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Prefeitura Municipal de
Belmonte publica:
x Termo De Homologação E Adjudicação- Pregão Eletrônico Nº.
035/2021 – Empresa: Matrix Empreendiment0s Eireli.
x Extrato De Contrato 001/2022- Pregão Eletrônico Nº 035/2021 Registro de preços para a execução dos serviços contratação de serviço
de locação de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de
eventos na cidade de Belmonte-BA, compreendendo: recursos humanos,
serviços técnicos, locação de equipamentos de áudio e vídeo, montagens
e desmontagens de estruturas metálicas, alimentação, material
consumível, trios elétricos, unidades móveis de som e luz e demais
artefatos necessários à consecução das atividades correlatas.
x Extrato Ata De Registro De Preço Nº01 Do Pregão Eletrônico Nº
035/2021(SRP) - Registrado: Matrix Empreendiment0s Eireli.

Gestor - CARLOS ALBERTO REZENDE GAMA / Secretário - Governo / Editor - Prefeito
Av. Rio Mar, s/n - Centro - Belmonte - Bahia
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Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 035/2021

OBJETO: Registro de preços para a execução dos serviços contratação de serviço de locação
de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos na cidade de
BELMONTE-BA, compreendendo: recursos humanos, serviços técnicos, locação de
equipamentos de áudio e vídeo, montagens e desmontagens de estruturas metálicas,
alimentação, material consumível, trios elétricos, unidades móveis de som e luz e demais
artefatos necessários à consecução das atividades correlatas.
DATA: 04/01/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Subiram os autos do presente procedimento licitatório para minha deliberação quanto a
homologação e adjudicação do resultado, que deu como vencedora a empresa MATRIX
EMPREENDIMENT0S EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua são
Lourenço, N°239, Santa Lúcia, Eunápolis, BA, CEP 45.822-231. inscrita do CNPJ, sob o nº
15.324.253/0001-98, aqui representada pelo Jackson Santos Silva, brasileiro, Solteiro,
Empresário, inscrito no CPF sob o nº 980.008.105-49, RG nº 08207473-94, residente e
domiciliado à Rua são Lourenço, N° 239, Santa Lúcia, Eunápolis-BA, CEP 458.822-231.

Analisados os autos, constata-se fidelidade aos princípios norteadores traçados pelo
Estatuto Regulador.
Assim, HOMOLOGO a Decisão do Pregoeiro e ADJUDICO em favor da vencedora
MATRIX EMPREENDIMENT0S EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob o nº 15.324.253/0001-98.

Convoque-se a mesma para assinatura do contrato.

Carlos Alberto Rezende Gama
Prefeito Municipal

Av. Rio Mar s/n Centro Belmonte Bahia
CEP: 45.800-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE
EXTRATO DE CONTRATO

Pregão Eletrônico nº 035/2021
Contratos:001/2022
Contratada: Rua são Lourenço, N°239, Santa Lúcia, Eunápolis, BA, CEP 45.822-231.
inscrita do CNPJ, sob o nº 15.324.253/0001-98, aqui representada pelo Jackson
Santos Silva, brasileiro, Solteiro, Empresário, inscrito no CPF sob o nº 980.008.105-49,
RG nº 08207473-94, residente e domiciliado à Rua são Lourenço, N° 239, Santa Lúcia,
Eunápolis-BA, CEP 458.822-231, com o valor global de R$ 870.000,00 (oitocentos e
setenta mil reais).

Objeto: Registro de preços para a execução dos serviços contratação de serviço de
locação de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos na
cidade de BELMONTE-BA, compreendendo: recursos humanos, serviços técnicos,
locação de equipamentos de áudio e vídeo, montagens e desmontagens de estruturas
metálicas, alimentação, material consumível, trios elétricos, unidades móveis de som e
luz e demais artefatos necessários à consecução das atividades correlatas.
Belmonte 05 de janeiro de 2022.

