ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃ0
•\

Dependência: MUNICIPIO DE IPUEIRAS -MUNICIPIO DE IPUEIRAS -(CE)

\`:=:T_#,TT7/
u.^

.

_ _

Licitação: (Ano: 2022/ MUNICIPIO DE IPUEIRAS / N° Processo: 031/22-PE-ESP)

às 09:07:24 horas do dia 20/05/2022 no endereço PARQUE DA CIDADE JOSE COSTA
MATOS, 01, bairro CENTRO, da cidade de lpuEIRAS -CE, reuniram-se o Pregoeiro da
disputa Sr(a). LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA, e a respectiva Equipe de Apoio,

designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão
N° Processo: 031/22-PE-ESP -2022/031/22-PE que tem por objeto REGISTRO DE
PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE
PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE

r`

ESPORTE, CULTURA E TURISMO.
Aberias as propostas, foram apresentados os seguintes preços:
Lote (1 ) -HOSPEDAGEM

Especificação : HOSPEDAGEM: serviço de hospedagem com quarto duplo com ar

condicionado e TV para 120 pessoas.
Fornecedor

DataiHora
19/05/2022 22:08:31 :323

20/05/2022 07:46:02:792
/202218:18:57:237

19/05/2022 23:48:40:567

E.C - PR

DUCOES LTDA

SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
LTDA.

15.400

F. S. V. PONTE

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS
EIRELl

19/05/2022 17:38:23:359 MF PRODUCOES & LO ACOES EIRELl

DONATO FONTENELE & CIA LTDA ME

19/05/2022 1
19/05/2022 1

: 10:44:650

R$ 44.000,00
1.320.000
110.000

ERVICOS EIRELl

22.000

E SERVICOS EIRELl

39.600

EGR COMERCIO E

18/05/2022 22:2 : 10:869 A4 PRODUCOE

R$ 6.600.000,00

Lote (2) -ALIMENTAÇÃO

Especificação : serviço de alimentação composto no mínimo por arroz, salada, carnes

variadas e 200 ml de refrigerante ou suco de frutas
Fornecedor

ta.Hor

19/05/2022 22:08:31 :323 E.C -PRODUCOES LTDA

20/05/2022 07:46:02:792
19/05/202218:1

-.5ri.2:Jl

19/05/2022 23:48:40:567
19/05/2022 17:38:2

SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
LTDA.

R$ 12.000,00

F. S. V. PONTE

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS
EIRELl

MF PRODU

EIRELl

R$ 10.000,00

Lote (3) -SERVIÇO DE CAMARIM

Especificação : composto por frutas variadas, refrigerante, salgado, bolo, água mineral para
servir no mi'nimo 20 pessoas
rnecedor

Data-Hora
/2022 22:08:

E.C -PRODUCOES LTDA

20/05/2022 07:46:02:792

SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
LTDA.

19/05/202218: 18:57:237

F. S. V. PONTE

19/05/2022 23:48:40:567

R$ 20.000,00
14.000

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS
EIRELI

R$ 8.000,00

19/05/202217:38:23:359 MF PRODUCOES & LO ACOES EIRELI

12.000

19/05/2022 1

30.000

DONATO FONTENELE & CIA LTDA ME
10 E SERVICOS EIRELI

19/05/2022 15: 10:44:650

18/05/2022 22:29:10:869 A4 PRODU

ES E SERVICOS EIRELl

22.000

Lote (4) -SERVIÇO DE LANCHE

Especificação : SERVIÇO DE LANCHE: composto por um copo de suco ou de refrigerante

de 200ml e um sanduíche composto por carne, presunto e mussarela
Data-Hora
19/05/2022 22:08:31 :323 E.C -PRODUCOES LTDA

20/05/2022 07:46:02:792

SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
LTDA.

R$ 9.000,00

/05/202218:18:57:237 F. S. V. PONTE

19/05/2022 23:48:40:567

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS
EIRELl

19/05/2022 17:38:23:359 MF PRODU

R$ 6.000,00

& LOCACOES EIRELl

19/05/2022 18:39:06:628 DONATO FONTENELE & CIA LTDA ME
19/05/202215:10:44:650

22 22:2 :10:86

EGR COMERCIO E SERVICOS EIRELl

A4 PRODUCOES E SERvl OS EIRELl

Lote (5) -FILMAGEM.

Especificação : FILMAGEM: serviço de filmagem digital profissional de todo o evento, com

no mínimo 02 câmeras, com duração de 06 (seis) horas, com toda produção e edição do
vídeo em alta qualidade e entregue em pendrive ou CD.
Fornecedor

Data-Hora
19/05/2022 22:08:31 :323 E.C -PR

20/05/2022 07:46:02:792

DUCOES LTDA

SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
LTDA.

/2022 1 :18:57:237 F. S. V. PONTE
19/05/2022 23:48:40:567
19/05/2022 17:3

14/06/2022

10.500

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS
EIRELl

MF PRODUCOE

R$ 12.000,00

R$ 12.000,00

ES EIRELl
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Lote (6) - FOTOGRAFIA
Especificação : FOTOGRAFIA: serviço de fotografia digital profissional de todo o e\Veffibr;.:j:.1,+

com fotos ilimitadas durante todo o evento, com toda produção e edição das fotos em alta
qualidade e entregue em pendrive ou cd
rnecedor

DataiHora
19/05/2022 22: 10:54:352 E.C - PR
19/05/2022 16:23:28:964
19/05/2022 18:37:59:858
19/05/2022 23:51 :51 :477
2217:41:13:64

SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
LTDA.

F. S. V. PONTE

R$ 100.000,00
17.000

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS
EIRELl

MF PRODUCOES & LOCACOE

R$ 15.000,00

EIRELl

19/05/2022 18:47:57:046 DONATO FONTENELE & CIA LTDA ME
19/05/202214:54: 10:221

EGR COMERcl

18/05/2022 22:28:46:036 A4 PRODUCOES E SERV

S EIRELl

Lote (7) -ATRAÇAO NORTE NORDESTE

Especificação : ATRAÇAO NORTE NORDESTE: contratação de atração de grande porte de

renome norte nordeste artista ou banda com repertório variado com duração mínima de

duas horas, munida de todos os instrumentos de palco necessário para sua apresentação.
DataiHora
19/05/2022 22: 10:54:352 E.C -PRODUCOES LTDA
19/05/2022 16:23:28:964

SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
LTDA.

300.000

19/05/2022 18:37:59:858 F. S. V. PONTE
19/05/2022 23:51 :51 :477
19/05/2022 17:41 : 13:640

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS
EIRELl

R$ 400.000,00

MF PRODUCOES & LOCACOES EIRELl

19/05/2022 18:47:57:046 DONATO FONTENE
19/05/202214:54:10:221

R$ 250.000,00

A LTDA ME

EGR COMERCIO E SERVICOS EIRELl

18/05/2022 22:28:46:036 A4 PRODUCOES E

EIRELl

Lote (8) - ATRAÇAO ESTADUAL

Especificação : ATRAÇAO ESTADUAL: contratação de atração de grande porte de renome
estadual, artista ou banda com repertório variado com .duração mínima de duas horas,

munida de todos os instrumentos de palco necessário para sua apresentação.
DataiHora
19/05/2022 22: 10:54:3
19/05/2022 16:23:28:964

• PRODUCOES LTDA
SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
LTDA.

/05/202218:37:59:858 F. S. V. PONTE

R$ 180.000,00

19/05/2022 23:51 :51 :477

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS

Lote (9) - ATRAÇÃO LOCAL

Especificação : ATRAÇÃO LOCAL: Contratação de Atração de Renome Local, artista ou
banda com repertório voltado para os ritmos variados (Axé, Forró, MPB, Pop Rock,

Sertanejo) para realização de Shows em praça pública com duração mínima de duas horas,

munidas de todos os instrumentos de palco necessário para sua apresentação.
Fornecedor

Data-Hora
19/05/2022 22: 10:54:352
19/05/202216:23:28:964

19/05/2022 18:37:59:858
19/05/2022 23:51 :51 :477
19/05/2022 17:41 : 13:640

:47:57:046
2214: 4:10:221

18/05/2022 22:28:46:0

E.C -PRODUCOES LTDA
SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS

R$ 800.000,00

S. V. PONTE

200.000

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS

MF PRODUCOES

R$ 200.000,00

EIRELl

DONATO FONTENELE & CIA LTDA ME

EGR COMERCIO E SERVICOS EIRELl

A4 PRODUCOES E SERVIC

80.000
320.000

S EIRELl

Lote (10) -ATRAÇÃO DJ REGIONAL

Especificação : ATRAÇÃO DJ REGIONAL - Contratação de Atração DJ profissional, e

equipe, composta de no mi'nimo 04 integrantes, munidas de todos os instrumentos de palco

necessário para sua apresentação (cdj, bateria eletrônica, fones), para apresentação de
Shows com aproximadamente 02:Oohrs (duas horas) de duração
rnocedor

Data-Hora
19/05/2022 22 : 10:54:352 E.C -PROD
19/05/2022 16:23:28:964

SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS

R$ 50.000,00

LTDA.

19/05/2022 18:37:59:858 F. S. V. PONTE
19/05/2022 23:51 :51 :477
19/05/2022 17:41 : 13:640

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS

R$ 25.000,00

EIRELl

MF PRODUCOES & LOCACOES EIRELl

2218:47:57:046 DONATO FONTENELE

CIA LTDA ME

19/05/202214:54:10:221

EGR COMERCIO E SERVICOS EIRELl

18/05/2022 22:28:46:0

A4PR

ES E SERvl

S EIRELl

Lote (11 ) -PALCO PORTE GRANDE

Especificação : PALCO PORTE GRANDE: Locação com montagem e desmontagem de
palco profissional com as especificações mínimas: estilo arco ou chalé, coberto com lona
anti-chamas, piso carpetado, montado em estrutura Q30 ou Q50, tamanho 14m de boca x

14/06/2022

G\
J
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10 de profundidade x 2m de altura do chão para piso do palco x sm de altura d3

teto, 02 áreas laterais da altura do palco, tamanho 5m x 5m cada com cobe
acabamento laterais e fundo em lona ou madeira, 02 (duas) escadas de
corrimão, extintores de incêndjo de acordo com as exigências do corpo de b
Data-Hor
19/05/2022 22: 13:17:

E.C -PRODUCOES LTDA

19/05/2022 16:24:45:472

SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
LTDA.

19/05/202218:43:27:721

F. S. V. P

20/05/2022 00:11 :08:504

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS
EIRELl

19/05/2022 17:43:34: 110

MF PRODUCOES & LO

19/05/2022 18:54:46:701

DONATO FONTENELE

19/05/202214:55:29:2

EGR COMERCIO E

18/05/2022 22 :2

A4 PRODUCOES E SERVIC

ES EIRELl

lA LTDA ME

R$ 150.000,00

R$ 195.000,00
210.000

180.000
120.000

S EIREL

Lote (12) -PALC0 PORTE MEDIO

Especificação : PALCO PORTE MÉDIO: Locação com montagem e desmontagem de palco,
medindo no mínimo 12,0 metros de frente por 8,0 metros de profundidade,1,6 metro de

altura do chão para piso, 7,0 metros de altura do piso para teto, orelhas laterais cobertas

com 4,0 metros x 4,0 metros cada, piso carpetado, montado em estrutura Q30 ou Q50,
cobertura em arco ou chalé, coberto em lona tipo nigthandday, antichamas, escada de
acesso com corrimão, acabamento laterais e fundo em lona ou madeira, extintores de
incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros
Fornecedor

Data-Hora
19/05/2022 22 : 13: 17:372

19/05/2022 16:24:45:472
2218:43:27:721

20/05/2022 00: 11 :08:504

19/05/2022 17:4
19/05/2022 18:54:46:7
/202214:55:29:256

18/05/2022 22:28:27:881

E.C -PRODUCOE
SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
LTDA.

F. S. V. PONTE

95.000

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS
EIRELl

MF PRODUCOES & L

FONTENELE

OMERC

R$ 80.000,00

R$ 80.000,00

OES EIRELI

A LTDA ME
EIRELl

A4 PRODUCOES E SERVICOS EIRELl

Lote (13) -PALC0 PORTE PEQUENO

Especificação : PALCO PORTE PEQUENO: Locação com montagem e desmontagem de
palco, medindo no mínimo 8,0 metros de frente por 6,0 metros de profundidade, 1,0 metro
de altura do chão para piso, 5,0 metros de altura do piso para teto, piso carpetado, montado
em estrutura Q30 ou Q50, cobertura em arco ou chalé, coberl:o em lona tipo nigthandday,

anti-chamas, escada de acesso com corrimão, acabamento laterais e fundo em lona ou
madeira, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros

14/06/2022
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', Fls._\069
Fornecedor

Data-H
19/05/2022 22: 13: 17:372

19/05/202216:24:45:472

1 9/05/2 2218:43:27:721
20/05/2022 00:11 :08:504

C -PRODUCOES LTDA
SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
LTDA.

F. S. V. PONTE

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS

R$ 87.000,00

EIRELl

19/05/2022 17:43:34: 110

MF PRODUCOES & L

19/05/2022 18:54:46:701

DONATO FONTENELE &

ES EIRELl

100.000

lA LTDA ME

125.000

19/05/202214:55:29:256 EGR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
18/05/2022 22:28:27:881

50.000

A4 PRODUCOES E SERVICOS EIRELl

Lote (14) -CAMARIM 4X4

Especificação : CAMARIM: Locação com montagem e desmontagem de estrutura de

camarim em octanorm, coberto com tenda em lona, medindo 4,0 m x 4,0 m, piso em
madeira, carpetado, com porta e fechadura, ar condicionado, aterramento, extintores de
incêndio, conforme exigência do corpo de bombeiros, incluindo despesa com hospedagem,
alimentação e transporte de todo material e equipe.
cedor

Data-Hora
/2022 22: 13: 17:372

19/05/202216:24:45:472
19/05/202218:43:27:721

20/05/2022 00:11 :08:504
19/05/2022 17:4

:34: 11

19/05/202218:54:46:701

E.C -PRODUCOES LTDA
SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
F. S. V. PONTE

50.000

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS

R$ 36.000,00

EIRELl

MFPR

44.000

COES EIRELl

DONATO F

19/05/202214:55:29:256
/2022 22:28:27:881

R$ 40.000,00

LTDA.

NTENEL

80.000

CIA LTDA ME

OMER

OS EIRELl

16.000

A4 PRODUCOES E SERVICOS EIRELl

36.000

Lote (15) -LOCAÇÃO DE TOLDO MEDINDO 3X3

Especificação : TOLDO: Locação com montagem e desmontagem de toldo medindo 03x03
metros montados em ferro galvanizado e coberto em lona nigth&day branca.
Fornecedor

Data-Hora
/05/2022 22 : 13: 17:372

19/05/2022 16:24:45:472

1 9/05/2 2218:4 :27:721
20/05/2022 00:11 :08:504
22 17:43:34: 110

/05/2022 18:54:4

SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
LTDA.

F. S. V. PONTE

/05/2022 22:28:27:

+4,o6Í2o22

100.000

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS
EIRELl

MF PRODUCOES & LOCACOES EIRELl

DONATO F

NTENELE

19/05/202214:55:29:256 EGR COMER

R$ 60.000,00

lA LTDA ME

E SERVICOS EIRELl

A4 PRODUCOES E

ERVICO

R$ 100.000,00
90.000

200.000
80.000

EIRELl

f f T=g,na 6 de +o6

Lote (16) -LOCAÇÃO DE TOLDO MEDINDO 5X5

9

Especificação : TOLDO: Locação com montagem e desmontagem de toldo me

/010
o 05x05

metros montados em ferro galvanizado e coberto em lona nigth&day branca
Fornecedor

Data-Hora
19/05/2022 22 : 15:41 :637

E.C -PRODUCOES LTDA

19/05/2022 16:26:32: 112

SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
LTDA.

R$ 60.000,00
78.000

20/05/2022 01 :21 :45:617

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS

R$ 96.000,00

EIRELl

05/202217:45:46:557 MF PRODUCOE

& LOCAC

ES EIRELl

19/05/202219:04:47:131

DONATO FONTENELE & CIA LTDA ME

19/05/202214:58:29:186

EGR COMERclo E SERVICOS EIRELI

18/05/2022 22:28:03:008 A4 PRODUCOES E SERVICO

54.000

EIRELl

Lote (17) -LOCAÇÃO DE TOLDO MEDINDO 10X10

Especificação : TOLDO: Locação com montagem e desmontagem de toldo medindo 10xl0

metros montados em ferro galvanizado e coberto em lona nigth&day branca.
cedor

Data-Hora
19/05/2022 22 : 15:41 :637
19/05/2022 16:26:32: 112

19/05/2022 18:46: 13:243

20/05/2022 01 :21 :45:617

E.C -PRODUCOES LTDA
SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
LTDA.

F. S. V. PONTE

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS
EIRELl

19/05/2022 17:45:46:557 MF PRODUCOES & LOCACOES EIRELl
19/05/2022 19:04:47: 131

R$ 26.400,00

DONATO FONTENELE

55.000

lA LTDA ME

E SERVIC
18/05/2022 22:28:03:008 A4 PRODUCOES E S

R$ 28.600.000,00

EIRELl

22.000

EIRELl

Lote (18) -LOCAÇÃO DE GRID Q30

Especificação : GRID: Locação com montagem e desmontagem de estrutura em "Q30"

reguláveis para sustentação dos equipamentos e sistemas de iluminação, com peças de 01
a 05 metros, pessoal técnico, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo

de bombeiros
Data-Hora
E.C -PR

5/2022 22:1

OES LTDA

SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
19/05/202216:26:32:112
LTDA.
19/05/2022 1

: 13:24

20/05/2022 01 :21 :45:617

19/05/2022 19:04:47: 131

28.500

F. S. V. PONTE

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS
EIRELI

202217:45:46:557 MFPR

ES EIRELl

DONATO FONTENELE & CIA LTDA ME

/202214:5 :29: 186 EGR COMERcl

R$ 600.000,00

E SERVICOS EIRELI

R$ 30.000,00

Lote (19) -LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA

Especificação:ARQUIBANCADA:locaçãodemontagemedesmontagemdees¥u`iü ra Para
arquibancada com 60 metros de cumprimento, divisíveis em 2 modulo de 30 metr

degraus de altura, com corrimão de proteção lateral e degrau superjor, extint`ot*T àíÉt?,/
incêndios, incluindo despesas com hospedagem, alimentação e transporte de todo material
e equipe
rnecedor

Data-Hora
19/05/2022 22: 15:41 :637
19/05/2022 16:26:32: 112
218:46:13:243

20/05/2022 01 :21 :45:617

E.C -PRODUCOES LTDA
SANIQ LOCACA0 DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
LTDA.

F. S. V. PONTE

R$ 40.000,00
22.500

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS
EIRELl

R$ 75.000,00

19/05/2022 17:45:46:557 MF PRODUCOES & LOCACOES EIREL
19/05/202219:04:47:131
2214:

:29: 186

DONATO FONTENE

A LTDA ME

EGR COMERCIO E SERVICOS EIREL

18/05/2022 22:28:03:008 A4 PRODUCOES E

EIRELl

Lote (20) -DISCIPLINADOR

Especificação : DISCIPLINADOR: Serviço com montagem e desmontagem de estrutura em

ferro, tipo grade medindo 3,0 x 1,0 metro, para isolamento de áreas, com pessoal

necessário.
Data-Hora
DUCOE

19/05/2022 22 : 15:41 :637
19/05/2022 16:26:32: 112

19/05/2022 18:46: 13:243

20/05/2022 01 :21 :45:617

SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
LTDA.

R$ 40.000,00
43.000

F. S. V. PONTE

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS
EIRELl

19/05/2022 17:45:46:

MF PRODU

1 9/05/2 2219:04:47:131

DONATO FONTENELE

19/05/2022 14:58:29: 186

EGR COMERCIO E SERVICOS EIRELl

R$ 35.000,00

ES EIRELl

CIA LTDA ME

18/05/2022 22:2 :03:008 A4 PRODUCOES E SERV

EIRELl

45.000

Lote (21 ) -LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO

Especificação : BANHEIRO QUÍMICO: Locação com montagem e desmontagem de
banheiro químico ? especificações mi'nimas: sanitários qui'micos portáteis, femininos e

masculinos, com dimensões mínimas de comprimento -1,15m largura -1,20 m e altura -

2,30m com caia de DIÁRIA 260 228,00 59.280,00 dejetos e assento sanitário (feminino) e
mictório (masculino), ponto de ventilação, trinco na porta com trava interna e indicação

livre/ocupado na parte externa, suporte para papel higiênico e apoio para objetos, incluídas

todas as despesas com transporte dos banheiros até o local do evento e sua retirada no

término, retirada de dejetos e higienização interna e externa no dia do evento
Data-Hora
19/05/2022 22: 18:06:909 E.C -PRODUCOES LTDA
19/05/2022 16:28:40:074

19/05/2022 1

:48:27:811

20/05/2022 00:21 :22:921

SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
LTDA.

. V. PONTE

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS
EIRELl

19/05/2022 17:4 :00:335 MF PRODUCOES & LO ACOES EIRELl
19/05/202219:12:41 :954

22 15:00:37:304

18/05/2022 22:27:41 :

DONATO F

NTENELE & CIA LTDA ME

ERVIC

S EIRELl

A4 PRODUCOES E SERVIC

EIRELl

EGR COMERCIO E

R$ 36.000,00
50.000
50.000

24.000

Lote (22) -LOCAÇÃO DE PASSARELA

Especificação : PASSARELA: com dimensões mínimas de 2m de altura, com sm de

ZH

profundidade e duas e 6m de frente.
DataiHora
COES LTDA

19/05/2022 22: 18:06:909

19/05/2022 16:28:40:074

SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
LTDA.

PONTE

19/05/2022 18:48:27:811

20/05/2022 00:21 :22:921

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS
EIRELl

19/05/2022 17:48:00:335 MF PRODUCOES & LO

1 9/05/2022 1

:12:41 :

R$ 6.000,00

DONATO FONTENELE

S EIRELl

lA LTDA ME

OMER 10 E SERVIC

19/05/20221

R$ 10.500,00

S EIRELl

Lote (23) -LOCAÇÃO DE PRATICAVEL

Especificação : PRATICÁVEL: Locação com montagem e desmontagem de estrutura móvel
de ferro e madeira, ou similar, em modulo de lm x 2m, com altura regulável, com rodas,

fechamento das laterais em tecido cor branca ou preta, carpete na parte plana superior, para
sustentação de instrumentos, equipamentos e músicos, incluindo pessoal, hospedagem,
alimentação e transporte do material e equipe.
Data-Hora
DUCOES LTDA

19/05/2022 22 : 18:06:909

19/05/202216:28:40:074
19/05/202218:48:27:811

20/05/2022 00:21 :22:921

SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
LTDA.

S. V. PONTE

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS
EIRELl

19/05/2022 17:4

MF PRODU

19/05/20221

DONAT

: 12 :41 :954

2215:00:37:304

1 8/05/

R$ 7.500,00

OES & LOCACOES EIRELl

FONTENELE

R COMER

22 22:27:41 :313 A4 PRODUCOE

lA LTDA ME

E SERVIC
ERVIC

EIRELl

R$ 12.500,00

áS`'=3fo-5-E{`.
Lote (24) -CAMAROTE'

Especificaçãolocaçãocommontagemedesmontagemdecamaroteemma:q:::ra~e+f°#
altura do solo para o primeiro piso de 2,20m, tamanha 20,0 metros x 5,0 metro
§..`:..¥P

m =Effl u=

em lona tipo loung, escada de acesso, extintores de incêndio de arordo com as exi`gêfl

do corpo de bombeiros e normas de segurança vigentes, incluindo as despesas com
pessoal, hospedagem, alimentação e transporte do material e equipe.
Fornecedor

Data-Hora

19/05/2022 22: 18:06:909 E.C -PRODUCOES LTDA

19/05/2022 16:28:40:074

19/05/2022 18:4 :27:811

20/05/2022 00:21 :22:921

SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
LTDA.

F. S. V. PONTE

18.000

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS
EIRELl

19/05/2022 17:48:00:335 MF PRODUCOES & LO ACOE

1 9/05/2022 1
1 9/05/2022 1

: 12:41 :954

R$ 30.000,00

R$ 30.000,00

EIRELl

DONATO FONTENELE & CIA LTDA ME

:37:304 EGR COMERCIO E SERvl

EIRELl

18/05/2022 22:27:41 :313 A4 PRODUCOES E SERVICOS EIRELl

22.000

Lote (25) -MESAS LOCAÇÃO

Especificação : locação de mesas plásticas resistente ou proprileno na cor branca,
empilhável, contendo no mínimo 70cm de largura com capacidade para 60kg, devendo ser

colocadas e retiradas pela contratada.
Data-Hora
19/05/2022 22:18:06:909 E.C - PRODUCOES LTDA
19/05/202216:28:40:074
19/05/202218:48:27:811

20/05/2022 00:21 :22:921
19/05/2022 17:48:00:

SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
LTDA.

R$ 6.000.000,00

F. S. V. PONTE

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS
EIRELl

MF PROD

EIRELl

NTENELE

/202219:12:41 :

R$ 3.600,00

A LTDA ME

MERcl

19/05/2022 15:00:37:304

Lote (26) -CADEIRAS LOCAÇÃO

Especificação : locação de cadeiras plásticas, sem braço, com capacidade mi'nima para
120kg, que devem ser colocadas e retiradas pela contratada.

19/05/2022 22 :22:43:389 E.C -PRODUCOES LTDA
19/05/2022 16:29:49:099

SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
LTDA.

R$ 12.000,00

/05/202218:53:26:655 F. S. V. PONTE
20/05/2022 01 :23:21 :024
2217:50:48:440

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS
EIRELl

MF PRODUCOE

LOCACOES EIRELI

R$ 9.000,00

•.:``:`-.`:.......1

Lote(27)-SISTEMA

DE

SONORIZAÇÁO

GRANDE

PORTE

\\Lm

Especificação : Locação com montagem e desmontagem de Sistema de SoriQç{Zq&-ãgFã7
Profissional de grande porte com as especificações mínimas: o2 mesas digitais p.A.`:`oi¥#jr*CU~
Si2 digital Soundcraft 48 Canais: lnternos: 35 EQ BSS, 4 Efeitos Lexicon, 48 Dinâmicos
Compressor/Gate Drawmer i' 01 Equalizador 1/3 de oitava KlarkTeknik DN360 01

Processador DriveRack 260 para PA 01 Processador de Behringer, 01 Furman PL-plus 48
Linesarray (2xl2 ? L/R), 2xl0? Eros E310-H,1 ?TI. ETD-7130N, Gabinete Bass-Reflex 16

Sub Woofer (2x8 ? L/R) , 2xl8? Eros E818 SDS, DIÁRIA OS Gabinete S8850 Amplificação:

Sub : CROWN XTÍ6002, Médio-Grave : CROWN XTÍ4002, Altas : machine CROWN
XTÍ2002, 04 LineArray (1x4 ? MONO Delay de Apoio de Voz), Amplificação CROWN
XTÍ4002 PALCO (BackLine): 01 Mix M7CL digital Yamaha 48 canais, com placa de

Expanção SideFill Duplo Stereo: 4 sub Gabinete S8850 4 Médios gabinete KF850 08

®

Monitores sM400, falantes Eros E612, Drive Tl. ETD-7130N, 02 Mo
Data-Hor
22 22:22:43:389 E.C - PRODU
19/05/2022 16:29:49:099
2218:53:26:655

20/05/2022 01 :23:21 :024

SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
F. S. V PONTE

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS
EIRELl

19/05/2022 17:50:48:440 MF PROD

19/05/2022 1

:26:41 :079

19/05/2022 15:02: 1

R$ 120.000,00

R$ 180.000,00

ES & LOCACOES EIRELl

DONATO FONTENELE

IA LTDA ME

EGR COMERCIO E SERVICO

18/05/2022 22:27:03:812 A4 PRODUCOES E SERVIC

EIRELl

120.000

S EIRELl

210.000

Lote (28) -SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE MÉDIO PORTE

Especificação : Locação com montagem e desmontagem de sistema sonorização
®

profissional de médio porte, tipo pA fly/line, com no mínimo 02 Mesas digitais, aparelho de

CD/DVD, equalizadores, efeitos, amplificadores, mixer p/ microfone, 04 microfones sem fio,

20 microfones com fio, pedestais para microfone, corpo completo de bateria profissional,

monitores, side, todo equipamento de palco, acessórios, potência e capacidade para atender
área de 20.000 metros quadrados, atender rider técnjco de atrações musicais de nível médio
regional, 02 técnicos profissionais e ajudantes, extintores de incêndio de acordo com as
exigências do corpo de bombeiros, incluindo todo pessoal técnico, auxiliares, apoio,

transporte, hospedagem e alimentação de toda a equipe
DataiHora

Forne

19/05/2022 22:22:43:
19/05/202216:29:49:099
19/05/2022 18:53:26:655

20/05/2022 01 :23:21 :024

14/06/2022

DUCOES LTDA
SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
LTDA.

F. S. V. PONTE

90.000

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS
EIRELl

R$ 60.000,00

R$ 80.000,00

#c5T~-Páglna l l de l06

Lote (29) -SISTEMA DE SONORIZAÇAO PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTI

Especificação : Locação com montagem e desmontagem de sistema so

profissional para pequenas bandas, palestras, em ambientes fechados ou abertost com no \D
mínimo 01 Mesa de som c/ 16 canais, toca CD/MD/DVD, equalizadores,

amplificadores, mixer p/ microfone, 02 microfones sem fio, 08 microfones com fio, caixas
acústicas amplificadas com tripé, pedestais tipo girafa p/ microfone, extintores de incêndio

de acordo com as exigências do corpo de bombeiros
Fornecedor

Data-Hora

19/05/2022 22:22:43:389 E.C -PRODUCOES LTDA
19/05/2022 16:29:49:099

19/05/20221

:26:655

20/05/2022 01 :23:21 :024

SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
LTDA.

. V. PONTE

112.500

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS
EIRELl

19/05/2022 17:50:48:440 MF PRODUCOES
19/05/202215:02:13:050

R$ 100.000,00

R$ 112.500,00

OES EIRELl

EGR COMERCIO E SERVICOS EIRELl

18/05/2022 22:27:03:812 A4PR

875.000

ES E SERVICOS EIRELI

Lote (30) -SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL DE GRANDE PORTE

Especificação : Serviço de iluminação de grande porte para palco principal com montagem e

desmontagem com as especificações mínimas: 16 moving light, 24 par 64 foco 5#, 01 rack
dimmer com modulo e mainpower, 01 pilot 2000, 02 maquina de fumaça, ou equipamentos

similares de boa qualidade, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de

bombeiros
Fornecedor

DataiHora

OES LTDA

/05/2022 22:22:4
19/05/2022 16:29:49:099
19/05/2022 18:53:26:6

20/05/2022 01 :23:21 :024

SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
LTDA.

R$ 105.000,00

S. V. PONTE

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS
EIRELl

19/05/2022 17:50:48:440 MF PROD

R$ 150.000,00

COES & LOCACOES EIRELl

1 9/05/2 22 19:26:41 :079 DONATO FONTENELE & CIA LTDA ME
19/05/2022 15:

EGR COMERCIO E SERVICOS EIRELl

1 8/05/2 22 22:27:03:812 A4 PROD

ES E SERVICOS EIRELl

Lote (31 ) -SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL DE MÉDIO PORTE

Especificação : Serviço de iluminação de 6oord porte para palco principal com montagem e

desmontagem com as especificações mínimas: 08 moving light,12 par 64 foco 5#, 01 rack

similares de boa qualidade, extintores de incêndio de acordo com as exigências dõ
bombeiros.
cedor
22 22:25:05:182
19/05/2022 16:31 :03: 157

E.C -PR

OES LTDA

SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
LTDA.

R$ 50.000,00

19/05/2 2218:56:07:784 F. S. V. PONTE
20/05/2022 00:31 :35: 121
22 17:53:23:371

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS
EIRELl

MF PRODUCOES & L

ES EIRELI

19/05/2022 19:35:56:740 DONATO FONTENELE

CIA LTDA ME

05/2022 15: 3:29:747 EGR COMERCIO E
18/05/2022 22:27:23:811

R$ 75.000,00

EIRELl

A4 PRODUCOES E SERVICOS EIRELl

Lote (32) -SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE

Especificação : Serviço de iluminação de pequeno porte com as especificações mínimas: 10
refletores, 8 par 64 foco 5#, 01 rack dimmer com modulo e mainpower, 01 pilot 2000, 01

máquina de fumaça, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de
bombeiros
Fornecedor

Data-Hor
19/05/2022 22 :25:05: 182
19/05/202216:31 :03: 157

C -PRODUCOES LTDA
SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
LTDA.

19/05/2022 18:5

72.500

20/05/2022 00:31 :35: 121
/05/202217:53:23:371

19/05/2022 15:

R$ 100.000,00

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS
EIRELl

MF PRODUCOES & LOCACOE

EIRELl

•.2:SJ¢J EGR COMERCIO E SERVICOS EIRELl

22 22:27:23:811

A4 PRODUCOES E

ERVICO

R$ 112.500,00

EIRELl

50.000
156.250

Lote (33) -GERADOR DE ENERGIA LOCAÇÃO

Especificação : Locação de Gerador de energia elétrica silenciado, com potência mínima de
180 KVA, instalado sobre sistema móvel, abastecido, acompanhado de profissional técnico,

extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, para funcionar
durante 10 (dez) horas por dia
Fornecedor

Data-H
19/05/2022 22:2

E.C - PRODUCOES LTDA

19/05/2022 16:31 :03: 157

19/05/2022 18:56:07:784
20/05/2022 00:31 :35:121
2217:

:23:371

SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
LTDA.

