviços será de lO (dez) dias, a contar da data 
do recebimento da ORDEM DE SRVIÇO 

PRAZO DA VALIDADE DA CARTA DE PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS (CONFORME 
ESTABELECIDO EM EDITAL) 

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídos todas as despesas incidentes sobre a execução dos 
serviços referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação. 

Declaramos para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa 
Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital). 

Fortaleza. 09 de agosto de 2019. 

-LOTE-7=-' EXCLUSIVO MEt EPP 

Item Especificação Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total 
Média Estimado 

SERVIÇO DE DECORADOR: 
Profissional capacitado R$516,60 
para execução dos serviços solicitados. O (QUINHEN R$20.664,00 
mesmo deverá apresentar no mínimo 03(três) TOS E (VINTE MIL E 
projetos, para cada evento programado pela DEZESSEI SEISCENTOS 

1 secretaria, onde serão avaliados e diária 40 DIÁRIA 40 S REAIS E E SESSENTA 
Selecionados pela solicitante com a posterior / SESSENT E QUATRO 
emissão da 516,67 ordem de execução do A REAIS) 
serviço, incluso alimentação e transporte de CENTAVO 
acordo com o evento a ser realizado por cada 5) 

Iksecretaria. 

VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 7 R$20.664,00 (VINTE MIL E SEISCENTOS 
E SESSENTA E QUATRO REAIS) 

5/ 

. 



À PREGOEIRA DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE 
PREGÃO ELETRÔNICO N° PE 2019.07.18.2-SRP hM 

CARTA PROPOSTA 

OBJETO: Seleção de melhor proposta para Registro de Preços visando futuras e eventuais 
contratações para Serviços de Locação de equipamentos diversos e Serviços de decoração, por 

ocasiões de comemorações, inaugurações, solenidades, datas comemorativas de interesse 
público ligado à Secretaria de Assistência Social e Trabalho e do Fundo Municipal de Assistência 
Social do Município de Horizonte/CE. 

LOTE 01. EXCLUSIVO ME/EPP 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNO QUANT UNITÁRIO TOTAL P1 EXTENSO 
VALOR RI 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

PALCO DE PEQUENO PORTE: (6 metros de 
coinpànento. 4m de fundo e 5 metros altura do 
scIo Piso em plalalonT%a de aúnflo e 
compensado naval, acarpetado, elevado em até 1 
m do solo. Coberta com 01 lona anti-chamas de 
anti-raios uv, com capaczdade para sustentar 
equipamentos de som e luz de pequeno porte. 
Guarde-corpo de fundo do palco. Escadas de 
acesso com corrimão. Fechamento da saia' do 
palco em madeira ou tecido. 
PALCO DE MÉDIO PORTE: (10 metros de 
comprimento, em de fundo e 6 metros altura do 
solo) PISO 6(11 plataforma de alumlnlo e 
compensado naval, acarpetado, elevado em 1 m do 
so40 Coberta com lona 02 anti-chamas do anti-
raios w. com  capacidade para sustentar 
equipamentos de som e luz de médio porte. 
Guarda-corpo circundando laterais, Guarda-corpo 
de fundo do palco. 02 escadas de acesso com 
axflmào anexadas. Fechamento da "saia' do palco 
era madeira ou tecido. 
LOCAÇÃO DE TOLDO: 10 metros x 10 metro4 
coberto com lona tipo nigtd & day com 2. 5 metros 
de pé direito. 
LOCAÇÃO DE TOLDOS metros x 5 metros coberto 
lO com lona tipo sit & day com 2,5 metros de pé 
1 UND 10 direito. 
LOCAÇÃO DE PALCO MODULAR: em estrutura 
tubular, com montagem e desniontagerr, com as 
Seguintes especificações: dimensões de 8 metros 
de 05 frente por 4 metro, de fundo e com altura do 
chão ao palco de 0,50 cm e do palco ao teto 4,5 
metros, coberto 'oni telha de zinco ou lona tipo 
night&day, com piso acarpetado e escada de 
acesso com cO(rtmo. 
LOCAÇÃO DE GRID BOX TRUSS TIPO 030 
Estrutura de coluna em gnd boxtrues de ferro e/ou 
aluminio. trançado, com encaixes para parafuso, 
coincidentes nas laterais, peça mlrnma de Im, 
(metro linear) 
LOCAÇÃO DE DISCIPLINADOR: com montagem. 
desmontegem de estrutura em feno, lipo yaOe, 
medindo 2.5 metros x 10 metro. 

UNO 

UND 

UND 

UND 

UND 

UNID 

M 

200 

400 

10 

10 

10 

5 

2 

2MOOMO 

3,500,00 

1.500.00 

1,500.00 

500,00 

35.00 

50,00 20.000.00 

20.00000 

7.000.00 

15.000,00 

5.000,00 
 

7,500,00 

7.000,00 

(mui e 
quinhentos 

mas) 

(três mil e 
quktentos 

reais) 

(cinquenta 
reais) 

teM) 

(quinhentos 
teM) 

(IS. (sete nus 
quInhentos quinhentos 

reais) reais 

(dølsS 
tsr) 

(quinze ml 
teM) 

(cinco mil 
reais) 

(vinte mil 

(vinte mui 
reais) 

(sete mil 
ter) 

(sete mil 
ter) 

VALOR TOTAL 81.600.00 
(oitenta e um mil  quinhentos mis) 

LOTE 02. EXCLUSIVO MEIEPP 
ITEM QUANT 

20 

ESPECIFICAÇÃO UND 
LOCAÇÃO DE SONORtZAÇÃO DE PEQUENO 
PORTE: composta de urna mesa de som de 16 
canais rnáste.as, 2 submas*eres, 2 mesteres, 
equaluzador gráfico estéreo 1/3/8 Q constante. 4 
canais de Gates 08K Klark. BSS ou similar, 
Sistema de PA com 4 vias tvas. compostas de 4 
alto-falantes de 18"700 watts RMS graves. 2 caixas 
de 3 vias para médios e altas frequências de  

UNITÁRIO TOTAL P1 EXTENSO 

-n 
(Se 

reais)

(tina md 
meis) 

UNO 

V 

1.500.00 30.000.00 



OE 

PRAZO DE EXECUÇÃO: Conforme edital/ordem de serviços 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme disposto no edital; 

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

Declaramos que nos valores propostas estão incluídas todas as despesas necessárias à 
execução dos serviços, Inclusive as relacionadas com: encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários e outros: tributos, taxas, tarifas, emolumentos, licenças, alvarás multas e/ou 
quaisquer infrações, deslocamento de pessoal, alimentação, hospedagem, Combustível; seguros 
em geral, da infortunlstica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados 
à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços, 
inclusive a margem de lucro; 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de 
habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento 
Convocatório; 

12 de agosto de 2019. 