Carlos Alberto Rezende Gama
Prefeito Municipal

Av. Rio Mar s/n Centro Belmonte Bahia
CEP: 45.800-000
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Atas

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BELMONTE
CNPJ 13.634.977/0001-02
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01 do Pregão Eletronico nº 035/2021(SRP)
O Prefeito Municipal de Belmonte, Carlos Alberto Rezende Gama, torna pública a ata de registro de preço oriunda do Pregão Eletrônico
N° 035/2021(SRP), Objeto: Registro de preços para eventual contratação de serviço de locação de equipamentos e estruturas e
materiais para a realização de eventos na cidade de Belmonte-BA, compreendendo: recursos humanos, serviços técnicos,
locação de equipamentos de áudio e vídeo, montagens e desmontagens de estruturas metálicas, alimentação, material
consumível, trios elétricos, unidades móvel de som e luz e demais artefatos necessários à consecução das atividades
correlatas. Orgão Gerenciador: Município de Belmonte - CNPJ:13.634.977/0001-02; Fornecedor Registrado: MATRIX
EMPREENDIMENT0S EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua são lourenço, N°239, Santa Lúcia, Eunápolis, BA,
CEP 45.822-231. inscrita do CNPJ, sob o nº 15.324.253/0001-98, aqui representada pelo Jackson Santos Silva, brasileiro, Solteiro,
Empresário, inscrito no CPF sob o nº 980.008.105-49, RG nº 08207473-94, residente e domiciliado à Rua são Lourenço, N° 239, Santa
Lúcia, Eunápolis-BA, CEP 458.822-231. Assinatura: 05 de janeiro de 2022. Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de assinatura.
Valor total registrado: R$ 5.800.000,22 (cinco milhões, oitocentos mil reais e vinte e dois centavos), sendo registrados os seguintes itens e
preços:

ITEM

1

2

3

4

5

DESCRIÇÃO
PALCO medindo 18 x 14m, com 18 metros de
frente, 14 metros de frente a fundo, pé direito de
9 metros, plataforma em ferro galvanizado, piso
em madeira forrado por carpete, 2 torres laterais
para içar P.A Flay de 2 x 9m altura em estrutura
Box truss, Teto de lona anti-chamas, escada de
acesso, saia frontal, fechamento lateral,
housemix, com 02 pisos, Back stage com
fechamento do fundo do palco com portão para
veículo. Compreendendo despesas de transporte,
montagem e desmontagem, bem como material
e pessoal necessário à execução dos serviços.
PALCO medindo 12 x 12m, com 12 metros de
frente, 12 metros de frente a fundo, pé direito de
7 metros, plataforma em ferro galvanizado, piso
em madeira forrado por carpete, 2 torres laterais
para içar P.A Flay de 2 x 9m altura em estrutura
Box truss, Teto de lona anti-chamas, escada de
acesso, saia frontal, fechamento lateral, housemix
com 02 pisos, Back stage com fechamento do
fundo do palco com portão para veículo.
Compreendendo despesas de transporte,
montagem e desmontagem, bem como material
e pessoal necessário à execução dos serviços.
PALCO medindo 12 x 7m, com 10m de frente, 7
metros de frente a fundo, estrutura de box truss
em alumínio, plataforma em ferro galvanizado,
piso em madeira forrado por carpete, 2 torres
laterais para içar P.A Flay de 2 x 9m altura, teto
de lona anti-chamas, escada de acesso, saia
frontal, housemix. Compreendendo despesas de
transporte, montagem e desmontagem, bem
como material e pessoal necessário à execução
dos serviços.
PALCO medindo 6 x 6m, plataforma em ferro
galvanizado, cobertura de toldo, piso em
madeira, forrado por carpete, escada de acesso,
saia frontal, housemix. Compreendendo despesas
de transporte, montagem e desmontagem, bem
como material e pessoal necessário à execução
dos serviços.
Camarins em estrutura octanorm tamanho 4 x
3m, piso em madeira forrado por carpet,
climatizado com ar condicionado de 9.000 btus,

UNIDADE

QUANT.