R$ 87.500,00

. V. PONTE

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS
EIRELl

MFPR

DONAT

EIRELl

FONTENELE & CIA LTDA M

R$ 77.000,00

Lote (34) -PAINEL DE LED
OT,_ ,__,Á_Q}1

Especificação : Locação com montagem e desmontagem de sistema de pain

Fcl§.JÊiiT

alta resolução, mínimo PH 12 mm, com software de aplicação de imagem, fixa

superior do pórtico de entrada ou separado em painéis aleatoriamente Acomp
operado por técnico capacitado e equipe de apoio, Sistema devidamente aterFad'cr,'J

Extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, Sistema deve
atender todas as especificações, exigências e especificidades do rider técnico da

atração/banda a se apresentar e/ou a produção do evento, Todo serviço deve ser prestado
com qualidade, excelente acabamento e segurança.
Fornecedor

Data-Hora
19/05/2022 22:25:05: 182
19/05/2022 16:31 :03: 157

E.C -PRODUCOES LTDA
SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS

R$ 180.000,00

LTDA.

19/05/2022 18:56:07:784
20/05/2022 00:31 :35: 121
19/05/2022 17:53:23:371

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS

MF PRODUCOES & LOCACOES E

/05/2022 19:35:56:74

FONTENELE & CIA LTDA ME

/202215:03:29:747
18/05/2022 22:27:23:811

R$ 15.750,00

RVICOS EIRELI

A4 PRODUCOES E SERVIC

EIRELl

Lote (35) -CONTRATAÇAO DE APRESENTADOR/LOCUTOR PROFISSIONAL:

Especificação : para apresentação dos eventos culturais e programação de eventos, no
palco, incluindo despesas com 7oordenador, hospedagem e transporte.
cedor

Data-Hora
19/05/2022 22:25:05: 182 E.C - PRODUCOES LTDA

A

19/05/2022 16:31 :03: 157

SANIQ LOCACA0 DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
LTDA.

R$ 12.000,00

19/05/2022 18:56:07:784 F. S. V. PONTE
20/05/2022 00:31 :35: 121
19/05/2022 17:53:23:371

19/05/2022 1

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS
EIRELl

R$ 9.000,00

MF PRODUCOES & LOCACOES E

5:56:740 DONATO FONTENELE

/05/202215:03:29:747

A LTDA ME

R COMERCIO E SERVICOS EIREL

Lote (36) -CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE COORDENAÇÃO

Especificação : formada de Ol(um) coordenàdor geral e 04 (quatro) assistente de produção,

incluindo todas as despesas com transporte, hospedagem e alimentação para coordenar a

montagem e desmontagem de toda a infraestrutura, as apresentações musicais e teatrais,
segurança, camarim,

palco, sonorização,

iluminação, gerador,

logística e demais

necessidades antes, durante e depois do período da realização dos eventos.

%

19/05/202216:32:05:486

20/05/2022 00:37:26:064

SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS

Lote (37) -CERIMONIALISTA

Especificação : profissional treinado e capacitado para execução dos serviços de cerimonial

pelo período de aproximadamente s horas.
cedor

Data-Hora
19/05/2022 22:27: 13:953 E.C -PRODUCOE

19/05/202216:32:05:486
/202218:58:27:855

20/05/2022 00:37:26:064

SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
LTDA.

F. S. V. PONTE

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS
EIRELl

19/05/2022 17:55:44:9

MF PRODUCOES & LO

19/05/202219:43:25:801

DONAT0 FONTENELE & CIA LTDA ME

19/05/20221

EGR COMERCIO E SERVICO

:04:50:005

R$ 9.000,00

R$ 6.000,00

EIREL

EIRELl

Lote (38) -RECEPCIONISTA

Especificação : devera realizar o atendimento ao público em geral repassando informações

pertinentes ao evento.
rn®cedor

a.Hora
19/05/2022 22:27: 1

19/05/2022 16:32:05:486

E.C -PRODUCOE
SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
LTDA.

PONTE

19/05/202218:58:27:855

20/05/2022 00:37:26:064
19/05/2022 17: 5:44:994
19/05/202219:43:25:801

R$ 6.000,00

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS
EIRELl

MF PRODUCOE
NATO FONTENELE

R$ 4.500,00

EIRELl

A LTDA ME

19/05/2022 15:04:50:005 EGR COMERCIO E SERVICOS EIRELl

Lote (39) -CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE APOIO

Especificação : Serviço de Equipe de Apoio uniformizada para realização dos serviços de

apoio, isolamento de ruas, acesso, áreas reservadas, carregamento e descarregamento de
equipamentos
ta-Hora
19/05/2022 22 :27: 13:953 E.C -PRODUCOES LTDA

rnecedor

20/05/2022 00:37:26:064

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS

Lote (40) -PRODUÇÃO MAIOR PORTE

Especificação : serviço de toda a produção do evento de maior porte, incluindo no mínimo 4

pessoas, para ficar à disposição da administração no decorrer de todo o evento, para a
organização, o planejamento estratégico e coordenação de toda estrutura
Data-Hora
19/05/2022 22:27: 13:953 E.C -PRODUCOES LTDA

19/05/2022 16:32:05:486

SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
LTDA.

R$ 16.000,00

PONTE

20/05/2022 00:37:26:064

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS
EIRELl

R$ 32.000,00

19/05/2022 17:55:44:994 MF PRODUCOES & LOCACOES EIRELI
19/05/2022 19:43:25:801

DONATO FONTENELE & CIA LTDA ME

19/05/2022 15:04:50:005 EGR COMERCIO E SERVIC

S EIRELI

18/05/2022 22 :26: 19:772 A4 PRODUCOES E

S EIRELI

16.000

Lote (41 ) -RADIO DIVULGAÇÃO

Especificação : Divulgação dos eventos através de no mínimo 200 chamadas de 30?? nas
emissoras de rádio do município e cidades vizinhas.
•Fornecedor

Data-Hora

19/05/2022 22:29:56:688 E.C -PRODUCOES LTDA
19/05/2022 16:33: 10: 158

19/05/202219:00:30:017

20/05/2022 00:42:57:227

SANIQ LOCACA0 DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
LTDA.

R$ 600.000,00

F. S. V. PONTE

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS
EIRELl

R$ 24.000,00

19/05/2022 17:57:39:765 MF PRODUCOES & LOCA
2219:52:12:780

DONATO FONTENELE

lA LTDA ME

16.000

19/05/2022 15:06:00:350 EGR COMERC

Lote (42) -BANNER EM LONA

Especificação : Em lona plástica adesivada com logomarca em cores, com ilhós, para
fixação no pórtico e outras estruturas do evento.
Fornecedor

Data-Hora

19/05/2022 22:29:56:688 E.C -PRODUCOES LTDA
19/05/2022 16:33: 10: 158

19/05/202219:00:30:017

SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
LTDA.

F. S. V. PONTE

R$ 10.000,00

u

Lote (43) -VOLANTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE CARRO

Especificação : serviço de divulgação através de carro volante, incluindo gravaç

toda despesa com combustível, motorista, hospedagem e alimentação.

'aãfiá&ãTQ

\5 ``-.._._.ü __._

Rubrica

Data-Hora
20.000

/2022 22:29:56:688 E.C - PRODUCOE
19/05/2022 16:33: 10: 158

19/05/202219:00:30:017

20/05/2022 00:42:57:227
/202217:57:39:765

SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
LTDA.

18.000

. V. PONTE

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS
EIRELl

MF PRODUC

R$ 24.000,00

ES & LOCACOES EIRELl

19/05/2022 19:52: 12:7

DONATO FONTENELE &

lA LTDA ME

19/05/2022 15:06:00:

EGR COMERclo E SERV

OS EIRELl

R$ 20.000,00

24.000

12.000

Lote (44) -SHOW PIROTECNICO

Especificação : contratação de show pirotécnico com duração mi'nima de 08 (oito) minutos
de efeitos sonoros e visuais diferenciados, compostos de no mínimo: 3.200 litros,100 tubos

de 1,5? cores e efeitos variados, 30 tubos de 1,5 cores e efeitos em leque, 49 tubos de 2?
cores e efeitos variados, 25 tubos de 2,5? cores e efeitos especiais,120 tubos de 1,5?, 2? e
3? cores e efeitos diversos, 36 morteiros de 3? prata/verde/vermelho/lilás, 06 morteiros de

4? chorão/azul/tremulante, 04 morteiros de 6? verde/coco/amarelo, 06 morteiros de 7?
(bomba chinesa) veú de noiva/cortina, com pessoal especializado na execução do serviço,
incluindo despesa com hospedagem, alimentação e transporte de todo material e equipe.
rnecedor

Data-Hora
19/05/2022 22:29:56:688 E.C -PROD
19/05/2022 16:33: 10: 158

COES LTDA

SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
LTDA.

55.600

19/05/2022 19: 0:30:017 F. S. V. PONTE

20/05/2022 00:42:57:227

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS
EIRELl

19/05/2022 17:57:39:765 MFPR
/202219:52:12:7

DUCOE

R$ 40.000,00

R$ 40.000,00

CACOES EIRELI

DONATO FONTENELE & CIA

TDA ME

OMERCIO E SERV

19/05/2022 15:0

18/05/2022 22:25:57:427 A4PR

DUCOES E SERV

S EIRELl

Lote (45) -APRESENTAÇÃO TEATRAL

Especificação : Contratação de grupo artístico teatral (teatro, dança, circo, cultura popular e
humorística) para apresentação em praça publica ou repartições da administracão pública.
Fornecedor

Data-Hora
5/2022 22:29:5

E.C -PRODUCOES

19/05/2022 16:33: 10: 158

20/05/2022 00:42:57:227

SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS

Lote (46) -DECORAÇÃO JUNINA

Especificação : Serviço de Decoração Junina, em tecidos, materiais em palhas, materiais

temáticos, bandeirolas, balões, arranjos, enfeites, de acordo com a orientação da secretaria

gestora

n

Data-Hora
19/05/2022 22:31 :55:546

19/05/2022 16:34:08:745
2219:02:31:16

20/05/2022 00:48:54:657

C -PRODUC

ES LTDA

SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
LTDA.

R$ 40.000,00

F. S. V. PONTE

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS
EIRELl

/05/202217:59:36:686 MF PRODUCOES & L

R$ 90.000,00

EIRELl

NTENELE & CIA LTDA ME

19/05/2022 20:00: 14: 131

DONAT

19/05/2022 15:07: 15:528

EGR COMER

E SERV COS EIRELl

Lote (47) -DECORAÇÃO'

Especificação : serviço de decoraçao em tecidos, materiais temáticos, de acordo com a

orientação da secretaria gestora.
Fornecedor

Data-Hora

r\

2022 22:31 :55:546 E.C -PROD

19/05/2022 16:34:08:745
/05/202219:02:31 :1

20/05/2022 00:48:54:657

SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
LTDA.

R$ 40.000,00

V. PONTE

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS

19/05/2022 17:59:36:686 MFPR
/202215:07:15:528

COES LTDA

DUCOE

EGR COMERcl

& LOCA

EIRELl

ERVICOS EIRELl

R$ 120.000,00

20.000
16.000

Lote (48) -CASA D0 PAPAI NOEL

Especificação : composiçao mínima: 100 folhas de compensado de 4mm, coberta com telha

de amianto de lmm sendo o tamanho de cada telha 2,40xO,45m, casa pintada com tinta látex
acrílico utilizando cores e desenhos alusivos ao tema, decorada no ambiente interno com

uma cadeira de madejra compensado de ? 4mm no tamanho de O,40cm de altura por
encosto de lm, uma mesa com O,76cm de altura por l,00xO,50cm, com 3 folhas de

compensado recortada em formato de lareira com chaminé , prateleiras de 1,00xO,20cm,
cordão com 1 Om contendo 100 Iâmpadas, voltagem 220v com fio transparente, tomada

driver em plástico injetado resistente à água, 5 rows com loom de mangu

lâmpadas 3,2/20ma 220v 60h210a poibncia de 160w cor branco morno
Fornecedor

Data-Hora

/05/2022 22:31 :55:546 E.C -PRODUCOES LTDA
19/05/2022 16:34:08:745

SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
LTDA.

19/05/2022 19:02:31 : 168

20/05/2022 00:48:54:657
19/05/2022 17:59:36:

1 9/05/2 22 20:

. V. PONTE

19/05/202215:07:15:528

46.000

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS
EIRELl

MF PROD

ES EIRELl

NATO FONTENELE

:14:131

R$ 80.000,00

lA LTDA ME

EGR COMERCIO E SERVIC

S EIRELl

R$ 50.000,00
60.000
20.000
10.000

Lote (49) -ORNAMENTAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS

Especificação : com mangueira de led com lâmpadas 3,2/20ma por 220v.60h210a
cedor

Data-Hora
19/05/2022 22:31 :55:546 E.C -PRODUCOES LTDA
19/05/2022 16:34:08:745

19/05/2 2219:02:

20/05/2022 00:48:54:657

SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
LTDA.
F. S. V PONTE

39.000

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS
EIRELl

19/05/2022 17:59:36:686 MF PRODUCOES & LOCACOES EIRELl
22 20:00: 14: 131

R$ 120.000,00

DONATO FONTENELE & CIA LTDA ME

R$ 60.000.00
180.000

42.000

OMERCIO E SERVICOS EIRELl

19/05/2022 15:07: 15:528

Lote (50) -APRESENTAÇAO DE PERSONAGEM "PAPAI NOEL"

Especificação : deverá ser desenvolvido um trabalho de atendimento ao público infantil e

adulto, utilizando a vestimenta adequada para o personagem, sendo uma `média de 03

horas de permanência
rnecedor

Data-Hora
22 22:31 :55:546 E.C -PR

19/05/2022 16:34:08:745
2219:02:31 :168

20/05/2022 00:48:54:657
5/202217:59:36:686

19/05/2022 20:0
19/05/2022 1

:14:131

DUCOES LTDA

SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
V. PONTE

12.000

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS
EIREL

MFPR

R$ 36.000,00

R$ 42.000,00

DUCOES & LOCA

DONATO FONTENELE &
EGR COMERCI

lA LTDA ME

E SERVICOS EIRELl

Lote (51) -CORAL COMPOSTO POR NO MINIMO 10 PESSOAS

Especificação : Composto por no mínimo 10 pessoas qualificadas, usando vestimentas

adequadas ao evento, apresentação com duração mínima de 01 (uma) hora

19/05/2022 16:34:46: 139

20/05/2022 00:50:49:481

SANIQ LOCACA0 DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS

Lote (52) -DECORAÇÃO EM PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS

Especificação : Serviço de decoração em praças e prédios públicos em diversos tamanhos e
diferentes decorações.
rnecedor

Data-Hora
19/05/2022 22:32:50:465
19/05/2022 16:34:46: 139

2022 1

4:24:130

20/05/2022 00:50:49:481
19/05/2022 18:00:55:412

SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
LTDA.

R$ 220.000,00

F. S. V. PONTE

123.200

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS
EIRELl

MF PRODUCOE

R$ 330.000,00

ES EIRELl

22 20: 4:59:030 DONATO FONTENELE &

lA LTDA ME

19/05/2022 15:08:00:587 EGRC

ApÓs a etapa de lances, , foram apresentados os segujntes menores preços:
Lote (1 ) -HOSPEDAGEM

Especificação : HOSPEDAGEM: serviço de hospedagem com quarto duplo com ar

condicionado e TV para 120 pessoas.
Fornecedor

DataiHora
22 09:30:38:613

F. S. V. PONTE

Lance
12.980

20/05/2022 09:28:16:260 E.C - PRODUCOES LTDA
20/05/2022 09:21 : 13:664 MF PRODUCOES & LOCACOES EIRELl
19/05/202215:10:44:650

EGR COMERCIO E SERVICOS EIRELl

20/05/2022

DONATO FONTENELE & CIA LTDA ME

:24:54:531

18/05/2022 22:29: 1

19/05/2022 23:48:40:567

20/05/2022 07:46:02:792

A4PR

ESER

S EIRELl

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS
EIREL'

SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
LTDA.

R$ 44.000,00
R$ 6.600.000,00

Lote (2) -ALIMENTAÇÃO

Especificação : serviço de alimentação composto no mínimo por arroz, salada, carnes

variadas e 200 ml de refrigerante ou suco de frutas
Forneced

Lance

19/05/2022 23:48:40:567

20/05/2022 07:46:02:792

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS

SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS

R$ 12.000,00

Lote (3) -SERVIÇO DE CAMARIM

Especificação : composto por frutas variadas, refrigerante, salgado, bolo, água mineral para
servir no mínimo 20 pessoas
Fornecedor

DataiHora
PONTE

20/05/202210:27:22:895

fl

20/05/202210:24:58:277

SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
LTDA.

MERCIO E SERV

20/05/2022 1
19/05/2022 23:48:40:567
20/05/2022 10: 11 :00:26

EIRELl

MFPR

R$ 6.991,29

EIRELl

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS

R$ 8.000,00

OES & LO ACOES EIRELI

20/05/202210:20:43:157 A4 PRODUCOE
: 17:58:

Lanoe

E SERVIC

S EIRELI

E.C -PRODUCOE

20/05/2022 10:02:43: 125 DONATO FONTENELE

CIA LTDA ME

Lote (4) -SERVIÇO DE LANCHE

Especificação : SERVIÇO DE LANCHE: composto por um copo de suco ou de refrigerante

de 200ml e um sanduíche composto por carne, presunto e mussarela
rnecedor

Data-H
19/05/2022 15: 10:44:650

Lance

EGR COMERCIO E SERVICOS EIRELl

19/05/2022 17:38:23:359 MF PRODUCOES & LOCACOES EIRELl

20/05/202210:50:30:458 F. S. V. PONTE

20/05/2022 10:34:09:200 DONATO FONTENELE
18/05/2022 22:29: 10:

/202210:38:08:508
20/05/2022 10:38: 14: 132

19/05/2022 23:48:40:567

A4 PRODUCOE

A LTDA ME
OS EIRELl

-PRODUC
SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
LTDA.

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS
EIRELl

R$ 5.998,29
R$ 6.000,00

Lote (5) -FILMAGEM.

Especificação : FILMAGEM: serviço de filmagem digital profissional de todo o evento, com

no mínimo 02 câmeras, com duração de 06 (seis) horas, com toda produção e edição do
vídeo em alta qualidade e entregue em pendrive ou CD.
rnecedor

DataiHora
20/05/2022 11 :20:31 : 143

F. S. V. PONTE

19/05/2022 23:48:40:567
20/05/2022 07:46:02:792

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS
SANIQ LOCACA0 DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS

R$ 12.000,00
R$ 12.000,00

Lote (6) - FOTOGRAFIA

Especificação : FOTOGRAFIA: serviço de fotografia digital profissional de todo o evento,

com fotos ilimitadas durante todo o evento, com toda produção e edição das fotos em alta
qualidade e entregue em pendrive ou cd
rn®cedor

Data-Hora

Lance

20/05/2022 11 :46:25:506 F. S. V. PONTE

E SERVIC

20/05/2022 11 :42:37: 124

EGR COMERcl

19/05/2022 17:41 : 13:640

MF PRODUCOES

20/05/2022 11 :43: 18:409

E.C -PRODUCOES LTDA

/2022 11 :42:33:787

19/05/2022 23:51 :51 :477

LOCACOES EIRELl

DONATO FONTENELE & CIA LTDA ME

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS
EIRELl

18/05/2022 22:28:46:036 A4 PRODU
19/05/2022 16:23:28:964

S EIRELl

OES E SERVI

S EIRELl

SANIQ LOCACA0 DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
LTDA.

R$ 15.000,00
17.000

R$ 100.000,00

Lote (7) -ATRAÇAO NORTE NORDESTE

Especificação : ATRAÇAO NORTE NORDESTE: contratação de atração de grande porte de
renome norte nordeste artista ou banda com repertório variado com duração mínima de

duas horas, munida de todos os instrumentos de palco necessário para sua apresentação.
rnecodor

Data-Hora
20/05/2022 12: 11 :30:550

MF PRODUCOES & LOCACOES EIRELl
OMERCIO E

19/05/202214:54:10:221

ERVICOS EIRELl

DONATO FONTENELE

SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS

18/05/2022 22:28:46:036 A4 PRODUCOES E
19/05/2022 23:51 :51 :477

249.900

R$ 250.000,00

ERVICOS EIRELI

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS
EIRELl

75.000

A LTDA ME

20/05/2 2211 :57:41 :084 E.C -PRODUCOES LTDA
19/05/2022 16:23:28:964

74.500

199.900

20/05/202212:12:04:746 F. S. V. PONTE
20/05/2022 1 1 :

Lance

R$ 400.000,00

Lote (8) -ATRAÇAO ESTADUAL

Especificação : ATRAÇAO ESTADUAL: contratação de atração de grande porte de renome
estadual, artista ou banda com repertório variado com -duração mínima de duas horas,

munida de todos os instrumentos de palco necessário para sua apresentação.

Data-Hora

20/05/2 2212:42:
20/05/202212:40:06:252
20/05/202212:40:37:348

OMERCIO E

EIRELl

MF PRODUCOES & LOCACOES EIRELl
S. V. PONTE

20/05/202212:35:46:226 DONATO FONTENELE & CIA LTDA ME
19/05/2022 16:23:28:964
20/05/2022 12:25:48: 138

SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
LTDA.

R$ 180.000,00

E.C -PRODUCOES LTDA

209.000

18/05/2022 22:28:46:036 A4 PRODUCOES E SERVICOS EIRELl
19/05/2022 23:51 :51 :477

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS
EIRELl

210.000

R$ 300.000,00

Lote (9) - ATRAÇÃO LOCAL

Especificação : ATRAÇÃO LOCAL: Contratação de Atração de Renome Local, artista ou

banda com repertório voltado para os ritmos variados (Axé, Forró, MPB, Pop Rock,

®

Sertanejo) para realização de shows em praça pública com duração mi'nima de duas horas,
munidas de todos os instrumentos de palco necessário para sua apresentação.
Forne

Data-Hora
20/05/202213:12:48:552 EGRC
/202213:1

E SERVICOS EIRELl

MERCI

:04:730

99.600

20/05/202213:12:53:813

DONATO FONTENELE &

19/05/2022 17:41 : 13:640

MF PRODUCOES & L

lA LTDA ME

CACOE

EIRELl

19/05/2022 22: 10:54:352 E.C - PRODUCOES LTDA
19/05/2022 23:51 :51 :477

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS
EIRELl

18/05/2022 22:28:46:036 A4PR
19/05/202216:23:28:964

70.000

COES E SERVICOS EIRELl

SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
LTDA.

115.900

120.000

200.000

R$ 200.000,00
320.000

R$ 800.000,00

Lote (10) -ATRAÇÃO DJ REGIONAL

®

Especificação : ATRAÇÃO DJ REGIONAL -Contratação de Atração DJ profissional, e
equipe, composta de no mi'nimo 04 integrantes, munidas de todos os instrumentos de palco

necessário para sua apresentação (cdj, bateria eletrônica, fones), para apresentação de
Shows com aproximadamente 02:00hrs (duas horas) de duração
Fornecedor

Data-Hora

Lance

20/05/202213:09:20:756 F. S. V. PONTE

/05/2022 1
/2022 22: 10:54:352
19/05/2022 23:51 :51 :477

19/05/2022 16:23:28:964

MFPR

-PRODU

ES LTDA

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS
EIRELl

SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
LTDA.

19/05/202218:47:57:046 DONATO FONTENELE & CIA LTDA ME

R$ 25.000,00
R$ 50.000,00

Lote (11 ) -PALCO PORTE GRANDE

Espec,f,cação

PALCO PORTE GRANDE Locação com montagem e desti`nsta_g:à&e+j

::à::::c:õgj#i;7,.

palco profissional com as especificações mínimas: estilo arco ou chalé,
anti-chamas, piso carpetado, montado em estrutura Q30 ou Q50, tamanho 14m de boc-a x

10 de profundidade x 2m de altura do chão para piso do palco x sm de altura do piso para

teto, 02 áreas laterais da altura do palco, tamanho 5m x 5m cada com cobertura em lona,

acabamento laterais e fundo em lona ou madeira, 02 (duas) escadas de acesso com
corrimão, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros
Data-Hora
20/05/202213:40:4
20/05/202213:40:55:191

19/05/2 2214:

F. S. V. PONTE

SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
LTDA.

EGR COMERCIO E SERvl

20/05/202213:3

20/05/2022 1 :23:47:1
20/05/2022 00: 11 :08:504

18/05/2022 22:28:27:881
19/05/2022 22: 13: 17:372

NTENELE

R$ 109.900,00

S EIREL

A LTDA ME

MFPR

S EIRELl

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS

A4 PRODUCOES E SERvl

R$ 195.000,00
210.000

C - PRODUCOES LTDA

225.000

Lote (12) -PALCO PORTE MÉDIO

Especificação : PALCO PORTE MÉDIO: Locação com montagem e desmontagem de palco,
medindo no mínimo 12,0 metros de frente por 8,0 metros de profundidade,1,6 metro de

altura do chão para piso, 7,0 metros de altura do piso para teto, orelhas laterais cobertas

com 4,0 metros x 4,0 metros cada, piso carpetado, montado em estrutura Q30 ou Q50,
cobertura em arco ou chalé, coberto em lona tipo nigthandday, antichamas, escada de

acesso com corrimão, acabamento laterais e fundo em lona ou madeira, extintores de
incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros
Fornecedor

DataiHora

Lance

19/05/202214:55:29:256 EGR COMERCIO E SERVICOS EIRELl

40.000

20/05/202214:09:50:770 F. S. V. PONTE

59.900

20/05/202214:04:55:271
19/05/2022 16:24:45:472

20/05/2022 00: 11 :08:504
18/05/2022 22:28:27:881
/2022 17:43:34: 110

19/05/2022 22: 13:17:372

DONATO F

NTENELE & CIA LTDA ME

SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
LTDA.

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS

A4 PRO

R$ 80.000,00
R$ 80.000,00

EIRELl

MF PRODUCOES & L
E.C -PRODU

76.000

ES LTDA

EIRELl

90.000
100.00

Lote (13) -PALCO PORTE PEQUENO

Especificação : PALCO PORTE PEQUENO: Locação com montagem e desmontagem de
palco, medindo no mínimo 8,0 metros de frente por 6,0 metros de profundidade, 1,0 metro

de altura do chão para piso, 5,0 metros de altura do piso para teto, piso carpe

em estrutura Q30 ou Q50, cobertura em arco ou chalé, coberto em lona tipo

anti-chamas, escada de acesso com corrimão, acabamento laterais e fundo e
madeira, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros
Fornecedor

ta-Hora
EGRC

/202214:5

MERCIO E SERVICOS EIRELI

20/05/202214:11 :21 :

20/05/202214:04:25:288 DONATO FONTENELE & CIA LTDA ME
20/05/2022 00:11 :08:504

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS

2010512Í) 2 13:54:4

MF PRODUCOES & LOCACOES EIRELl

18/05/2022 22:28:27:881

A4 PRODU

19/05/2022 22: 13: 17:372

E.C - PRODUCOES LTDA

19/05/2022 16:24:45:472

R$ 87.000.00

EIRELl

OESE

ERVIC

S EIRELl

SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
LTDA.

R$ 150.000,00

Lote (14) -CAMARIM 4X4

Especificação : CAMARIM: Locação com montagem e desmontagem de estrutura de

camarim em octanorm, coberto com tenda em lona, medindo 4,0 m x 4,0 m, piso em
madeira, carpetado, com porta e fechadura, ar condicionado, aterramento, extintores de
incêndio, conforme exigência do corpo de bombeiros, incluindo despesa com hospedagem,
alimentação e transporte de todo material e equipe.
Fornecedor

Data-Hora
05/202214:55:29:256 EGR COMER
5/202214:37:18:000

20/05/202

:42:956

18/05/2022 22:28:27:

20/05/2022 00:11 :08:504
19/05/202216:24:45:472

E SERVIC

S EIRELl

F. S. V. PONTE

DONAT

lA LTDA ME

FONTENEL

A4 PRODU OES E SERVI

OS EIRELl

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS
EIRELl

SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
LTDA.

19/05/2 2217:43:34:110 MF PRODU
/2022 22: 13: 17:

E.C -PR

R$ 36.000,00

R$ 40.000,00

EIRELl

DUCOES LTDA

Lote (15) -LOCAÇÃO DE TOLDO MEDINDO 3X3

Especificação : TOLDO: Locação com montagem e desmontagem de toldo medindo 03x03
metros montados em ferro galvanizado e coberto em lona nigth&day branca.
-Hora
202215:

:24:441

/05/2022 22:28:27:

Fornecedor
V. PONTE

A4 PRODUCOES E SERvl

EIRELl

20/05/2022 00: 11 :08:504

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS

Lote (16) -LOCAÇÃO DE TOLDO MEDINDO 5X5

Especificação : TOLDO: Locação com montagem e desmontagem de toldo medin
Rui)íic€'

metros montados em ferro galvanizado e coberto em lona nigth&day branca
Fornecedor

Data-Hora
20/05/2022 15:34:43:698 F. S. V. PONTE
20/05/2022 15:33:29:813

46.680

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS
EIRELI

18/05/2022 22:28:03:008 A4 PRODUCOES E SERVICOS EIRELI
20/05/2022 15: 17: 11 : 173

DONATO FONTENELE &

19/05/2022 14:58:29: 186

EGR COMERCIO E SERVIC

19/05/2022 16:26:32: 112

1 9/05/2 22 22:1

IA LTDA ME

R$ 52.000,00

54.000
59.900
60.000

SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
E.C -PRODUC

Lance

R$ 60.000,00

ES LTDA

ACOE

19/05/2022 17:45:46:557 MF PRODUCOE

EIRELl

78.000

Lote (17) -LOCAÇÃO DE TOLDO MEDINDO 10X10

Especificação : TOLDO: Locação com montagem e desmontagem de toldo medindo 10xl0

metros montados em ferro galvanizado e coberto em lona nigth&day branca.
rnecedor

Data-Hora
20/05/202215:35:49:191
20/05/202215:36:01 :511

20/05/202215:26:49:659
2214:58:29:186

19/05/2022 22: 15:41 :637

/2022 22:2

F. S. V. PONTE

17.578

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS
EIRELl

SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
LTDA.

EGR COMER

EIRELl

ERVIC

19/05/2022 17:45:46:557 MF PRODUCOES & LO

19/05/2022 1

:04:47: 131

R$ 21.000,00

R$ 21.560,00

22.000
35.200

E.C -PRODUCOES LTDA

A4PR

Lanee

EIRELl

ES EIRELl

NATO FONTENELE & CIA LTDA ME

55.000
88.000

Lote (18) -LOCAÇÃO DE GRID Q30

Especificação : GRID: Locação com montagem e desmontagem de estrutura em "Q30"

reguláveis para sustentação dos equipamentos e sistemas de iluminação, com peças de 01
a 05 metros, pessoal técnico, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo
de bombeiros
Fornecedor

DataiHora
/05/202216:06:1

F. S. V. PONTE

19/05/2022 17:45:46:557 MF PRODUCOES & L

19/05/2022 16:26:32: 112

SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS

Lote (19) -LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA

Especificação : ARQUIBANCADA: locação de montagem e desmontagem de estrutura para

arquibancada com 60 metros de cumprimento, divisíveis em 2 modulo de 30 metros cada, 5
degraus de altura, com corrimão de proteção lateral e degrau superior, extintores de
incêndios, incluindo despesas com hospedagem, alimentação e transporte de todo material
e equipe
Fornecedor

Data-Hora

Lance

19/05/2022 17:45:46:557 MF PRODUCOES & LO ACOES EIRELl
/202216: 4:50:040 F. S. V. PONTE
22 22:1

:41 :637

C-PR

18/05/2022 22:28:03:008 A4 PRODUCOES E SERVICOS EIRELl
19/05/2022 16:26:32: 112

SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
LTDA.

NTENELE & CIA LTDA ME

19/05/2022 19: 4:47:131

MERCIO E SERVIC

2214:

20/05/2022 01 :21 :45:617

R$ 40.000,00

S EIRELl

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS
EIRELl

R$ 75.000,00

Lote (20) -DISCIPLINADOR

Especificação : DISCIPLINADOR: Serviço com montagem e desmontagem de estrutura em

ferro, tipo grade medindo 3,0 x 1,0 metro, para isolamento de áreas, com pessoal

necessário.
cedor

Data-Hora
20/05/202216:34:22:3

20/05/202216:34:49:054
19/05/2022 14:
20/05/202216:13:3
19/05/2022 17:45:46:5
19/05/2022 16:26:32: 112

19/05/2022 22: 15:41 :637

Lance

F. S. V. PONTE

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS
EIRELl

EGR COMER

EIRELI

NATO FONTENEL

lA LTDA ME

MF PRODUCOES & LO

ES EIRELl

SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
LTDA.

R$ 40.000,00
40.000

E.C -PRODUCOE

1 8/05/2 22 22:28:03:008 A4 PRODUC

R$ 27.499,99

E SERVIC

S EIRELl

Lote (21 ) -LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO

Especificação : BANHEIRO QUÍMICO: Locação com montagem e desmontagem de
banheiro químico ? especificações mínimas: sanitários químicos portáteis, femininos e
masculinos, com dimensões mínimas de comprimento -1,15m largura -1,20 m e altura -

í/§fs*püS£L,::+\:_
0
mjctório (masculino), ponto de ventilação, trinco na porta com trava inte

indíc°a%!o .%\

livre/ocupado na parte externa, suporte para papel higiênico e apoio para obj

incluídas

:::::n::r::,::::adsec:eTe:roasn:phoí::e:,::çbãaoTnet:r:nsaa:ée:t:orcnaa,:::íae:tooeev::ta:q
Fornecedor

Data-Hora
1 9/05/2

0:37:304

10 E SERVICOS EIRELl

202217:02:20:798

20/05/2022 00:21 :22:921

20/05/2022 16:54:42:717

19/05/2022 16:28:40:074

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS
EIRELl

NATO FONTENELE & CIA LTDA ME

SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
LTDA.