1 a ser apresentado de acordo com o evento a ser
j ( ( 1 realizado. 

VALOR TOTAL 277.500.00 
(duzentos e setenta e sete mli e quinhentos reais) 

LOTE 07 - EXCLUSIVO MEJEPP 
VALOR R$ ITEM ESPECIFICAÇÃO UNO QUAN'T uNrARlo TOTAL P1 EXTENSO 

SERVIÇO DECORADOR: Pro%slonal cepsatado 
para execução dos serviços soScitados. O mesmo 
deverá apresentar no mínimo 03(três) projetos, 
para cada evento programado - secretaria, onde (quarenta 
serão avaliados e selecionados pela ,, DIÁRIA, 1.000,00 40.000.00 (ml reais) mil  
a posterior emissão da ordem de execução do 
serviço. inciuso a*'nsntaçbo e transpoi'te de acordo 
com o evento a ser realizado por ceda secretaria. 

VALOR TOTAL 4000000 
(quarenta mil reais) 

LOTE 08- EXCLUSIVO ME/EPP 
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNO QUANT VALOR RI

UNITARIO TOTAL. P1 EXTENSO 
LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA: montada sai (duzentos (dezesseis estrutura de feno tubuluar com lona elástica com UND 80 200.00 16.000.00 
área mínima de 4.30 m' reais) mil reais)  
LOCAÇÃO DE CASTELO: tipo pula-pula medindo 
4 x 4 rn com altura rninlma de 3 metros coa. (vinte e 

2 proteção lateral de telas emnr1on, seguras esnsua* UNO 80 300.00 24.000.00 quatomd 
extremIdades, garantindo alia durabilidade e mais) 
segurançÈ as 
LOCAÇÃO 5E PISCINA: contendo bolinhas 
medindo 2x2x2 paro recreação de crenças de até 5 
anos, produzido cri material resistente. solda UNO

ao 200.00 18.000,00 (duzentos (dezesseis 
reforçada e paredes seguras em suas reais) rna reais) 
extremidades garantindo alta durabilidade e 
5e9s 
LOCAÇÁO inlisvel com no mínimo 4 (trinta e 

4 melros de altura, largura mínima de 3 metros e 4 UND 80 400.00 32.000.00 (quatrocentos dois mil 
metros de protunõdade. reais) 

VALOR TOTAL 68.00000 
(oitenta e oito mil r.as) 

VALOR TOTAL DA PROPOSTAJ 562.200,00 
(quinhentos e sessenta edois mil e duzentos reais) 



CARTA PROPOSTA 

A Pregoeira da Prefeitura Municipal do Horizonte; 

Número do Pregão: 2019.07.18.2-51(15  

Modalidade Pregão Eletrônico 

rAX 

Objeto: Seleção de melhor proposta para Registro de Preços visando futuras e eventuais contratações para 

Serviços de Locação de equipamentos diversos e Serviços de decoração, por ocasiões de comemorações, 

inaugurações, solenidades, datas comemorativas de interesse público ligado à Secretaria de Assistência Social 

e Trabalho e do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Horizonte/CE, conforme especificações 

contidas no Termo de Referência. 

01 
11cm Descriçãu Unid. Qiiant. Valor unhtái-io?IW1cóLR_ 

.......... ........ ............ 
01 PALCO DE PEQUENO PORTE: (6 metros de IND 10 R$ 2.800,00 RS 28.000,00 

comprimento, 4m de fundo e 5 metros (DOISMILE (VINTE OITO 

altura do solo). Piso em plataforma de OITOCENTOS MIL REAIS) 

alumínio e compensado naval,
REAIS) 

 
acarpetado, elevado em até 1 m do solo. 
Coberta com lona anti-chamas de anti-
raios uv, com capacidade para sustentar 
equipamentos de som e luz de pequeno 
porto. Guarda-corpo de fundo do palco. 
Escadas de acesso com corrimão. 
Fechamento da "saia" do palco em 
madeira ou tecido. 

02 PALCO DE MÉDIO PORTE: (10 metros de UND 2 R.S 10.000,00 R.S 20.000,00 
6m de fundo e 6 metros altura do solo). (DEZ MIL (VINTE MIL 

Piso em plataforma de alumínio e REAIS) REAIS) 

compensado naval, acarpetado, elevado 
em 1 m do solo. Coberta com lona anti-
chamas de anti-raios uv, com capacidade 
para sustentar equipamentos de som e 
luz de médio porte. Guarda-corpo 
circundando laterais. Guarda-corpo de 
fundo do palco, 02 escadas de acesso 
com corrimão anexadas. Fechamento da 
"saia' do palco em madeira ou tecido. 