V. UNITÁRIO

Diária

10

R$ 18.997,44

R$

189.974,40

Diária

8

R$ 13.733,09

R$

109.864,72

Diária

20

R$ 10.299,82

R$

205.996,40

Diária

20

R$

8.010,97

R$

160.219,40

Diária

30

R$

4.921,02

R$

147.630,60
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6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

coberto por toldo piramidal tam 5m x 5m.
Compreendendo despesas de transporte,
montagem e desmontagem, bem como material
e pessoal necessário à execução dos serviços.
TENDA de cobertura piramidal, tamanho 4 x 4m,
com pé direito de 3m. Compreendendo despesas
de transporte, montagem e desmontagem, bem
como material e pessoal necessário à execução
dos serviços.
TENDA de cobertura piramidal, tamanho 5 x 5m,
com pé direito de 3m. Compreendendo despesas
de transporte, montagem e desmontagem, bem
como material e pessoal necessário à execução
dos serviços.
TENDA de cobertura piramidal, tamanho 6 x 6m,
com pé direito de 3m. Compreendendo despesas
de transporte, montagem e desmontagem, bem
como material e pessoal necessário à execução
dos serviços.
TENDA de cobertura piramidal, tamanho 12 x
12m, com pé direito de 3m. Compreendendo
despesas
de
transporte,
montagem
e
desmontagem, bem como material e pessoal
necessário à execução dos serviços.
Stand em estrutura octanorm tamanho 4 x 4m,
piso em madeira forrado por carpete, coberto por
toldo piramidal tamanho 5 x 5m. Compreendendo
despesas
de
transporte,
montagem
e
desmontagem, bem como material e pessoal
necessário à execução dos serviços.
Elevados em estrutura de alumínio, com pisos de
madeira forrados por carpete, tamanho 2m de
comprimento x 1m de largura, com pés reguláveis
até 1m de altura. Compreendendo despesas de
transporte, montagem e desmontagem, bem
como material e pessoal necessário à execução
dos serviços.
DISCIPLINADORde público em estrutura de tubo
galvanizado 2" (polegadas) com altura de 1,20m e
comprimento
de
3,00m.Compreendendo
despesas
de
transporte,
montagem
e
desmontagem, bem como material e pessoal
necessário à execução dos serviços.
Fechamentos estruturados em ferro metalon na
altura de 2 metros fechados em chapa 18 e
corrugados na cor prata, apoios de sustentação
em 45 graus (mão francesa) para apoio e fixação.
Compreendendo despesas de transporte,
montagem e desmontagem, bem como material
e pessoal necessário à execução dos serviços.
Estrutura em Q30. Estrutura em alumínio padrão
30 cm, para montagem de estruturas diversas.
Compreendendo despesas de transporte,
montagem e desmontagem, bem como material
e pessoal necessário à execução dos serviços.
Sanitários
químicos
confeccionado
em
polietileno, com identificação masculina e
feminina, higienização diária com veículo de
sucção, produtos químicos e materiais de
limpeza.
Grupo Gerador de 100 KVA'S, trifásico, 380/220
Volts, silenciado 80 DB a 5m de distância, chave
reversora, 04 cabos de 75 mm com 25 metros
cada.
Grupo Gerador de 180 KVA'S, trifásico, 380/220
Volts, silenciado 80 DB a 5m de distância, chave