R$ 36.000,00
39.000

R$ 40.000,00

19/05/2022 22: 18:06:909 E.C - PRODUCOES LTDA
18/05/2022 22:27:41 :

A4 PRODUCOES E SERVICO

19/05/2022 17:48:00:

MF PRODUCOES & LOCACOES EIREL

EIRELI

Lote (22) -LOCAÇÃO DE PASSARELA

Especificação : PASSARELA: com dimensões mínimas de 2m de altura, com sm de
profundidade e duas e 6m de frente.
rneced

Data.Hora
19/05/20221

23/05/2022 09:25:50:7
19/05/202216:28:40:074

OMERCI0 E SERVI

20/05/2022 00:21 :22:921
19/05/202219:12:41 :954

S EIRELl

F. S. V. P

SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
LTDA.

19/05/2022 17:48:00:335 MF PRODUCOES & LO

23/05/2022 09:01 :36:4

Lance

R$ 6.000,00

OES EIRELl

E.C -PR

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS
EIRELI

DONATO FONTENELE & CIA LTDA ME

R$ 10.500,00
21.000

Lote (23) -LOCAÇÃO DE PRATICAVEL

Especificação : PRATICÁVEL: Locação com montagem e desmontagem de estrutura móvel
de ferro e madeira, ou similar, em modulo de lm x 2m, com altura regulável, com rodas,

fechamento das laterais em tecido cor branca ou preta, carpete na parte plana superior, para
sustentação de instrumentos, equipamentos e músicos, incluindo pessoal, hospedagem,
alimentação e transporte do material e equipe.
Fornecedor

Lance

SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
LTDA.

R$ 7.500.00

Data-Hora
PONTE

23/05/2022 0
19/05/2022 16:28:40:074

05/2022 09:50:46:664 E.C -PR
23/05/2022 09:36:13:721

ES LTDA

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS
EIRELl

/05/2022 17:48:00:335 MFPR

DUCOES & LO

EIRELl

R$ 8.999,99

0

;is._li9-?-

Lote (24) -CAMAROTE'

Especificação : Iocação com montagem e desmontagem de camarote em madeir

ÍÊloJ__h.,Á,

EÉILT7

altura do solo para o primeiro piso de 2,20m, tamanha 20,0 metros x 5,0 metros, cob

em lona tipo loung, escada de acesso, extintores de incêndio de arordo com as exigências

do corpo de bombeiros e normas de segurança vigentes, incluindo as despesas com
pessoal, hospedagem, alimentação e transporte do material e equipe.
Fornecedor

Data-Hora
23/05/202210:15:19:921

F. S. V. PONTE

23/05/2022 09:59:34:436 EGR COMERCIO E

1 1.900

ERVICOS EIRELI

19.000

19/05/2022 22 : 18:06:909 E.C -PRODUCOES LTDA

23/05/2022 10:02:42:947

/2022 0

:56:15:9

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS
EIRELl

NATO FONTENELE & CIA LTDA ME

18/05/2022 22:27:41 :313 A4 PRODUCOES E SERVICOS EIRELI

5/2022 17:48:00:

19/05/2022 16:28:40:074

Lance

MF PRODUCOES & LOCACOES EIRELl
SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS

R$ 21.800,00
21.900

22.000

24.000
R$ 30.000,00

Lote (25) -MESAS LOCAÇÃO

Especificação : locação de mesas plásticas resistente ou proprileno na cor branca,

empilhável, contendo no mínimo 70cm de largura com capacidade para 60kg, devendo ser
colocadas e retiradas pela contratada.
a-Hor
. V. PONTE
19/05/2022 15:00:37:304 EGR COMERCIO E SERVICOS EIRELl
20/05/2022 00:21 :22:921

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS
EIRELl

23/05/202210:35:27:726 E.C -PR

COES LTDA

ACOE

5/2022 17:48:00:335 MFPR
19/05/202219:12:41 :954

19/05/2022 16:28:40:074

R$ 3.600,00

DONATO FONTENELE

A LTDA ME

SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
LTDA.

R$ 6.000.000,00

Lote (26) -CADEIRAS LOCAÇÃO

Especificação : locação de cadeiras plásticas, sem braço, com capacidade mínima para

120kg, que devem ser colocadas e retiradas pela contratada.
Data-Hora
23/05/2022 11 :0 :26:149 F. S. V. PONTE
19/05/2022 15:02: 13:050

EGR COMERCIO E SERVICOS EIRELl

19/05/2022 17:50:48:440 MF PROD

OES & LOCACOES EIRELl

19/05/2022 16:29:49:099

Lote(27)-SISTEMA

SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS

DE

SONORIZAÇÃO

GRANDE

;

:: ,à:':.:.:::'-'.`;

PORTE

Especificação : Locação com montagem e desmontagem de Sistema de

norização

profissional de grande porte com as especificações mínimas: 02 mesas digitais P:'iqTrqít
Si2 digitai Soundcraft 48 Canais: internos: 35 EQ BSS, 4 Efeitos Lexicon, 48 Dinámicos. '`.
Compressor/Gate Drawmer i' 01 Equalizador 1/3 de oitava KlarkTeknik DN360 01

Processador DriveRack 260 para PA 01 Processador de Behringer, 01 Furman PL-plus 48
Linesarray (2xl2 ? L/R), 2xl0? Eros E310-H,1 ?Tl. ETD-7130N, Gabinete Bass-Reflex 16

Sub Woofer (2x8 ? L/R) , 2xl8? Eros E818 SDS, DIÁRIA OS Gabinete S8850 Amplificação:

Sub : CROWN XTÍ6002, Médio-Grave : CROWN XTÍ4002, Altas : machine CROWN
XTÍ2002, 04 LineArray (1x4 ? MONO Delay de Apoio de Voz), Amplificação CROWN

®

XTí4002 PALCO (BackLine): 01 Mix M7CL digital Yamaha 48 canais, com placa de
Expanção SideFill Duplo Stereo: 4 sub Gabinete S8850 4 Médios gabinete KF850 08
Monitores SM400, falantes Eros E612, Drive Tl. ETD-7130N, 02 Mo
Fornecedor

Data-Hora
19/05/202219:26:41 :079 DONAT
22 1 1 :

7:26:268

:02: 13:050

19/05/202216:29:49:099
23/05/202211 :12:38:632

18.000

F. S. V. PONTE

EGR COMER

120.000

E'RELl

SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
LTDA.

R$ 120.000,00

E.C -PRODUCOES LTDA

19/05/2022 17:50:48:440 MFPR

20/05/2022 01 :23:21 :024

Lance

NTENELE & CIA LTDA ME

ES & LO ACOES EIRELl

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS
EIRELl

R$ 180.000,00

18/05/2022 22:27:03:812 A4 PRODUCOES E SERVICOS EIRELl

®

210.000

Lote (28) -SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE MÉDIO PORTE

Especificação : Locação com montagem e desmontagem de sistema sonorização
profissional de médio porte, tjpo PA fly/line, com no mínimo 02 Mesas digitais, aparelho de

CD/DVD, equalizadores, efeitos, amp]ificadores, mixer p/ microfone, 04 microfones sem fio,

20 microfones com fio, pedestais para microfone, corpo completo de bateria profissional,

monitores, side, todo equipamento de palco, acessórios, potência e capacidade para atender
área de 20.000 metros quadrados, atender rider técnico de atrações musicais de nível médio
regional, 02 técnicos profissionais e ajudantes, extintores de incêndio de acordo com as
exigências do corpo de bombeiros, incluindo todo pessoal técnico, auxiliares, apoio,

transporte, hospedagem e alimentação de toda a equipe
Fornecedor
23/05/202212:02:56:914 F. S. V. PONTE

Lance
44.900

19/05/202216:29:49:099

SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS

Lote (29) -SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE

Especificação : Locação com montagem e desmontagem de sistema sonorização
profissional para pequenas bandas, palestras, em ambientes fechados ou abertos, com no
mínimo 01 Mesa de som c/ 16 canais, toca CD/MD/DVD, equalizadores, efeitos,
amplificadores, mixer p/ microfone, 02 microfones sem fio, 08 microfones com fio, caixas
acústicas amplíficadas com tripé, pedestais tipo girafa p/ microfone, extintores de incêndio

de acordo com as exigências do corpo de bombeiros
Fornecedor

Data-Hora

Lance

23/05/202212:04:15:992 F. S. V. PONTE

23/05/202212:03:44:980
19/05/2022 15:02: 13:050

23/05/2022 11 :58:5

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS
EIRELl

EGR COMERCIO E SERVICOS EIRELl

C -PRODUCOES LTDA

19/05/2022 17:50:48:440 MFPR
19/05/2022 16:29:49:099

R$ 45.000,00

ES EIRELl

OES & L

SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
LTDA.

R$ 100.000,00

18/05/2022 22:27:03:812 A4 PRODUCOES E SERVICOS EIRELI

875.000

Lote (30) -SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL DE GRANDE PORTE

Especificação : Serviço de iluminação de grande porte para palco principal com montagem e

desmontagem com as especificações mínimas: 16 movjng light, 24 par 64 foco 5#, 01 rack
dimmer com modulo e mainpower, 01 pilot 2000, 02 maquina de fumaça, ou equipamentos

r`

similares de boa qualidade, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de
bombeiros
Fornecedor

Data-Hora

74.850

23/05/202212:26:35:445 F. S. V. PONTE
23/05/202212:14:49:821

Lance

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS
EIREL

R$ 89.999,99

19/05/2022 17:5 :48:440 MF PRODUCOES & LOCACOES EIREL
19/05/202216:29:49:099
2212:07:32:383

SANIQ LOCACA0 DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
LTDA.

E.C -PRODUCOES LTDA

23/05/202212:07:30:366 DONATO FONTENELE &
19/05/2022 15:02: 13:050

R$ 105.000,00

lA LTDA ME

119.000

EGR COMERCIO E SERVICOS EIRELl

18/05/2022 22:27:03:812 A4 PRODUCOES E SERVICOS EIRELl

Lote (31 ) -SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL DE MÉDIO PORTE

165.000

0
0
Especificação : Serviço de jluminação de 6oord porte para palco principal com rim

w9'g:

desmontagem com as especificações mínimas: o8 moving light,12 par 64 focà`\.¢#, ol rack ®

u\\Éfi

dimmer com modulo e mainpower, 01 pilot 2000, 01 máquina de fumaça, ou eq

similares de boa qualidade, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de
bombeiros.
rnecedor

DataiHor

Lance

23/05/2022 12:27:38: 117 F. S. V. PONTE

23/05/202212:16:04:622

1 9/05/2

29.000

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS
EIRELl

R$ 39.900,00

R COMERCIO E SERVICOS EIRELI

1 9/05/2 2217:5

MF PRODUCOES & LOCACOES EIRELl

23/05/202212:07:52:773

E.C -PRODUC

23/05/202212:08:45:649 DONATO FONTENELE & CIA LTDA ME
19/05/202216:31 :03: 157

18/05/2022 22:27:23:811

SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
LTDA.

R$ 50.000,00

A4 PRODUCOES E SERVICOS EIRELl

85.000

Lote (32) -SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE

Especificação : Serviço de iluminação de pequeno porte com as especificações mínimas: 10
refletores, 8 par 64 foco 5#, 01 rack dimmer com modulo e mainpower, 01 pilot 2000, 01

máquina de fumaça, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de
bombeiros
Fornecedor

Data-Hora

Lance

23/05/2022 15:57:02:073 F. S. V. PONTE
2215:

MFPR

23/05/202215:49:58:703 EGRC

EIRELl

MERCIO E

ERVICOS EIRELl

23/05/202215:40:28:698 E.C - PRODUCOES LTDA
19/05/2022 16:31 :03: 157

20/05/2022 00:31 :35: 121

/2022 22:27:2

SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
LTDA.

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS
EIRELl

R$ 100.000,00
R$ 112.500,00

A4 PRODUCOES E SERvl OS EIRELl

Lote (33) -GERADOR DE ENERGIA LOCAÇÃO

Especificação : Locação de Gerador de energja elétrica silenciado, com potência mínima de
180 KVA, instalado sobre sistema móvel, abastecido, acompanhado de profissional técnico,

extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombejros, para funcionar
durante 10 (dez) horas por dia
Fornecedor

Data-Hora
2216:28:4

/2022 16:30:01 :250

62.650

F. S. V. PONTE

EGR COMER

23/05/202216:18:48:557 DONAT

Lance

ERVICOS EIRELI

FONTENELE & CIA LTDA ME

20/05/2022 00:31 :35: 121

19/05/202216:31 :03: 157

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS

SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS

Lote (34) -PAINEL DE LED

Especificação : Locação com montagem e desmontagem de sistema de painel de led em
alta resolução, mínimo PH 12 mm, com software de aplicação de imagem, fixado na parte

superior do pórtico de entrada ou separado em painéis aleatoriamente Acompanhado e

operado por técnico capacitado e equipe de apoio, Sistema devidamente aterrado,
Extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, Sistema deve
atender todas as especificações, exigências e especificidades do rider técnico da

atração/banda a se apresentar e/ou a produção do evento, Todo serviço deve ser prestado
com qualidade, excelente acabamento e segurança.
Lance

Fornecedor

Data-Hora
23/05/202216:27:28:633 F. S. V PONTE
/2022 22:27:23:811
19/05/202217:53:23:371
20/05/2022 00:31 :35:121

A4PR DUCOES E SERVICOS EIRELl

11.700

MF PRODUCOES & L

13.500

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS
EIRELl

23/05/202216:01 : 11 :257

E.C -PRODUCOE

19/05/202215:03:29:747

EGR COMERCIO E SERvl

19/05/2022 19:35:56:740 DONAT
19/05/2022 16:31 :03: 157

ES EIRELl

FONTENELE &

R$ 15.750,00

OS EIRELl

lA LTDA ME

SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
LTDA.

R$ 180.000,00

Lote (35) -CONTRATAÇAO DE APRESENTADOR/LOCUTOR PROFISSIONAL:

Especificação : para apresentação dos eventos culturais e programação de eventos, no
palco, incluindo despesas com 7oordenador, hospedagem e transporte.
cedor

a-Hora
23/05/202216:51 :40:077

/05/202215:
23/05/202216:46:37:832

V. PONTE

EGR COMERCIO E SERV

EIRELl

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS
EIRELl

R$ 5.999,99

19/05/2022 22:25:05: 182 E.C -PRODUCOES LTDA
19/05/2022 19:35:

DONATO FONTENELE

19/05/202217:53:23:371

MF PRODUCOE

19/05/2022 16:31 :03: 157

lA LTDA ME

& LOCACOES EIRELl

SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS

R$ 12.000,00

Lote (36) -CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE COORDENAÇÃO

Especificação : formada de Ol(um) coordenàdor geral e 04 (quatro) assistente de produção,

incluindo todas as despesas com transporte, hospedagem e alimentação para coordenar a

segurança, camarim, paico, sonorização, iiuminação, gerador, iogístkFás.eTüJ#matsnecessidades antes, durante e depois do período da realização dos
Fornecedor

Data-Hora
202216:47:29:882

E.C -PRODUC

19/05/2022 15:04:50:005 EGRC
2:310512_

16:52 :50:215

23/05/2022 16:46:23:744
19/05/202216:32:05:486
19/05/202219:43:25:801

MERcl

ES LTDA
E SERVICOS EIRELl

F. S. V. PONTE

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS
EIRELl

SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
LTDA.

R$ 5.999,99
R$ 6.000,00

DONATO FONTENELE & CIA LTDA ME

18/05/2022 22 :26: 19:772 A4 PROD

COES E SERvl OS EIRELl

05/2022 17:55:44:994 MF PRODUCOES & LO

ES EIRELl

Lote (37) -CERIMONIALISTA

r`

Especificação : profissional treinado e capacitado para execução dos serviços de cerimonial
pelo peri'odo de aproximadamente s horas.
Data-H
24/05/2022 09:29: 13:570 F. S. V. PONTE

19/05/2 2215:

OMERCIO E SERVICOS EIRELl

19/05/2022 22:27: 13:953 E.C - PRODUCOES LTDA

20/05/2022 00:37:26:064

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS
EIRELl

R$ 6.000,00

19/05/2022 17:55:44:994 MF PRODUCOES & LO ACOES EIRELl

19/05/2022 1

:43:25:801

19/05/2022 16:32:05:486

DONATO FONTENELE

lA LTDA ME

SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
LTDA.

R$ 9.000,00

Lote (38) -RECEPCIONISTA

Especificação : devera realizar o atendimento ao público em geral repassando informações

pertinentes ao evento.
rnecedor

Data-Hora
24/05/2022 09:57:09:088 F. S. V. PONTE
2217:5 :44:994

MF PRODUCOES & L

19/05/2022 15:04:50:005 EGRC

20/05/2022 00:37:26:064
:37:57:038

19/05/202216:32:05:486
5/202219:43:25:801

COS EIRELl

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS

R$ 4.500,00

E.C -PRODU

SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
DONATO FONTENELE &

R$ 6.000,00

IA LTDA ME

Lote (39) -CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE APOIO

Especificação : Serviço de Equipe de Apoio uniformizada para realização dos serviços de

apoio, isolamento de ruas, acesso, áreas reservadas, carregamento e descarregamento de

equipamentos
Forne

Data-Hora
24/05/2022 10:27:08:048

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS
EIRELl

24/05/2022 10:25:06:579 F. S. V. PONTE
19/05/2022 15:04:50:005 EGR COMERCIO E SERVICOS EIRELl
24/05/202210:22:26:461

E.C -PRODUCOES LTDA

19/05/202216:32:05:486

SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
LTDA.

19/05/2022 17:55:44:994 MF PROD

R$ 60.000,00

EIRELl

18/05/2022 22:26: 19:772 A4 PRODUCOES E SERVICOS EIRELl

540.000

Lote (40) -PRODUÇÃO MAIOR PORTE

Especificação : serviço de toda a produção do evento de maior porte, incluindo no mínimo 4

r`

pessoas, para ficar à disposição da administração no decorrer de todo o evento, para a
organização, o planejamento estratégico e coordenação de toda estrutura
Fornecedor

DataiHora

Lance

19/05/2022 15:04:50:005 EGR COMERCIO E SERVICOS EIREL

24/05/202210:48:34:135 F. S. V. PONTE

24/05/202210:49:49:634

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS
EIRELl

R$ 7.000,00

1 9/05/2 22 17:55:44:994 MF PRODUCOES & LOCACOES EIRELl
19/05/2022 22 :27: 13:953 E.C -PRODUCOES LTDA

18/05/2022 22:26: 19:772 A4 PRODUCOES E SERVICOS EIRELl

19/05/202216:32:05:486

5/2022 1 :43:25:801

SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
LTDA.

DONAT0 F

NTENELE

lA LTDA ME

R$ 16.000,00

24.000

Lote (41 ) -RADIO DIVULGAÇÃO

®

Especificação : Divulgação dos eventos através de no mínimo 200 chamadas de 30?? nas
emissoras de rádio do município e cidadesvizinhas.
Fornecedor

Data-Hora
24/05/202211 :12:44: 155

24/05/202210:55:56:870

F. S. V. PONTE

22 22:2
19/05/2022 17:

EIREL

FONTENELE

R$ 15.900,00

CIA LTDA ME

E.C - PRODUCOES LTDA
MFPR

DUCOES & LO

19/05/2022 15:06:00:350 EGR COMERCI
19/05/2022 16:33: 10: 158

1 1.900

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS

2219:52:12:78

Lance

E SERVIC

ES EIRELl
S EIRELl

SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
LTDA.

R$ 600.000,00

Lote (42) -BANNER EM LONA

Especificação : Em lona plástica adesivada com logomarca em cores, com ilhós, para

õ

ié'é

ecedor

Data-Hora
19/05/2022 15:06:00:350 EGR COMERclo E SERvl

S EIRELI

24/05/2022 11 :55:49:444 F. S. V. PONTE
24/05/2022 11 :47:26:913
19/05/2022 16:33: 10: 158

19/05/202219:52:12:780

20/05/2022 00:42:57:227

E.C -PRODUCOES LTDA
SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
LTDA.

DONATO F

NTENELE &

R$ 10.000,00

lA LTDA ME

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS
EIRELl

19/05/2022 17:57:39:765 MF PRODUCOES & LOCA OES EIRELl

R$ 25.000,00
50.000

Lote (43) -VOLANTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE CARRO

Especificação : serviço de divulgação através de carro volante, incluindo gravação da mídia,

toda despesa com combusti'vel, motorista, hospedagem e alimentação.
Fornecedor

Data-Hora
24/05/2 2212:3

:34:011

V. PONTE

11.800

19/05/202215:06:00:350 EGR COMERCIO E SERVICOS EIRELl
19/05/202219:52:12:780

Lance

DONATO FONTENELE & C A LTDA ME

12.000

20.000

19/05/2022 22:29:56:688 E.C -PRODUCOES LTDA

20/05/2022 00:42:57:227
19/05/2022 16:33: 10: 158

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS
EIREL'

SANIQ LOCACA0 DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
LTDA.

19/05/2022 17:57:39:765 MF PRODU

LOCACOE

EIRELl

R$ 20.000,00

R$ 24.000,00
24.000

Lote (44) -SHOW PIROTÉCNICO

Especificação : contratação de show pirotécnico com duração mínima de 08 (oito) minutos
de efeitos sonoros e visuais diferenciados, compostos de no mínimo: 3.200 litros, 100 tubos

de 1,5? cores e efeitos variados, 30 tubos de 1,5 cores e efeitos em leque, 49 tubos de 2?

cores e efeitos variados, 25 tubos de 2,5? cores e efeitos especiais,120 tubos de 1,5?, 2? e
3? cores e efeitos diversos, 36 morteiros de 3? prata/verde/vermelho/lilás, 06 morieiros de

4? chorão/azul/tremulante, 04 morteiros de 6? verde/coco/amarelo, 06 morteiros de 7?
(bomba chinesa) veú de noiva/cortina, com pessoal especializado na execução do serviço,
incluindo despesa com hospedagem, alimentação e transporte de todo material e equipe.
Lance

Data-Hora
24/05/2022 13:01 : 13:603

1 9/05/2
19/05/202216:33:10: 158

19/05/2022 17:

1 9/05/2 22 22:29:56:688

F. S. V. PONTE

R COMERC

EIREL

SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
LTDA.

MF PRODUCOES & LOCA
-PRODUC

R$ 40.000,00

tfsfS°-iiJ,C,>;.à3
P
0

Lote (45) -APRESENTAÇÃO TEATRAL

Especificação : Contratação de grupo artístico teatral (teatro, dança, circo, cult

humori'stica) para apresentação em praça publica ou repartições da administra

çiFüüÉa

Fornecedor

Data-Hora
19/05/2022 15:06:00:350 EGR COMER

10 E SERVIC

S EIRELl

24/05/202213:07:35:375 F. S. V. PONTE

20/05/2022 00:42:57:227

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS
EIRELl

30.000

19/05/2022 22:29:56:688 E.C -PRODUCOES LTDA
18/05/2022 22:25:57:427 A4 PRODU

ERVICOS EIRELl

19/05/2022 17:57:39:765 MF PRODUCOES & LOCAC
19/05/2022 16:33: 10: 158

19/05/2022 19:52: 12:780

r`

R$ 20.000,00

45.000

ES EIRELl

SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
LTDA.

R$ 80.000,00

DONATO FONTENELE & CIA LTDA ME

Lote (46) -DECORAÇÃo juNINA
Especificação : Serviço de Decoração Junina, em tecidos, materiais em palhas, materiais

temáticos, bandeirolas, balões, arranjos, enfeites, de acordo com a orientação da secretaria

gestora
Lance

a-Hora
24/05/202213:39:39:907 F. S. V. PONTE
202215:07:15:528

EGR COMERCIO E SERvl

OS EIRELl

19/05/2022 17:59:36:686 MF PRODU
19/05/202216:34:08:745
2022 20:00:14:131

EIRELl

SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
LTDA.

R$ 40.000,00

TDA ME

DONATO FONTENELE

19/05/2022 22:31 :55:546 E.C -PRODUCOES LTDA

20/05/2022 00:48:54:657

r`

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS
EIRELl

R$ 90.000,00

Lote(47)-DECORAÇÃo'
Especificação : serviço de decoraçao em tecidos, materiais temáticos, de acordo com a

orientação da secretaria gestora.
Lance

Data-Hora
24/05/2022 1

:39:01 :917

OMERCIO E SERvl

19/05/202215:07:15:528

19/05/2022 17:59:36:686 MF PRODUCOE

19/05/2022 16:34:08:745
19/05/2022 22:31 :5

20/05/2022 00:48:54:657

15.996

F. S. V. PONTE

16.000

S EIRELI

20.000

ACOES EIRELI

SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
LTDA.

R$ 40.000,00

E.C -PRODUCOES LTDA

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS
EIRELl

R$ 120.000,00

Lote (48) - CASA DO PAPAI NOEL

Especificação : composiçao mínima: 100 folhas de compensado de 4mm, coberta com telha
^

14/06/2022

j

`/

Ü

\

|j\

Página37deio6

deam,antode,mmsendootamanhodecadate,ha2,40xo,45m,casap,ntada#Oâ`Íí:ia:;a[;::'^,=;;\
1

acrílico utilizando cores e desenhos alusivos ao tema, decorada no ambie

uma cadeira de madeira compensado de ? 4mm no tamanho de O,40c
encosto de lm, uma mesa com O,76cm de altura por 1,00xO,50cm, c

compensado recortada em formato de lareira com chaminé , prateleiras de 1,00xO,20cm,
cordão com 1 Om contendo 100 lâmpadas, voltagem 220v com fio transparente, tomada

driver em plástico injetado resistente à água, 5 rows com loom de mangueira de led com
lâmpadas 3,2/20ma 220v 60h210a poibncia de 160w cor branco morno
Fornec®dor

Data-Hora
19/05/2022 15:07: 15:528

EGR COMERCIO E SERVICOS EIRELl

Lance
10.000

24/05/202214:03:00:586 F. S. V. PONTE
19/05/2022 20:00: 14: 131

DONATO FONTENELE & CIA LTDA ME

19/05/2022 22:31 :55:546

E.C -PROD

20/05/2022 00:48:54:657

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS
EIRELl

19/05/2022 17:59:36:686 MF PRODUCOES & LOCAC

19/05/2022 16:34:08:745

R$ 50.000,00

ES EIRELl

SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
LTDA.

R$ 80.000,00

Lote (49) -ORNAMENTAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS

Especificação : com mangueira de led com lâmpadas 3,2/20ma por 220v.60h210a
Lance

Data-Hora
19/05/2022 15:07: 15:528

/202214:0 :01 :261

EGR COMERcl

E SERvl OS EIRELl

F. S. V. P

16.680

19/05/2022 22:31 :55:546 E.C - PRODUCOES LTDA

30.000

19/05/2022 20:

42.000

0:14:131

20/05/2022 00:48:54:657
19/05/202216:34:08:745

5/202217:

DONAT

FONTENELE & CIA LTDA ME

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS
EIRELl

SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
LTDA.

MF PRODUCOES & LOCACOES EIRELl

R$ 60.000,00
R$ 120.000,00
180.000

Lote (50) -APRESENTAÇAO DE PERSONAGEM "PAPAI NOEL"

Especificação : deverá ser desenvolvido um trabalho de atendimento ao público infantil e

adulto, utilizando a vestimenta adequada para o personagem, sendo uma 'média de 03

horas de permanência
codor

Data-Hora
24/05/202214:32:10:809 F. S. V. PONTE

19/05/2 22 20:00:14:131

19/05/2022 22: 1 :55:546

DONAT

NTENELE

lA LTDA ME

-PRODUCOES LTDA

19/05/2022 15:07: 15:528

EGR COMERCI0 E

19/05/2022 17:

MF PRODUCOES & LOCACOES EIRELl

S EIRELl

Lance

20/05/2022 00:48:54:657

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS

Lote (51 ) -CORAL COMPOSTO POR NO MÍNIMO 10 PESSOAS

stiA,eontas

Especificação : Composto por no mínimo 10 pessoas qualificadas, u

adequadas ao evento, apresentação com duração mínima de 01 (uma) h
n

=

=J

Fornecedor

Data.Hora
24/05/202214:32:42:944 F. S. V. PONTE
19/05/2022 15:08:00:587

EGR COMER 10 E SERVICOS EIRELl
ES LTDA

19/05/2022 22:32:50:465 E.C -PROD
19/05/2022 16:34:46: 139

SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
LTDA.

19/05/2022 20:04:59:030 DONATO FONTENELE

R$ 9.000,00
12.000

CIA LTDA ME

15.000

19/05/2022 18:00:55:412 MF PRODUCOES & LOCACOES EIRELl

20/05/2022 00:50:49:481

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS
EIRELl

R$ 54.000,00

Lote (52) - DECORAÇÃO EM PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS

Especificação : Serviço de decoração em praças e prédios públicos em diversos tamanhos e

diferentes decorações.
Lance

Fornecedor

Data-Hora
19/05/2022 20:04:59:030 DONATO F

NTENELE & CIA LTDA ME

24/05/202214:31 :2

F. S. V. PONTE

19/05/2022 18:00:55:412

MF PRODU

19/05/20221

EGR COMERcl

:00:587

19/05/2022 16:34:46: 139

ES & LOCACOES EIRELl
S EIRELl

SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS
LTDA.

19/05/2022 22:32:50:465 E.C - PRODUCOE
20/05/2022 00:50:49:481

E SERVIC

R$ 220.000,00

LTDA

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS
EIRELl

R$ 330.000,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o
menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da
disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e
o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:
No dia 20/05/2022, às 09:32:29 horas, no lote (1 ) - HOSPEDAGEM

Especificação : HOSPEDAGEM: serviço de hospedagem com quarto duplo com ar

condicionado e TV para 120 pessoas. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. 0
motivo

da

alteração

foi

o

seguinte:

Atualização

efetuada

-

servidor:

pxloaopoooo1_multisalas-07. No dia 30/05/2022, às 09:52:43 horas, a situação do lote foi
finalizada.

.

:?.'`

SriE'`ic,>`,c`

No dia 30/05/2022, às 09:52:43 horas, no lote (1 ) -HOSPEDAGEM

•,::,s_.iÊ\

Especificação : HOSPEDAGEM: serviço de hospedagem com quarto`\``\\qup 1o com ar

condicionado e TV para 120 pessoas. - a situação do lote foi alterada pa
vencedor. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 14/ó`6
16:05:29 horas, a situação do lote foj finalizada.

No dia 14/06/2022, às 16:05:29 horas, no lote (1 ) -HOSPEDAGEM

Especificação : HOSPEDAGEM: serviço de hospedagem com quarto duplo com ar

condicionado e TV para 120 pessoas. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. 0
motivo da alteração foi o seguinte: Declarado adjudicado.

No dia 14/06/2022, às 16:05:29 horas, no lote (1) -HOSPEDAGEM

Especificação : HOSPEDAGEM: serviço de hospedagem com quarto duplo com ar
condicionado e TV para 120 pessoas. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto
do lote da licitação á empresa F. S. V. PONTE com o valor R$ 12.980,00.

No dia 20/05/2022, às 10:01 :39 horas, no lote (2) -ALIMENTAÇÃO

Especificação : serviço de alimentação composto no mi'nimo por arroz, salada, carnes

variadas e 200 ml de refrigerante ou suco de frutas - a situação do lote foi alterada para:
arrematado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:
pxloaopoooo1_multisalas-07. No dia 27/05/2022, às 16:14:43 horas, a situação do lote foi
finalizada.

No dia 27/05/2022, às 16:14:43 horas, no lote (2) -ALIMENTAÇÃO

Especificação : serviço de alimentação composto no mínimo por arroz, salada, carnes

variadas e 200 ml de refrigerante ou suco de frutas - a situação do lote foi alterada para:
arrematado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: 0 coordenador -CECILIA GABRIELY

SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: EGR COMERCIO E SERVICOS
EIRELI. No dia 30/05/2022, às 09:52:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/05/2022, às 09:52:54 horas, no lote (2) -ALIMENTAÇÃO

Especificação : serviço de alimentação composto no mínimo por arroz, salada, carnes
variadas e 200 ml de refrigerante ou suco de frutas - a situação do lote foi alterada para:
declarado vencedor. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia
14/06/2022, às 16:06:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/06/2022, às 16:06:00 horas, no lote (2) -ALIMENTAÇÃO

Especificação : serviço de alimentação composto no mínimo por arroz, salada, carnes

variadas e 200 ml de refrigerante ou suco de frutas - a situação do lote foi alterada para:
adjudicado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Declarado adjudicado.

No dia 14/06/2022, às 16:06:00 horas, no lote (2) -ALIMENTAÇÃO

Especificação :

serviço de alimentação composto no mínimo por arroz, sala

variadas e 200 ml de refrigerante ou suco de frutas - pelo critério de menor

is.JIQLL\__!

Êi:ã#7/

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa F. S. V. PONTE com o valor R$ 7.96`õ`,-ÓÕT`

No dia 20/05/2022, às 10:29:41 horas, no lote (3) -SERVIÇO DE CAMARIM

Especificação : composto por frutas variadas, refrigerante, salgado, bolo, água mineral para

servir no mínimo 20 pessoas - a situação do lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da
alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -servidor: pxloaopoooo1_multisalas-07. No
dia 30/05/2022, às 09:53:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/05/2022, às 09:53:11 horas, no lote (3) -SERVIÇO DE CAMARIM

r\

Especificação : composto por frutas variadas, refrigerante, salgado, bolo, água mineral para

servir no mínimo 20 pessoas - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. 0
motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 14/06/2022, às 16:06:25
horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/06/2022, às 16:06:25 horas, no lote (3) -SERVIÇO DE CAMARIM

Especificação : composto por frutas variadas, refrigerante, salgado, bolo, água mineral para
servir no mi'nimo 20 pessoas - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. 0 motivo da
alteração foi o seguinte: Declarado adjudicado.