03 LOCAÇÃO DE TOLDO: 10 metros x 10 (iND 5 R$ 2.800,00 R$ 14.000,00 
metros coberto com lona tipo night & day (DOIS Mil4 E (QUATROZE 

com 2,5 metros de pé direito. OITOCENTOS MIL REAIS) 
REAIS) 

04 LOCAÇAO DE TOLDO 5 metros x 5 metros (IND 10 RS 2.000,00 R$ 20.000,00 
coberto com lona tipo nIght & day com (DOIS MIL (VINTE MIL 

2,5 metros de pé direito. REAIS) REAIS) 

05 LOCAÇÃO DE PALCO MODULAR em (iND 10 RS 8.000,00 RS 80.000,00 
estrutura tubular, com montagem e (OITO MIL (OITENTA 

desmontagem, com as seguintes REAIS) MIL REAIS) 

especificações: dimensões de 8 metros de 



PR 
w 

c 
'si tt. o 

01 SERVIÇOS DE DECORAÇÃO: de ambiente UND 30 'Ruj?5a46' RI 75.000,00 

com 5.000 balões conformo projeto a ser (DOIS MIL E (SETENTA £ 

apresentado de acordo como evento a
QUINHENTO CINCO MIL 

ser realizado.
5 REAIS) REAIS) 

02 SERVIÇOS DE DECORAÇÃO: de ambiente UND 35 RI 3.500,00 RI 122.500,00 

com 10.000 balões conforme projeto a (TRESMILE (CENTOE 

ser apresentado de acordo com o evento QUINHENTO VINTE DOIS 

a ser realizado
S REAIS) MIL E 

QUINHENTO 
S REAIS) 

03 SERVIÇOS DE DECORAÇÃO de ambiente KG 3.500 RI 50.00 RI 175.000.00 

em malha, de acordo com os locais (CIQUENTA (CENTO E 

indicados para cada evento conforme REAIS) SETENTA E 

projeto a ser apresentado de acordo com
CINCO MIL 

REAIS) 
o evento a ser realizado.  

04 SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO: com SERVIÇO 60 RI 800,00 R$ 48.000,00 
arranjo Floral com flores tropicais, com 1 (OITOCENTO (QUARENTA 

m de comprimento por 70 cm de altura S REAIS) E OITO MIL 

conforme projeto a ser apresentado de REAIS) 

acordo com o evento a ser realizado. 
VALOR TOTAL DO LOTE 06 R$ 420.500.00(QUATROCENTOS E VINTE MIL E QUINHENTOS REAIS) 

- Lote O7— EXCLUSIVO MEEEPP - 
DescriçAo -s tnid. Quani. Valor unitírio Valor total RS 

RI 
01 SERVIÇO DE DECORADOR: Profissional DIÁRIA 40 145516,67 RS 20.666,80 

capacitado para execução dos serviços
/

,, (QUINHENTO (VINTE MIL 

solicitados. O mesmo deverá apresentar SE DEZESEIS SEISCENTOS  
REAIS E E SESSENTA no mínimo 03(três) projetos, para cada SESSENTA E E SEIS REAIS 

evento programado pela secretaria, onde SETE E OITENTA 
serão avaliados e selecionados pela CENTAVOS) CENTAVOS) 
solicitante com a posterior emissão da 
ordem de execução do serviço, incluso 
alimentação e transporte de acordo com 
o evento a ser realizado por cada 
secretaria. / 

VALOR TOTAL DO LOTE 07 RI 20.666,80 
(VINTE MIL SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) 

Lote O8EXCLUS1VÕ'MEE  
Dacriçio - Unid. Qumni. VaItiItirIo VaIorjtR$ 

- _ 

01 LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA: montada UND 80 RI 200,00 RI 16.000,00 
em estrutura de ferro tubular com lona (DUZENTOS (DEZESEIS 

elástica com área mínima de 4,30 m2 REAIS) MIL REAIS 

02 LOCAÇÃO DE CASTELO: tipo pula-pula UND 80 RI 200,00 RI 16,000,00 
medindo 4 x 4 m com altura mínima de 3 (DUZENTOS (DEZESEIS 

metros com proteção lateral de telas em REAIS) MII. REAIS 

nylon, seguras em suas extremidades, 
garantindo alta durabilidade e segurança 
as crianças. 



/141. 

Valor Global da Proposta: 836.166,80 (OITOCENTOS E TRINTA E SEIS MIL CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E 

OITENTA CENTAVOS). 

Prazo de Execução: dos serviços conforme os termos do Edital; 

Prazo de validade da Carta Proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, conforme estabelecido em edital): 

-Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução dos 

serviços referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação. 

-Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisites de habilitação e que 

nossa Carta Proposta está em conformidade.com  as exigências do instrumento convocatório (edital). 

FORTALEZA, 12 DE AGOSTO DE 2019. 

03 LOCAÇÃO DE PISCINA: contendo bolinhas UND 80 g1'4LtÉ-' RS 16.000,00 

medindo 2 x 2 x 2 para recreação de (DUZENTOS (DEZESEIS 

crianças de até 5 anos, produzido com REAIS) MIL REAIS 

material resistente, solda reforçada e 
paredes seguras em suas extremidades 
garantindo alta durabilidade e seguranya 
as crianças. 

04 LOCAÇÃO TOBOGA: inflável com no UNO 80 RS 200,00 RS 16.000,00 
mínimo 4 metros de altura, largura (DUZENTOS (DEZESEIS 

mínima de 3 metros e 4 metros de REAIS) MIL REAIS 

profundidade. 
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 64.000,00 (SESSENTA E QUATRO MIL REAIS) 

'7 



PROPOSTA DE PREÇOS 

/ 

111, 31  

A COMISSÃO PERMANENTE DE PREGOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE 

PREGÃO ELETRÔNICO N9  2019.07.18.2 - SRP 

OBJETO: Seleção de melhor proposta para Registro de Preços visando Muras e eventuais contratações para Serviços de Locação de 
equipamentos diversos e Serviços de decoração, por ocasiões de comemorações, inaugurações, solenidades, datas comemorativas de 
interesse público ligado à Secretaria de Assistência Social e Trabalho e do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de 
Horizonte/CE, conforme especificações contidas no Termo de Referência. 

LOTE 07 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA LOTE 07: R$ 60.000,00 (-SESSENTA MIL REAIS-) 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) dias a contar da data de recebimento da proposta, de acordo com artigo 611  da lei n° 
10.52012002 
PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME OS TERMOS DO EDITAL. 

