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CONS TRUSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRE4I 

PROPOSTA CONSOLIDADA 	
. 

i 
FLW c 

A Prefeitura Municipal de Farias Brito, Estado do Ceará. 	 \ 

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei n ° .6J.93( 
e suas alterações posteriores, bem como às cláusulas e condições da modalidade Pregão n° 2017.12.01.2. 

Declaramos ainda que, após a emissão dos documentos relativos à habilitação preliminar, não ocorreu fato que 
nos impeça de participar da mencionada licitação. 

Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar/fornecer os serviços ou mercadorias cotados abaixo, 
caso sejamos vencedor(es) da presente licitação. 

Objeto: Contratação de serviços especializados a serem prestados na produção e rea1izaço do evento de 

Confraternização dos Funcionários Públicos Municipais de Farias Brito/CE, conforme especificações apresentadas a 
seguir 

-j;; 
- 

Especificação Unid. Qtde. Valor Unitário Valor total 

SISTEMA DE SQNORIZAÇÃO: t.ocaço com montagem e R$ 2.900,00 R$ 2.900,00 
desmontagem de Sistema de Sonorização profissional de dois mil e dois mil e ._..1 

- 

médio porte Diária 
novecentos reais novecentos reais 

Contratação de atração musical regional de pequeno porte, R$ 1.400,00 R$ 2.800,00 
com estilo musical principal forró, com duração mínima de 02 um mil e dois mil e 2 (duas) horas de show. quatrocentos oitocentos reais 

- 
reais 

SERVIÇOS DE BUFFET: Com disponibilização de todos os R$ 25.800,00 R$ 25.800,00 
materiais e serviços necessários no local do evento. Sendo o vinte e cinco mil vinte e cinco mil 
seguinte: 100 (cem) mesas com tampões, 200 (duzentas) e oitocentos reais e oitocentos reais 
toalhas da mesa, 1000 (mil) cadeiras com capas, 100 (cem) 

jarras, 100 (cem) porta salgados, serviços de garçons e 

copeiras. Alimentos a serem servidos: 15.000 (quinze mil) 
3 

salgadinhos fritos na hora do evento (coxinha, bolinha de 
Serviço 1 

queijo, enroladinho de presunto e queijo, rissoles de carne e 

pastel, dentre outros) e salgadinhos de forno (empada, 
pastel, 	quiche, 	lolita, 	tortinFia, 	dentre 	outros). 	Bebida: 

Refrigerantes 	de 	diversos 	sabores. 	Total 	estimado 	de 

participantes: Aproximadamente 1.000 (mil). 

zi— 	 TOTAL R$31.500,00 

Valor Total da proposta: R$ R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais) 

Proponente: CONSTRUSERV CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME 
Endereço: Rua Márcio Nogueira, n2 118, bairro Areias 1, CEP: 63.508-070 - Cidade de Iguatu - Estado Ceará. 

CNPJ/CPF: 24.637.108/000158 

Data de Abertura: 18/1212017 

Hora da Abertura: 13:00 hs , L»' 

Prazo de Execução: Conforme Edital. 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

Iguatu Ceara, 18 de Dezembro de 2017. 

Antonio Italo Luciano Farias 
RG. 2002029018444 
CPF. 61 5.891 .87334 

End.: Rua Márcio Nogueira, n2 118, bairro Areias 1, na Cidade de Iguatu, Estado do Ceará, CEP 63.508-070 

CNPJ.: 24.637.108/0001-58 Email.: construserv2016@hotmail.com  Fone: (88) 9.9621-8330. 