No dia 14/06/2022, às 16:06:25 horas, no lote (3) -SERVIÇO DE CAMARIM

Especificação : composto por frutas variadas, refrigerante, salgado, bolo, água mineral para
servir no mínimo 20 pessoas - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote
da licitação á empresa F. S. V. PONTE com o valor R$ 6.490,00.

No dia 20/05/2022, às 10:53:27 horas, no lote (4) -SERVIÇO DE LANCHE

Especificação : SERVIÇO DE LANCHE: composto por um copo de suco ou de refrigerante

de 200ml e um sandui'che composto por carne, presunto e mussarela - a situação do lote foi
alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada servidor: pxloaopoooo1_multisalas-07. No dia 27/05/2022, às 16:14:53 horas, a situação do
lote foi finalizada.

No dia 27/05/2022, às 16:14:53 horas, no lote (4) -SERVIÇO DE LANCHE

Especificação : SERVIÇO DE LANCHE: composto por um copo de suco ou de refrigerante

de 200ml e um sanduíche composto por carne, presunto e mussarela - a situação do lote foi
alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: 0 coordenador -CECILIA
GABRIELY SOARES CARVALHO -desclassificou o fornecedor: EGR COMERCIO E
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Especificação : SERVIÇO DE LANCHE: composto por um copo de suco ou
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de 200ml e um sanduíche composto por carne, presunto e mussarela - a situação do lote foi
alterada para: declarado vencedor. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Declarado
vencedor.

No dia

14/06/2022, às 16:06:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/06/2022, às 16:06:56 horas, no lote (4) -SERVIÇO DE LANCHE

Especificação : SERVIÇO DE LANCHE: composto por um copo de suco ou de refrigerante

de 200ml e um sanduíche composto por carne, presunto e mussarela - a situação do lote foi
alterada para: adjudicado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Declarado adjudicado.

No dia 14/06/2022, às 16:06:56 horas, no lote (4) -SERVIÇO DE LANCHE

Especificação : SERVIÇO DE LANCHE: composto por um copo de suco ou de refrigerante

de 200ml e um sanduíche composto por carne, presunto e mussarela - pelo critério de
menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MF PRODUCOES &
LOCACOES EIRELl com o valor R$ 2.400,00.

No dia 20/05/2022, às 11 :25:55 horas, no lote (5) -FILMAGEM.

Especificação : FILMAGEM: serviço de filmagem digital profissional de todo o evento, com

no mínimo 02 câmeras, com duração de 06 (seis) horas, com toda produção e edição do
vi'deo em alta qualidade e entregue em pendrive ou CD. - a situação do lote foi alterada

para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -servidor:
pxloaopoooo1_multisalas-07. No dia 30/05/2022, às 09:54:08 horas, a situação do lote foi
finalizada.

No dia 30/05/2022, às 09:54:08 horas, no lote (5) - FILMAGEM.

Especificação : FILMAGEM: serviço de filmagem digital profissional de todo o evento, com

no mínimo 02 câmeras, com duração de 06 (seis) horas, com toda produção e edição do
vídeo em alta qualidade e entregue em pendrive ou CD. - a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia
14/06/2022, às 16:07:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/06/2022, às 16:07:19 horas, no lote (5) -FILMAGEM.

Especificação : FILMAGEM: serviço de filmagem digital profissional de todo o evento, com

no mi'nimo 02 cãmeras, com duração de 06 (seis) horas, com toda produção e edição do
vídeo em alta qualidade e entregue em pendrive ou CD. - a situação do lote foi alterada
para: adjudicado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Declarado adjudicado.
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No dia 14/06/2022, às 16:07:19 horas, no lote (5) -FILMAGEM.

Especificação : FILMAGEM: serviço de filmagem digital profissional de todo

0
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no mínimo 02 câmeras, com duração de 06 (seis) horas, com toda produçã

vídeo em alta qualidade e entregue em pendrive ou CD. - pelo critério de menor`óreçoT-~fiji

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa F. S. V. PONTE com o valor R$ 6.949,92.

No dia 20/05/2022, às 11 :53:06 horas, no lote (6) - FOTOGRAFIA

Especificação : FOTOGRAFIA: serviço de fotografia digital profissional de todo o evento,

com fotos ilimitadas durante todo o evento, com toda produção e edição das fotos em alta
qualidade e entregue em pendrive ou cd - a situação do lote foi alterada para: arrematado.
0 motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:
pxloaopoooo1_multisalas-07. No dia 30/05/2022, às 09:54:19 horas, a situação do lote foi
finalizada.

No dia 30/05/2022, às 09:54:19 horas, no lote (6) -FOTOGRAFIA

Especificação : FOTOGRAFIA: serviço de fotografia digital profissional de todo o evento,

com fotos ilimitadas durante todo o evento, com toda produção e edição das fotos em alta
qualidade e entregue em pendrive ou cd - a situação do lote foi alterada para: declarado
vencedor. 0 motivo da alteração foí o seguinte: Declarado vencedor. No dia 14/06/2022, às
16:07:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/06/2022, às 16:07:39 horas, no lote (6) -FOTOGRAFIA

Especificação : FOTOGRAFIA: serviço de fotografia digital profissional de todo o evento,

com fotos ilimitadas durante todo o evento, com toda produção e edição das fotos em alta
qualidade e entregue em pendrive ou cd - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. 0
motivo da alteração foi o seguinte: Declarado adjudicado.

No dia 14/06/2022, às 16:07:39 horas, no lote (6) -FOTOGRAFIA

Especificação : FOTOGRAFIA: serviço de fotografia digital profissional de todo o evento,

com fotos ilimitadas durante todo o evento, com toda produção e edição das fotos em alta
qualidade e entregue em pendrive ou cd - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o
objeto do lote da licitação á empresa F. S. V. PONTE com o valor R$ 5.290,00.

No dia 20/05/2022, às 12:18:07 horas, no lote (7) -ATRAÇAO NORTE NORDESTE

Especificação : ATRAÇAO NORTE NORDESTE: contratação de atração de grande porte de

renome norte nordeste artista ou banda com repertório variado com duração mínima de

duas horas, munida de todos os instrumentos de palco necessário para sua apresentação. a situação do lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o seguinte:
Atualização efetuada -servidor: pxloaopoooo1_multisalas-07. No dia 30/05/2022, às
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No dia 30/05/2022, às 09:54:46 horas, no lote (7) -ATRAÇAO NORTE NORD
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Especificação : ATRAÇAO NORTE NORDESTE: contratação de atração de gran

renome norte nordeste artista ou banda com repertório variado com duração m
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duas horas, munida de todos os instrumentos de palco necessário para sua apresentação. a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. 0 motivo da alteração foi o
seguinte: Declarado vencedor. No dia 14/06/2022, às 16:08:11 horas, a situação do lote foi
finalizada,

No dia 14/06/2022, às 16:08:10 horas, no lote (7) -ATRAÇAO NORTE NORDESTE

Especificação : ATRAÇAO NORTE NORDESTE: contratação de atração de grande porte de

renome norte nordeste artista ou banda com repertório variado com duração mínima de

duas horas, munida de todos os instrumentos de palco necessário para sua apresentação. a situação do lote foi alterada para: adjudicado. 0 motivo da alteração foi o seguinte:
Declarado adjudicado.

No dia 14/06/2022, às 16:08:10 horas, no lote (7) -ATRAÇAO NORTE NORDESTE

Especificação : ATRAÇAO NORTE NORDESTE: contratação de atração de grande porte de
renome norte nordeste artista ou banda com repertório variado com duração mínima de

duas horas, munida de todos os instrumentos de palco necessário para sua apresentação. pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MF
PRODUCOES & LOCACOES EIRELl com o valor R$ 74.500,00.

No dia 20/05/2022, às 12:47:24 horas, no lote (8) -ATRAÇAO ESTADUAL

Especificação : ATRAÇAO ESTADUAL: contratação de atração de grande porte de renome
estadual, artista ou banda com repertório variado com .duração mínima de duas horas,

n
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efetuada -servidor: pxloaopooool multisalas-07. No dia 27/05/2022, às 16:15:16 horas, a
situação do lote foi finalizada.

No dia 27/05/2022, às 16:15:16 horas, no lote (8) -ATRAÇAO ESTADUAL

Especificação : ATRAÇAO ESTADUAL: contratação de atração de grande porte de renome
estadual, artista ou banda com repertório variado com .duração mi'nima de duas horas,

munida de todos os instrumentos de palco necessário para sua apresentação. - a situação
do lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: 0 coordenador CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO -desclassificou o fornecedor: EGR COMERCIO

E SERVICOS EIRELl. No dia 30/05/2022, às 09:55:13 horas, a situação do lote foi
finalizada.
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No dia 30/05/2022, às 09:55:13 horas, no lote (8) -ATRAÇAO ESTADUAL
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do lote foi alterada para: declarado vencedor. 0 motivo da alteração foi o seguínte:
Declarado vencedor. No dia 14/06/2022, às 16:08:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/06/2022, às 16:08:29 horas, no lote (8) -ATRAÇAO ESTADUAL

Especificação : ATRAÇAO ESTADUAL: contratação de atração de grande porte de renome
estadual, artista ou banda com repertório variado com .duração mínima de duas horas,

munida de todos os instrumentos de palco necessário para sua apresentação. - a situação
do lote foi alterada para: adjudicado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Declarado
adjudicado.

No dia 14/06/2022, às 16:08:29 horas, no lote (8) -ATRAÇAO ESTADUAL

Especificação : ATRAÇAO ESTADUAL: contratação de atração de grande porte de renome
estadual, artista ou banda com repertório variado com .duração mínima de duas horas,

munida de todos os instrumentos de palco necessário para sua apresentação. - pelo critério
de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MF PRODUCOES &
LOCACOES EIRELl com o valor R$ 47.400,00.

No dia 20/05/2022, às 13:18:25 horas, no lote (9) -ATRAÇÃO LOCAL

Especificação : ATRAÇÃO LOCAL: Contratação de Atração de Renome Local, artista ou

banda com repertório voltado para os ritmos variados (Axé, Forró, MPB, Pop Rock,

Sertanejo) para realização de Shows em praça pública com duração mínima de duas horas,

munidas de todos os instrumentos de palco necessário para sua apresentação. - a situação
do lote foi alterada para: arrematado, 0 motivo da alteração foi o seguinte: Atualização
efetuada -servidor: pxloaopoooo1_multisalas-07. No dia 27/05/2022, às 16:15:27 horas, a
situação do lote foi finalizada.

No dia 27/05/2022, às 16:15:27 horas, no lote (9) -ATRAÇÃO LOCAL

Especificação : ATRAÇÃO LOCAL: Contratação de Atração de Renome Local, artista ou
banda com repertório voltado para os ritmos variados (Axé, Forró, MPB, Pop Rock,

Sertanejo) para realização de Shows em praça pública com duração mínima de duas horas,

munidas de todos os instrumentos de palco necessário para sua apresentação. - a situação
do lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: 0 coordenador CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO -desclassificou o fornecedor: EGR COMERCIO
E SERVICOS EIRELl. No dia 30/05/2022, às 09:55:41 horas, a situação do lote foi
finalizada.

No dia 30/05/2022, às 09:55:41 horas, no lote (9) -ATRAÇÃO LOCAL

Especificação : ATRAÇÃO LOCAL: Contratação de Atração de Renome Loca
banda com repertório voltado para os ritmos variados (Axé, Forró, MPB,

Sertanejo) para realização de Shows em praça pública com duração mínima de

munidas de todos os instrumentos de palco necessário para sua apresentação. - a situação
do lote foi alterada para: declarado vencedor. 0 motivo da alteração foi o seguinte:
Declarado vencedor. No dia 14/06/2022, às 16:08:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/06/2022, às 16:08:52 horas, no lote (9) -ATRAÇÃO LOCAL

Especificação : ATRAÇÃO LOCAL: Contratação de Atração de Renome Local, artista ou
banda com repertórjo voltado para os ritmos variados (Axé, Forró, MPB, Pop Rock,

Sertanejo) para realização de Shows em praça pública com duração mínima de duas horas,

munidas de todos os instrumentos de palco necessário para sua apresentação. - a situação
Í`

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado
adjudicado.

No dia 14/06/2022, às 16:08:52 horas, no lote (9) -ATRAÇÃO LOCAL

Especificação : ATRAÇÃO LOCAL: Contratação de Atração de Renome Local, artista ou
banda com repertório voltado para os ritmos variados (Axé, Forró, MPB, Pop Rock,

Sertanejo) para realização de Shows em praça pública com duração mínima de duas horas,
munidas de todos os instrumentos de palco necessário para sua apresentação. - pelo
critério de menor preço. foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa F. S. V.
PONTE com o valor R$ 99.600,00.

No dia 20/05/2022, às 13:10:16 horas, no lote (10) -ATRAÇÃO DJ REGIONAL

Específicação : ATRAÇÃO DJ REGIONAL - Contratação de Atração DJ profissional, e
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equipe, composta de no mínimo 04 integrantes, munidas de todos os instrumentos de palco
necessário para sua apresentação (cdj, bateria eletrônica, fones), para apresentação de
Shows com aproximadamente 02:00hrs (duas horas) de duração - a situação do lote foi
alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada servidor: pxloaopoooo1_multisalas-07. No dia 30/05/2022, às 09:55:55 horas, a situação do
lote foi finalizada.

No dia 30/05/2022, às 09:55:55 horas, no lote (10) -ATRAÇÃO DJ REGIONAL

Especificação : ATRAÇÃO DJ REGIONAL - Contratação de Atração DJ profissional, e

equipe, composta de no mi'nimo 04 integrantes, munidas de todos os instrumentos de palco

necessário para sua apresentação (cdj, bateria eletrônica, fones), para apresentação de
Shows com aproximadamente 02:00hrs (duas horas) de duração - a situação do lote foi
alterada para: declarado vencedor. 0 motivo da alteração foi o seguinte: \Declarado
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No dia 14/06/2022, às 16:09:16 horas, no lote (10) -ATRAÇÃO DJ REGIONAL

Especificação : ATRAÇAO DJ REGIONAL - Contratação de Atração DJ P[

Rubrica

equipe, composta de no mínimo 04 integrantes, munidas de todos os instrumer

necessário para sua apresentação (cdj, bateria eletrônica, fones), para apresentação de
Shows com aproximadamente 02:Oohrs (duas horas) de duração - a situação do lote foi
alterada para: adjudicado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Declarado adjudicado.

No dia 14/06/2022, às 16:09:16 horas, no lote (10) -ATRAÇÃO DJ REGIONAL

Especificação : ATRAÇÃO DJ REGIONAL - Contratação de Atração DJ profissional, e

equipe, composta de no mínimo 04 integrantes, munidas de todos os instrumentos de palco

necessário para sua apresentação (cdj, bateria eletrônica, fones), para apresentação de
Shows com aproximadamente 02:Oohrs (duas horas) de duração - pelo critério de menor

r`

preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa F. S. V. PONTE com o valor R$
7.990,00.

No dia 20/05/2022, às 13:47:42 horas, no lote (11 ) -PALCO PORTE GRANDE

Especificação : PALCO PORTE GRANDE: Locação com montagem e desmontagem de
palco profissional com as especificações mi'nimas: estilo arco ou chalé, coberto com lona
anti-chamas, piso carpetado, montado em estrutura Q30 ou Q50, tamanho 14m de boca x

10 de profundidade x 2m de altura do chão para piso do palco x sm de altura do piso para

teto, 02 áreas laterais da altura do palco, tamanho 5m x 5m cada com cobertura em lona,

acabamento laterais e fundo em lona ou madeira, 02 (duas) escadas de acesso com
corrimão, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros - a
situação do lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o seguinte:
Atualização efetuada -servidor: pxloaopoooo1_multisalas-07. No dia 30/05/2022, às
09:56:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/05/2022, às 09:56:14 horas, no lote (11 ) -PALCO PORTE GRANDE

Especificação : PALCO PORTE GRANDE: Locação com montagem e desmontagem de
palco profissional com as especificações mínimas: estilo arco ou chalé, cobeno com lona
anti-chamas, piso carpetado, montado em estrutura Q30 ou Q50, tamanho 14m de boca x

10 de profundidade x 2m de altura do chão para piso do palco x sm de altura do piso para

teto, 02 áreas laterais da altura do palco, tamanho 5m x 5m cada com cobertura em lona,

acabamento laterais e fundo em lona ou madeira, 02 (duas) escadas de acesso com
corrimão, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombelros - a
situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. 0 motivo da alteração foi o seguinte:
Declarado vencedor. No dia 14/06/2022, às 16:15:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/06/2022, às 16:15:08 horas, no lote (11 ) -PALCO PORTE GRANDE

Especificação : PALCO PORTE GRANDE: Locação com montagem e des
palco profissional com as especificações mínimas: estilo arco ou chalé, cobe

anti-chamas, piso carpetado, montado em estrutura Q30 ou Q50, tamanho 1
10 de profundidade x 2m de altura do chão para piso do palco x sm de altura do piso para

teto, 02 áreas laterais da altura do palco, tamanho 5m x 5m cada com cobertura em lona,

acabamento laterais e fundo em lona ou madeira, 02 (duas) escadas de acesso com
corrimão, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros - a
situação do lote foi alterada para: adjudicado. 0 motivo da alteração foi o seguinte:
Declarado adjudicado.

No dia 14/06/2022, às 16:15:08 horas, no lote (11 ) -PALCO PORTE GRANDE

Especificação : PALCO PORTE GRANDE: Locação com montagem e desmontagem de
palco profissional com as especificações mínimas: estilo arco ou chalé, coberto com lona

®

anti-chamas, piso carpetado, montado em estrutura Q30 ou Q50, tamanho l4m de boca x
10 de profundidade x 2m de altura do chão para piso do palco x sm de altura do piso para

teto, 02 áreas laterais da altura do palco, tamanho 5m x 5m cada com cobertura em lona,

acabamento laterais e fundo em lona ou madeira, 02 (duas) escadas de acesso com
corrimão, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros - pelo
critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licjtação á empresa F. S. V.
PONTE com o valor R$ 103.500,00.

No dia 20/05/2022, às 14:14:46 horas, no lote (12) -PALCO PORTE MÉDIO

Especificação : PALCO PORTE MÉDIO: Locação com montagem e desmontagem de palco,
medindo no mínimo 12,0 metros de frente por 8,0 metros de profundidade,1,6 metro de

altura do chão para piso, 7,0 metros de altura do piso para teto, orelhas laterais cobertas

com 4,0 metros x 4,0 metros cada, piso carpetado, montado em estrutura Q30 ou Q50,
cobertura em arco ou chalé, coberto em lona tipo nigthandday, antichamas, escada de
acesso com corrimão, acabamento laterais e fundo em lona ou madeira, extintores de
incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros - a situação do lote foi
alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada servidor: pxloaopoooo1_multisalas-07. No dia 27/05/2022, às 16:15:55 horas, a situação do
lote foi finalizada.

No dia 27/05/2022, às 16:15:55 horas, no lote (12) -PALCO PORTE MÉDIO

Especificação : PALCO PORTE MÉDIO: Locação com montagem e desmontagem de palco,
medindo no mínimo 12,0 metros de frente por 8,0 metros de profundidade,1,6 metro de

altura do chão para piso, 7,0 metros de altura do piso para teto, orelhas laterais cobertas

com 4,0 metros x 4,0 metros cada, piso carpetado, montado em estrutura Q30 ou Q50,
cobertura em arco ou chalé, coberto em lona tipo nigthandday, antichamas, escada de

incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros -

alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: 0
GABRIELY SOARES CARVALHO -desclassificou o fornecedor: EGR COM
SERVICOS EIRELl. No dia 30/05/2022, às 09:56:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/05/2022, às 09:56:35 horas, no lote (12) -PALCO PORTE MEDIO

Especificação : PALCO PORTE MÉDIO: Locação com montagem e desmontagem de palco,
medindo no mínimo 12,0 metros de frente por 8,0 metros de profundidade,1,6 metro de

altura do chão para piso, 7,0 metros de altura do piso para teto, orelhas laterais cobertas

com 4,0 metros x 4,0 metros cada, piso carpetado, montado em estrutura Q30 ou Q50,
cobertura em arco ou chalé, coberto em lona tipo nigthandday, antichamas, escada de
acesso com corrimão, acabamento laterais e fundo em lona ou madeira, extintores de
incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros - a situação do lote foi

Í`

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado
vencedor. No dia 14/06/2022, às 16:17:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/06/2022, às 16:17:28 horas, no lote (12) -PALCO PORTE MEDIO

Especificação : PALCO PORTE MÉDIO: Locação com montagem e desmontagem de palco,
medindo no mínimo 12,0 metros de frente por 8,0 metros de profundidade,1,6 metro de

altura do chão para piso, 7,0 metros de altura do piso para teto, orelhas laterais cobertas

com 4,0 metros x 4,0 metros cada, piso carpetado, montado em estrutura Q30 ou Q50,
cobertura em arco ou chalé, coberto em lona tipo nigthandday, antichamas, escada de
acesso com corrimão, acabamento laterais e fundo em lona ou madeira, extintores de
incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros - a situação do lote foi
alterada para: adjudicado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Declarado adjudicado.
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No dia l4/06/2022, às l6:17:28 horas, no lote (12) -PALCO PORTE MÉDIO
Especificação : PALCO PORTE MÉDIO: Locação com montagem e desmontagem de palco,

medindo no mínimo 12,0 metros de frente por 8,0 metros de profundidade,1,6 metro de

altura do chão para piso, 7,0 metros de altura do piso para teto, orelhas laterais cobertas

com 4,0 metros x 4,0 metros cada, piso carpetado, montado em estrutura Q30 ou Q50,
cobertura em arco ou chalé, coberto em lona tipo nigthandday, antichamas, escada de

acesso com corrimão, acabamento laterais e fundo em lona ou madeira, extintores de
incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros - pelo critério de menor
preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa F. S. V. PONTE com o valor R$
59.900,00.

No dia 20/05/2022, às 14:14:43 horas, no lote (13) -PALCO PORTE PEQUENO

Especificação : PALCO PORTE PEQUENO: Locação com montagem e desmontagem de
palco, medindo no mínimo 8,0 metros de frente por 6,0 metros de profundidade,1,0 metro

dea,turadochãoparap,so,„metrosdea,turadop,soparateto,p,socarpetÉ€:gíi:i::aiÀ
em estrutura Q30 ou Q50, cobertura em arco ou chalé, coberto em lona tipo
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anti-chamas, escada de acesso com corrimão, acabamento laterais e fundo
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madeira, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeirós-=a
situação do lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o seguinte:
Atualização efetuada -servidor: pxloaopoooo1_multisalas-07. No dia 27/05/2022, às
16:16:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/05/2022, às 16:16:02 horas, no lote (13) -PALCO PORTE PEQUENO

Especificação : PALCO PORTE PEQUENO: Locação com montagem e desmontagem de
palco, medindo no mínimo 8,0 metros de frente por 6,0 metros de profundidade,1,0 metro
de altura do chão para piso, 5,0 metros de altura do piso para teto, piso carpetado, montado

em estrutura Q30 ou Q50, cobertura em arco ou chalé, coberto em lona tipo nigthandday,

r`

anti-chamas, escada de acesso com corrimão, acabamento laterais e fundo em lona ou
madeira, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros - a
situação do lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: 0
coordenador -CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO -desclassificou o fornecedor:

EGR COMERCIO E SERVICOS EIRELI. No dia 30/05/2022, às 09:56:45 horas, a situação
do lote foi finalizada.

No dia 30/05/2022, às 09:56:45 horas, no lote (13) -PALCO PORTE PEQUENO

Especificação : PALCO PORTE PEQUENO: Locação com montagem e desmontagem de
palco, medindo no mínimo 8,0 metros de frente por 6,0 metros de profundidade,1,0 metro
de altura do chão para piso, 5,0 metros de altura do piso para teto, piso carpetado, montado

em estrutura Q30 ou Q50, cobertura em arco ou chalé, coberto em lona tipo nigthandday,

anti-chamas, escada de acesso com corrimão, acabamento laterais e fundo em lona ou
madeira, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros - a
situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. 0 motivo da alteração foi o seguinte:
Declarado vencedor. No dia 14/06/2022, às 16:17:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/06/2022, às 16:17:34 horas, no lote (13) -PALC0 PORTE PEQUENO

Especificação : PALCO PORTE PEQUENO: Locação com montagem e desmontagem de
palco, medindo no mínimo 8,0 metros de frente por 6,0 metros de profundidade, 1,0 metro
de altura do chão para piso, 5,0 metros de altura do piso para teto, piso carpetado, montado

em estrutura Q30 ou Q50, cobertura em arco ou chalé, coberto em lona tipo nigthandday,

anti-chamas, escada de acesso com corrimão, acabamento laterais e fundo em lona ou
madeira, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros - a
situação do lote foi alterada para: adjudicado. 0 motivo da alteração foi o seguinte:
Declarado adjudicado.
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No dia 14/06/2022, às 16:17:34 horas, no lote (13) -PALCO PORTE PEQUE

Especificação : PALCO PORTE PEQUENO: Locação com montagem e desm
palco, medindo no mi'nimo 8,0 metros de frente por 6,0 metros de profundidad
de altura do chão para piso, 5,0 metros de altura do piso para teto, piso carpetado,

em estrutura Q30 ou Q50, cobertura em arco ou chalé, coberto em lona tipo nigthandday,

anti-chamas, escada de acesso com corrimão, acabamento laterais e fundo em lona ou
madeira, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros - pelo
critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa F. S. V.
PONTE com o valor R$ 74.900,00.

No dia 20/05/2022, às 14:42:21 horas, no lote (14) -CAMARIM 4X4

Especificação : CAMARIM: Locação com montagem e desmontagem de estrutura de

camarim em octanorm, coberto com tenda em lona, medindo 4,0 m x 4,0 m, piso em

®

madeira, carpetado, com porta e fechadura, ar condicionado, aterramento, extintores de
incêndio, conforme exigência do corpo de bombeiros, incluindo despesa com hospedagem,
alimentação e transporte de todo material e equipe. - a situação do lote foi alterada para:

arrematado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:
pxl0aopooool

multisalas-07. No dia 27/05/2022, às 16:16:07 horas, a situação do lote foi

finalizada.

No dia 27/05/2022, às 16:16:07 horas, no lote (14) -CAMARIM 4X4

Especificação : CAMARIM: Locação com montagem e desmontagem de estrutura de

camarim em octanorm, coberto com tenda em lona, medindo 4,0 m x 4,0 m, piso em

madeira, carpetado, com porta e fechadura, ar condicionado, aterramento, extintores de
incêndio, conforme exigência do corpo de bombeiros, incluindo despesa com hospedagem,
alimentação e transporte de todo material e equipe. - a situação do lote foi alterada para:
arrematado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: 0 coordenador -CECILIA GABRIELY

SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: EGR COMERCIO E SERVICOS
EIRELl. No dia 30/05/2022, às 09:56:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/05/2022, às 09:56:55 horas, no lote (14) -CAMARIM 4X4

Especificação : CAMARIM: Locação com montagem e desmontagem de estrutura de

camarim em octanorm, coberto com tenda em lona, medindo 4,0 m x 4,0 m, piso em

madeira, carpetado, com porta e fechadura, ar condicionado, aterramento, extintores de
incêndio, conforme exigência do corpo de bombeiros, incluindo despesa com hospedagem,
alimentação e transporte de todo material e equipe. - a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia
14/06/2022, às 16:17:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

Especificação : CAMARIM: Locação com montagem e desmontagem d
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caiiarim e-m octanorm, coberto c-om tenda em lo-na, medindo 4,0-m x 4,\\®``m pisotÉh

madeira, carpetado, com porta e fechadura, ar condicionado, aterramento, eft+ntüft5§
incêndio, conforme exigência do corpo de bombeiros, incluindo despesa com hospedagem,
alimentação e transporte de todo material e equipe. - a situação do lote foi alterada para:
adjudicado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Declarado adjudicado.

No dia 14/06/2022, às 16:17:40 horas, no lote (14) -CAMARIM 4X4

Especificação : CAMARIM: Locação com montagem e desmontagem de estrutura de

camarim em octanorm, coberto com tenda em lona, medindo 4,0 m x 4,0 m, piso em

madeira, carpetado, com porta e fechadura, ar condicionado, aterramento, extintores de
incêndio, conforme exigência do corpo de bombeiros, incluindo despesa com hospedagem,
alimentação e transporte de todo material e equipe. - pelo critério de menor preço, foi
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adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa F. S. V. PONTE com o valor R$
27.990,00.

No dia 20/05/2022, às 15:10:27 horas, no lote (15) -LOCAÇÃO DE TOLDO MEDINDO

3X3

Especificação : TOLDO: Locação com montagem e desmontagem de toldo medindo 03x03
metros montados em ferro galvanizado e coberto em lona nigth&day branca. - a situação do
lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada
-servidor: pxloaopoooo1_multisalas-07. No dia 30/05/2022, às 09:57:05 horas, a situação do
lote foi finalizada.

No dia 30/05/2022, às 09:57:05 horas, no lote (15) -LOCAÇÃO DE TOLDO MEDINDO

3X3
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Especificação : TOLDO: Locação com montagem e desmontagem de toldo medindo 03x03
metros montados em ferro galvanizado e coberto em lona nigth&day branca. - a situação do
lote foi alterada para: declarado vencedor. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Declarado
vencedor. No dia 14/06/2022, às 16:17:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/06/2022, às 16:17:45 horas, no lote (15) -LOCAÇÃO DE TOLDO MEDINDO

3X3

Especificação : TOLDO: Locação com montagem e desmontagem de toldo medindo 03x03
metros montados em ferro galvanizado e coberto em lona nigth&day branca. - a situação do
lote foi alterada para: adjudicado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Declarado
adjudicado.

No dia 14/06/2022, às 16:17:45 horas, no lote (15) -LOCAÇÃO DE TOLDO MEDINDO
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Especificação : TOLDO: Locação com montagem e desmontagem de toldo m\t
metros montados em ferro galvanizado e coberto em lona nigth&day branca. de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa F. S. V.
o valor R$ 55.990,00.

No dia 20/05/2022, às 15:39:24 horas, no lote (16) -LOCAÇÃO DE TOLD0 MEDINDO

5X5

Especificação : TOLDO: Locação com montagem e desmontagem de toldo medindo 05x05

metros montados em ferro galvanizado e coberto em lona nigth&day branca - a situação do
lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada
-servidor: pxl0aopoooo1_multisalas-07. No dia 30/05/2022, às 09:57:14 horas, a situação do
lote foi finalizada.

No dia 30/05/2022, às 09:57:14 horas, no lote (16) -LOCAÇÃO DE TOLDO MEDINDO

5X5

Especificação : TOLDO: Locação com montagem e desmontagem de toldo medindo 05x05
metros montados em ferro galvanizado e coberio em lona nigth&day branca - a situação do
lote foi alterada para: declarado vencedor. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Declarado
vencedor. No dia 14/06/2022, às 16:17:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/06/2022, às 16:17:52 horas, no lote (16) -LOCAÇÃO DE TOLDO MEDINDO

5X5

Especificação : TOLDO: Locação com montagem e desmontagem de toldo medindo 05x05

metros montados em ferro galvanizado e coberto em lona nigth&day branca - a situação do
lote foi alterada para: adjudicado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Declarado
adjudicado.

No dia 14/06/2022, às 16:17:52 horas, no lote (16) -LOCAÇÃO DE TOLDO MEDINDO

5X5

Especificação : TOLDO: Locação com montagem e desmontagem de toldo medindo 05x05
metros montados em ferro galvanizado e coberto em lona nigth&day branca - pelo critério
de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa F. S. V. PONTE com
o valor R$ 46.680,00.

No dia 20/05/2022, às 15:39:20 horas, no lote (17) -LOCAÇÃO DE TOLDO MEDINDO
10XI O

Especificação : TOLDO: Locação com montagem e desmontagem de toldo medindo 10xl0

metros montados em ferro galvanizado e coberto em lona nigth&day branca. - a situação do
lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada
-servidor: pxloaopoooo1_multisalas-07. No dia 30/05/2022, às 09:57:27 horas, a situação do
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lote foi finalizada.
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No dia 30/05/2022, às 09:57:27 horas, no lote (17) -LOCAÇÃO DE T0
10XIO

Especificação : TOLDO: Locação com montagem e desmontagem de toldo medindo 10xl0

metros montados em ferro galvanizado e coberto em lona nigth&day branca. - a situação do
lote foi alterada para: declarado vencedor. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Declarado
vencedor. No dia 14/06/2022, às 16:17:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/06/2022, às 16:17:57 horas, no lote (17) -LOCAÇÃO DE TOLDO MEDINDO
10X10

Especificação : TOLDO: Locação com montagem e desmontagem de toldo medindo loxl0

metros montados em ferro galvanizado e coberto em lona nigth&day branca. - a situação do
r`

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado
adjudicado.

No dia 14/06/2022, às 16:17:57 horas, no lote (17) -LOCAÇÃO DE TOLDO MEDINDO
10X10

Especificação : TOLDO: Locação com montagem e desmontagem de toldo medindo 10xl0
metros montados em ferro galvanizado e coberto em lona nigth&day branca. - pelo critério

de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa F. S. V. PONTE com
o valor R$ 17.578,00.

No dia 20/05/2022, às 16:10:49 horas, no lote (18) -LOCAÇÃO DE GRID Q30

Especificação : GRID: Locação com montagem e desmontagem de estrutura em "Q30"

reguláveis para sustentação dos equipamentos e sistemas de iluminação, com peças de 01

®

a 05 metros, pessoal técnico, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo
de bombeiros - a situação do lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o
seguinte: Atualização efetuada -servidor: pxloaopoooo1_multisalas-07. No dia 30/05/2022,
às 09:57:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/05/2022, às 09:57:35 horas, no lote (18) -LOCAÇÃO DE GRID Q30

Especificação : GRID: Locação com montagem e desmontagem de estrutura em "Q30"

reguláveis para sustentação dos equipamentos e sistemas de iluminação, com peças de 01
a 05 metros, pessoal técnico, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo

de bombeiros - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. 0 motivo da
alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 14/06/2022, às 16:18:03 horas, a
situação do lote foi finalizada.
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reguláveis para sustentação dos equipamentos e sistemas de iluminação, co

a 05 metros, pessoal técnico, extintores de incêndio de acordo com as
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de bombeiros - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. 0 motivo da a lteração foio
seguinte: Declarado adjudicado.