O li ante  declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdencianos, fiscais $ 
tias, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, 

inclusive a margem de lucro. 
O licitante declara Que cumpri os requisitos legais para qualificação como Mici'oempresa ou Empresa de Pequeno Porte nas condições do 
estatuto nacional da microempresa e empresa de pequeno porte, instituindo pela Lei Complementar n° 123. de 14 de dezembro de 2006 e 
lei 14712014, em especial quando ao seu art. 30, e que estão aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da 
referida Lei complementar, e que não se enquadra nas situações relacionadas no §40  do art. 30  da citada Lei complementar 
O licitante declara que responde por todos os pruizos, perdas e danos que venham a ocorrer referente a realização dos eventos, caso 
venha a ser contratado. 
O licitante informa a condição de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) que fazem jus ao tratamento diferenciado da Lei 
Complementar n' 123/2006 e suas alterações posteriores. 
O licitante declara que da ciência clara de todos os termos do edital e seus anexos, em especial quanto à especificação dos 
serviços e as condições de participação, competição, julgamento e formalização da ata de registro de preços, bem como a 
aceitação e sujeição integral às suas disposições e à legislação aplicável, notadamente ao Decreto Federal NQ 7.892, de 23 de 
janeiro de 2013, às Leis Federais n2  10.520/02 e 8.666/93, alterada e consolidada. 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTVLUNITARIO V1 TOTAL 
IDADE 

SERVIÇO DE DECORADOR: Profissional capacitado 
para execução dos serviços solicitados. O mesmo deverá R$ 1.500,00 (- 
apresentar no mínimo 03(três) projetos, para cada evento UM MII. E

R$ 60.000,00 (- 

programado pela secretaria, onde serão avaliados e DIÁRIA
40 QUINHENTOS

SESSENTA MIL 
selecionados pela solicitante com a posterior emissão da 
ordem de execução do serviço, incluso alimentação e REAIS-)

REAIS-) 

transporte de acordo com o evento a ser realizado por cada 
secretaria. / 

VALOR TOTAL DO LOTE 07 R$ 60.000,00 (-SESSENTA MIL REAIS-) 
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CARTA PROPOSTA 

Número do Pregão: PREGÃO ELETRÔNICO N.2  2019.07.18.2 SRP 

Objeto: Seleção de melhor proposta para Registro de Preços visando futuras e eventuais 

contratações para Serviços de Locação de equipamentos diversos e Serviços de decoração, por 

ocasiões de comemorações, inaugurações, solenidades, datas comemorativas de interesse 

público ligado à Secretaria de Assistência Social e Trabalho e do Fundo Municipal de 

Assistência Social do Município de Horizonte/CE. 

Lote 01- EXCLUSIVO ME E EPP 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNO CITE VALOR UNT. VALOR TOTAL 

01 PALCO DE PEQUENO PORTE: (6 metros de UNO 10 R$ 1.700,00 R$ 17.000,00 
comprimento, 4m de fundo e $ metros altura do (Mil e (Dezessete mil 
solo). Piso em plataforma de alumtnio e setecentos reais) 
compensado naval, acarpetado, elevado em até

reais) 1 m do solo, coberta com lona anti-chamas de 
anti-raios uv, com capacidade para sustentar 
equipamentos de som e luz de pequeno porto. 
Guarda-corpo de fundo do palco. Escadas de 
acesso com corrlmo. Fechamento da"sala" do 
palco em madeira ou tecido. 

02 PALCO DE MÉDIO PORTE: (10 metros UNO 2 R$ 2.000,00 R$ 4.000,00 
comprimento de 6m de fundo e 6 metros altura (Dois mil reais) (Quatro mil 
do solo). Piso em plataforma de alumínio e reais) 
compensado naval, acarpetado, elevado em 1 m 
do solo. Coberta com lona antichamas de anti-
raios uv, com capacidade para sustentar 
equipamentos de som e luz de médio porte. 
Guarda-corpo circundando laterais. Guarda. 
corpo de fundo do palco, 02 escadas de acesso 
com corrimo anexadas. Fechamento da *sala 
do palco em madeira ou tecido, 

03 LOCAÇÃO DE TOLDO: 10 metros x 10 melros UNO 5 R$ 1.000,00 R$ 5.000,00 
coberto com lona tipo night & day com 2,5 (mil reais) (Cinco mil reais) 
metros de pé direito. 

04 LocAçÃo DE TOLDO $ metros x 5 metros coberto UNO 10 R$ 800,00 R$ 8.000,00 
com lona tipo night & day com 2,5 metros de pé (oitocentos (oito mil reais) 
direito, reais) 

05 LOCAÇÃO DE PALCO MODULAR em estrutura UNO 10 R$ 1.700,00 R$ 17.000,00 
tubular, com montagem e desmontagem, com as (mil setecentos (Dezessete mil 
seguintes especificações: dimensões de 8 metros reais) reais) 
de frente por 4 metros de fundo e com altura do 
chão ao palco de 0,50 cm e do palco ao teto 4,6 
metros, coberto em telha de zinco ou lona tipo 
night&day, com piso acarpetado e escada de 
acesso com corrimão 

06 LOCAÇÃO DE GRID OCX TRUSS TIPO Q30: METRO 400 R$ 40,00 R$ 16.000,00 
Estrutura de coluna em grid boxtruss de forro (Quarenta (Dezesseis mil 
e/ou alumínio, trançado, com encaixes para

reais) reais) 
parafusos coincidentes nas laterais, peça mínima 
de lrnt. (metro linear) 

07 LOCAÇÃO DE DISCIPLINADOR com montagem e UND 200 R$ 30,00 R$ 6.000,00 
desmontagern de estrutura em feno, tipo grade, (Trinta reais) (seis mil reais) 
medindo 2,5 metros x 1.0 metro. 
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Lote os- EXCLUSIVO ME E EPP 
ITEM ESPECIFICAÇÃO IJND CITE VALOR UNT. VALOR TOTAL 

01 Locação de Gerador de 180 KVA, silenciado, UND 5 R$ 1.500,00 1$ 7.500,00 
aterrado, 220/380 Volts, abastecido, com (Mil e (Sete mil e 
operador técnico para funcionamento de 12 quinhentos quinhentos 
horas diárias, reais) reais) 

VALOR TOTAL DO LOTE 05- R$ 7.500,00— Sete mil e quinhentos reais 

Lote 06- EXCLUSIVO ME E EPP 
ITEM ESPECIFICAÇÃO UND CITE VALOR UNT. VALOR TOTAL 

01 SERVIÇOS DE DECORAÇÃO: de ambiente UNO 30 R$ 1.000,00 R$ 30.000,00 
com 5.000 balões conformo projeto a (mil reais) (Trinta mil 
ser apresentado de acordo como evento reais) 
a ser realizado. 