Diária

40

R$

366,22

R$

14.648,80

Diária

120

R$

572,21

R$

68.665,20

Diária

120

R$

864,29

R$

103.714,80

Diária

25

R$

4.463,25

R$

111.581,25

Diária

30

R$

3.891,04

R$

116.731,20

Diária

25

R$

2.117,19

R$

52.929,75

Metro Linear

3.000

R$

32,04

R$

96.120,00

Metro Linear

3.000

R$

34,33

R$

102.990,00

Metro
Quadrado

3.000

R$

62,94

R$

188.820,00

Diária

500

R$

331,88

R$

165.940,00

Diária

16

R$

4.463,25

R$

71.412,00

Diária

16

R$

5.722,12

R$

91.553,92
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19

20

21
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reversora, 04 cabos de 95 mm com 25 metros
cada.
Grupo Gerador de 260 KVA'S, trifásico, 380/220
KVA'S Volts, silenciado 80 DB a 5m de distância,
chave reversora, 04 cabos de 95 mm com 25
metros cada.
Grupo Gerador de 450 KVA'S, trifásico, 380/220
Volts, silenciado 80 DB a 5m de distância, chave
reversora, 04 cabos de 200 mm com 25 metros
cada.
TRIO ELÉTRICO CARRETA- 150 mil watts de
potência no som, Composto de 01 mesa série Five
52x12x08, com 52 canais, 02 processador XTA, 04
processadores de efeito spx 990, 02 processador
de efeito lxp 15 ii, 03 quadra gate dn 514, 01
quadra gate mx 40, 04 guadra compressor mx 30,
01 quadra compressor mdx 4400, 04 compressor
160, 01 compressores 166, 06 equalizador 366
31 band, 01 aparelho cd, 01 aparelho de MD,
amplificadores de palco: 01 aparelho de baixo
hartke system 7000 completo, 01 aparelho de
teclado kba 300, 02 aparelho de guitarra jazz
chorus 120, 02 aparelho de guitarra JCM 900, 01
corpo de bateria, monitores de palco: 01sb 850
para bateria, 02 spot 222, 06 spot 440, 12 fones
psm
700, 02 power play de 06 canais
cada.Frente/fundo trio: 52 alto falantes de grave,
28 alto falantes de 12,24 driver 4400, laterais do
trio:40 alto falantes de grave, 32alto falantes de
médio
Grave,24
corneta4400,32
twits.
Potências:60 potências V8 ,28 potências
702.Microfones:03 mic. beta sm 58 PGX 24,01
mic. beta sm 58 lx4 s/ fio, 01 mic. Beta sm 58 lx
s/ fio,32mic.sm 58 ,24 mic beta sm 57,05 mic.sm
81 06 mic.betasm 58,02 mic.d112, 01 kit
mic/bateria q-3.direct box:20 direct box ativo,10
direct box passive. 40 garras, 40 pedestais
modelo girafa. Estrutura do trio: 01 cavalo
mecânico nl 340, carroceria com 23 mts de
comprimentos 3, 20 de largura, 3 eixos, 02 grupo
gerador 180 kva, composta ainda de camarim
com geladeira, ar condicionado, microondas,
circuito interno de TV, 02 banheiros, saídas de
emergencia.
OBSERVAÇÃO:
MOTORISTA
UNIFORMIZADO, MANUTENÇÃO MECÂNICA
PREVENTIVA E CORRETIVA, PNEUS, COMBUSTÍVEL
POR CONTA DA CONTRATADA.
Trio Elétrico tipo Pranchão Carroceria: montada
em “prancha baixa” com 15,00m de
comprimento, 3,20m de altura, palco principal
medindo 9,00m de comprimento por 4,80m de
largura, altura de 1,20m do chão e forrado com
grama sintética; Sistema de Iluminação: 01 mesa
de Iluminação, 12 Refletores PAR LED, 10
refletores 1500W; 4 movingbeam. Painel de led
com cerca de 12m² Sistema de Sonorização (3
vias): PA Frente e Fundo, 08 caixas de alta
linearray, 06 caixas de sub w2x18” (frente e
fundo);
Amplificadores
Laterais,
24
amplificadores compatíveis com o sistema;
Amplificadores frente e fundo, 26 amplificadores
compatíveis com o sistema; Sistema de AC, PAs
laterais: 8 caixas de alta linearray, 01 gerador com
capacidade mínima de 120 kva cada / 06 pontos
de AC de 120 v, 60 hz estabilizado no palco;
Consoles e periféricos: 02 consoles de mixagem