No dia 14/06/2022, às 16:18:03 horas, no lote (18) -LOCAÇÃO DE GRID Q30

Especificação : GRID: Locação com montagem e desmontagem de estrutura em "Q30"

reguláveis para sustentação dos equipamentos e sistemas de iluminação, com peças de 01
a 05 metros, pessoal técnico, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo
de bombeiros - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á
empresa F. S. V. PONTE com o valor R$ 14.250,00.

No dia 20/05/2022, às 16:06:53 horas, no lote (19) -LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA

Especificação : ARQUIBANCADA: locação de montagem e desmontagem de estrutura para
arquibancada com 60 metros de cumprimento, divisíveis em 2 modulo de 30 metros cada, 5
degraus de altura, com corrimão de proteção lateral e degrau superior, extintores de
incêndios, inclujndo despesas com hospedagem, alimentação e transporte de todo material

e equipe - a situação do lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o
seguinte: Atualização efetuada -servidor: pxloaopoooo1_multisalas-07. No dia 25/05/2022,
às 15:08:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/05/2022, às 15:08:20 horas, no lote (19) -LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA

Especificação : ARQUIBANCADA: Iocação de montagem e desmontagem de estrutura para
arquibancada com 60 metros de cumprimento, divisíveis em 2 modulo de 30 metros cada, 5

degraus de altura, com corrimão de proteção lateral e degrau superior, extintores de
incêndios, incluindo despesas com hospedagem, alimentação e transporte de todo material

e equipe - a situação do lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o
seguinte: 0 coordenador -CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO -desclassificou o
fornecedor: MF PRODUCOES & LOCACOES EIRELl. No dia 30/05/2022, às 09:58:28
horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/05/2022, às 09:58:28 horas, no lote (19) -LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA

Especificação : ARQUIBANCADA: locação de montagem e desmontagem de estrutura para
arquibancada com 60 metros de cumprimento, divisíveis em 2 modulo de 30 metros cada, 5
degraus de altura, com corrimão de proteção lateral e degrau superior, extintores de
incêndios, incluindo despesas com hospedagem, alimentação e transporte de todo material

e equipe - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. 0 motivo da alteração
foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 14/06/2022, às 16:18:08 horas, a situação do lote

No dia 14/06/2022, às 16:18:08 horas, no lote (19) -LOCAÇÃO DE ARQUIB
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Especificação : ARQUIBANCADA: locação de montagem e desmontagem de e
arquíbancada com 60 metros de cumprimento, divisi'veis em 2 modulo de 30 m

degraus de altura, com corrimão de proteção lateral e degrau superior, extintores de
incêndios, incluindo despesas com hospedagem, alimentação e transporie de todo material
e equipe - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. 0 motivo da alteração foi o
seguinte: Declarado adjudicado.

No dia 14/06/2022, às 16:18:08 horas, no lote (19) -LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA

Especificação : ARQUIBANCADA: locação de montagem e desmontagem de estrutura para
arquibancada com 60 metros de cumprimento, divisi'veis em 2 modulo de 30 metros cada, 5
degraus de altura, com corrimão de proteção lateral e degrau superjor, extintores de
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incêndios, incluindo despesas com hospedagem, alimentação e transporte de todo material
e equipe -

pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa F. S. V. PONTE com o valor R$ 15.450,00.

No dia 20/05/2022, às 16:38:07 horas, no lote (20) -DISCIPLINADOR

Especificação : DISCIPLINADOR: Serviço com montagem e desmontagem de estrutura em

ferro, tipo grade medindo 3,0 x 1,0 metro, para isolamento de áreas, com pessoal
necessário. - a situação do lote foí alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o
seguinte: Atualização efetuada -servidor: pxloaop00004_multisalas-06. No dia 30/05/2022,
às 09:58:38 horas, a situação do lote foi finalizada,

No dia 30/05/2022, às 09:58:38 horas, no lote (20) -DISCIPLINADOR

Especificação : DISCIPLINADOR: Serviço com montagem e desmontagem de estrutura em

®

ferro, tipo grade medindo 3,0 x 1,0 metro, para isolamento de áreas, com pessoal
necessário. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. 0 motivo da
alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 14/06/2022, às 16:18:13 horas, a
situação do lote foi finalizada.

No dia 14/06/2022, às 16:18:13 horas, no lote (20) -DISCIPLINADOR

Especificação : DISCIPLINADOR: Serviço com montagem e desmontagem de estrutura em

ferro, tipo grade medindo 3,0 x 1,0 metro, para isolamento de áreas, com pessoal
necessário. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. 0 motivo da alteração foi o
seguinte: Declarado adjudicado.

No dja 14/06/2022, às 16:18:13 horas, no lote (20) -DISCIPLINADOR

Especificação : DISCIPLINADOR: Serviço com montagem e desmontagem de estrutura em
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necessário. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote
empresa F. S. V. PONTE com o valor R$ 25.000,00.
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No dia 20/05/2022, às 17:06:42 horas, no lote (21 ) -LOCAÇÃO DE BANHEIRO

Especificação : BANHEIRO QUÍMICO: Locação com montagem e desmontagem de
banheiro químico ? especificações mínimas: sanitários qui'mícos portáteis, femininos e

masculinos, com dimensões mínimas de comprimento -1,15m largura -1,20 m e altura -

2,30m com caia de DIÁRIA 260 228,00 59.280,00 dejetos e assento sanitário (feminino) e
mictório (masculino), ponto de ventilação, trinco na porta com trava interna e indicação

livre/ocupado na parte externa, suporte para papel higiênico e apoio para objetos, inclui'das

todas as despesas com transporte dos banheiros até o local do evento e sua retirada no
término, retirada de dejetos e higienização interna e externa no dia do evento - a situação
do lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o segujnte: Atualização

Í`

efetuada -servidor: pxloaop00004_multisalas-06. No dia 27/05/2022, às l6:17:36 horas, a
situação do lote foi finalizada.

No dia 27/05/2022, às 16:17:36 horas, no lote (21 ) -LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO

Especificação : BANHEIRO QUÍMICO: Locação com montagem e desmontagem de
banheiro químico ? especificações mínimas: sanitários químicos portáteis, femininos e
masculinos, com dimensões mínimas de comprimento -1,15m largura -1,20 m e altura -

2,30m com caia de DIÁRIA 260 228,00 59.280,00 dejetos e assento sanitário (feminino) e
mictório (masculino), ponto de ventilação, trinco na porta com trava interna e indicação

livre/ocupado na parte externa, suporte para papel higiênico e apoio para objetos, incluídas

todas as despesas com transporte dos banheiros até o local do evento e sua retirada no
término, retirada de dejetos e higienização interna e externa no dia do evento - a situação

do lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: 0 coordenador ®

CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO -desclassificou o fornecedor: EGR COMERCIO
E SERVICOS EIRELl. No dia 30/05/2022, às 09:59:00 horas, a situação do lote foi
finalizada.

No dia 30/05/2022, às 09:59:00 horas, no lote (21 ) -LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO

Especificação : BANHEIRO QUÍMICO: Locação com montagem e desmontagem de
banheiro químico ? especificações mínimas: sanitários químicos portáteis, femininos e
masculinos, com dimensões mínimas de comprimento -1,15m largura -1,20 m e altura -

2,30m com caia de DIÁRIA 260 228,00 59.280,00 dejetos e assento sanitário (feminino) e
mictório (masculino), ponto de ventilação, trinco na porta com trava interna e indicação

livre/ocupado na parte externa, suporte para papel higiênico e apoio para objetos, incluídas

todas as despesas com transporte dos banheiros até o local do evento e sua retirada no
término, retirada de dejetos e higienização interna e externa no dia do evento - a situação
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Declarado vencedor. No dia 14/06/2022, às 16:21 :24 horas, a situação do lot

No dia 14/06/2022, às 16:21 :24 horas, no lote (21 ) -LOCAÇÃO DE

Especificação : BANHEIRO QUIMICO: Locação com montagem e desmon

banheiro químico ? especificações mínimas: sanitários químicos portáteis, femininos e
masculinos, com dimensões mi'nimas de comprimento -1,15m largura -1,20 m e altura -

2,30m com caia de DIÁRIA 260 228,00 59.280,00 dejetos e assento sanitário (feminino) e
mictório (masculino), ponto de ventilação, trinco na poria com trava interna e indicação

livre/ocupado na parte externa, suporte para papel higiênico e apoio para objetos, incluídas

todas as despesas com transporte dos banheiros até o local do evento e sua retirada no
término, retirada de dejetos e higienização interna e externa no dia do evento - a situação
do lote foi alterada para: adjudicado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Declarado
adjudicado.

No dia 14/06/2022, às 16:21 :24 horas, no lote (21 ) -LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO

Especificação : BANHEIRO QUÍMICO: Locação com montagem e desmontagem de
banheiro químico ? especificações mínimas: sanitários qui'micos portáteis, femininos e
masculinos, com dimensões mínimas de comprimento -1,15m largura -1,20 m e altura -

2,30m com caia de DIÁRIA 260 228,00 59.280,00 dejetos e assento sanitário (feminino) e
mictório (masculino), ponto de ventilação, trinco na porta com trava interna e indicação

livre/ocupado na parte externa, suporte para papel higiênico e apoio para objetos, incluídas

todas as despesas com transporte dos banheiros até o local do evento e sua retirada no
término, retirada de dejetos e higienização interna e externa no dia do evento - pelo critério

de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa F. S. V. PONTE com
o valor R$ 29.800,00.

No dia 23/05/2022, às 09:30:24 horas, no lote (22) -LOCAÇÃO DE PASSARELA

Especificação : PASSARELA: com dimensões mínimas de 2m de altura, com sm de

profundidade e duas e 6m de frente. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. 0
motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:
pxloaop00003_multisalas-03. No dia 27/05/2022, às 16:17:42 horas, a situação do lote foi
finalizada.

No dia 27/05/2022, às 16:17:42 horas, no lote (22) -LOCAÇÃO DE PASSARELA

Especificação : PASSARELA: com dimensões mínimas de 2m de altura, com sm de

profundidade e duas e 6m de frente. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. 0
motivo da alteração foi o seguinte: 0 coordenador -CECILIA GABRIELY SOARES

=q1-1,--CARVALHO -desclassificou o fornecedor: EGR COMERCIO E SERVICOS EIRELl. No dia
30/05/2022, às 09:59:11 horas, a situação do lote foi finalizada.
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No dia 30/05/2022, às 09:59:11 horas, no lote (22) -LOCAÇÃO DE PASSAR
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Especificação : PASSARELA: com dímensões mínimas de 2m de altura,
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profundidade e duas e 6m de frente. - a situação do lote foi alterada
vencedor. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 14/06
16:21 :30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/06/2022, às 16:21 :30 horas, no lote (22) -LOCAÇÃO DE PASSARELA

Especificação : PASSARELA: com djmensões mínimas de 2m de altura, com sm de

profundidade e duas e 6m de frente. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. 0
motivo da alteração foi o seguinte: Declarado adjudicado.
No dia 14/06/2022, às 16:21 :30 horas, no lote (22) -LOCAÇÃO DE PASSARELA

Especificação : PASSARELA: com dimensões mínimas de 2m de altura, com sm de

®

profundidade e duas e 6m de frente. -pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto
do lote da licitação á empresa F. S. V. PONTE com o valor R$ 5.697,00.

No dia 23/05/2022, às 09:53:04 horas, no lote (23) -LOCAÇÃO DE PRATICAVEL

Especificação : PRATICÁVEL: Locação com montagem e desmontagem de estrutura móvel
de ferro e madeira, ou similar, em modulo de lm x 2m, com altura regulável, com rodas,

fechamento das laterais em tecido cor branca ou preta, carpete na parte plana superior, para
sustentação de instrumentos, equipamentos e músicos, incluindo pessoal, hospedagem,
alimentação e transporte do material e equipe. -

a situação do lote foi alterada para:

arrematado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:
pxloaop00003_multisalas-03. No dia 30/05/2022, às 09:59:22 horas, a situação do lote foi
finalizada.
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No dia 30/05/2022, às 09:59:22 horas, no lote (23) -LOCAÇÃO DE PRATICAVEL

Especificação : PRATICÁVEL: Locação com montagem e desmontagem de estrutura móvel
de ferro e madeira, ou similar, em modulo de lm x 2m, com altura regulável, com rodas,

fechamento das laterais em tecido cor branca ou preta, carpete na parte plana superior, para
sustentação de instrumentos, equipamentos e músicos, incluindo pessoal, hospedagem,
alimentação e transporte do material e equipe. -

a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia
14/06/2022, às 16:21:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/06/2022, às 16:21 :46 horas, no lote (23) -LOCAÇÃO DE PRATICAVEL

Especificação : PRATICÁVEL: Locação com montagem e desmontagem de estrutura móvel
de ferro e madeira, ou similar, em modulo de lm x 2m, com altura regulável, com rodas,

fechamento das laterais em tecido cor branca ou preta, carpete na parte plana superior, para
sustentação de instrumentos, equipamentos e músicos, incluindo pessoal, hospedagem,

alimentação e transporte do material e equipe. adjudicado. 0 motivo da alteração foi o seguinte:

No dia 14/06/2022, às 16:21 :46 horas, no lote (23) -

Especificação : PRATICAVEL: Locação com montagem e desmontagem de estrutura móvel
de ferro e madeira, ou similar, em modulo de lm x 2m, com altura regulável, com rodas,

fechamento das laterais em tecido cor branca ou preta, carpete na parte plana superior, para
sustentação de instrumentos, equipamentos e músicos, incluindo pessoal, hospedagem,
alimentação e transporte do material e equipe. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado
o objeto do lote da licitação á empresa F. S. V. PONTE com o valor R$ 7.495,00.
No dia 23/05/2022, às 10:19:32 horas, no lote (24) -CAMAROTE'

Especificação : locação com montagem e desmontagem de camarote em madeira e ferro,
r`

altura do solo para o primeiro piso de 2,20m, tamanha 20,O metros x 5,O metros, cobertura
em lona tipo loung, escada de acesso, extintores de incêndio de arordo com as exigências

do corpo de bombeiros e normas de segurança vigentes, incluindo as despesas com
pessoal, hospedagem, alimentação e transporte do material e equipe. - a situação do lote
foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada servidor: pxloaop00003_multisalas-03. No dia 30/05/2022, às 09:59:31 horas, a situação do
lote foi finalizada.

No dia 30/05/2022, às 09:59:30 horas, no lote (24) -CAMAROTE'

Especificação : locação com montagem e desmontagem de camarote em madeira e ferro,
altura do solo para o primeiro piso de 2,20m, tamanha 20,0 metros x 5,0 metros, cobertura

em lona tipo loung, escada de acesso, extintores de incêndio de arordo com as exigências

do corpo de bombeiros e normas de segurança vigentes, incluindo as despesas com
pessoal, hospedagem, alimentação e transporte do material e equipe. - a situação do lote
foi alterada para: declarado vencedor. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Declarado
vencedor. No dia 14/06/2022, às 16:21:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/06/2022, às 16:21 :54 horas, no lote (24) -CAMAROTE'

Especificação : locação com montagem e desmontagem de camarote em madeira e ferro,
altura do solo para o primeiro piso de 2,20m, tamanha 20,0 metros x 5,0 metros, cobertura

em lona tipo loung, escada de acesso, extintores de jncêndio de arordo com as exigências

do corpo de bombeiros e normas de segurança vigentes, incluindo as despesas com
pessoal, hospedagem, alimentação e transporte do material e equipe. - a situação do lote
foi alterada para: adjudicado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Declarado adjudicado.
No dia 14/06/2022, às 16:21 :54 horas, no lote (24) -CAMAROTE'

Especificação : locação com montagem e desmontagem de camarote em madeira e ferro,
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pessoal, hospedagem, alimentação e transporte do material e equipe. - pelo critério de
menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa F. S. V. PONTE com o
valor R$ 11.900,00.

No dia 23/05/2022, às 10:47:11 horas, no lote (25) -MESAS LOCAÇÃO

Especificação : locação de mesas plásticas resistente ou proprileno na cor branca,

empilhável, contendo no mínimo 70cm de largura com capacidade para 60kg, devendo ser

colocadas e retiradas pela contratada. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. 0
motivo

da

alteração

foi

o

seguinte:

Atualização

efetuada

-

servidor:

pxl0aop00003_multisalas-03. No dia 30/05/2022, às 09:59:39 horas, a situação do lote foi

n

finalizada.
No dia 30/05/2022, às 09:59:39 horas, no lote (25) -MESAS LOCAÇÃO

Especificação : Iocação de mesas plásticas resistente ou proprileno na cor branca,
empilhável, contendo no mínimo 70cm de largura com capacidade para 60kg, devendo ser

colocadas e retiradas pela contratada. - a situação do lote foi alterada para: declarado
vencedor. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 14/06/2022, às
16:22:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/06/2022, às 16:22:01 horas, no lote (25) -MESAS LOCAÇÃO

Especificação : locação de mesas plásticas resistente ou proprileno na cor branca,
empilhável, contendo no mínimo 70cm de largura com capacidade para 60kg, devendo ser

colocadas e retiradas pela contratada. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. 0
®

motivo da alteração foi o seguinte: Declarado adjudicado.
No dia 14/06/2022, às 16:22:01 horas, no lote (25) -MESAS LOCAÇÃO

Especificação : locação de mesas plásticas resistente ou proprHeno na cor branca,
empilhável, contendo no mínimo 70cm de largura com capacidade para 60kg, devendo ser
colocadas e retiradas pela contratada. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o
objeto do lote da licitação á empresa F. S. V. PONTE com o valor R$ 2.394,00.
No dia 23/05/2022, às 11 :10:51 horas, no lote (26) -CADEIRAS LOCAÇÃO

Especificação : locação de cadeiras plásticas, sem braço, com capacidade mínima para
120kg, que devem ser colocadas e retiradas pela contratada. - a situação do lote foi
alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada servidor: pxloaop00003_multisalas-03. No dia 30/05/2022, às 09:59:49 horas, a situação do
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No dia 30/05/2022, às 09:59:49 horas, no lote (26) -CADEIRAS LOCAÇÃO

Especificação : locação de cadeiras plásticas, sem
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120kg, que devem ser colocadas e retiradas pela contratada. - a situação do lote foi
alterada para: declarado vencedor. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Declarado
vencedor. No dia 14/06/2022, às 16:22:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/06/2022, às 16:22:08 horas, no lote (26) -CADEIRAS LOCAÇÃO

Especificação : locação de cadeiras plásticas, sem braço, com capacidade mínima para
120kg, que devem ser colocadas e retiradas pela contratada. -

a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Declarado adjudicado.
No dia 14/06/2022, às 16:22:08 horas, no lote (26) -CADEIRAS LOCAÇÃO

Í`

Especificação : locação de cadeiras plásticas, sem braço, com capacidade mínima para
120kg, que devem ser colocadas e retiradas pela contratada. - pelo critério de menor preço,
foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa F. S. V. PONTE com o valor R$
5.850,00.

No dia 23/05/2022, às 11:41:55 horas, no lote (27) -SISTEMA

GRANDE

DE

SONORIZAÇÃO

PORTE

Especificação : Locação com montagem e desmontagem de Sistema de Sonorização
profissional de grande porte com as especificações mínimas: 02 mesas digitais P.A.: 01 Mix
Si2 dígital Soundcraft 48 Canais: Internos: 35 EQ BSS, 4 Efeitos Lexicon, 48 Dinâmicos

Compressor/Gate Drawmer í 01 Equalizador 1/3 de oitava KlarkTeknik DN360 01

Processador DriveRack 260 para PA 01 Processador de Behringer, 01 Furman PL-plus 48
Linesarray (2xl2 ? L/R), 2xl0? Eros E310-H,1 ?Tl. ETD-7130N, Gabjnete Bass-Reflex 16

®

Sub woofer (2x8? L/R) , 2xl8? Eros E818 SDS, DIÁRIA OS Gabinete s8850 Amplificação:
Sub : CROWN XTÍ6002, Médio-Grave : CROWN XTÍ4002, Altas : machine CROWN
XTí2002, 04 LineArray (1x4 ? MONO Delay de Apoio de Voz), Amplificação CROWN
XTÍ4002 PALCO (BackLine): 01 Mix M7CL digital Yamaha 48 canais, com placa de

Expanção SideFill Duplo Stereo: 4 sub Gabinete S8850 4 Médios gabinete KF850 08
Monitores SM400, falantes Eros E612, Drive Tl. ETD-7130N, 02 Mo -a situação do lote foi

alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada servidor: pxloaop00003_multisalas-03. No dia 25/05/2022, às 15:12:30 horas, a situação do
lote foi finalizada.

No dia 25/05/2022, às 15:12:30 horas, no lote (27) -SISTEMA

GRANDE

DE

SONORIZAÇÃO

PORTE

Especificação : Locação com montagem e desmontagem de Sistema de Sonorização
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Si2 digital Soundcraft 48 Canais: lnternos: 35 EQ BSS, 4 Efeitos Lexicon, `F
Compressor/Gate Drawmer í 01 Equalizador 1/3 de oitava KlarkTekn

Processador DriveRack 260 para PA 01 Processador de Behringer, 01 Furm
Linesarray (2xl2 ? L/R), 2xl0? Eros E310-H,1 ?TI. ETD-7130N, Gabinete Bass-Reflex 16

Sub Woofer (2x8 ? L/R) , 2xl8? Eros E818 SDS, DIÁRIA OS Gabinete S8850 Amplificação:

Sub : CROWN XTÍ6002, Médio-Grave : CROWN XTÍ4002, Altas : machine CROWN
XTÍ2002, 04 LineArray (1x4 ? MONO Delay de Apoio de Voz), Amplificação CROWN
XTÍ4002 PALCO (BackLine): 01 Mix M7CL digital Yamaha 48 canais, com placa de

Expanção SideFill Duplo Stereo: 4 sub Gabinete S8850 4 Médios gabinete KF850 08
Monitores SM400, falantes Eros E612, Drive Tl. ETD-7130N, 02 Mo -a situação do lote foi

alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: 0 coordenador -CECILIA
GABRIELY SOARES CARVALHO -desclassjficou o fornecedor: DONATO FONTENELE &

f\

CIA LTDA ME. No dia 30/05/2022, às 10:00:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/05/2022, às 10:00:20 horas, no lote (27) -SISTEMA

GRANDE

DE

SONORIZAÇAO

PORTE

Especificação : Locação com montagem e desmontagem de Sistema de Sonorlzação
profissional de grande porte com as especificações mínimas: 02 mesas digitais P.A.: 01 Mix
Si2 digital Soundcraft 48 Canais: lnternos: 35 EQ BSS, 4 Efeitos Lexicon, 48 Dinâmicos
Compressor/Gate Drawmer Í 01 Equalizador 1/3 de oitava KlarkTeknik DN360 01

Processador DriveRack 260 para PA 01 Processador de Behringer, 01 Furman PL-plus 48
Linesarray (2xl2 ? L/R), 2xl0? Eros E310-H,1 ?Tl. ETD-7130N, Gabinete Bass-Reflex 16

Sub Woofer (2x8 ? L/R) , 2xl8? Eros E818 SDS, DIÁRIA OS Gabinete S8850 Amplificação:

Sub : CROWN XTÍ6002, Médio-Grave : CROWN XTÍ4002, Altas : machine CROWN
XTÍ2002, 04 LineArray (1x4 ? MONO Delay de Apoio de Voz), Amplificação CROWN
XTÍ4002 PALCO (BackLine): 01 Mix M7CL digital Yamaha 48 canais, com placa de

®

Expanção SideFill Duplo Stereo: 4 sub Gabinete S8850 4 Médios gabinete KF850 08
Monitores SM400, falantes Eros E612, Drive Tl. ETD-7130N, 02 Mo - a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Declarado
vencedor. No dia 14/06/2022, às 16:22:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/06/2022, às 16:22:16 horas, no lote (27) -SISTEMA

GRANDE

DE

SONORIZAÇÃO

PORTE

Especificação : Locação com montagem e desmontagem de Sistema de Sonorização
profissional de grande porte com as especificações mínimas: 02 mesas digitais P.A.: 01 Mix
Si2 digital Soundcraft 48 Canais: Internos: 35 EQ BSS, 4 Efeitos Lexicon, 48 Dinâmicos
Compressor/Gate Drawmer Í 01 Equalizador 1/3 de oitava KlarkTeknik DN360 01

Processador DriveRack 260 para PA 01 Processador de Behringer, 01 Furman PL-plus 48
Linesarray (2xl2 ? L/R), 2xl0? Eros E310-H,1 ?Tl. ETD-7130N, Gabinete Bass-Reflex 16

Subwoofer(2x8?L/R),2X18?ErosE818SDÃ DIÁRIA OS Ga.
14/06/2022

ü c2\

850 Amplificação:
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Sub : CROWN XT16002, Médio-Grave : CROWN XT14002, Altas

XTi2002, 04 LineArray (1x4 ? MONO Delay de Apoio de Voz), Amplificação
XTÍ4002 PALCO (BackLine): 01 Mix M7CL digital Yamaha 48 canais, com

Expanção SideFill Duplo Stereo: 4 sub Gabinete S8850 4 Médios gabinete KF850 08
Monitores SM400, falantes Eros E612, Drive Tl. ETD-7130N, 02 Mo -a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Declarado adjudicado.

No dia 14/06/2022, às 16:22:16 horas, no lote (27) -SISTEMA

GRANDE

DE

SONORIZAÇAO

PORTE

Especificação : Locação com montagem e desmontagem de Sistema de Sonorização
profissional de grande porte com as especificações mínimas: 02 mesas digitais P.A.: 01 Mix
Si2 digital Soundcraft 48 Canais: lnternos: 35 EQ BSS, 4 Efeitos Lexicon, 48 Dinâmicos
Compressor/Gate Drawmer í 01 Equalizador 1/3 de oitava KlarkTeknik DN360 01

®

Processador DriveRack 260 para pA 01 Processador de Behringer, 01 Furman pL-plus 48
Linesarray (2xl2 ? L/R), 2xl0? Eros E310-H,1 ?Tl. ETD-7130N, Gabinete Bass-Reflex 16

Sub Woofer (2x8 ? L/R) , 2xl8? Eros E818 SDS, DIÁRIA OS Gabinete S8850 Amplificação:

Sub : CROWN XTÍ6002, Médio-Grave : CROWN XTÍ4002, Altas : machine CROWN

XTí2002, 04 LineArray (1x4 ? MON0 Delay de Apoio de Voz), Amplificação CROWN
XTÍ4002 PALCO (BackLine): 01 Mix M7CL digital Yamaha 48 canais, com placa de

Expanção SideFill Duplo Stereo: 4 sub Gabinete S8850 4 Médios gabinete KF850 08
Monitores SM400, falantes Eros E612, Drive Tl. ETD-7130N, 02 Mo - pelo critério de menor

preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa F. S. V. PONTE com o valor R$
112.485,00.

No dia 23/05/2022, às 12:04:37 horas, no lote (28) -SISTEMA DE SONORIZAÇÃO
PROFISSIONAL DE MÉDIO PORTE

®

Especificação : Locação com montagem e desmontagem de sistema sonorização
profissional de médio porte, tipo PA fly/Iine, com no mínimo 02 Mesas digitais, aparelho de

CD/DVD, equalizadores, efeitos, amplificadores, mixer p/ microfone, 04 microfones sem fio,

20 microfones com fio, pedestais para microfone, corpo completo de bateria profissional,

monitores, side, todo equipamento de palco, acessórios, potência e capacidade para atender
área de 20.000 metros quadrados, atender rider técnico de atrações musicais de nível médio
regional, 02 técnicos profissionais e ajudantes, extintores de incêndio de acordo com as
exigências do corpo de bombeiros, incluindo todo pessoal técnico, auxiliares, apoio,

transporte, hospedagem e alimentação de toda a equipe - a situação do lote foi alterada
para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -servidor:
pxl0aop00003_multisalas-03. No dia 30/05/2022, às 10:00:36 horas, a situação do lote foi
finalizada.
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PROFISSIONAL DE MEDIO PORTE

Especificação : Locação com montagem e desmontagem de sistema
profissional de médio porte, tipo PA fly/line, com no mínimo 02 Mesas digitais,

CD/DVD, equalizadores, efeitos, amplificadores, mixer p/ microfone, 04 microfones sem fio,

20 microfones com fio, pedestais para microfone, corpo completo de bateria profissional,

monitores, side, todo equipamento de palco, acessórios, potência e capacidade para atender
área de 20.000 metros quadrados, atender rider técnico de atrações musicais de nível médio
regional, 02 técnicos profissionais e ajudantes, extintores de incêndio de acordo com as
exigências do corpo de bombeiros, incluindo todo pessoal técnico, auxiliares, apoio,

transporte, hospedagem e alimentação de toda a equipe - a situação do lote foi alterada
para: declarado vencedor. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia
14/06/2022, às 16:22:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

®

No dia l4/06/2022, às l6:22:22 horas, no lote (28) -SISTEMA DE SONORIZAÇÃO
PROFISSIONAL DE MÉDIO PORTE

Especificação : Locação com montagem e desmontagem de sistema sonorização
profissional de médio porte, tipo PA fly/line, com no mínimo 02 Mesas digitais, aparelho de
CD/DVD, equalizadores, efeitos, amplificadores, mixer p/ microfone, 04 microfones sem fio,

20 microfones com fio, pedestais para microfone, corpo completo de bateria profissional,

monitores, side, todo equipamento de palco, acessórios, potência e capacidade para atender
área de 20.000 metros quadrados, atender rider técnico de atrações musicais de nível médio
regional, 02 técnicos profissionais e ajudantes, extintores de incêndio de acordo com as
exigências do corpo de bombeiros, incluindo todo pessoal técnico, auxiliares, apoio,

transporte, hospedagem e alimentação de toda a equipe - a situação do lote foi alterada
para: adjudicado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Declarado adjudicado.

®

No dia l4/06/2022, às l6:22:22 horas, no lote (28) -SISTEMA DE SONORIZAÇÃO
PROFISSIONAL DE MÉDIO PORTE

Especificação : Locação com montagem e desmontagem de sistema sonorização
profissional de médio porte, tipo PA fly/line, com no mínimo 02 Mesas digitais, aparelho de

CD/DVD, equalizadores, efeitos, amplificadores, mixer p/ microfone, 04 microfones sem fio,

20 mjcrofones com fio, pedestais para microfone, corpo completo de bateria profissional,

monitores, side, todo equipamento de palco, acessórios, potência e capacidade para atender
área de 20.000 metros quadrados, atender rider técnico de atrações musicais de nível médio
regional, 02 técnicos profissionais e ajudantes, extintores de incêndio de acordo com as
exigências do corpo de bombeiros, incluindo todo pessoal técnico, auxiliares, apoio,

transporte, hospedagem e alimentação de toda a equipe - pelo critério de menor preço, foi
adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa F. S. V. PONTE com o valor R$
44.900,00.

No dia 23/05/2022, às 12:06:23 horas, no lote (29) -SISTEMA DE SO

PROFISSIONAL DE PEQUEN0 PORTE

Especificação : Locação com montagem e desmontagem de sistema

profissional para pequenas bandas, palestras, em ambientes fechados ou aberios, com no
mínimo 01 Mesa de som c/ 16 canais, toca CD/MD/DVD, equalizadores, efeitos,
amplificadores, mixer p/ microfone, 02 microfones sem fio, 08 microfones com fio, caixas
acústicas amplificadas com tripé, pedestais tipo girafa p/ microfone, extintores de incêndio

de acordo com as exigências do corpo de bombeiros - a situação do lote foi alterada para:
arrematado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:
pxloaop00003_multisalas-03. No dia 30/05/2022, às 10:00:46 horas, a situação do lote foi
finalizada.

No dia 30/05/2022, às 10:00:46 horas, no lote (29) -SISTEMA DE SONORIZAÇÃO

®

PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE

Especificação : Locação com montagem e desmontagem de sistema sonorização
profissional para pequenas bandas, palestras, em ambientes fechados ou aberios, com no
mínimo 01 Mesa de som c/ 16 canais, toca CD/MD/DVD, equalizadores, efeitos,
amplificadores, mixer p/ microfone, 02 microfones sem fio, 08 microfones com fio, caixas

acústicas amplificadas com tripé, pedestais tipo girafa p/ microfone, extintores de incêndio

de acordo com as exigências do corpo de bombeiros - a situação do lote foi alterada para:
declarado vencedor. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia
14/06/2022, às 16:22:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/06/2022, às 16:22:28 horas, no lote (29) -SISTEMA DE SONORIZAÇÃO

PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE

Especificação : Locação com montagem e desmontagem de sistema sonorização

®

profissional para pequenas bandas, palestras, em ambientes fechados ou abertos, com no
mi'nimo 01 Mesa de som c/ 16 canais, toca CD/MD/DVD, equalizadores, efeitos,

amplificadores, mixer p/ microfone, 02 microfones sem fio, 08 microfones com fio, caixas
acústicas amplificadas com tripé, pedestais tipo girafa p/ microfone, extintores de incêndio

de acordo com as exigências do corpo de bombeiros - a situação do lote foi alterada para:
adjudicado, 0 motivo da alteração foi o seguinte: Declarado adjudicado.
No dia 14/06/2022, às 16:22:28 horas, no lote (29) -SISTEMA DE SONORIZAÇÃO

PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE

Especificação : Locação com montagem e desmontagem de sistema sonorização

profissional para pequenas bandas, palestras, em ambientes fechados ou abertos, com no
mínimo 01 Mesa de som c/ 16 canais, toca CD/MD/DVD, equalizadores, efeitos,
amplificadores, mixer p/ microfone, 02 microfones sem fio, 08 microfones com fio, caixas

acústicas amplificadas com tripé, pedestais tipo girafa p/ microfone, e

ores de incêndio
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de acordo com as exigências do corpo de bombeiros - pelo critério de m
adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa F. S. V. PONTE co
44.850,00.