02 SERVIÇOS DE DECORAÇÃO: de ambiente UNO 35 R$ 1.500,00 R$ 52.500,00 
com 10.000 balões conforme projeto a (mil e (Cinquenta e 
ser apresentado de acordo com o quinhentos dois mil e 
evento a ser realizado, reais) quinhentos 

reais) 
03 SERVIÇOS DE DECORAÇÃO de ambiente KG 3.500 R$ 50,00 R$ 175.000,00 

em malha, de acordo com os locais (cinqüenta (Cento e 
Indicados para cada evento conforme reais) setenta e 
projeto a ser apresentado de acordo cinco mil reais) 
com o evento a ser realizado. 

04 SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO: com SERVIÇO 60 R$ 500,00 R$ 30.000,00 
arranjo Floral com flores tropicais, com (quinhentos (Trinta mil 
1 m de comprimento por 70 cm de reais) reais) 
altura conforme projeto a ser 
apresentado de acordo com o evento a 
ser realizado. 

VALOR TOTAL DO LOTE 06- R$ 287.500,00— Duzentos e oitenta e sete mil e quinhentos reais 

Lote 07- EXCLUSIVO ME E EPP 
ITEM ESPECIFICAÇÃO (iND CITE VALOR UNT. VALOR TOTAL 

01 SERVIÇO DE DECORADOR: ProfissIonal capacitado para DIÁRIA 40 R$ 500,00 R$ 20.00,00 
execuçio dos serviços solicitados. O mesmo deverá (quinhentos (vinte mil reais) 
apresentar no mínimo 03(três) projetos, para cada / / reais) evento propmado pela secretaria, onde selo V E' 
avaliados e~b1á33ô'selecionados pela solicitante com 
a posterio emissão da!5iLõDxden' de execuçao do 
serviço, incluso alimentaçio e transporte de acordo 

11,_~ Â 
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com o evento a ser realizado por cada secretaria. 

VALOR TOTAL DO LOTE 07- R$ 20.000,00—Vinte mil reais 

VALOR TOTAL GLOBAL DESTA PROPOSTA: R$ 435.000,00 (Quatrocentos e trinta e cinco mil 

reais). 

Prazo de Execução: Conforme termos do edital; 

Prazo de validade da Carta Proposta: 90 (noventa) dias. 

Declaro que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas Incidentes sobre a 

execução dos serviços referentes a tributos, encargos sociais e demais Ônus atinentes à 

execução do objeto desta licitação. 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisites de 

habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade, com as exigências do 

instrumento convocatório (edital). 

Data: 12 de agosto de 2019 

t 
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CARTA PROPOSTA 

Pregão Eletrônico N°2019.07.18.2- SRP 

Objeto: Seleção de melhor proposta para Registro de Preços visando futuras e 
eventuais contratações para Serviços de Locação de equipamentos diversos e 
Serviços de decoração, por ocasiões de comemorações, inaugurações, 
solenidades, datas comemorativas de interesse público ligado à Secretaria de 
Assistência Social e Trabalho e do Fundo Municipal de Assistência Social do 
Município de Horizonte/CE, conforme especificações contidas no Termo de 
Referência. 

1 

:1itz=t 

Item Especificação Unid.
Quant Valor (Jnit. Valor Total

Média Estimado 

LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA: R$30 00 R$24.000,00 
montada em estrutura de ferra tubular com

0, 
UNO 80 (TREZENT (VINTE E 

lona elástica com área QUATRO MIL 

mínima de 4,30 m2 / [ /
OS REAIS)

REAIS) 

LOCAÇÃO DE CASTELO: tipo pula- 

pula medindo 4 x 4 m com altura mínima R$300,00 R$24.000,00 

2
de 3 metros com proteção lateral de

UNO 80 (TREZENT
(VINTE E 

telas em nylon, seguras cm suas OS REAIS) QUATRO MIL 

extremidades, garantindo alta REAIS) 

durabilidade e segurança as crianças. / 7 

LOCAÇÃO DE PISCINA: contendo 

bolinhas medindo 2 x 2 x 2 para 

SRecreação de crianças de até 5 anos,
R$300,00 R$24.000,00 

(VINTE E 
3 produzido com material resistente, solda UND 80

(TREZENT QUATRO MIL 
reforçada e paredes seguras em suas OS REAIS)

REAIS) 
extremidades garantindo alta 

durabilidade e segurança as crianças.  

LOCAÇÃO TOBOGA: inflável com no R$24.000,00 
mínimo 4 metros de altura, largura

R$300,0O
UND 80 (TREZENT

(VINTE E 

mínima de 3 metros e 4 metros de QUATRO MIL  

profundidade.
/ /

OS REAIS)
REAIS) 

VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 8 R$96.000,00 (NOVENTA E SEIS MIL 
i REAIS) 

s 
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PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de início para execução dos serviços será de lO (dez) dias,'a data 
do recebimento da ORDEM DE SERVIÇO 

PRAZO DA VALIDADE DA CARTA DE PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS (CONFORME 
ESTABELECIDO EM EDITAL) 

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídos todas as despesas incidentes sobre a execução dos 
serviços referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação. 

Declaramos para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa 
Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital). 

Fortaleza, 09 de agosto de 2019. 

I*Á 



À PREGOEIRA DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE 
PREGÃO ELETRÔNICO N° PE 2019.07.18.2-SRP 

CARTA PROPOSTA 

OBJETO: Seleção de melhor proposta para Registro de Preços visando futuras e eventuais 
contratações para Serviços de Locação de equipamentos diversos e Serviços de decoração, por 
ocasiões de comemorações, inaugurações, solenidades, datas comemorativas de interesse 
público ligado à Secretaria de Assistência Social e Trabalho e do Fundo Municipal de Assistência 
Social do Município de Horizonte/CE. 