Diária

16

R$

7.438,76

R$

119.020,16

Diária

16

R$ 11.444,24

R$

183.107,84

Diária

16

R$ 33.188,31

R$

531.012,96

Diária

8

R$ 25.177,34

R$

201.418,72
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22

23

24

com equalização paramétrica de 52 canais, no
mínimo 12 auxiliares (mesa digital) / 04
equalizadores estéreo / 4 equalizadores 31
bandas estéreos / 02 divisores / 06 vias estéreos /
02 compressores quádruplos / 02 compressores
duplos / 03 quadri-gate / 02 processadores digital
/ 01 DVD player com leitura para MP3;
Monitores: 08 monitores de voz com 01 falante
de 15” / 01 monitor de bateria com 02 falantes de
15” / 02 Monitores para percussão com 01 Auto
falante de 15” / 02 Amplificadores para Guitarra /
01 Amplificador para Teclado. OBSERVAÇÃO:
MOTORISTA UNIFORMIZADO, MANUTENÇÃO
MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, PNEUS,
COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA.
Mini Trio Elétrico: Com sonorização de 60 graves
com amplificação e periféricos compatíveis,
monitores com 08 vias de monitores, mesa digital
ou analógica de no mínimo 24 canais, iluminação
cênica básica, microfonação, pedestais, cabos de
áudio, geração de energia compatível, com
combustível para o caminhão e geradores de
energia.OBSERVAÇÃO:
MOTORISTA
UNIFORMIZADO, MANUTENÇÃO MECÂNICA
PREVENTIVA E CORRETIVA, PNEUS, COMBUSTÍVEL
POR CONTA DA CONTRATADA.
SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE: PA LINE
ARRAY 02 consoles digitais com 48 canais por 32
saídas auxiliares Mix Rack, Sistema de som line
array, Side duplo com 24 caixas de som Line
Array, 24 caixas de Sub SB 850, T18 ou SB 218; 16
monitores SM 400 01 sub com 02 auto falantes
de 18 polegadas para bateria; Sistema de fone
completo – 16 fone monitor; 04 In Ear PSM 900;
40 pedestais girafa e garras; 40 microfones –
SM58 – SM57 –Microfones de tons 604 -SM91; 02
microfones sem fio uhf Beta; 30 praticáveis
pantográficos de 2m x 1m com rodizios; 02
sistemas de contra baixo com cabeçote 450w
caixas original 4X10 e caixa 15” original; 03 cubos
de guitarra 120 Watts; 01 multicabo de 110 m e
56 vias espaguetadas; Cabos e extensões
compatíveis e suficientes para ligação do sistema
de DELAYe grande porte com no mínimo2 torres,
montadasem estruturas metálicas de box truss
q30, de04 a 06 mts de altura por a 05 mts de
largura, em forma de travede gol, com sistema de
sonorização com 04 caixas de frequencia altas e
02 de freqüência baixas, com cabos para ligação
de todo o sistema de sonorização e sistema de
A/C, contendo cabos para interligar o sistema de
delay, com recursos técnicos para recebersinal de
áudio, sistema subsnake para troca simultânea de
bandas no palco.
SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE: 01 consolermix
digital 32 canais, com conversor digital, para o PA
Multi cabos compatíveis 01-consoler mix digital
32 canais, com onversor para o Palco Periféricos:
Compressores, Gates, processadores de efeito,
equalizadores, crossovers PA Flay contendo 32
sub graves, caixas acústicas de médio graves na
proporcionalidade, altas frequências contendo
Drives e twiters, proporcionais a configuração das
caixas de baixas e médias frequências acima
citadas Monitores, spots, side, Amplificação para
monitores e PA, pedestais, Cubos e