No dia 23/05/2022, às 14:19:23 horas, no lote (30) -SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

PROFISSIONAL DE GRANDE PORTE

Especificação : Serviço de iluminação de grande porte para palco principal com montagem e

desmontagem com as especificações mi`nimas: 16 moving light, 24 par 64 foco 5#, 01 rack
dimmer com modulo e mainpower, 01 pilot 2000, 02 maquina de fumaça, ou equipamentos

similares de boa qualidade, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de
bombeiros - a situação do lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o
seguinte: Atualização efetuada -servidor: pxloaopoooo1_multisalas-07. No dia 30/05/2022,
às 10:00:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/05/2022, às 10:00:57 horas, no lote (30) -SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

PROFISSIONAL DE GRANDE PORTE

Especificação : Serviço de iluminação de grande porte para palco principal com montagem e

desmontagem com as especificações mínimas: 16 moving light, 24 par 64 foco 5#, 01 rack

dimmer com modulo e mainpower, 01 pilot 2000, 02 maquina de fumaça, ou equipamentos

similares de boa qualidade, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de

bombeiros - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. 0 motivo da alteração
foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 14/06/2022, às 16:22:34 horas, a situação do lote
foi finalizada.

No dia 14/06/2022, às 16:22:34 horas, no lote (30) -SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

PROFISSIONAL DE GRANDE PORTE

Especificação : Serviço de iluminação de grande porte para palco principal com montagem e
desmontagem com as especificações mi'nimas: 16 moving light, 24 par 64 foco 5#, 01 rack
dimmer com modulo e mainpower, 01 pilot 2000, 02 maquina de fumaça, ou equipamentos

similares de boa qualidade, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de
bombeiros - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. 0 motivo da alteração foi o
seguinte: Declarado adjudicado.

No dia 14/06/2022, às 16:22:34 horas, no lote (30) -SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

PROFISSIONAL DE GRANDE PORTE

Especificação : Serviço de iluminação de grande porte para palco principal com montagem e

desmontagem com as especificações mínimas: 16 moving light, 24 par 64 foco 5#, 01 rack
dimmer com modulo e mainpower, 01 pilot 2000, 02 maquina de fumaça, ou equipamentos

similares de boa qualidade, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de
bombeiros - pelo critério de menor preço, foiad judicado o objeto d
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empresa F. S. V. PONTE com o valor R$ 74.850,00.

Nodia23/05/2022,àsl4.1919horas,nolote(31)-SISTEMADEIL:tiH"57
PROFISSIONAL DE MÉDIO PORTE

Especificação : Serviço de iluminação de 6oord porie para palco principal com montagem e

desmontagem com as especificações mínimas: 08 moving light,12 par 64 foco 5#, 01 rack
dimmer com modulo e mainpower, 01 pilot 2000, 01 máquina de fumaça, ou equipamentos

similares de boa qualidade, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de

bombeiros. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o
seguinte: Atualização efetuada -servidor: pxloaopoooo1_multisalas-07. No dia 30/05/2022,
às 10:01 :22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/05/2022, às 10:01:22 horas, no lote (31) -SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

®

PROFISSIONAL DE MÉDIO PORTE
Especificação : Serviço de iluminação de 6oord porte para palco principal com montagem e

desmontagem com as especificações mínimas: 08 moving light,12 par 64 foco 5#, 01 rack
dimmer com modulo e mainpower, 01 pilot 2000, 01 máquina de fumaça, ou equipamentos

similares de boa qualidade, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de

bombeiros. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. 0 motivo da alteração
foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 14/06/2022, às 16:26:49 horas, a situação do lote
foi finalizada.

No dia 14/06/2022, às 16:26:48 horas, no lote (31) -SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

PROFISSIONAL DE MÉDIO PORTE

Especificação : Serviço de iluminação de 6oord porte para palco principal com montagem e

desmontagem com as especificações mínimas: 08 moving light,12 par 64 foco 5#, 01 rack

®

dimmer com modulo e mainpower, 01 pilot 2000, 01 máquina de fumaça, ou equipamentos
similares de boa qualidade, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de
bombeiros. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. 0 motivo da alteração foi o
seguinte: Declarado adjudicado.

No dia 14/06/2022, às 16:26:48 horas, no lote (31) -SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

PROFISSIONAL DE MÉDIO PORTE

Especificação : Serviço de iluminação de 6oord porte para palco principal com montagem e

desmontagem com as especificações mi'nimas: 08 moving light,12 par 64 foco 5#, 01 rack
dimmer com modulo e mainpower, 01 pilot 2000, 01 máquina de fumaça, ou equipamentos

similares de boa qualidade, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de
bombeiros. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á
empresa F. S. V. PONTE com o valor R$ 29.000,00.
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No dia 23/05/2022, às 16:00:06 horas, no lote (32) -SISTEMA DE\`":JMt
PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE

Especificação.Servpodeiiuminaçãodepequenopohecomasespecificaçõ:àh~".aã*
refletores, 8 par 64 foco 5#, 01 rack dimmer com modulo e mainpower, 01 pilot 2000, 01

máquina de fumaça, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de
bombeiros - a situação do lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o
seguinte: Atualização efetuada -servidor: pxloaopoooo1_multisalas-05. No dia 30/05/2022,
às 10:01 :34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/05/2022, às 10:01:34 horas, no lote (32) -SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE

Especificação : Serviço de iluminação de pequeno porte com as especificações mínimas: 10
refletores, 8 par 64 foco 5#, 01 rack dimmer com modulo e mainpower, 01 pilot 2000, 01

Í`

máquina de fumaça, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de
bombeiros - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. 0 motivo da alteração
foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 14/06/2022, às 16:26:53 horas, a situação do lote
foi finalizada.

No dia 14/06/2022, às 16:26:53 horas, no lote (32) -SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE

Especificação : Serviço de iluminação de pequeno porie com as especificações mínimas: 10
refletores, 8 par 64 foco 5#, 01 rack dimmer com modulo e mainpower, 01 pilot 2000, 01

máquina de fumaça, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de
bombeiros - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. 0 motivo da alteração foi o
seguinte: Declarado adjudicado.

No dia 14/06/2022, às 16:26:53 horas, no lote (32) -SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE

Especificação : Serviço de iluminação de pequeno porte com as especificações mínimas: 10
refletores, 8 par 64 foco 5#, 01 rack dimmer com modulo e mainpower, 01 pilot 2000, 01

máquina de fumaça, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de
bombeiros - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á
empresa F. S. V. PONTE com o valor R$ 32.475,00.
No dia 23/05/2022, às 16:31 :37 horas, no lote (33) -GERADOR DE ENERGIA LOCAÇÃO

Especificação : Locação de Gerador de energia elétrica silenciado, com potência mínima de

180 KVA, instalado sobre sistema móvel, abastecido, acompanhado de profissional técnico,

extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, para funcionar
durante 10 (dez) horas por dia -a situação do lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo

íg:í-:'
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dia 30/05/2022, às 10:01 :48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/05/2022, às 10:01 :48 horas, no lote (33) -GERADOR DE ENERGIA L

Especificação : Locação de Gerador de energia elétrica silenciado, com potência mi'nima de

180 KVA, instalado sobre sistema móvel, abastecido, acompanhado de profissional técnico,

extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, para funcionar
durante 10 (dez) horas por dia - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. 0
motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 14/06/2022, às 16:26:58
horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/06/2022, às 16:26:58 horas, no lote (33) -GERADOR DE ENERGIA LOCAÇÃO

Especificação : Locação de Gerador de energia elétrica silenciado, com potência mínima de
180 KVA, instalado sobre sistema móvel, abastecido, acompanhado de profissional técnico,

r`

extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, para funcionar
durante 10 (dez) horas por dia - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. 0 motivo
da alteração foi o seguinte: Declarado adjudicado.

No dia 14/06/2022, às 16:26:58 horas, no lote (33) -GERADOR DE ENERGIA LOCAÇÃO

Especificação : Locação de Gerador de energia elétrica silenciado, com potência mínima de
180 KVA, instalado sobre sistema móvel, abastecido, acompanhado de profissional técnico,

extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, para funcionar
durante 10 (dez) horas por dia - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote

da licitação á empresa F. S. V. PONTE com o valor R$ 62.650,00.

No dia 23/05/2022, às 16:28:58 horas, no lote (34) -PAINEL DE LED

Especificação : Locação com montagem e desmontagem de sistema de painel de led em
alta resolução, mínimo PH 12 mm, com software de aplicação de imagem, fixado na parte

superior do pórtico de entrada ou separado em painéis aleatoriamente Acompanhado e

operado por técnico capacitado e equipe de apoio, Sistema devidamente aterrado,
Extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, Sistema deve

atender todas as especificações, exigências e especificidades do rider técnico da

atração/banda a se apresentar e/ou a produção do evento, Todo serviço deve ser prestado
com qualidade, excelente acabamento e segurança. - a situação do lote foi alterada para:
arrematado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:
pxloaopoooo1_multisalas-05. No dia 30/05/2022, às 10:01 :58 horas, a situação do lote foi
finalizada.

No dia 30/05/2022, às 10:01 :58 horas, no lote (34) -PAINEL DE LED

Especificação : Locação com montagem e desmontagem de sistema de painel de led em
alta resolução, mínimo PH 12 mm, com software de aplicação de imagem, fixado na parte
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:::::odr:spdoer,tnéccênn':,oo::paacc::::oc.emeaqsu:px:g:nec,::o::,c:;:;edmeab::v::,:.ms::iàeçg#_#/
atender todas as especificações, exigências e especificidades do rider técnico da

atração/banda a se apresentar e/ou a produção do evento, Todo serviço deve ser prestado
com qualidade, excelente acabamento e segurança. - a situação do lote foi alterada para:
declarado vencedor. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia
14/06/2022, às 16:27:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/06/2022, às 16:27:03 horas, no lote (34) -PAINEL DE LED

Especificação : Locação com montagem e desmontagem de sistema de painel de led em
alta resolução, mínimo PH 12 mm, com software de aplicação de imagem, fixado na parte

superior do pórtico de entrada ou separado em painéis aleatoriamente Acompanhado e

®

operado por técnico capacitado e equipe de apoio, Sjstema devidamente aterrado,
Extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, Sistema deve

atender todas as especificações, exigências e especificidades do rider técnico da

atração/banda a se apresentar e/ou a produção do evento, Todo serviço deve ser prestado
com qualidade, excelente acabamento e segurança. - a situação do lote foi alterada para:
adjudicado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Declarado adjudicado.

No dia 14/06/2022, às 16:27:03 horas, no lote (34) -PAINEL DE LED

Especificação : Locação com montagem e desmontagem de sistema de painel de led em
alta resolução, mínimo PH 12 mm, com software de aplicação de imagem, fixado na parte

superior do pórtico de entrada ou separado em painéis aleatoriamente Acompanhado e

operado por técnico capacitado e equipe de apoio, Sistema devidamente aterrado,
Extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, Sistema deve

atender todas as especificações, exigências e especificidades do rider técnico da

atração/banda a se apresentar e/ou a produção do evento, Todo serviço deve ser prestado
com qualidade, excelente acabamento e segurança. - pelo critério de menor preço, foi
adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa F. S. V. PONTE com o valor R$
11.250,00.

No dia 23/05/2022, às 16:54:05 horas, no lote (35) -CONTRATAÇAO DE
APRESENTADOR/LOCUTOR PROFISSIONAL:

Especificação : para apresentação dos eventos culturais e programação de eventos, no
palco, incluindo despesas com 7oordenador, hospedagem e transporte. - a situação do lote
foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada servidor: pxloaopoooo1_multisalas-05. No dia 30/05/2022, às 10:02:07 horas, a situação do
lote foi finalizada.
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No dia 30/05/2022, às 10:02:07 horas, no lote (35) -CONTRAi

ÂsÇL¥;i3:Í

APRESENTADOR/LOCUTOR PROFISSIONAL:

Especificação : para apresentação dos eventos culturais e programação de

®\

palco, incluindo despesas com 7oordenador, hospedagem e transporte. - a situaçã
foi alterada para: declarado vencedor. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Declarado
vencedor. No dia 14/06/2022, às 16:27:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/06/2022, às 16:27:08 horas, no lote (35) -CONTRATAÇAO DE
APRESENTADOR/LOCUTOR PROFISSIONAL:

Especificação : para apresentação dos eventos culturais e programação de eventos, no
palco, incluindo despesas com 7oordenador, hospedagem e transporte. - a situação do lote
foi alterada para: adjudicado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Declarado adj-udicado.
No dia 14/06/2022, às 16:27:08 horas, no lote (35) -CONTRATAÇAO DE

APRESENTADOR/LOCUTOR PROFISSIONAL:

Especificação : para apresentação dos eventos culturais e programação de eventos, no
palco, incluindo despesas com 7oordenador, hospedagem e transporte. - pelo critério de
menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa F. S. V. PONTE com o
valor R$ 2.880,00.

No dia 23/05/2022, às 16:54:35 horas, no lote (36) -CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE

COORDENAÇÃO

Especificação : formada de Ol(um) coordenàdor geral e 04 (quatro) assistente de produção,

incluindo todas as despesas com transporte, hospedagem e alimentação para coordenar a

montagem e desmontagem de toda a infraestrutura, as apresentações musicais e teatrais,
segurança,

®

camarim, palco, sonorização,

iluminação, gerador,

logi`stica e demais

necessidades antes, durante e depois do peri'odo da realização dos eventos. -a situação do
lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada
-servidor: pxloaopoooo1_multisalas-05. No dia 30/05/2022, às 10:03:35 horas, a situação do
lote foi finalizada.

No dia 30/05/2022, às 10:03:35 horas, no lote (36) -CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE

COORDENAÇÃO

Especificação : formada de OI(um) coordenàdor geral e 04 (quatro) assistente de produção,

incluindo todas as despesas com transporte, hospedagem e alimentação para coordenar a

montagem e desmontagem de toda a infraestrutura, as apresentações musicais e teatrais,
segurança,

camarim,

palco, sonorização,

iluminação,

gerador,

logística e demais

necessidades antes, durante e depois do período da realização dos eventos. - a situação do
lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: 0 coordenador CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO -desclassificou o fornecedor: E.C -
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Especificação : formada de Ol(um) coordenàdor geral e 04 (quatro) assistente de produção,

incluindo todas as despesas com transporte, hospedagem e alimentação para coordenar a

montagem e desmontagem de toda a infraestrutura, as apresentações musicais e teatrais,
segurança, camarim,

palco, sonorização,

iluminação,

gerador,

logística e demais

necessidades antes, durante e depois do período da realização dos eventos. - a situação do
lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: 0 coordenador CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO -desclassificou o fornecedor: EGR COMERCIO
E SERVICOS EIRELl. No dia 30/05/2022, às 14:46:13 horas, a situação do lote foi
finalizada.

®
No dia 30/05/2022, às 14:46:13 horas, no lote (36) -CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE

COORDENAÇÃO
Especificação : formada de Ol(um) coordenàdor geral e 04 (quatro) assistente de produção,

incluindo todas as despesas com transporte, hospedagem e alimentação para coordenar a

montagem e desmontagem de toda a infraestrutura, as apresentações musicais e teatrais,
segurança,

camarim, palco, sonorização,

iluminação, gerador,

logística e demais

necessidades antes, durante e depois do período da realização dos eventos. - a situação do
lote foi alterada para: declarado vencedor. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Declarado
vencedor. No dia 14/06/2022, às 16:27:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/06/2022, às 16:27:17 horas, no lote (36) -CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE

COORDENAÇÃO

®

Especificação : formada de ol(um) coordenàdor geral e 04 (quatro) assistente de produção,
incluindo todas as despesas com transporte, hospedagem e alimentação para coordenar a

montagem e desmontagem de toda a infraestrutura, as apresentações musicais e teatrais,
segurança,

camarim,

palco, sonorização,

iluminação,

gerador,

logística e demais

necessidades antes, durante e depois do período da realização dos eventos. - a situação do
lote foi alterada para: adjudicado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Declarado
adjudicado.

No dia 14/06/2022, às 16:27:17 horas, no lote (36) -CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE

COORDENAÇÃO
Especificação : formada de OI(um) coordenàdor geral e 04 (quatro) assistente de produção,

incluindo todas as despesas com transporte, hospedagem e alimentação para coordenar a

montagem e desmontagem de toda a infraestrutura, as apresentações musicais e teatrais,
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necessidades antes, durante e depois do período da realização dos eventos. de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa F. S. V.
o valor R$ 5.250,00.

No dia 24/05/2022, às 09:31 :46 horas, no lote (37) -CERIMONIALISTA

Especificação : profissional treinado e capacitado para execução dos serviços de cerimonial
pelo período de aproximadamente s horas. - a situação do lote foi alterada para:
arrematado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:
pxloaopoooo1_multisalas-03. No dia 30/05/2022, às 10:05:48 horas, a situação do lote foi
finalizada.

No dia 30/05/2022, às 10:05:48 horas, no lote (37) -CERIMONIALISTA

Especificação : profissional treinado e capacitado para execução dos serviços de cerimonial

ft

pelo peri'odo de aproximadamente s horas. -a situação do lote foi alterada para: declarado
vencedor. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 14/06/2022, às
16:27:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/06/2022, às 16:27:23 horas, no lote (37) -CERIMONIALISTA

Especificação : profissional treinado e capacitado para execução dos serviços de cerimonial

pelo período de aproximadamente s horas. - a situação do lote foi alterada para:
adjudicado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Declarado adjudicado.
No dia 14/06/2022, às 16:27:23 horas, no lote (37) -CERIMONIALISTA

Especificação : profissional treinado e capacitado para execução dos serviços de cerimonial
pelo período de aproximadamente s horas. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o
objeto do lote da licitação á empresa F. S. V. PONTE com o valor R$ 2.998,92.

No dia 24/05/2022, às 10:02:00 horas, no lote (38) -RECEPCIONISTA

Especificação : devera realizar o atendimento ao público em geral repassando informações

pertinentes ao evento. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da
alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -servidor: pxloaopoooo1_multisalas-03. No
dia 30/05/2022, às 10:06:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/05/2022, às 10:06:02 horas, no lote (38) -RECEPCIONISTA

Especificação : devera realizar o atendimento ao público em geral repassando informações
pertinentes ao evento. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. 0 motivo
da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 14/06/2022, às 16:27:29 horas, a
situação do lote foi finalizada.
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Especificação : devera realizar o atendimento ao público em geral repassanqii9.
pertinentes ao evento. -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado`?```O

alteração foi o seguinte: Declarado adjudicado.
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No dia 14/06/2022, às 16:27:29 horas, no lote (38) -RECEPCIONISTA

Especificação : devera realizar o atendimento ao público em geral repassando informações
pertinentes ao evento. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da
licitação á empresa F. S. V. PONTE com o valor R$ 1.785,00.
No dia 24/05/2022, às 10:29:36 horas, no lote (39) -CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE
APOIO

Especificação : Serviço de Equipe de Apoio uniformizada para realização dos serviços de

apoio, isolamento de ruas, acesso, áreas reservadas, carregamento e descarregamento de
®

equipamentos -a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o
seguinte: Atualização efetuada -servidor: pxloaopoooo1_multisalas-03. No dia 25/05/2022,
às 15:35:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/05/2022, às 15:35:39 horas, no lote (39) -CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE
APOIO

Especificação : Serviço de Equipe de Apoio uniformizada para realização dos serviços de

apoio, isolamento de ruas, acesso, áreas reservadas, carregamento e descarregamento de
equipamentos - a situação do lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o
seguinte: 0 coordenador -CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO -desclassificou o
fornecedor: M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS EIRELl. No dia

30/05/2022, às 10:06:11

horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/05/2022, às 10:06:11 horas, no lote (39) -CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE

APOIO

Especificação : Serviço de Equipe de Apoio uniformizada para realização dos serviços de

apoio, isolamento de ruas, acesso, áreas reservadas, carregamento e descarregamento de
equipamentos - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. 0 motivo da
alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 14/06/2022, às 16:27:35 horas, a
situação do lote foi finalizada.

No dia 14/06/2022, às 16:27:35 horas, no lote (39) -CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE
APOIO

Especificação : Serviço de Equipe de Apoio uniformizada para realização dos serviços de

apoio, isolamento de ruas, acesso, áreas reservadas, carregamento e descarregamento de
equipamentos - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. 0 motivo da alteração foi o
seguinte: Declarado adjudicado.
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apoio, Ísolamento de ruas, acesso, áreas reservadas, carregamento e descarregamento de
equipamentos - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á
empresa F. S. V. PONTE com o valor R$ 43.500,00.

No dia 24/05/2022, às 10:52:50 horas, no lote (40) -PRODUÇÃO MAIOR PORTE

Especificação : serviço de toda a produção do evento de maior porte, incluindo no mínimo 4

pessoas, para ficar à disposição da administração no decorrer de todo o evento, para a
organização, o planejamento estratégico e coordenação de toda estrutura - a situação do
lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

n

-servidor: pxloaopoooo1_multisalas-03. No dia 27/05/2022, às l6:18:32 horas, a situação do
lote foj finalizada.

No dia 27/05/2022, às 16:18:32 horas, no lote (40) -PRODUÇÃO MAIOR PORTE

Especificação : serviço de toda a produção do evento de maior porte, incluindo no mínimo 4

pessoas, para ficar à disposição da administração no decorrer de todo o evento, para a
organização, o planejamento estratégico e coordenação de toda estrutura - a situação do
lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: 0 coordenador CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO -desclassificou o fornecedor: EGR COMERCIO
E SERVICOS EIRELl. No dia 30/05/2022, às 10:06:25 horas, a situação do lote foi
fi n a l izad a .

No dia 30/05/2022, às 10:06:25 horas, no lote (40) -PRODUÇÃO MAIOR PORTE

Especificação : serviço de toda a produção do evento de maior porte, incluindo no mínimo 4

pessoas, para ficar à disposição da administração no decorrer de todo o evento, para a
organização, o planejamento estratégico e coordenação de toda estrutura - a situação do
lote foi alterada para: declarado vencedor. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Declarado
vencedor. No dia 14/06/2022, às 16:27:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/06/2022, às 16:27:40 horas, no lote (40) -PRODUÇÃO MAIOR PORTE

Especificação : serviço de toda a produção do evento de maior porte, incluindo no mínimo 4

pessoas, para ficar à disposição da administração no decorrer de todo o evento, para a
organização, o planejamento estratégico e coordenação de toda estrutura - a situação do
lote foi alterada para: adjudicado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Declarado
adjudicado.

OR PORTE
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pessoas, para ficar à disposição da administração no decorrer de todo o eveb`to,
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organização, o planejamento estratégico e coordenação de toda estrutura - pelo ÓFü`éç!¥+d~E
menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa F. S. V. PONTE com o
valor R$ 4.200,00.

No dia 24/05/2022, às 11 :31 :50 horas, no lote (41 ) -RADIO DIVULGAÇÃO

Especificação : Divulgação dos eventos através de no mínimo 200 chamadas de 30?? nas
emissoras de rádio do município e cidades vizinhas. - a situação do lote foi alterada para:

arrematado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:
pxloaopoooo1_multisalas-03. No dia 30/05/2022, às 10:06:44 horas, a situação do lote foi
finalizada.

No dia 30/05/2022, às 10:06:44 horas, no lote (41 ) -RADIO DIVULGAÇÃO

Especificação : Divulgação dos eventos através de no mínimo 200 chamadas de 30?? nas
emissoras de rádio do município e cidades vizinhas. - a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia
14/06/2022, às 16:30:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/06/2022, às 16:30:54 horas, no lote (41 ) -RADIO DIVULGAÇÃO

Especificação : Divulgação dos eventos através de no mínimo 200 chamadas de 30?? nas
emissoras de rádio do munjci'pio e cidades vizinhas. - a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Declarado adjudicado.

No dia 14/06/2022, às 16:30:54 horas, no lote (41 ) -RADIO DIVULGAÇÃO

Especificação : Divulgação dos eventos através de no mínimo 200 chamadas de 30?? nas
®

emissoras de rádio do município e cidades vizinhas. -pelo critério de menor preço, foi
adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa F. S. V. PONTE com o valor R$
11.900,00.

No dia 24/05/2022, às 12:19:02 horas, no lote (42) -BANNER EM LONA

Especificação : Em lona plástica adesivada com logomarca em cores, com ilhós, para
fixação no pórtico e outras estruturas do evento. - a situação do lote foi alterada para:
arrematado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:
pxloaopooool multisalas-03. No dia 27/05/2022, às 16:18:56 horas, a situação do lote foi
finalizada.

No dia 27/05/2022, às 16:18:56 horas, no lote (42) -BANNER EM LONA

Especificação : Em lona plástica adesivada com logomarca em cores, com ilhós, para

arrematado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: 0 coordenador -CECILl
SOARES CARVALHO -desclassificou o fornecedor: EGR COMERCIO
EIRELl. No dia 30/05/2022, às l0 06:56 horas, a situação do lote foi final\i`=`=d~:`.=çm

No dia 30/05/2022, às 10:06:56 horas, no lote (42) -BANNER EM LONA

Especificação : Em lona plástica adesivada com logomarca em cores, com ilhós, para
fixação no pórtíco e outras estruturas do evento. - a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia
14/06/2022, às 16:31:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/06/2022, às 16:31 :00 horas, no lote (42) -BANNER EM LONA

Especificação : Em lona plástica adesivada com logomarca em cores, com ilhós, para
fixação no pórtico e outras estruturas do evento. - a situação do lote foi alterada para:
®

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado adjudicado.
No dia 14/06/2022, às 16:31 :00 horas, no lote (42) -BANNER EM LONA

Especificação : Em lona plástica adesivada com logomarca em cores, com ilhós, para
fixação no pórtico e outras estruturas do evento. -

pelo critério de menor preço,

foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa F. S. V. PONTE com o valor R$ 7.000,00.

No dia 24/05/2022, às 12:42:02 horas, no lote (43) -VOLANTE SERVIÇO DE
DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE CARRO

Especificação : serviço de divulgação através de carro volante, incluindo gravação da mídia,

toda despesa com combustível, motorista, hospedagem e alimentação. - a situação do lote
foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada servidor: pxloaopoooo1_multisalas-03. No dia 30/05/2022, às 10:07:07 horas, a situação do

®

lote foj finalizada.
No dia 30/05/2022, às 10:07:07 horas, no lote (43) -VOLANTE SERVIÇO DE
DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE CARRO

Especificação : serviço de divulgação através de carro volante, incluindo gravação da mi'dia,

toda despesa com combustível, motorista, hospedagem e alimentação. - a situação do lote
foi alterada para: declarado vencedor. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Declarado
vencedor. No dia 14/06/2022, às 16:31:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/06/2022, às 16:31:05 horas, no lote (43) -VOLANTE SERVIÇO DE

DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE CARRO

Especificação : serviço de divulgação através de carro volante, incluindo gravação da mi'dia.

toda despesa com combustível, motorista, hospedagem e alimentação. - a situação do lote
foi alterada para: adjudicado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Declarado adjudicado.
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No dia 14/06/2022, às 16:31:05 horas, no lote (43) -VOLANTE S

DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE CARRO

Especificação : serviço de divulgação através de carro volante, incluindo gravação da mídia,

toda despesa com combustível, motorista, hospedagem e alimentação. - pelo critério de
menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa F. S. V. PONTE com o
valor R$ 11.800,00.

No dia 24/05/2022, às 13:05:28 horas, no lote (44) -SHOW PIROTÉCNICO

Especificação : contratação de show pirotécnico com duração mínima de 08 (oito) minutos
de efeitos sonoros e visuais diferenciados, compostos de no mínimo: 3.200 litros, 100 tubos

de 1,5? cores e efeitos variados, 30 tubos de 1,5 cores e efeitos em leque, 49 tubos de 2?
cores e efeitos variados, 25 tubos de 2,5? cores e efeitos especiais,120 tubos de 1,5?, 2? e

®

3? cores e efeitos diversos, 36 morteiros de 3? prata/verde/vermelho/lilás, 06 morteiros de
4? chorão/azul/tremulante, 04 morteiros de 6? verde/coco/amarelo, 06 morteiros de 7?
(bomba chinesa) veú de noiva/cortina, com pessoal especializado na execução do serviço,
incluindo despesa com hospedagem, alimentação e transporte de todo material e equipe. a situação do lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o seguinte:
Atualização efetuada -servidor: pxloaopoooo1_multisalas-03. No dia 30/05/2022, às
10:07:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/05/2022, às 10:07:17 horas, no lote (44) -SHOW PIROTÉCNICO

Especificação : contratação de show pirotécnico com duração mínima de 08 (oito) minutos
de efeitos sonoros e visuais diferenciados, compostos de no mínimo: 3.200 litros,100 tubos

de 1,5? cores e efeitos variados, 30 tubos de 1,5 cores e efeitos em leque, 49 tubos de 2?
cores e efeitos variados, 25 tubos de 2,5? cores e efeitos especiais,120 tubos de 1,5?, 2? e

®

3? cores e efeitos diversos, 36 morteiros de 3? prata/verde/vermelho/lilás, 06 morteiros de
4? chorão/azul/tremulante, 04 morteiros de 6? verde/coco/amarelo, 06 morteiros de 7?
(bomba chinesa) veú de noiva/cortina, com pessoal especializado na execução do serviço,
incluindo despesa com hospedagem, alimentação e transporte de todo material e equipe. a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. 0 motivo da alteração foi o
seguinte: Declarado vencedor. No dia 14/06/2022, às 16:31 :10 horas, a situação do lote foi
finalizada.

No dia 14/06/2022, às 16:31:10 horas, no lote (44) -SHOW PIROTÉCNICO

Especificação : contratação de show pirotécnico com duração mínima de 08 (oito) minutos
de efeitos sonoros e visuais diferenciados, compostos de no mínimo: 3.200 litros,100 tubos

de 1,5? cores e efeitos variados, 30 tubos de 1,5 cores e efeitos em leque, 49 tubos de 2?

cores e efeitos variados, 25 tubos de 2,5? cores e efeitos especiais,120 tubos de 1,5?, 2? e
3? cores e efeitos diversos, 36 morteiros de 3? prata/verde/vermelho/Iilás, 06 morteiros de

4? chorão/azul/tremulante, 04 morteiros de 6? verde/coco/amarelo, 06 mo
(bomba chinesa) veú de noiva/cortina, com pessoal especializado na execuçã!Füi
incluindo despesa com hospedagem, alimentação e transporte de todo materi !--e.9.-uipç_._.T.ü_

a\

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. 0 motivo da alteração foi o
Declarado adjudicado.

No dia 14/06/2022, às 16:31 :10 horas, no lote (44) -SHOW PIROTÉCNICO

Especificação : contratação de show pirotécnico com duração mínima de 08 (oito) minutos
de efeitos sonoros e visuais diferenciados, compostos de no mínimo: 3.200 litros,100 tubos

de 1,5? cores e efeitos variados, 30 tubos de 1,5 cores e efeitos em leque, 49 tubos de 2?

cores e efeitos variados, 25 tubos de 2,5? cores e efeitos especiais,120 tubos de 1,5?, 2? e
3? cores e efeitos diversos, 36 morieiros de 3? prata/verde/vermelho/Iilás, 06 morieiros de

4? chorão/azul/tremulante, 04 morteiros de 6? verde/coco/amarelo, 06 morteiros de 7?

®

(bomba chinesa) veú de noiva/cortina, com pessoal especializado na execução do serviço,
incluindo despesa com hospedagem, alimentação e transporte de todo material e equipe. pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa F. S. V.
PONTE com o valor R$ 33.960,00.

No dia 24/05/2022, às 13:12:08 horas, no lote (45) -APRESENTAÇÃO TEATRAL

Especificação : Contratação de grupo artístico teatral (teatro, dança, circo, cultura popular e
humorística) para apresentação em praça publica ou repartições da administracão pública. -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o seguinte:
Atualização efetuada -servidor: pxloaopoooo1_multisalas-03. No dia 27/05/2022, às
16:19:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/05/2022, às 16:19:03 horas, no lote (45) -APRESENTAÇÃO TEATRAL

®

Especificação : Contratação de grupo artístico teatral (teatro, dança, circo, cultura popular e
humorística) para apresentação em praça publica ou repartições da administracão pública. a situação do lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: 0
coordenador -CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO -desclassificou o fornecedor:

EGR COMERCIO E SERVICOS EIRELI. No dia 30/05/2022, às 10:07:27 horas, a situação
do lote foi finalizada.

No dia 30/05/2022, às 10:07:27 horas, no lote (45) -APRESENTAÇÃO TEATRAL

Especificação : Contratação de grupo artístico teatral (teatro, dança, circo, cultura popular e

humorística) para apresentação em praça publica ou repartições da administracão pública. -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. 0 motivo da alteração foi o
seguinte: Declarado vencedor. No dia 14/06/2022, às 16:31 :15 horas, a situação do lote foi
finalizada.
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No dia 14/06/2022, às 16:31 :15 horas, no lote (45) -APRESENTAÇÃO TEATR8.L

Especificação : Contratação de grupo artístico teatral (teatro,dança,circo,cu,tiã'sp

humori'stica) para apresentação em praça pupiica ou repah.ições da admin~istr,a?ãq€úR#:T=
a situação do iote foi aiterada para: adjudicado. 0 motivo da alteração foi oàeaüf#
Declarado adjudicado.