LOTE 01 .EXCLUSIVO MEJEPP 
VALOR R$ ITEM ESPECIFICAÇÃO UNO QUAN'T uNitÁmo TOTAl, P1 EXTENSO 

PALCO DE PEQUENO PORTE: (6 melros de 
carpdrner*o. 4m de findo e 5 melros altura do 
solo). Piso em plataforma de alumínio e 
compensado naval, acarpetado, elevado em até 1 
m do solo. Coberta com 01 lona anti-chamas de (mil e 

UND 10 1.500.00 15 000.00 quinhentos (quinze mil 
anb.raios w. com  capacidade para sustentai reais) reais) equipamentos de som e luz de pequeno porte. 
Guarda-corpo de fundo do palco. Escadas de 
aceno com canm&o. Fechamento da 'saia' do 
palco em madeira ou tecido. 
PALCO DE MÉDIO PORTE: (10 metros de 
cunpibnerlo. 6m de fundo e 6 metros altura do 
solo). Piso em plataforma de Mxrho e 
compensado naval. acarpetado, elevado em 1 m do 
solo. Coberta com Tona 02 antl.chamas de anti- (três mil e 

2 raios w. com  capacidade para sustentar UND 2 3.500,00 7.00000 quinhentos (sete mil 
reais) equipamentos de som e luz de médio porte reais) 

Guarda-corpo circundando laterais. Guarda-corpo 
de fundo do palco. 02 escadas de acesso com 
con'knáo anexadas. Fechamento da 'saia' do palco 
em madeira ou tecido. 
LOCAÇÃO DE TOLDO: lO metros x 10 metros (mi e (sete mii e 

3 coberto com lona tipo nlgN & day com 2. 5 metros UND 5 1.500,00 7.500.00 quinhentos quinhentos 
de pé direito, reais) reais) 
LOCAÇÃO DE TOLDOS metros x 5 metros coberto (quinhentos (cinco mil 4 lo com lona tipo nlght & da), com 2.5 metros de pé UNO 10 500.00 6.000.00 reais) reais) 1 LR'dD 10 direto 
LOCAÇÃO DE PALCO MODULAR: em estrutura 
tubular, com montagem e desmontagem. com  as 
seguintes especi¼ações: dimernbes de 8 metros 
de 05 frente por 4 metros de Atido e com aura do UNO lO 2.000.00 20.000.00 (dois mil (i.lnte mil 
chSo ao palco de 0,50 cm e do palco ao teto 4,5 reais) reais) 
matos, coberto 'em telha de zinco ou lona tipo 
nigt*&day, com piso acarpetado e escada de 
acesso com corrimão. 
LOCAÇÃO DE GRIO BOX TRUSS TIPO 030: 
Estrutura de coluna em grld boxtruss de ferro e/ou (cinquenta (vinte mil 6 altrinio. Dançado. com  encaixes para parafusos M 400 50.00 2000000 reais) reais) coincidentes nas laterais, peça minima de Im. 
(melro linear) 
LOCAÇÃO DE DlSClPtJNAOOR: com montagem e (ttlifl e cinco (sete mli 7 desmontagem de estrutura sai ferro, tipo gte. UND 200 35.00 7.000.00 reais) reais) medindo 2.8 metros x 1,0 melro. 

VALOR TOTAL $11.114X1,00 
(ods,ta. ia ma  qcshsntos soais) 

LOTE 02- EXCLUSIVO MEIEPP 
I'TEM ESPECIF VALOR R11; UND QuAnT UNITÁRIO J TOTAL P1 EXTENSO 

LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO 
PORTE: composta de uma mesa de som de 16 
canais mataras, 2 submasleres, 2 masteres. (mil e (trinta mil equalizador gráfico estéreo 1/3(8 'O' constante. 4 UND 20 1 500,00 30.000.00 quinhentos canais de Gales OBX, Xiark, BSS ou similar, reais) reais) 
Sistema de PA com 4 vias ativas, compostas de 4 
alto-falantes de 18' 700 watts RMS graves. 2 caixas 
de 3 mas para médios e altas frequências de - 



PRAZO DE EXECUÇÃO: Conforme edital/ordem de serviços 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme disposto no edital; 

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

Declaramos que nos valores propostos estão incluídas todas as despesas necessárias á 
execução dos serviços. inclusive as relacionadas com: encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários e outros; tributos, taxas, tarifas, emolumentos, licenças, alvarás multas e/ou 
quaisquer infrações, deslocamento de pessoal, alimentação, hospedagem, combustível; seguros 
em gemi, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados 
à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços, 
inclusive a margem de lucro; 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de 
habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento 
convocatório; 

12 de agosto de 2019. 

laserapreseritadodeacordo com oeventoaser 1 1 
1 realizado. 1 1 

VALOR TOTAL ~ 277.500,00 
(duzentos e setenta e sete mil e quinhentos s.ais) 1 

LOTE 07 'EXCLUSIVO MEIEPP 
VALOR RI ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT UNITÁRIO TOTAL P1 EXTENSO 

SERVIÇO DECORADOR: Profissional capacitado 
para execuçio dos serviços solicitados. O mesmo 
deverá apresentar no miSno 03(tres) projetos. 
pira cada evento programado pela secrelaila, Onde DIÁRIA 40 1.000.00 1 40.000.00 (mil reais) serão avaliados e selecionados pela soêdtarde com mil reais) 
a posterior emissão da ordem de execução do 
serviço, incluso a&nentaçio e tra*perte de acordo 
com o evento a ser realizado por cada secretaria. 

VALOR TOTAL j 40.000,00 
(quarenta mil reais) 

LOTE 08- EXCLUSIVO MEIEPP 
ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT VALOR RI

UNITARIO TOTAL P1 EXTENSO 
LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA: montada em 
estrutura de Iamtubukaz com lona elástica com UND 70 200.00 16.000,00 (duzentos (dezesseis 

 reais mil reais) Arca minima de 430 m' 
LOCAÇÃO DE CASTELO: tipo pula-pula medindo 
4 x 4 m com afluia mlnilia de 3 metros com 

2 proteção lateral de telas emnylon, seguras emsuas UND 80 300,00 24.000.00 (trezentosreaisrquatro mil 
extremidades, garantindo alta dwabdidade e 
sequranca as crianças. / 
LOCAÇÃO DE RISC IN& conlendo boWtas 
medindo 2x2x2 para recreação de crenças de até 5 