Diária

16

R$ 17.166,36

R$

274.661,76

Diária

16

R$ 25.177,34

R$

402.837,44

Diária

16

R$ 13.733,09

R$

219.729,44
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26

27

28

30

Belmonte

amplificadores de retorno para guitarra valvulado
e contra baixo, microfonação específica para voz
e instrumentos musicais, cabos de áudio, cabos
de a/c. Todos os itens acima citados deverão
compor um sistema eficiente para atender a
shows musicais de médio porte.
SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE: 01
consolermix digital de no mínimo 24 canais, com
conversor digital, para o PA
Multi cabos
compatível 01 consolermix de no mínimo 24
canais, com conversor para o Palco Periféricos:
Compressores, Gates, processadores de efeito,
equalizadores, crossovers P.A Flay contendo 16
sub graves, caixas acústicas de médio graves na
proporcionalidade, altas frequências contendo
Drives e twiters, proporcionais a configuração das
caixas de baixas e médias frequências acima
citadas Monitores, spots, side, Amplificação para
monitores e pa, pedestais, Cubos e
amplificadores de retorno para guitarra valvulado
e contra baixo, microfonação específica para voz
e instrumentos musicais, cabos de áudio, cabos
de a/c. Todos os itens acima citados deverão
compor um sistema eficiente para atender a
shows musicais de pequeno porte.
SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE TIPO REUNIÃO:
Sonorização de pequeno porte para reunião: 04
Caixas de som amplificadas e processadas 600W
RMS cada, com tripé, 01 Mixing Console com no
mínimo 12 canais de entrada 04 subgrupos 04
vias auxiliares 04 bandas de equalização filtro de
graves, 01 Microfone sem fio para voz com
frequência de trabalho selecionável e faixa de
operação em UHF, 04 Microfones com fio, 01
Aparelho para sonorização ambiente, cabos e
conexões para ligar todo o sistema, 01 Operador
técnico.
PROJETOR DE MULTIMIDIA PEQUENO PORTE
PARA REUNIÃO: Projetor de multimidia para
reprodução em ambiente fechado com tela de
projeção de 1,80x2,40m.
PAINÉIS DE LED - Painéis de LED para transmissão
de vídeo, com resolução mínima de 06 mm,
outdoor, medindo mínimo de 12 m² cada,
acompanhado de processador de vídeo e demais
acessórios para seu perfeito funcionamento,
incluindo, caso necessário, estrutura de alumínio
modelo Q30 para confecção de suportes para os
painéis;
CAPTAÇÃO DE IMAGENS E TRANSMISSÃO
SIMULTÂNEA – Captação de imagens através de
29 câmeras e drones e produção de vídeo
institucional do evento, transmissão ao vivo de
eventos em painéis de Led.
ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE:28Refletores
PAR 64 foco 05; 18 Refletores PAR LED com leds
de 03 watts; 08 Refletores Elipsoidal de 25º a 50º
e potência mínima de 750 watts; 06 Mini Brut
com o mínimo de 04 lâmpadas DWE cada; 02
máquina de fumaça com controle externo; 02
Rack Dimmer de 12 canais (4000 kw); 08 Moving
Light spot com potência mínima de 700 watts e
modelos iguais; 08 moving Bean (lâmpadas de
300w, 700w ou maior potência) de modelos
iguais; 08 Estrobo de 3000 watts; 01 mesa de
iluminação com 2048 canais; gelatinas de