No dia 14/06/2022, às 16:31 :15 horas, no lote (45) -APRESENTAÇÃO TEATRAL

Especificação : Contratação de grupo artístico teatral (teatro, dança, circo, cultura popular e
humorística) para apresentação em praça publica ou repartições da administracão pública. pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa F. S. V.
PONTE com o valor R$ 14.399,00.

No dia 24/05/2022, às 13:42:59 horas, no lote (46) -DECORAÇÃO JUNINA

0

Especificação : Serviço de Decoração Junina, em tecidos, materiais em palhas, materiais
temáticos, bandeirolas, balões, arranjos, enfeites, de acordo com a orientação da secretaria
gestora - a situação do lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o
seguinte: Atualização efetuada -servidor: pxloaopooool multisalas-03. No dia 30/05/2022,
às 10:07:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/05/2022, às 10:07:43 horas, no lote (46) -DECORAÇÃO JUNINA

Especificação : Serviço de Decoração Junina, em tecidos, materiais em palhas, materiais

temáticos, bandeirolas, balões, arranjos, enfeites, de acordo com a orientação da secretaria
gestora - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. 0 motivo da alteração foi
o seguinte: Declarado vencedor. No dia 14/06/2022, às 16:31 :19 horas, a situação do lote foi
finalizada.

n

No dia 14/06/2022, às 16:31:19 horas, no lote (46) -DECORAÇÃO JUNINA

Especificação : Serviço de Decoração Junina, em tecidos, materiais em palhas, materiais

temáticos, bandeirolas, balões, arranjos, enfeites, de acordo com a orientação da secretaria
gestora - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. 0 motivo da alteração foi o
seguinte: Declarado adjudicado.
No dia 14/06/2022, às 16:31 :19 horas, no lote (46) -DECOFmçÃO JUNINA

Especificação : Serviço de Decoração Junina, em tecidos, materiais em palhas, materiais

temáticos, bandeirolas, balões, arranjos, enfeites, de acordo com a orientação da secretaria
gestora -

pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa F. S. V. PONTE com o valor R$ 15.998,00.

No dia 24/05/2022, às 13:40:41 horas, no lote (47) -DECORAÇÃO'

Especificação : serviço de decoraçao em tecidos, materiais temátícos, de acordo com a

®

orientação da secretaria gestora. - a situação do lote foi alterada para: arrffia tad`oÀ.qoí
motivo

da

alteração

foi

o

seguinte:

Atualização

efetuada

-

servidor:

pxloaopooool multisalas-03. No dia 30/05/2022, às 10:07:56 horas, a situação
finalizada.

No dia 30/05/2022, às 10:07:56 horas, no lote (47) -DECORAÇÃO'

Especificação : serviço de decoraçao em tecidos, materiais temáticos, de acordo com a
orientação da secretaria gestora. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.
0 motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 14/06/2022, às 16:31 :23
horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/06/2022, às 16:31 :22 horas, no lote (47) -DECORAÇÃO'

Especificação : serviço de decoraçao em tecidos, materiais temáticos, de acordo com a
®

orientação da secretaria gestora. -a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo
da alteração foi o seguinte: Declarado adjudicado.
No dia 14/06/2022, às 16:31 :22 horas, no lote (47) -DECORAÇÃO'

Especificação : serviço de decoraçao em tecidos, materiais temáticos, de acordo com a
orientação da secretaria gestora. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do
lote da licitação á empresa F. S. V. PONTE com o valor R$ 15.996,00.

No dia 24/05/2022, às 14:06:21 horas, no lote (48) -CASA D0 PAPAI NOEL

Especificação : composiçao mínima: 100 folhas de compensado de 4mm, coberta com telha

de amianto de lmm sendo o tamanho de cada telha 2,40xO,45m, casa pintada com tinta látex
acrílico utilizando cores e desenhos alusivos ao tema, decorada no ambiente interno com

uma cadeira de madeira compensado de ? 4mm no tamanho de O,40cm de altura por
®

encosto de lm, uma mesa com O,76cm de altura por 1,00xO,50cm, com 3 folhas de
compensado recortada em formato de lareira com chaminé , prateleiras de 1,00xO,20cm,
cordão com 1 Om contendo 100 lãmpadas, voltagem 220v com fio transparente, tomada

driver em plástico injetado resistente à água, 5 rows com loom de mangueira de led com
lâmpadas 3,2/20ma 220v 60h210a poibncia de 160w cor branco morno - a situação do lote
foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada servidor: pxloaopooool multisalas-03. No dia 27/05/2022, às 16:19:10 horas, a situação do
lote foi finalizada.

No dia 27/05/2022, às 16:19:10 horas, no lote (48) -CASA DO PAPAI NOEL

Especificação : composiçao mínima: 100 folhas de compensado de 4mm, coberta com telha

de amianto de lmm sendo o tamanho de cada telha 2,40xO,45m, casa pintada com tinta látex
acrílico utilizando cores e desenhos alusivos ao tema. decorada no ambiente interno com

íO

encosto de lm, uma mesa com O,76cm de altura por l,00xO,50cm, com Fb.
compensado recortada em formato de lareira com chaminé , prateleiras de 1 00} 20cm._b__.
cordão com 1 Om contendo 100 lâmpadas, voltagem 220v com fio transparente,

driver em plástico injetado resistente à água, 5 rows com loom de mangueira de led com
lâmpadas 3,2/20ma 220v 60h210a poibncia de 160w cor branco morno - a situação do lote

foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: 0 coordenador CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO -desclassificou o fornecedor: EGR COMERCIO
E SERVICOS EIRELl. No dia 30/05/2022, às 10:08:09 horas, a situação do lote foi
finalizada.

No dia 30/05/2022, às 10:08:09 horas, no lote (48) -CASA DO PAPAI NOEL

Especificação : composiçao mínima: 100 folhas de compensado de 4mm, coberta com telha

de amianto de lmm sendo o tamanho de cada telha 2,40xO,45m, casa pintada com tinta látex

®

acrílico utilizando cores e desenhos alusivos ao tema, decorada no ambiente interno com
uma cadeira de madeira compensado de ? 4mm no tamanho de O,40cm de altura por
encosto de lm, uma mesa com O,76cm de altura por l,00xO,50cm, com 3 folhas de

compensado recortada em formato de lareira com chaminé , prateleiras de l,00xO,20cm,
cordão com 1 Om contendo 100 lâmpadas, voltagem 220v com fio transparente, tomada
driver em plástico injetado resistente à água, 5 rows com loom de mangueira de led com
lâmpadas 3,2/20ma 220v 60h210a poibncia de 160w cor branco morno -a situação do lote
foi alterada para: declarado vencedor. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Declarado
vencedor. No dia 14/06/2022, às 16:31:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/06/2022, às 16:31 :27 horas, no lote (48) -CASA DO PAPAI NOEL

Especificação : composiçao mínima: 100 folhas de compensado de 4mm, coberta com telha

de amianto de lmm sendo o tamanho de cada telha 2,40xO,45m, casa pintada com tinta látex

r`

acri'lico utilizando cores e desenhos alusivos ao tema, decorada no ambiente interno com
uma cadeira de madeira compensado de ? 4mm no tamanho de O,40cm de altura por
encosto de lm, uma mesa com O,76cm de altura por l,00xO,50cm, com 3 folhas de

compensado recortada em formato de lareira com chaminé , prateleiras de l,00xO,20cm,
cordão com 1 Om contendo 100 lâmpadas, voltagem 220v com fio transparente, tomada

driver em plástico injetado resistente à água, 5 rows com loom de mangueira de led com
lâmpadas 3,2/20ma 220v 60h210a poibncia de 160w cor branco morno -a situação do lote
foi alterada para: adjudicado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Declarado adjudicado.
No dia 14/06/2022, às 16:31:27 horas, no lote (48) -CASA DO PAPAI NOEL

Especificação : composiçao mínima: 100 folhas de compensado de 4mm, coberta com telha

de amianto de lmm sendo o tamanho de cada telha 2,40xO,45m, casa pintada com tinta látex
acri'lico utilizando cores e desenhos alusivos ao tema, decorada no ambiente interno com

uma cadeira de madeira compensado de ? 4mm no tamanho de O,40cm de altura por

m,,!í:"J

encosto de lm, uma mesa com O,76cm de altura por 1,00xO,50cm, co

compensado recortada em formato de lareira com chaminé , prateleiras de À\00xO,2

cordão com I 0m contendo 100 lâmpadas, voltagem 220v com fio transparenh5:
driver em plástico injetado resistente à água, 5 rows com loom de mangueira de led óo~m
lâmpadas 3,2/20ma 220v 60h210a poibncia de 160w cor branco morno - pelo critério de

menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa F. S. V. PONTE com o
valor R$ 19.990,00.

No dia 24/05/2022, às 14:08:57 horas, no lote (49) -ORNAMENTAÇAO DE PREDIOS
PUBLICOS

Especificação : com mangueira de led com lâmpadas 3,2/20ma por 220v.60h2 10a - a
situação do lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o seguinte:
Atualização efetuada -servidor: pxloaopoooo1_multisalas-03. No dia 27/05/2022, às
®

16:19:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/05/2022, às 16:19:17 horas, no lote (49) -ORNAMENTAÇAO DE PREDIOS
PUBLICOS

Especificação : com mangueira de led com lâmpadas 3,2/20ma por 220v.60h2 10a -

a

situação do lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: 0
coordenador -CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO -desclassificou o fornecedor:

EGR COMERCIO E SERVICOS EIRELl. No dia 30/05/2022, às 10:08:33 horas, a situação
do lote foi finalizada.

No dia 30/05/2022, às 10:08:33 horas, no lote (49) -ORNAMENTAÇAO DE PREDIOS
PUBLICOS

Especificação : com mangueira de led com lâmpadas 3,2/20ma por 220v.60h2 10a - a

®
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No dia 14/06/2022, às 16:31 :31 horas, no lote (49) -ORNAMENTAÇAO DE PREDIOS
PUBLICOS

Especificação : com mangueira de led com lâmpadas 3,2/20ma por 220v.60h2 10a - a
situação do lote foi alterada para: adjudicado. 0 motivo da alteração foi o seguinte:
Declarado adjudicado.

No dia 14/06/2022, às 16:31:31 horas, no lote (49) -ORNAMENTAÇAO DE PREDIOS
PUBLICOS

Especificação : com mangueira de led com lâmpadas 3,2/20ma por 220v.60h2 loa - pelo
critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa F. S. V.
PONTE com o valor R$ 16.680,00.
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No dia 24/05/2022, às 14:35:22 horas, no lote (50) -APRESEN
PERSONAGEM "PAPAI NOEL"

Especificação : deverá ser desenvoMdo um trabalho de atendimento ao público infantil e

adulto, utilizando a vestimenta adequada para o personagem, sendo uma 'média de 03

horas de permanência - a situação do lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da
alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -servidor: pxloaopoooo1_multisalas-03. No
dia 30/05/2022, às 10:08:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/05/2022, às 10:08:51 horas, no lote (50) -APRESENTAÇAO DE
PERSONAGEM "PAPAI NOEL"

Especificação : deverá ser desenvoMdo um trabalho de atendimento ao público infantil e

adulto, utilizando a vestimenta adequada para o personagem, sendo uma 'média de 03

r`

horas de permanência -a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo
da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 14/06/2022, às 16:31 :36 horas, a
situação do lote foi finalizada.

No

dia

14/06/2022,

às

16:31:36

horas,

no

lote

(50) -APRESENTAÇAO

DE

PERSONAGEM "PAPAI NOEL"

Especificação : deverá ser desenvolvido um trabalho de atendimento ao público infantil e

adulto, utilizando a vestimenta adequada para o personagem, sendo uma 'média de 03
horas de permanência - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. 0 motivo da
alteração foi o seguinte: Declarado adjudicado.

No dia 14/06/2022, às 16:31:36 horas, no lote (50) -APRESENTAÇAO DE
PERSONAGEM "PAPAI NOEL"

Especificação : deverá ser desenvolvido um trabalho de atendimento ao público infantil e

adulto, utilizando a vestimenta adequada para o personagem, sendo uma 'média de 03
horas de permanência - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da
licitação á empresa F. S. V. PONTE com o valor R$ 5.100,00.

No dia 24/05/2022, às 14:36:55 horas, no lote (51) -CORAL COMPOSTO POR NO
MÍNIMO 10 PESSOAS

Especificação : Composto por no mínimo 10 pessoas qualificadas, usando vestimentas

adequadas ao evento, apresentação com duração mínima de 01 (uma) hora - a situação do
lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada
-servidor: pxloaopoooo1_multisalas-03. No dia 30/05/2022, às 10:09:14 horas, a situação do
lote foi finalizada.

No dia 30/05/2022, às 10:09:14 horas, no lote (51) -CORAL

COMPOSTO POR NO

MÍNIMO 10 PESSOAS

Especificação : Composto por no mínimo 10 pessoas qualificadas, usando estimentas

adequadas ao evento, apresentação com duração mínima de 01 (uma) hora lote foi alterada para: declarado vencedor. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Declarado
vencedor. No dia 14/06/2022, às 16:32:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/06/2022, às 16:32:18 horas, no lote (51) -CORAL

COMPOSTO POR NO

MÍNIMO 10 PESSOAS

Especificação : Composto por no mínimo 10 pessoas qualificadas, usando vestimentas

adequadas ao evento, apresentação com duração mi'nima de 01 (uma) hora - a situação do
lote foi alterada para: adjudicado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Declarado
adjudicado.

No dia 14/06/2022, às 16:32:18 horas, no lote (51) -CORAL

COMPOSTO POR NO

MÍNIMO 10 PESSOAS

Especificação : Composto por no mínimo 10 pessoas qualificadas, usando vestimentas

adequadas ao evento, apresentação com duração mínima de 01 (uma) hora - pelo critério
de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa F. S. V. PONTE com
o valor R$ 2.997,00.

No dia 24/05/2022, às 14:35:17 horas, no lote (52) -DECORAÇÃO EM PRAÇAS E
PREDIOS PUBLICOS

Especificação : Serviço de decoração em praças e prédios públicos em diversos tamanhos e
diferentes decorações. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. 0 motívo da
alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -servidor: pxloaopoooo1_multisalas-03. No
dia 27/05/2022, às 14:31 :13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/05/2022, às 14:31:14 horas, no lote (52) -DECORAÇÃO EM PRAÇAS E
PREDIOS PUBLICOS

Especificação : Serviço de decoração em praças e prédios públicos em diversos tamanhos e
diferentes decorações. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da
alteração foi o seguinte: 0 coordenador -CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO desclassificou o fornecedor: DONATO FONTENELE & CIA LTDA ME. No dia 30/05/2022, às
10:09:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/05/2022, às 10:09:25 horas, no lote (52) -DECORAÇÃO EM PRAÇAS E
PREDIOS PUBLICOS

Especificação : Serviço de decoração em praças e prédios públicos em diversos tamanhos e
diferentes decorações. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. 0 motivo
da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 14/06/2022, às 16:32:22 horas, a
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situação do lote foi finalizada.
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No dia 14/06/2022, às 16:32:22 horas, no lote (52) -DECORAÇÃO
PREDIOS PUBLICOS

Especificação : Serviço de decoração em praças e prédios públicos em diversos tamanhos e
diferentes decorações. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. 0 motivo da
alteração foi o seguinte: Declarado adjudicado.

No dia 14/06/2022, às 16:32:22 horas, no lote (52) -DECORAÇÃO EM PRAÇAS E
PREDIOS PUBLICOS

Especificação : Serviço de decoração em praças e prédios públicos em diversos tamanhos e
diferentes decorações. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da
licitação á empresa F. S. V. PONTE com o valor R$ 109.956,00.

n

No dia 20/05/2022, às 09:04:06 horas, a autoridade competente da licitação FRANCISCO SOUTO VASCONCELOS -substitui o Pregoeiro CECILIA GABRIELY

SOARES CARVALHO. 0 motivo da alteração foi o seguinte: PUBLICAR A LICITAÇÃO.

No dia 20/05/2022, às 17:08:29 horas, a autoridade competente da licitação FRANCISCO SOUTO VASCONCELOS -substitui o Pregoeiro CECILIA GABRIELY

SOARES CARVALHO. 0 motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS
PARTICIPANTES.

No dia 23/05/2022, às 09:00:15 horas, a autoridade competente da licitação FRANCISCO SOUTO VASCONCELOS - substitui o Pregoeiro CECILIA GABRIELY

SOARES CARVALHO. 0 motivo da alteração foi o seguinte: lNCLUIR MENSAGEM AOS
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PARTICIPANTES.

No dia 23/05/2022,

às

14:21:18 horas,

a autoridade competente da licitação -

FRANCISCO SOUTO VASCONCELOS -substitui o Pregoeiro CECILIA GABRIELY

SOARES CARVALHO. 0 motivo da alteração foi o seguinte: lNCLUIR MENSAGEM AOS
PARTICIPANTES.

No dia 23/05/2022, às

15:30:43 horas, a autoridade competente da licitação -

FRANCISCO SOUTO VASCONCELOS -substitui o Pregoeiro CECILIA GABRIELY

SOARES CARVALHO. 0 motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS
PARTICIPANTES.

No dia 23/05/2022, às

16:56:14 horas, a autoridade competente da licitação -

FRANCISCO SOUTO VASCONCELOS -substitui o Pregoeiro CECILIA GABRIELY
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PARTICIPANTES.

No dia 24/05/2022, às 09:01:06 horas, a autoridade competente da 1
FRANCISCO SOUTO VASCONCELOS - substitui o Pregoeiro CECILIA GABRIELY

SOARES CARVALHO. 0 motivo da alteração foi o seguinte: lNCLUIR MENSAGEM AOS
PARTICIPANTES.

No dia 24/05/2022, às 16:54:15 horas, a autoridade competente da licitação FRANCISCO SOUTO VASCONCELOS - substitui o Pregoeiro CECILIA GABRIELY

SOARES CARVALHO. 0 motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS
PARTICIPANTES.

No dia 25/05/2022, às 14:30:33 horas, a autoridade competente da licitação FRANCISCO SOUTO VASCONCELOS - substitui o Pregoeiro CECILIA GABRIELY

SOARES CARVALHO. 0 motivo da alteração foi o seguinte: lNCLUIR MENSAGEM AOS
PARTICIPANTES.

No dia 25/05/2022, às 15:08:20 horas, o Pregoeiro da licitação -CECILIA GABRIELY

SOARES CARVALHO -desclassificou o fornecedor -MF PRODUCOES & LOCACOES
EIRELl, no lote (19) -LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA

Especificação : ARQUIBANCADA: locação de montagem e desmontagem de estrutura para
arquibancada com 60 metros de cumprimento, divisíveis em 2 modulo de 30 metros cada, 5

degraus de altura, com corrimão de proteção lateral e degrau superior, extintores de
incêndios, incluindo despesas com hospedagem, alimentação e transporte de todo material

n

e equipe. 0 motivo da desclassificação foi: A empresa solicitou via chat a desistência do
lote.

No dia 25/05/2022, às 15:12:30 horas, o Pregoeiro da licitação -CECILIA GABRIELY

SOARES CARVALHO -desclassificou o fornecedor -DONATO FONTENELE & CIA LTDA
ME, nolote(27)-SISTEMA

DE

SONORIZAÇÃO

GRANDE

PORTE

Especificação : Locação com montagem e desmontagem de Sistema de Sonorização
profissional de grande porte com as especificações mínimas: 02 mesas digitais P.A.: 01 Mix
Si2 digital Soundcraft 48 Canais: lnternos: 35 EQ BSS, 4 Efeitos Lexicon, 48 Dinâmicos
Compressor/Gate Drawmer Í 01 Equalizador 1/3 de oitava KlarkTeknik DN360 01

Processador DriveRack 260 para PA 01 Processador de Behringer, 01 Furman PL-plus 48
Linesarray (2xl2 ? L/R), 2xlo? Eros E310-H,1 ?Tl. ETD-7130N, Gabinete Bass-Reflex 16

Sub Woofer (2x8 ? L/R) , 2xl8? Eros E818 SDS, DIÁRIA OS Gabinete S8850 Amplificação:

Sub : CROWN XTÍ6002, Médio-Grave : CROWN XTÍ4002, Altas : machine CROWN
XTÍ2002, 04 LineArray (1x4 ? MONO Delay de Apoio de Voz), Amplificação CROWN

XT14002 PALCO (BackLine): 01 Mix M7CL digital Yamaha 48 canais,

Expanção SideFill Duplo Stereo: 4 sub Gabinete S8850 4 Médios gabine
Monitores SM400, falantes Eros E612, Drive Tl. ETD-7130N, 02 Mo. 0

KF850
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desclassificação foi: A empresa solicitou via chat a desistência do lote.

No dia 25/05/2022, às 15:35:39 horas, o Pregoeiro da licitação -CECILIA GABRIELY

SOARES CARVALHO -desclassificou o fornecedor - M L ENTRETENIMENTOS,
ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI, no lote (39) -CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE
APOIO

Especificação : Serviço de Equipe de Apoio uniformizada para realização dos serviços de

apoio, isolamento de ruas, acesso, áreas reservadas, carregamento e descarregamento de
equipamentos. 0 motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por
não apresentar Declaração de que não integra, no corpo social, nem no quadro funcional
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empregado público, ou membro comissionado ...., em desacordo com item 9.3 do
instrumento convocatório.

No dia 25/05/2022, às 17:05:43 horas, a autoridade competente da licitação FRANCISCO SOUTO VASCONCELOS - substitui o Pregoeiro CECILIA GABRIELY

SOARES CARVALHO. 0 motivo da alteração foi o seguinte: lNCLUIR MENSAGEM AOS
PARTICIPANTES.

No dia 27/05/2022,

às

14:30:18

horas,

a autoridade competente da licitação -

FRANCISCO SOUTO VASCONCELOS -substitui o Pregoeiro CECILIA GABRIELY

SOARES CARVALHO. 0 motivo da alteração foi o seguinte: lNCLUIR MENSAGEM AOS
PARTICIPANTES.

No dia 27/05/2022, às 14:31 :13 horas, o Pregoeiro da licitação -CECILIA GABRIELY

SOARES CARVALHO -desclassificou o fornecedor - DONATO FONTENELE & CIA LTDA
ME, no lote (52) -DECORAÇÃO EM PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS

Especificação : Serviço de decoração em praças e prédios públicos em diversos tamanhos e
diferentes decorações. 0 motivo da desclassificação foi: A empresa solicitou via chat a
desistência do lote.

No dia 27/05/2022, às 16:14:42 horas, o Pregoeiro da licitação -CECILIA GABRIELY

SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - EGR COMERCIO E SERVICOS
EIRELl, no lote (2) -ALIMENTAÇÃO

Especificação :

serviço de alimentação composto no mínimo por arroz, salada, carnes

variadas e 200 ml de refrigerante ou suco de frutas. 0 motivo da desclassificação foi: A
empresa solicitou via chat a desistência de todos os lotes que participou.

No dia 27/05/2022, às 16:14:53 horas, o Pregoeiro da licitação -CECILl d3ABR
L)

SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - EGR COMERCIO

ÊEBM.

EIRELl, no lote (4) -SERVIÇO DE LANCHE

Especificação : SERVIÇO DE LANCHE: composto por um copo de suco ou de

de 200ml e um sanduíche composto por carne, presunto e mussarela. 0
desclassificação foi: A empresa solicitou via chat a desistência de todos os lotes que
participou.

No dia 27/05/2022, às 16:15:15 horas, o Pregoeiro da licitação -CECILIA GABRIELY

SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - EGR COMERCIO E SERVICOS
EIRELl, no lote (8) -ATRAÇAO ESTADUAL

Especificação : ATRAÇAO ESTADUAL: contratação de atração de grande porte de renome
estadual, artista ou banda com repertório variado com .duração mínima de duas horas,

munida de todos os instrumentos de palco necessário para sua apresentação. 0 motivo da
®

desclassificação foi: A empresa solicitou via chat a desistência de todos os lotes que
participou.

No dia 27/05/2022, às 16:15:26 horas, o Pregoeiro da licitação -CECILIA GABRIELY

SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - EGR COMERCIO E SERVICOS
EIRELl, no lote (9) -ATRAÇÃO LOCAL

Especificação : ATRAÇÃO LOCAL: Contratação de Atração de Renome Local, artista ou
banda com repertório voltado para os ritmos variados (Axé, Forró, MPB, Pop Rock,

Sertanejo) para realização de Shows em praça pública com duração mi'nima de duas horas,

munidas de todos os instrumentos de palco necessário para sua apresentação. 0 motivo da
desclassificação foi: A empresa solicitou via chat a desistência de todos os lotes que
participou.

®

No dia 27/05/2022, às l6:15:55 horas, o pregoeiro da licitação -CECILIA GABRIELY

SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - EGR COMERCIO E SERVICOS
EIRELl, no lote (12) -PALCO PORTE MÉDIO

Especificação : PALCO PORTE MÉDIO: Locação com montagem e desmontagem de palco,
medindo no mínimo 12,0 metros de frente por 8,0 metros de profundidade,1,6 metro de

altura do chão para piso, 7,0 metros de altura do piso para teto, orelhas laterais cobertas

com 4,0 metros x 4,0 metros cada, piso carpetado, montado em estrutura Q30 ou Q50,
cobertura em arco ou chalé, coberto em lona tipo nigthandday, antichamas, escada de
acesso com corrimão, acabamento laterais e fundo em lona ou madeira, extintores de
incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros. 0 motivo da desclassificação
foi: A empresa solicitou via chat a desistência de todos os lotes que participou.

No dia 27/05/2022, às 16:16:01 horas, o Pregoeiro da licitação -CECILIA GABRIELY
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EIRELl, no lote (13) -PALCO PORTE PEQUENO

Especificação : PALCO PORTE PEQUENO: Locação com montagem e
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palco, medindo no mínimo 8,0 metros de frente por 6,0 metros de profundidadel+`d_.m
de altura do chão para piso, 5,0 metros de altura do piso para teto, piso carpetado, montado
em estrutura Q30 ou Q50, cobertura em arco ou chalé, coberto em lona tipo nigthandday,

anti-chamas, escada de acesso com corrimão, acabamento laterais e fundo em lona ou
madeira, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros. 0
motivo da desclassificação foi: A empresa solicjtou via chat a desistência de todos os lotes
que participou.

No dia 27/05/2022, às 16:16:07 horas, o Pregoeiro da licitação -CECILIA GABRIELY

SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - EGR COMERCIO E SERVICOS
r`

EIRELl, no lote (14) -CAMARiM 4x4
Especificação : CAMARIM: Locação com montagem e desmontagem de estrutura de

camarim em octanorm, coberto com tenda em lona, medindo 4,0 m x 4,0 m, piso em

madeira, carpetado, com porta e fechadura, ar condicionado, aterramento, extintores de
incêndio, conforme exigência do corpo de bombeiros, incluindo despesa com hospedagem,
alimentação e transporte de todo material e equipe. 0 motivo da desclassificação foi: A
empresa solicitou via chat a desistência de todos os lotes que participou.

No dia 27/05/2022, às 16:17:35 horas, o Pregoeiro da licitação -CECILIA GABRIELY

SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - EGR COMERCIO E SERVICOS
EIRELl, no lote (21) -LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO

Especificação : BANHEIRO QUÍMICO: Locação com montagem e desmontagem de
banheiro químico ? especificações mínimas: sanitários químicos portáteis, femininos e

masculinos, com dimensões mínimas de comprimento -1,15m largura -1,20 m e altura -

2,30m com caia de DIÁRIA 260 228,00 59.280,00 dejetos e assento sanitário (feminino) e
mictório (masculino), ponto de ventilação, trinco na porta com trava interna e indicação

livre/ocupado na parte externa, suporie para papel higiênico e apoio para objetos, incluídas

todas as despesas com transporte dos banheiros até o local do evento e sua retirada no
término, retirada de dejetos e higienização interna e externa no dia do evento. 0 motivo da
desclassificação foi: A empresa solicitou via chat a desistência de todos os lotes que
participou.

No dia 27/05/2022, às 16:17:42 horas, o Pregoeiro da licitação -CECILIA GABRIELY

SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - EGR COMERCIO E SERVICOS
EIRELl, no lote (22) -LOCAÇÃO DE PASSARELA

Especificação : PASSARELA: com dimensões mínimas de 2m de altura, com sm de
profundidade e duas e 6m de frente. 0 motivo da desclassificação foi: A empresa solicitou
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No dia 27/05/2022, às 16:18:32 horas, o Pregoeiro da licitação -CEcl

SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - EGR COMERCIO E SERVICOS
EIRELl, no lote (40) -PRODUÇÃO MAIOR PORTE

Especificação : serviço de toda a produção do evento de maior porte, incluindo no mínimo 4

pessoas, para ficar à disposição da administração no decorrer de todo o evento, para a
organização, o planejamento estratégico e coordenação de toda estrutura. 0 motivo da
desclassificação foi: A empresa solicitou via chat a desistência de todos os lotes que
participou.

No dia 27/05/2022, às 16:18:56 horas, o Pregoeiro da licitação -CECILIA GABRIELY

SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - EGR COMERCIO E SERVICOS
®

EIRELl,nolote(42)-BANNEREMLONA
Especificação : Em lona plástica adesivada com logomarca em cores, com ilhós, para

fixação no pórtico e outras estruturas do evento. 0 motivo da desclassificação foi: A
empresa solicítou via chat a desistência de todos os lotes que participou.
No dia 27/05/2022, às 16:19:02 horas, o Pregoeiro da licitação -CECILIA GABRIELY

SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - EGR COMERCIO E SERVICOS
EIRELI, no lote (45) -APRESENTAÇÃO TEATRAL

Especificação : Contratação de grupo artístico teatral (teatro, dança, circo, cultura popular e
humorística) para apresentação em praça publica ou repartições da administracão pública.

0 motivo da desclassificação foi: A empresa solicitou via chat a desistência de todos os lotes
que participou.
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No dia 27/05/2022, às 16:19:10 horas, o Pregoeiro da licitação -CECILIA GABRIELY

SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - EGR COMERCIO E SERVICOS
EIRELl, no lote (48) -CASA DO PAPAI NOEL

Especificação : composiçao mínima: 100 folhas de compensado de 4mm, coberta com telha

de amianto de lmm sendo o tamanho de cada telha 2,40xO,45m, casa pintada com tinta látex
acri'lico utilizando cores e desenhos alusivos ao tema, decorada no ambiente interno com

uma cadeira de madeira compensado de ? 4mm no tamanho de O,40cm de altura por
encosto de lm, uma mesa com O,76cm de altura por l,00xO,50cm, com 3 folhas de
compensado recortada em formato de lareira com chaminé , prateleiras de 1,00xO,20cm,

cordão com I 0m contendo 100 lâmpadas, voltagem 220v com fio transparente, tomada
driver em plástico injetado resistente à água, 5 rows com loom de mangueira de led com
lâmpadas 3,2/20ma 220v 60h210a poibncia de 160w cor branco morno. 0 motivo da

desclassificação foi: A empresa solicitou via chat a desistência de todos os lotes que

No dia 27/05/2022, às 16:19:17 horas, o Pregoeiro da licitação -CECILl GABRl

SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - EGR COMERCIO E
EIRELl, no lote (49) -ORNAMENTAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS

Especificação : com mangueira de led com lâmpadas 3,2/20ma por 220v.60h2 10a. 0 motivo

da desclassificação foi: A empresa solicitou via chat a desistência de todos os lotes que
participou.

No dia 27/05/2022, às

16:59:48 horas,

a autoridade competente da licitação -

FRANCISCO SOUTO VASCONCELOS -substitui o Pregoeiro CECILIA GABRIELY

SOARES CARVALHO. 0 motivo da alteração foi o seguinte: lNCLUIR MENSAGEM AOS
PARTICIPANTES.

No dia 30/05/2022, às 09:39:13 horas, a autoridade competente da licitação FRANCISCO SOUTO VASCONCELOS -substitui o Pregoeiro CECILIA GABRIELY

SOARES CARVALHO. 0 motivo da alteração foi o seguinte: lNCLUIR MENSAGEM AOS
PARTICIPANTES.

No dia 30/05/2022, às 10:03:34 horas, o Pregoeiro da licitação -CECILIA GABRIELY

SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - E.C - PRODUCOES LTDA, no lote
(36) -CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE COORDENAÇÃO

Especificação : formada de OI(um) coordenàdor geral e 04 (quatro) assistente de produção,

incluindo todas as despesas com transporte, hospedagem e alimentação para coordenar a

montagem e desmontagem de toda a infraestrutura, as apresentações musicais e teatrais,
segurança,

camarim,

palco, sonorização,

iluminação,

gerador,

logística e demais

necessidades antes, durante e depois do período da realização dos eventos. 0 motivo da
desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não cumprir com o item 10.1
do instrumento convocatório.

No dia 30/05/2022, às 12:16:33 horas, o Pregoeiro da licitação -CECILIA GABRIELY

SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - EGR COMERCIO E SERVICOS
EIRELI, no lote (36) -CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE COORDENAÇÃO

Especificação : formada de OI(um) coordenàdor geral e 04 (quatro) assistente de produção,

incluindo todas as despesas com transporte, hospedagem e alimentação para coordenar a

montagem e desmontagem de toda a infraestrutura, as apresentações musicais e teatrais,
segurança,

camarim,

palco, sonorização,

iluminação,

gerador,

logística e demais

necessidades antes, durante e depois do período da realização dos eventos. 0 motivo da
desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não cumprir com o item 10.1
do instrumento convocatório.

No dia 30/05/2022, às

14:53:16 horas, a autoridade competente d

FRANCISCO SOUTO VASCONCELOS - substitui o Pregoeiro CECILIA GABRIE
SOARES CARVALHO. 0 motivo da alteração foi o seguinte: lNCLUIR MENS
PARTICIPANTES.