3 anos. produzido com n4• solda UNO 84 200.00 16.000.00 (duzentos (dezesseis 
reforçada e paredes seguras em sues 
extremidades garantindo alta durabilidade e /

reais) mo reais) 

sequranca as cilanças. 
LOCAÇÁO TO6OG Inflável com no mlnimo 4 (trinta e 

4 metros de altura, largura minima de 3 metros e 4 UNO/ 80 / 40000 3200000 (quatrocentos dois mil 
metros de profundidade. reais) reais) 

VALOR TOTAL 88.000,00 
(oitenta e oito mil reals) 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA 662.200,00 
(quinhentos e sessenta e dois mil e duzentos reeJS)_ 



 

CARTA PROPOSTA 

A Pregoeira da Prefeitura Municipal do Horizonte; 

Número do Pregão: 2019.07.18.2-SRP 

Modalidade Pregão Eletrônico 

Objeto: Seleção de melhor proposta para Registro de Preços visando futuras e eventuais contratações para 

Serviços de Locação de equipamentos diversas e Serviços de decoração, por ocasiões de comemorações. 

Inaugurações, solenidades, datas comemorativas de Interesse público ligado à Secretaria de Assistência Social 

e Trabalho e do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Horizonte/CE, conforme especificações 

contidas no Termo de Referência. 

item -r-- (imd - QuSt. - - Valor umtárIo %nsI,F&i1R$9 

01 PALCO DE PEQUENO PORTE: (6 metros de (iND lO R$ 2.800,00 RS 28.000,00 

comprimento, 4m de fundo e s metros (DOIS MIL E (VINTE OITO 

altura do solo). Piso em plataforma de OITOCENTOS MIL REAIS) 

alumínio e compensado naval,
REAIS) 

acarpetado, elevado em até 1 m do solo. 
Coberta com lona anti-chamas de anti-
raios uv, com capacidade para sustentar 
equipamentos de som e luz de pequeno 
porto. Guarda-corpo de fundo do palco. 
Escadas de acesso com corrimão. 
Fechamento da "saia" do palco em 
madeira ou tecido. 

02 PALCO DE MÉDIO PORTE: (10 metros de (iND 2 R$ 10.000,00 RS 20.000,00 

6m de fundo e 6 metros altura do solo). (DEZ MIL (VINTE MIL 

Piso em plataforma de alumínio e REAIS) REAIS) 

compensado naval, acarpetado, elevado 
em 1 m do solo. Coberta com lona anti- 

'	chamas de anti-raios uv, com capacidade 
para sustentar equipamentos de som e 
luz de médio porte. Guarda-corpo 
circundando laterais. Guarda-corpo de 
fundo do palco, 02 escadas de acesso 
com corrimão anexadas. Fechamento da 
"saia" do palco em madeira ou tecido. 

03 LOCAÇÃO DE TOLDO: 10 metros x 10 UNI) 5 R$ 2.800,00 RS 14.000,00 

metros coberto com lona tipo night & day (DOIS MIL E (QUATROZE 

com 2,5 metros de pé direito. OITOCENTOS MIL REAIS) 
REAIS) 

04 LOCAÇÂO DE TOLDO 5 metros x 5 metros UNI) 10 R$ 2.000,00 liS 20.000,00 

coberto com lona tipo night & day com (DOIS MIL (VINTE MIL 

2,5 metros de pé direito.
REAIS) REAIS) 

05 LOCAÇÃO DE PALCO MODULAR em LJND lO R$ 8.000,00 RS 80.000.00 

estrutura tubular, com montagem e (0110 MIL (OITENTA 

desmontagem, com as seguintes REAIS) ME 1, REAIS) 

especificações: dimensões de 8 metros de 



- 

PA(j 

\ 4,- 

DI SERVIÇOS DE DECORAÇÃO: de ambiente UND 30 9$ 2.500,bo --tú 75.000,00 
com 5.000 balões conformo projeto a ser (DOIS MIL E (SETENTA E 

apresentado de acordo como evento a QUINHENTO CINCO MIL 

ser realizado.
5 REAIS) REAIS) 

02 SERVIÇOS DE DECORAÇÃO: de ambiente UNI) 35 R$3.500,00 9$ 122300.00 
com 10.000 balões conforme projeto a (TIRES MIL E (CENTO E 

ser apresentado de acordo com o evento QUINIIF.NTO VINTE DOIS 

a ser realizado
5 REAIS) MIL E 

QUINHENTO 
5 REAIS) 

03 SERVIÇOS DE DECORAÇÃO de ambiente XC 3.500 9$ 50,00 9$ 175,000,00 

em malha, de acordo com os locais (CIQUENTA (CENTO E 

indicados para cada evento conforme REAIS) SETENTA E 

projeto a ser apresentado de acordo com
CINCO MIL 

REAIS) 
o evento a ser realizado.  

04 SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO: com SERVIÇO 60 9$ 800.00 9$ 48.000,00 
arranjo Floral com flores tropicais, com 1 (OITOCENTO (QUARENTA 

m de comprimento por 70 cm de altura 5 REAIS) E OITO MIL 

conforme projeto a ser apresentado de
REAIS) 

acordo com o evento a ser realizado. 

— VALOR TOTAL DO LOTE 06 R$ 420300,00(QUATROCENTOS E VINTE MIL E QUINHENTOS REAIS) 

- —b----'—r. • 

wnr .-Dt===__— T "' ¼lôru H —¥&~ R$ 

01 SERVIÇO DE DECORADOR: Profissional DIÁRIA 40 1(5516,67 R$ 20.666,80 
capacitado para execução dos serviços (QUINHENTO (VINTE MIL 

solicitados. 0 mesmo deverá  apresen' r SE DEZESEIS SEISCENTOS 
REAIS ESESSENTA 

no mínimo 03(três) projetos, para cada SESSENTA E E SEIS REAIS 
evento programado pela secretaria, onde SETE E OITENTA 
serão avaliados e selecionados pela CENTAVOS) CENTAVOS) 
solicitante com a posterior emissão da 
ordem de execução do serviço, incluso 
alimentação e transporte de acordo com 

, o evento a ser realizado por cada 
secretaria. 

