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A Prefeitura Municipal de Farias Brito, Estado do Ceará, 
Pelo presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da 
Lei n° 8.666193 e Lei n° 10.52012002, bem como às cláusulas e condições da modalidade 
Pregão n°2018.05.21.1. 
Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação. 
Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços especificados no Anexo 1, 
caso sejamos vencedor(es) da presente Licitação. 
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Objeto: Contratação de serviços a serem prestados na produção e realização do XXII Festival 
de Quadrilhas do Município de Farias Brito/CE, conforme especificações apresentadas a seguir. 

Item  Especificação Unid. Qtde. Valor Unitário Valor Total 
0001 PALCO: Locação de palco com estrutura de alumínio e madeira, com piso 

em estrutura metálica, revestido com compensado de 18mm, com a 
dimensões mínimas de 12,00x8,00m, 9,50m de pé direito, com piso Diária 3 4.000,00 12.000,00 
regulável de 1,50m a 2,20m de altura (opcional), com cobertura com duas  
quedas de água e fechamento inferior.  

0002 SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE (SOM/GRID. 
Locação de equipamento de sonorização PA line array stéreo, contendo  
duas consoles digitais de 48 canais, com técnicos capacitados para 

Diária 3 3 800 00 11 400 00 manuseio e manutenção do equipamento, com grid Q30 de dimensões 
mínimas de 9,00x7,00x5,00m (LxPxA), incluindo os serviços de logística do 
material, montagem e desmontagem. 

0003 SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE (SOM): Locação de 
equipamento de sonorização PA line array stéreo, contendo 04 lines e 0 3 1  
subs por lado, com técnicos capacitados para manuseio e manutenção do Diária 3 1.673,001 5.019,00 
equipamento, incluindo os serviços de logística do material, montagem 1 desmontagem.  

0004 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE: Locação de sistema d 
iluminação composto no mínimo de 01 mesa de iluminação digital de 24 

Diária 3 2.700 ,000 8 100 00 canais, 20 par Ieds, 08 moving, 01 máquina de fumaça e 02 set light, comi 
operador capacitado para manuseio e manutenção do equipamento.  

0005 GERADOR DE ENERGIA: Locação de Gerador móvel, com capacidadei  
mínima de 250 KVA, tilfásicos, tensão 2201110 VAC, 60 Hz, incluindo os Diária 3 2.500,00 7.500,00 
serviços de transporte e abastecimento.  

0006 ORNAMENTAÇAO DO LOCAL DO EVENTO: Serviços de ornamentação  
do local do evento com a utilização de balões, bandeirolas, metalon, tecido 
(juta, chita, etc.), chapéus de palha, tinta látex, fita, arame, cola, dentre  
outros materiais para caracterizar o evento com o tema das festas juninas Serviço 1 6.000,00 6.000,00 
(A ornamentação será realizada no primeiro dia do evento, sendo  
obrigatória a realização de manutenção e reparos da mesma nos demai. 
dias, se necessário.)  

0007 Contratação de atração musical regional de pequeno porte com estik 
musical principal forró, com duração mínima de duas horas de show. Cachê 3 1 680 00 5 040 00 

0008 Contratação de atração musical regional de médio porte com estilo musica 
principal forró, com duração mínima de duas horas de show. ' Cache 3 . 5 00000 15 000 00 

Total: 70.059,00 

O valor máximo global admitido para esta contratação é de R$ 70.059,00 (Setenta Mil e Cinquenta e Nove Reais), de 

acordo com o supracitado Plano de Trabalho e pesquisas de preços realizadas pelo Setor de Compras do Município 

de Farias Brito com empresas atuantes na região no ramo do objeto licitado. 

Prazo de Execução: Conforme Edital. 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias 

QUALIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO: 

NOME: Gustavo Ramos Novaes 

NACIONALIDADE: Brasileiro 

ri 2245.8i 310Ó01 -2O 
ESTADO CIVIL: Casado 
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PROFISSÃO: Empresário (Sócio) 

ENDEREÇO: Rua Valdemar Menezes 1019 

INSCRIÇÃO NO CPF: 769.469.324-04 

FARIAS BRITO-CE, 05 de JUNHO de 2018 
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