Diária

16

R$

6.866,55

R$

109.864,80

Diária

30

R$

3.433,27

R$

102.998,10

Diária

30

R$

2.288,85

R$

68.665,50

Diária

20

R$

8.010,97

R$

160.219,40

Hora

100

R$

915,54

R$

91.554,00

Diária

16

R$ 11.444,24

R$

183.107,84
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32

33

34

35

36
37

38

39

40

41

variadas cores.
ILUMINAÇÃO CÊNICA MÉDIO PORTE: Estrutura de
treliça de alumínio q30 medindo 8m x 4m, 04sleve bloc, 04-pau de carga, 04 – talhas, 04sapatas 70cm x 70cm, 200-parafusos, 20- cintas 2
toneladas, 16-lâmpadas pa 64, 02-mini bruti 06
lâmpadas, 04- movielight, 08-movie spot 575, 0931 wash 575, 16-canhão par led 3w, 6-ribaltas, 16ACL, 13-ETC, 02-Strobo 3000W, 02-canhão
seguidor, 01-maquina de fumaça fog 3000 w,01mesa compatível com a estrutura acima citada
01-rack hpl, Todos os itens acima citados deverão
compor um sistema eficiente para atender a
shows musicais de médio e porte
ILUMINAÇÃO CÊNICA PEQUENO PORTE: 10- cintas
2 toneladas, 12-lâmpadas pa 64, 02-mini bruti 06
lâmpadas, 08-movie spot 575, 09- wash 575, 12canhão par led 3w, 2-ribaltas, 16-ACL, 13- ETC,
01-Strobo 3000W, 01-máquina de fumaça fog
3000 w, 01-mesa compatível com a estrutura
acima citada, 01-rack hpl Todos os itens acima
citados deverão compor um sistema eficiente
para atender a eventos institucionais, culturais e
sociais de pequeno porte.
Serviço de Buffet para Camarins - Atendimento
para 01 camarim, com média de 10 pessoas por
dia de evento, 6 variedades entre salgados, bolos,
folhados, doces e biscoitos. Bebidas: café, água,
dois tipos de sucos naturais, dois tipos de
refrigerante. Duas horas de duração.
Segurança - Profissional habilitado a efetuar
atividades relacionadas aos serviços de segurança
desarmada, uniformizado e com registro na
Secretaria de Segurança Pública ou órgão
equivalente. Devidamente uniformizados.
Cordeiro - Profissionais responsáveis pela
condução do trio elétrico no circuito com a total
segurança mantendo o folião numa distância
considerável sem que haja acidentes durante o
percurso;
Banda de reconhecimento local (âmbito
municipal), consagrada pelas mídias e público
local. Os cachês devem ficar no máximo até o
valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais).
Passagem aérea em vôo regular.
CARRO EXECUTIVO COM MOTORISTA - Carro
executivo para até 04 (quatro) pessoas, vidros
escuros e ar condicionadoem perfeito estado de
conservação. Abastecimento por conta da
contratada.
EQUIPE DE CARREGADORES – Pessoal para
auxiliar as bandas na organização de
equipamentos no palco e trio, auxiliar a produção
nas montagens das estruturas.
PRODUTOR DE EVENTOS – Profissional
responsável por toda produção do evento,
indicado para orientar e acompanhar a
montagem e desmontagem das estruturas,
organizar eventos de modo geral, recepcionar e
orientar a produção dos artistas com informações
pertinentes aos eventos.
PRODUTOR AUXILIAR – Profissional subordinado
ao produtor de eventos, auxiliador nas atividades
durante os eventos, entre elas a organização e
preparação dos locais dos eventos, verifica o
funcionamento dos equipamentos e recursos a

Diária

16

R$

8.010,97

R$

128.175,52

Diária

20

R$

5.722,12

R$

114.442,40

Pessoa

500

R$

68,67

R$

34.335,00

Diária

400

R$

343,33

R$

137.332,00

Diária

200

R$

228,88

R$

45.776,00

Banda

15

R$ 17.166,36

R$

257.495,40

Passagem

50

R$

2.059,96

R$

102.998,00

Diária

25

R$

1.716,64

R$

42.916,00

Diária

100

R$

206,00

R$

20.600,00

Diária

50

R$

3.318,83

R$

165.941,50

Diária
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2.059,96
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102.998,00
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serem utilizados nos eventos, verificação dos
serviços de programação visual, dentre outros.

VALOR TOTAL GERAL (cinco milhões, oitocentos mil reais e vinte e dois centavos)

R$ 5.800.000,22
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