VALOR TOTAL DO LOTE 07 1(5 20.666,80 
(VINTE MIL SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) 

-- 

 

Descrição -Unld. rQUant. VaIorunitkJo -- -ViIoçaE 
- .:- - --z--------z-- 1(5 - - - 

01 LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA: montada UND 80 9$ 200,00 1(5 16.000,00 
em estrutura de ferro tubular com lona (DUZENTOS (DEZESEIS 

elástica com área mínima de 4,30 m2 / REAIS) MIL REAIS 

02 LOCAÇÃO DE CASTELO: tipo pula-pula tiNi) 80 9$ 200,00 1(5 16.000,00 
medindo 4 x 4 m com altura mínima de 3 (DUZENTOS (DEZESEIS 

metros com proteção lateral de telas em REAIS) MIL REAIS 

nylon, seguras em suas extremidades, 
garantindo alta durabilidade e segurança 
as crianças. 



WAZÁ 

0 

Valor Global da Proposta: 836.166,80 (OITOCENTOS E TRINTA E SEIS MII. CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E 

OITENTA CENTAVOS). 

Prazo de Execução: dos serviços conforme os termos do Edital; 

Prazo de validade da Carta Proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, conforme estabelecido em edital): 

'Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução dos 

serviços referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação. 

'Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisites de habilitação e que 

nossa Carta Proposta está em conformidade.com  as exigências do Instrumento convocatório (edital). 

FORTALEZA, 12 DE AGOSTO DE 2019. 

03 LOCAÇÃO DE PISCINA: contendo bolinhas UNO 80 R$ 200,00 "tsi6.000,00 

medindo 2 x 2 x 2 para recreação de (DUZENTOS (DEZESEIS 

crianças de até 5 anos, produzido com REAIS) MIL REAIS 

material resistente, solda reforçada e 
paredes seguras em suas extremidades 
garantindo alta durabilidade e seguranya 
as crianças. 

04 LOCAÇÃO TOBOGA: inflável com no UNO 80 R$ 200,00 R$ 16.000,00 

mínimo 4 metros de altura, largura (DUZENTOS (DEZESEIS 

mínima de 3 metros e 4 metros de REAIS) MIL REAIS 

profundidade. 
VALOR TOTAL DO LOTE RS 64.000,00 (SESSENTA E QUATRO MIL REAIS) 

1 



 

 

 

PROPOSTA DE PREÇOS 

A COMISSÃO PERMANENTE DE PREGOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE 

PREGÃO ELETRÔNICO NQ 2019.07.18.2 - SRP 

OBJETO: SeIeço de melhor proposta para Registro de Preços visando futuras e eventuais contratações para Serviços de Locação de 

equipamentos diversos e Serviços de decoração, por ocasiões de comemorações, inaugurações, solenidades, datas comemorativas de 
interesse público ligado à Secretaila de Assistência Social e Trabalho e do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de 
Horizonte/a, conforme especificações contidas no Termo de Referência. 

LOTE 08 L\a 
21 

7 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA LOTE 08: R$128.000,00 (-CENTO E VINTE E OITO MIL REAIS) 

VALIDADE DA PROPOSTA; 60(sessenta) dias a contar da data de recebimento da proposta, de acordo com artigo 61  da lei n° 

10.52012002 

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME OS TERMOS DO EDITAL. 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT VL UNITARIO VI. TOTAL 
IDADE 

(- (- 

.

LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA: montada em	
R$ 400,00 R$ 32.000,00 

 
estrutura de ferro tubular com lona elástica com área UND 80

QUATROCENT TRINTA E DOIS 
 

mínima de 4,30 m2 OS REAIS-) Mil REAIS-) 
/ 

LOCAÇÃO DE CASTELO: tipo pula-pula medindo 4 x 4 R$ 400,00 (- R$ 32.000,00 (- 

2 rn com altura mínima de 3 metros com proteção lateral de
UNO 80

QUATROCENT TRINTA É DOIS 
telas em nylon, seguras em suas extremidades, garantindo OS REAIS-) MIL REAIS-) 
alta durabilidade e segurança as crianças.  

LOCAÇÃO DE PISCINA: contendo bolinhas medindo 2 R$ 400,00 (- R$ 32.000,00 (- 
x 2 x 2 para recreação de crianças de até 5 anos, produzido

QUATROCENT TRINTA E DOIS 
com material resistente, solda reforçada e paredes seguras UND 80 
em suas extremidades garantindo alta durabilidade e

/
OS REAIS-) MIL REAIS-) 

segurança as crianças. / 
R$ 400,00 (- R$ 32.000,00 (- 

4
LOCAÇÃO TOBOG4k: inflável com no mínimo 4 metros

QUATROCENT TRINTA E DOIS 
de altura, largura mínima de 3 metros e 4 metros de UNO 80 
profundidade. OS REAIS-) MIL REAIS-) 

VALOR TOTAL DO LOTE 08 R$ 128.000,00 (-CENTO E VINTE E OITO MIL REAIS-) 
/ 

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciãflos, fiscais e 

comercias, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, 

inclusive a margem de lucro. 

O licitante declara Que cumpri os requisitos legais para qualificação como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nas condições do 

estatuto nacional da microempresa e empresa de pequeno porte, instituindo pela Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e 

lei 14712014, em especial quando ao seu art. 30, e que estão aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da 

referida Lei complementar, e que não se enquadra nas situações relacionadas no §40  do art. 30  da citada Lei complementar 



O licitante declara que responde por todos os prejuizos, perdas e danos que venham a ocorrer referente a realização dos eventos, caso 

venha a ser contratado. 

O licitante informa a condição de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) que fazem jus ao tratamento diferenciado da Lei 

Complementar n° 123/2006 e suas alterações posteriores. 

O licitante declara que da ciência clara de todos os termos do edital e seus anexos, em especial quanto à especificação dos 
serviços e as condições de participação, competição, julgamento e formalização da ata de registro de preços, bem como a 
aceitação e sujeição integral às suas disposições e à legislação aplicável, notadamente ao Decreto Federal N2  7.892, de 23 de 
janeiro de 2013, às Leis Federais n9 10.520/02 e 8.666/93, alterada e consolidada. 

12 de AGOSTO de 2019 

Ní 

o 