No dia 30/05/2022, às

14:53:42 horas, a autoridade competente da licitação -

FRANCISCO SOUTO VASCONCELOS -substitui o Pregoeiro CECILIA GABRIELY

SOARES CARVALHO. 0 motivo da alteração foi o seguinte: lNCLUIR MENSAGEM AOS
PARTICIPANTES.

No dja 30/05/2022, às

15:37:39 horas, a autoridade competente da licitação -

FRANCISCO SOUTO VASCONCELOS -substitui o Pregoeiro CECILIA GABRIELY

SOARES CARVALHO. 0 motivo da alteração foi o seguinte: lNCLUIR MENSAGEM AOS
PARTICIPANTES.

No dia 30/05/2022, às 15:38:18 horas, a autoridade competente da licitação FRANCISCO SOUTO VASCONCELOS - substitui o Pregoeiro CECILIA GABRIELY

SOARES CARVALHO. 0 motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS
PARTICIPANTES.

No dia 02/06/2022, às

16:24:34 horas, a autoridade competente da licitação -

FRANCISCO SOUTO VASCONCELOS -substitui o Pregoeiro CECILIA GABRIELY

SOARES CARVALHO. 0 motivo da alteração foi o seguinte: lNCLUIR MENSAGEM AOS
PARTICIPANTES.

No dia 14/06/2022, às 16:05:04 horas, no lote (1) -HOSPEDAGEM

Especificação : HOSPEDAGEM: serviço de hospedagem com quarto duplo com ar
condicionado e TV para 120 pessoas.. Recurso respondido e indeferido.
No dia 14/06/2022, às 16:05:12 horas, no lote (1) -HOSPEDAGEM

Especificação : HOSPEDAGEM: serviço de hospedagem com quarto duplo com ar
condicionado e TV para 120 pessoas.. Recurso respondido e indeferido.

No dia 14/06/2022, às 16:05:38 horas, no lote (2) -ALIMENTAÇÃO

Especificação :

serviço de alimentação composto no mínimo por arroz, salada, carnes

variadas e 200 ml de refrigerante ou suco de frutas. Recurso respondido e indeferido.
No dia 14/06/2022, às 16:05:43 horas, no lote (2) -ALIMENTAÇÃO

Especificação : serviço de alimentação composto no mínimo por arroz, salada, carnes

áíg5
No dia 14/06/2022, às 16:06:10 horas, no lote (3) -SERVIÇO DE CAMARIM

Especificação : composto por frutas variadas, refrigerante, salgado, bolo, água
servir no mínimo 20 pessoas. Recurso respondido e indeferido.
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No dia 14/06/2022, às 16:06:13 horas, no lote (3) -SERVIÇO DE CAMARIM

Especificação : composto por frutas variadas, refrigerante, salgado, bolo, água mineral para
servir no mínimo 20 pessoas. Recurso respondido e indeferido.

No dia 14/06/2022, às 16:07:03 horas, no lote (5) -FILMAGEM.

Especificação : FILMAGEM: serviço de filmagem digital profissional de todo o evento, com

no mi'nimo 02 câmeras, com duração de 06 (seis) horas, com toda produção e edição do
vídeo em alta qualidade e entregue em pendrive ou CD.. Recurso respondido e indeferido.

No dia 14/06/2022, às 16:07:07 horas, no lote (5) -FILMAGEM.

Especificação : FILMAGEM: serviço de filmagem digital profissional de todo o evento, com

no mi'nimo 02 câmeras, com duração de 06 (seis) horas, com toda produção e edição do
vídeo em alta qualidade e entregue em pendrive ou CD.. Recurso respondido e indeferido.

No dia 14/06/2022, às 16:07:27 horas, no lote (6) -FOTOGRAFIA

Especificação : FOTOGRAFIA: serviço de fotografia digital profissional de todo o evento,

com fotos ilimitadas durante todo o evento, com toda produção e edição das fotos em alta
qualidade e entregue em pendrive ou cd. Recurso respondido e indeferido.
No dia 14/06/2022, às 16:07:57 horas, no lote (7) -ATRAÇAO NORTE NORDESTE

Especificação : ATRAÇAO NORTE NORDESTE: contratação de atração de grande porte de
renome norte nordeste artista ou banda com repertório variado com duração mínima de

duas horas, munida de todos os instrumentos de palco necessário para sua apresentação..
Recurso respondido e indeferido.

No dia 14/06/2022, às 16:08:19 horas, no lote (8) -ATRAÇAO ESTADUAL

Especificação : ATRAÇAO ESTADUAL: contratação de atração de grande porte de renome
estadual, artista ou banda com repertório variado com .duração mínima de duas horas,

munida de todos os instrumentos de palco necessário para sua apresentação.. Recurso
respondido e indeferido.

No dia 14/06/2022, às 16:08:38 horas, no lote (9) -ATRAÇÃO LOCAL

Especificação : ATRAÇÃO LOCAL: Contratação de Atração de Renome Local, artista ou
banda com repertório voltado para os ritmos variados (Axé, Forró, MPB, Pop Rock,

munidas de todos os instrumentos de palco necessário para sua apresentaç B. Recurso
respondido e indeferido.
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No dia 14/06/2022, às 16:08:41 horas, no lote (9) -ATRAÇÃO LOCAL

RuÍ=,í.ica

Especificação : ATRAÇÃO LOCAL: Contratação de Atração de Renome Local, artista ou
banda com repertório voltado para os ritmos variados (Axé, Forró, MPB, Pop Rock,

Sertanejo) para realização de Shows em praça pública com duração mínima de duas horas,

munidas de todos os instrumentos de palco necessário para sua apresentação.. Recurso
respondido e indeferido.

No dia 14/06/2022, às 16:08:59 horas, no lote (10) -ATRAÇÃO DJ REGIONAL

Especificação : ATRAÇÃO DJ REGIONAL -Contratação de Atração DJ profissional, e

equipe, composta de no mi'nimo 04 integrantes, munidas de todos os instrumentos de palco

f`
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indeferido.

No dia 14/06/2022, às 16:09:02 horas, no lote (10) -ATRAÇÃO DJ REGIONAL

Especificação : ATRAÇÃO DJ REGIONAL - Contratação de Atração DJ profissional, e

equipe, composta de no mínimo 04 integrantes, munidas de todos os instrumentos de palco

necessário para sua apresentação (cdj, bateria eletrônica, fones), para apresentação de
Shows com aproximadamente 02:00hrs (duas horas) de duração. Recurso respondido e
indeferido.

No dia 14/06/2022, às 16:14:47 horas, no lote (11 ) -PALCO PORTE GRANDE

Especificação : PALCO PORTE GRANDE: Locação com montagem e desmontagem de
palco profissional com as especificações mínimas: estilo arco ou chalé, coberto com lona

h

anti-chamas, piso carpetado, montado em estrutura Q30 ou Q50, tamanho l4m de boca x
10 de profundidade x 2m de altura do chão para piso do palco x sm de altura do piso para

teto, 02 áreas laterais da altura do palco, tamanho 5m x 5m cada com cobertura em lona,

acabamento laterais e fundo em lona ou madeira, 02 (duas) escadas de acesso com
corrimão, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros.
Recurso respondido e indeferido.

No dia 14/06/2022, às 16:14:50 horas, no lote (11) -PALCO PORTE GRANDE

Especificação : PALCO PORTE GRANDE: Locação com montagem e desmontagem de
palco profissional com as especificações mi'nimas: estilo arco ou chalé, coberto com lona
anti-chamas, piso carpetado, montado em estrutura Q30 ou Q50, tamanho 14m de boca x

10 de profundidade x 2m de altura do chão para piso do palco x sm de altura do piso para

teto, 02 áreas laterais da altura do palco, tamanho 5m x 5m cada com cobertura em lona,

acabamento laterais e fundo em lona ou madeira, 02 (duas) escadas de #Fs:Ê
corrimão, extintores de incêndio de acordo com as exígências do corpo de
Recurso respondido e indeferido.

No dia 14/06/2022, às 16:15:42 horas, no lote (12) -PALCO PORTE MÉDIO

Especificação : PALCO PORTE MÉDIO: Locação com montagem e desmontagem de palco,
medindo no mi'nimo 12,0 metros de frente por 8,0 metros de profundidade,1,6 metro de

altura do chão para piso, 7,0 metros de altura do piso para teto, orelhas laterais cobertas

com 4,0 metros x 4,0 metros cada, piso carpetado, montado em estrutura Q30 ou Q50,
cobertura em arco ou chalé, coberto em lona tipo nigthandday, antichamas, escada de
acesso com corrimão, acabamento laterais e fundo em lona ou madeira, extintores de
incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros. Recurso respondido e
indeferido.

No dia 14/06/2022, às 16:15:48 horas, no lote (12) -PALCO PORTE MEDIO

Especificação : PALCO PORTE MÉDIO: Locação com montagem e desmontagem de palco,
medindo no mi'nimo 12,0 metros de frente por 8,0 metros de profundidade,1,6 metro de

altura do chão para piso, 7,0 metros de altura do piso para teto, orelhas laterais cobertas

com 4,0 metros x 4,0 metros cada, piso carpetado, montado em estrutura Q30 ou Q50,
cobertura em arco ou chalé, coberto em lona tipo nigthandday, antichamas, escada de
acesso com corrimão, acabamento laterais e fundo em lona ou madeira, extintores de
incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros. Recurso respondido e
indeferido.

No dia 14/06/2022, às 16:15:58 horas, no lote (13) -PALCO PORTE PEQUENO

Especificação : PALCO PORTE PEQUENO: Locação com montagem e desmontagem de
palco, medindo no mínimo 8,0 metros de frente por 6,0 metros de profundidade, 1,0 metro
de altura do chão para piso, 5,0 metros de altura do piso para teto, piso carpetado, montado

em estrutura Q30 ou Q50, cobertura em arco ou chalé, coberto em lona tipo nigthandday,

anti-chamas, escada de acesso com corrimão, acabamento laterais e fundo em lona ou
madeira, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros.
Recurso respondido e indeferido.

No dia 14/06/2022, às 16:16:01 horas, no lote (13) -PALCO PORTE PEQUENO

Especificação : PALCO PORTE PEQUENO: Locação com montagem e desmontagem de
palco, medindo no mínimo 8,0 metros de frente por 6,0 metros de profundidade,1,0 metro
de altura do chão para piso, 5,0 metros de altura do piso para teto, piso carpetado, montado

em estrutura Q30 ou Q50, cobertura em arco ou chalé, coberto em lona tipo nigthandday,

anti-chamas, escada de acesso com corrimão, acabamento laterais e fundo em lona ou

ííSoS.;TL~LÍC/;/`Q±
Recurso respondido e indeferido.
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No dia 14/06/2022, às 16:16:09 horas, no lote (14) -CAMARIM 4X4

r,77/

Especificação : CAMARIM: Locação com montagem e desmontagem de estruiurã~d~e`
camarim em octanorm, coberto com tenda em lona, medindo 4,0 m x 4,0 m, piso em

madeira, carpetado, com porta e fechadura, ar condicionado, aterramento, extintores de
incêndio, conforme exigência do corpo de bombeiros, incluindo despesa com hospedagem,
alimentação e transporte de todo material e equipe.. Recurso respondido e indeferido.

No dia 14/06/2022, às 16:16:13 horas, no lote (14) -CAMARIM 4X4

Especificação : CAMARIM: Locação com montagem e desmontagem de estrutura de
camarim em octanorm, coberto com tenda em lona, medindo 4,0 m x 4,0 m, piso em

madeira, carpetado, com porta e fechadura, ar condicionado, aterramento, extintores de
r`

incêndio, conforme exigência do corpo de bombeiros, incluindo despesa com hospedagem,
alimentação e transporte de todo material e equipe.. Recurso respondido e indeferido.

No dia 14/06/2022, às 16:16:28 horas, no lote (15) -LOCAÇÃO DE TOLDO MEDINDO

3X3

Especificação : TOLDO: Locação com montagem e desmontagem de toldo medindo 03x03
metros montados em ferro galvanizado e coberto em lona nigth&day branca.. Recurso
respondido e indeferido.

No dia 14/06/2022, às 16:16:36 horas, no lote (16) -LOCAÇÃO DE TOLDO MEDINDO

5X5

Especificação : TOLDO: Locação com montagem e desmontagem de toldo medindo 05x05

metros montados em ferro galvanizado e coberto em lona nigth&day branca. Recurso
respondido e indeferido.

No dia 14/06/2022, às 16:16:43 horas, no lote (17) -LOCAÇÃO DE TOLDO MEDINDO
IOX10

Especificação : TOLDO: Locação com montagem e desmontagem de toldo medindo 10xl0

metros montados em ferro galvanizado e coberto em lona nigth&day branca.. Recurso
respondido e indeferido.

No dia 14/06/2022, às 16:16:46 horas, no lote (17) -LOCAÇÃO DE TOLDO MEDINDO
10X10

Especificação : TOLDO: Locação com montagem e desmontagem de toldo medindo 10xl0

metros montados em ferro galvanizado e coberto em lona njgth&day branca.. Recurso
respondido e indeferido.
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No dia 14/06/2022, às 16:16:51 horas, no lote (18) -LOCAÇÃO DE GRID Q3q
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Especificação : GRID: Locação com montagem e desmontagem de estrutuü em "Q30"

re;uiáveis;arasustentaçãoáosequipamento-sesistemasdeiruminação,comóàçp%#+
a 05 metros, pessoal técnico, extintores de incêndio de acordo com as exigências cl`õ cof
de bombeiros. Recurso respondido e indeferido.

No dia 14/06/2022, às 16:17:00 horas, no lote (19) -LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA

Especificação : ARQUIBANCADA: locação de montagem e desmontagem de estrutura para
arquibancada com 60 metros de cumprimento, divisi'veis em 2 modulo de 30 metros cada, 5

degraus de altura, com corrimão de proteção lateral e degrau superior, extintores de
incêndios, incluindo despesas com hospedagem, alimentação e transporie de todo material
e equipe. Recurso respondido e indeferido.

EH

No dia 14/06/2022, às 16:17:08 horas, no lote (20) -DISCIPLINADOR

Especificação : DISCIPLINADOR: Serviço com montagem e desmontagem de estrutura em

ferro, tipo grade medindo 3,0 x 1,0 metro, para isolamento de áreas, com pessoal
necessário..

Recurso respondido e indeferido.

No dia 14/06/2022, às 16:17:12 horas, no lote (20) -DISCIPLINADOR

Especificação : DISCIPLINADOR: Serviço com montagem e desmontagem de estrutura em

ferro, tipo grade medindo 3,0 x 1,0 metro, para isolamento de áreas, com pessoal
necessário..

Recurso respondido e indeferido.

No dia 14/06/2022, às 16:19:12 horas, no lote (21) -LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO

Especificação : BANHEIRO QUÍMICO: Locação com montagem e desmontagem de
banheiro químico ? especificações mínimas: sanitários qui'micos portáteis, femininos e

n
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mictório (masculino), ponto de ventilação, trinco na porta com trava interna e indicação

livre/ocupado na parte externa, suporte para papel higiênico e apoio para objetos, incluídas

todas as despesas com transporte dos banheiros até o local do evento e sua retirada no
término, retirada de dejetos e higienização interna e externa no dia do evento. Recurso
respondido e indeferido.

No dia 14/06/2022, às 16:19:20 horas, no lote (22) -LOCAÇÃO DE PASSARELA

Especificação : PASSARELA: com dimensões mínimas de 2m de altura, com sm de
profundidade e duas e 6m de frente.. Recurso respondido e indeferido.
No dia 14/06/2022, às 16:19:24 horas, no lote (22) -LOCAÇÃO DE PASSARELA

Especificação : PASSARELA: com dimensões mínimas de 2m de altura, com sm de
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profundidade e duas e 6m de frente.. Recurso respondido e indeferido.

11,1

No dia 14/06/2022, às 16:19:46 horas, no lote (23) -LOCAÇÃO DE PRATICAV

Especificação : PRATICÁVEL: Locação com montagem e desmontagem de estruturá`-móveí
de ferro e madeira, ou similar, em modulo de lm x 2m, com altura regulável, com rodas,

fechamento das laterais em tecido cor branca ou preta, carpete na parte plana superior, para
sustentação de instrumentos, equipamentos e músicos, incluindo pessoal, hospedagem,
alimentação e transporte do material e equipe.. Recurso respondido e indeferido.

No dia 14/06/2022, às 16:19:56 horas, no lote (24) -CAMAROTE'

Especificação : locação com montagem e desmontagem de camarote em madeira e ferro,
altura do solo para o primeiro piso de 2,20m, tamanha 20,0 metros x 5,0 metros, cobertura

em lona tipo loung, escada de acesso, extintores de incêndio de arordo com as exigências

®

do corpo de bombeiros e normas de segurança vigentes, incluindo as despesas com
pessoal, hospedagem, alimentação e transporte do material e equipe.. Recurso respondido
e indeferido.

No dia 14/06/2022, às 16:20:01 horas, no lote (24) -CAMAROTE'

Especificação : Iocação com montagem e desmontagem de camarote em madeira e ferro,
altura do solo para o primeiro piso de 2,20m, tamanha 20,0 metros x 5,0 metros, cobertura

em lona tipo loung, escada de acesso, extintores de incêndio de arordo com as exigências

do corpo de bombeiros e normas de segurança vigentes, incluindo as despesas com
pessoal, hospedagem, alimentação e transporte do material e equipe.. Recurso respondido
e indeferido,
No dia 14/06/2022, às 16:20:09 horas, no lote (25) -MESAS LOCAÇÃO

Especificação : Iocação de mesas plásticas resistente ou proprileno na cor branca,
empilhável, contendo no mínimo 70cm de largura com capacidade para 60kg, devendo ser
colocadas e retiradas pela contratada.. Recurso respondido e indeferido.
No dia 14/06/2022, às 16:20:16 horas, no lote (26) -CADEIRAS LOCAÇÃO

Especificação : locação de cadeiras plásticas, sem braço, com capacidade mínima para
120kg, que devem ser colocadas e retiradas pela contratada.. Recurso respondido e
indeferido.

No dia 14/06/2022, às 16:20:29 horas, no lote (27) -SISTEMA

GRANDE

DE

SONORIZAÇÃO

PORTE

Especificação : Locação com montagem e desmontagem de Sistema de Sonorização
profissional de grande porte com as especificações mínimas: 02 mesas digitais P.A.: 01 Mix

J,`,o€-

Compressor/Gate Drawmer i' 01 Equalizador 1/3 de oitava KlarkTeknik PN360

Processador DriveRack 260 para PA 01 Processador de Behringer, 01 Furman

!4_`--

Linesarray (2xl2 ? L/R), 2xl0? Eros E310-H,1 ?Tl. ETD-7130N, Gabinete BassRUÉrica

Sub Woofer (2x8 ? L/R) , 2xl8? Eros E818 SDS, DIÁRIA OS Gabinete S8850 Ampli

Sub : CROWN XTÍ6002, Médio-Grave : CROWN XTÍ4002, Altas : machine CROWN
XTí2002, 04 LineArray (1x4 ? MONO Delay de Apoio de Voz), Amplificação CROWN
XTÍ4002 PALCO (BackLine): 01 Mix M7CL digital Yamaha 48 canais, com placa de

Expanção SideFill Duplo Stereo: 4 sub Gabinete S8850 4 Médios gabinete KF850 08
Monitores SM400, falantes Eros E612, Drive TI. ETD-7130N, 02 Mo. Recurso respondido e
indeferido.

No dia 14/06/2022, às 16:20:33 horas, no lote (27) -SISTEMA

GRANDE

®

DE

SONORIZAÇÃO

PORTE

Especificação : Locação com montagem e desmontagem de sistema de sonorização
profissional de grande porte com as especificações mínimas: 02 mesas digitais P.A.: 01 Mix

Si2 digital Soundcraft 48 Canais: lnternos: 35 EQ BSS, 4 Efeitos Lexicon, 48 Dinãmicos
Compressor/Gate Drawmer í 01 Equalizador 1/3 de oitava KlarkTeknik DN360 01

Processador DriveRack 260 para PA 01 Processador de Behringer, 01 Furman PL-plus 48
Linesarray (2xl2 ? L/R), 2xl0? Eros E310-H,1 ?Tl. ETD-7130N, Gabinete Bass-Reflex 16

Sub Woofer (2x8 ? L/R) , 2xl8? Eros E818 SDS, DIÁRIA OS Gabinete S8850 Amplificação:

Sub : CROWN XTÍ6002, Médio-Grave : CROWN XTÍ4002, Altas : machine CROWN
XTÍ2002, 04 LineArray (1x4 ? MONO Delay de Apoio de Voz), Amplificação CROWN
XTÍ4002 PALCO (BackLine): 01 Mix M7CL digital Yamaha 48 canais, com placa de

Expanção SideFill Duplo Stereo: 4 sub Gabinete S8850 4 Médios gabinete KF850 08
Monitores SM400, falantes Eros E612, Drive Tl. ETD-7130N, 02 Mo. Recurso respondido e
indeferido.

®
No dia 14/06/2022, às 16:20:40 horas, no lote (28) -SISTEMA DE SONORIZAÇÃO
PROFISSIONAL DE MÉDIO PORTE

Especificação : Locação com montagem e desmontagem de sistema sonorização
profissional de médio porte, tipo PA fly/line, com no mi'nimo 02 Mesas digitais, aparelho de

CD/DVD, equalizadores, efeitos, amplificadores, mixer p/ microfone, 04 microfones sem fio,

20 microfones com fio, pedestais para microfone, corpo completo de bateria profissional,

monitores, side, todo equipamento de palco, acessórios, potência e capacidade para atender
área de 20.000 metros quadrados, atender rider técnico de atrações musicais de nível médio
regional, 02 técnicos profissionais e ajudantes, extintores de incêndio de acordo com as
exigências do corpo de bombeiros, incluindo todo pessoal técnico, auxiliares, apoio,

transporte, hospedagem e alimentação de toda a equipe. Recurso respondido e indeferido.
No dia 14/06/2022, às 16:21:02 horas, no lote (29) -SISTEMA DE SONORIZAÇÃO

PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE

Especificação : Locação com montagem e desmontagem de sistema

Onoriz

profissional para pequenas bandas, palestras, em ambientes fechados ou abe
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mi'nimo 01 Mesa de som c/ 16 canais, toca CD/MD/DVD, equalizadores,

amplificadores, mixer p/ microfone, 02 microfones sem fio, 08 microfones com fio, caixas
acústicas amplificadas com tripé, pedestais tipo girafa p/ microfone, extintores de incêndio

de acordo com as exigências do corpo de bombeiros. Recurso respondido e indeferido.

No dia

14/06/2022, às 16:21:08 horas, no lote (30) -SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

PROFISSIONAL DE GRANDE PORTE

Especificação : Serviço de iluminação de grande porte para palco principal com montagem e

desmontagem com as especificações mínimas: 16 moving light, 24 par 64 foco 5#, 01 rack
dimmer com modulo e mainpower, 01 pilot 2000, 02 maquina de fumaça, ou equipamentos

®

similares de boa qualidade, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de
bombeiros. Recurso respondido e indeferido.
No dia

14/06/2022, às 16:25:15 horas, no lote (31) -SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

PROFISSIONAL DE MÉDIO PORTE

Especificação : Serviço de iluminação de 6oord porte para palco principal com montagem e

desmontagem com as especificações mínimas: 08 moving light,12 par 64 foco 5#, 01 rack
dimmer com modulo e mainpower, 01 pilot 2000, 01 máquina de fumaça, ou equipamentos

similares de boa qualidade, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de
bombeiros.. Recurso respondido e indeferido.

No dia 14/06/2022, às 16:25:20 horas, no lote (32) -SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE

Especificação : Serviço de iluminação de pequeno porie com as especificações mínimas: 10
refletores, 8 par 64 foco 5#, 01 rack dimmer com modulo e mainpower, 01 pilot 2000, 01

máquina de fumaça, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de
bombeiros. Recurso respondido e indeferido.

No dia 14/06/2022, às 16:25:31 horas, no lote (33) -GERADOR DE ENERGIA LOCAÇÃO

Especificação : Locação de Gerador de energia elétrica silenciado, com potência mínima de

180 KVA, instalado sobre sistema móvel, abastecido, acompanhado de profissional técnico,

extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, para funcionar
durante 10 (dez) horas por dia. Recurso respondido e indeferido.

No dia 14/06/2022, às 16:25:52 horas, no lote (34) -PAINEL DE LED

Especificação : Locação com montagem e desmontagem de sistema de painel de led em
alta resolução, mínimo PH 12 mm, com software de aplicação de imagem, fixado na parte

14/06/2022
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superior do pórtico de entrada ou separado em painéis aleatoriamente

operado por técnico capacitado e equipe de apoio, Sistema devida
Extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, S

atender todas as especificações, exigências e especificidades do rider

atração/banda a se apresentar e/ou a produção do evento, Todo serviço deve ser prestado
com qualidade, excelente acabamento e segurança.. Recurso respondido e indeferido.
No dia 14/06/2022, às 16:26:00 horas, no lote (35) -CONTRATAÇAO DE
APRESENTADOR/LOCUTOR PROFISSIONAL:

Especificação : para apresentação dos eventos culturais e programação de eventos, no
palco,

incluindo despesas com 7oordenador,

respondido

e

hospedagem e transporte..

Recurso

indeferido.

No dia 14/06/2022, às 16:26:09 horas, no lote (36) -CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE

COORDENAÇÃO

Especificação : formada de Ol(um) coordenàdor geral e 04 (quatro) assistente de produção,

incluindo todas as despesas com transporie, hospedagem e alimentação para coordenar a

montagem e desmontagem de toda a infraestrutura, as apresentações musicais e teatrais,
segurança, camarim,

palco, sonorização,

iluminação,

gerador,

logística e demais

necessidades antes, durante e depois do período da realização dos eventos.. Recurso
respondido e indeferido.

No dia 14/06/2022, às 16:26:12 horas, no lote (36) -CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE

COORDENAÇÃO

Especificação : formada de Ol(um) coordenàdor geral e 04 (quatro) assistente de produção,

incluindo todas as despesas com transporte, hospedagem e alimentação para coordenar a

montagem e desmontagem de toda a infraestrutura, as apresentações musicais e teatrais,
segurança,

camarim, palco,

sonorização,

iluminação, gerador,

logística e demais

necessidades antes, durante e depois do período da realização dos eventos.. Recurso
respondido e indeferido.

No dia 14/06/2022, às 16:26:18 horas, no lote (37) -CERIMONIALISTA

Especificação : profissional treinado e capacitado para execução dos serviços de cerimonial
pelo período de aproximadamente s horas.. Recurso respondido e indeferido.
No dia 14/06/2022, às 16:26:24 horas, no lote (38) -RECEPCIONISTA

Especificação : devera realizar o atendimento ao público em geral repassando informações
pertinentes ao evento.. Recurso respondido e indeferido.
No dia 14/06/2022, às 16:26:29 horas, no lote (39) -CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE

APOIO

(

Especificação : Serviço de Equipe de Apoio uniformizada para realização dos

apoio, isolamento de ruas, acesso, áreas reservadas, carregamento e descarreg
equipamentos. Recurso Fespondido e indeferido.

No dia 14/06/2022, às 16:26:35 horas, no lote (40) -PRODUÇÃO MAIOR PORTE

Especificação : serviço de toda a produção do evento de maior porte, incluindo no mínimo 4

pessoas, para ficar à disposição da administração no decorrer de todo o evento, para a
organização, o planejamento estratégico e coordenação de toda estrutura. Recurso
respondido e indeferido.

No dia 14/06/2022, às 16:26:38 horas, no lote (40) -PRODUÇÃO MAIOR PORTE

Especificação : serviço de toda a produção do evento de maior porte, incluindo no mínimo 4

Í`

pessoas, para ficar à disposição da administração no decorrer de todo o evento, para a
organização, o planejamento estratégico e coordenação de toda estrutura. Recurso
respondido e indeferido.

No dia 14/06/2022, às 16:29:55 horas, no lote (41 ) -FUDIO DIVULGAÇÃO

Especificação : Divulgação dos eventos através de no mínimo 200 chamadas de 30?? nas
emissoras de rádio do município e cidades vizinhas.. Recurso respondido e indeferido.

No dia 14/06/2022, às 16:30:00 horas, no lote (42) -BANNER EM LONA

Especificação : Em lona plástica adesivada com logomarca em cores, com ilhós, para
fixação no pórtico e outras estruturas do evento.. Recurso respondido e jndeferido.
No dia 14/06/2022, às 16:30:04 horas, no lote (43) -VOLANTE SERVIÇO DE

n

DIVULGAÇÃOATRAVÉS DE CARRO
Especificação : serviço de divulgação através de carro volante, incluindo gravação da mídia,
toda despesa com combustível, motorista, hospedagem e alimentação.. Recurso respondido
e indeferido.

No dia 14/06/2022, às 16:30:09 horas, no lote (44) -SHOW PIROTECNICO

Especificação : contratação de show pirotécnico com duração mínima de 08 (oito) minutos
de efeitos sonoros e visuais diferenciados, compostos de no mínimo: 3.200 litros,100 tubos

de 1,5? cores e efeitos variados, 30 tubos de 1,5 cores e efeitos em leque, 49 tubos de 2?

cores e efeitos variados, 25 tubos de 2,5? cores e efeitos especiais,120 tubos de 1,5?, 2? e
3? cores e efeitos diversos, 36 morteiros de 3? prata/verde/vermelho/lilás, 06 morteiros de

4? chorão/azul/tremulante, 04 morteiros de 6? verde/coco/amarelo, 06 morteiros de 7?
(bomba chinesa) veú de noiva/cortina, com pessoal especializado na execução do serviço,
incluindo despesa com hospedagem, alimentação e transporte de todo material e equipe..
14/06/2022
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Recurso respondido e indeferido.
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No dia 14/06/2022, às 16:30:16 horas, no lote (45) -APRESENTAÇÃO TEA

flT:7/

Especificação : Contratação de grupo artístico teatral (teatro, dança, circo, culturà
ip%bú'Éi.é

humorística) para apresentação em praça publica ou repartições da administracão pública..
Recurso respondido e indeferido.

No dia 14/06/2022, às 16:30:21 horas, no lote (46) -DECORAÇÃO JUNINA

Especificação : Serviço de Decoração Junina, em tecidos, materiais em palhas, materiais

temáticos, bandeirolas, balões, arranjos, enfeites, de acordo com a orientação da secretaria
gestora. Recurso respondido e indeferido.
No dia 14/06/2022, às 16:30:26 horas, no lote (47) -DECORAÇÃO'

®

Especificação : serviço de decoraçao em tecidos, materiais temáticos, de acordo com a
orientação da secretaria gestora.. Recurso respondido e indeferido.
No dia 14/06/2022, às 16:30:32 horas, no lote (48) -CASA DO PAPAI NOEL

Especificação : composiçao mínima: 100 folhas de compensado de 4mm, coberta com telha

de amianto de lmm sendo o tamanho de cada telha 2,40xO,45m, casa pintada com tinta látex
acrílico utilizando cores e desenhos alusivos ao tema, decorada no ambiente interno com

uma cadeira de madeira compensado de ? 4mm no tamanho de O,40cm de altura por
encosto de lm, uma mesa com O,76cm de altura por l,00xO,50cm, com 3 folhas de

compensado recortada em formato de lareira com chaminé , prateleiras de 1,00xO,20cm,
cordão com 1 Om contendo 100 lâmpadas, voltagem 220v com fio transparente, tomada
driver em plástico injetado resistente à água, 5 rows com loom de mangueira de led com
lâmpadas 3,2/20ma 220v 60h210a poibncia de 160w cor branco morno. Recurso respondido
e indeferido.

No dia 14/06/2022, às 16:30:36 horas, no lote (49) -ORNAMENTAÇAO DE PREDIOS
PUBLICOS

Especificação : com mangueira de led com lâmpadas 3,2/20ma por 220v.60h2 10a. Recurso
respondido e indeferido.

No dia 14/06/2022, às 16:30:42 horas, no lote (50) -APRESENTAÇAO DE
PERSONAGEM "PAPAI NOEL"

Especificação : deverá ser desenvoMdo um trabalho de atendimento ao público infantil e

adulto, utilizando a vestimenta adequada para o personagem, sendo uma 'média de 03
horas de permanência. Recurso respondido e indeferido.

No dia 14/06/2022, às 16:30:44 horas, no lote (50) -APRESENTAÇAO DE

PERSONAGEM "PAPAI NOEL"

Especificação : deverá ser desenvolvido um trabalho de atendimento ao p

COln

adulto, utHizando a vestimenta adequada para o personagem, sendo uma
horas de permanência. Recurso respondido e indeferido.
No dia 14/06/2022, às 16:32:00 horas, no lote (51) -CORAL

COMPOSTO POR NO

MÍNIMO 10 PESSOAS

Especificação : Composto por no mínimo 10 pessoas qualíficadas, usando vestimentas

adequadas ao evento, apresentação com duração mínima de 01 (uma) hora. Recurso
respondido e indeferido.

No dia 14/06/2022, às 16:32:12 horas, no lote (52) -DECORAÇÃO EM PRAÇAS E
PREDIOS PUBLICOS

J-

Especificação : Serviço de decoração em praças e prédios públicos em diversos tamanhos e
diferentes decorações.. Recurso respondido e indeferido.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa
declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

deta,hadassobreoandaftec;dMOAffi;:fi
•
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CAMILA DE SOUSA CUNHA
Membro Equipe Apoio

Proponentes:
32.728.350/0001-65 A4 PRODUCOES E SERVICOS EIRELl
13.148.049/0001-38 DONATO FONTENELE & CIA LTDA ME

17.746.954/0001-40 E.C -PRODUCOES LTDA

24.083.452/0001-42 EGR COMERCIO E SERVICOS EIRELl
12.795.971/0001-54 F. S. V. PONTE

29.326.036/0001-41 M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS EIRELl

26.722.490/0001-23 MF PRODUCOES & LOCACOES EIRELl
05.104.410/0001-04 SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS LTDA.
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