
GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 

ANEXO V 
PROPOSTA PADRONIZADA 

A Prefeitura Municipal de Farias Brito, Estado do Ceará. 
Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei n° 
8.666/93 e Lei n° 10.520/2002, bem como às cláusulas e condições da modalidade Pregão n° 2019.1 0.24.1. 
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 I, caso sejamos 
vencedor(es) da presente Licitação. 
Objeto: Contratação de serviços a serem prestados na locação de estrutura para diversos eventos a serem 
realizados no Município de Farias Brito/CE, conforme especificações apresentadas a seguir. 

Item Especlflcaçllo Unidade Quanti dade Valor Unitário 

PALCO Locaçlo de palco com estrutura de alumlnio e 
made1ra, com p1so em estrutura metálica. revestido com 

1 compensado de 18mm. com as dlmensOes mlmmas de 
Diária 3 12 00x8.00m. 9.50m de pê direito. com p1so regulével de 

1 SOm a 2,20m de altura (opcional), com cobertura com duas 
quedas de égua e fechamento mfenor 

GERADOR DE ENERGIA Locaçllo de Gerador móvel, com 

2 
capactdade mln1ma de 250 KVA, tnféslcos tensêo 220/11 O 

D1ána 3 
VAC 60 Hz. Incluindo os ServiÇOS de transporte e 
abasteCimento ........__ 
SISTEMA DE SONORIZAÇÃO (SOM/GRID) Locação de 
equ1pamento de sononzaçao PA hne array stêreo, contendo 
duas consoles digitais de 48 canais, com técn1cos 

3 capacitados para manuse1o e manutençlo do equipamento, Diéna 3 
com gnd 030 de d1mensOes mlmmas de 9,00x7 00x5,00m 
(LxPxA) inciutndo os serviços de loglstlca do material, 
montagem e desmontagem 

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO Locaçlo de sistema de 
tlum1naçlo composto no mln1mo de 01 mesa de llum1naçlo 

4 dlg1tal de 24 canais, 20 par leds, 08 moving, 01 máquina de Diária 3 
fumaça e 02 set llght, com operador capacitado para 
manuseto e manutençlo do equipamento 

Total Geral 

Valor Total da Proposta R$ ..................... (. .......................................................... ) 

Proponente: ...................................................................................................................... . 
Endereço: ........................................................................................................................ .. 
CNPJ/CPF: .. .. ....................................................................................................................... .. 
Data da Abertura: ....................................... . 
Horário: ................................................... .. 
Prazo de Execução: Conforme Edital. 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias 

Data· .......................................................... . 

Assinatura do Proponente 

CNPJ N° 07.595.572/ 0001-00 
Rua Jos6 Alves Pim ente l, 87 - Centro - CEP. 63.185-000 - Tel: (88) 3544 1223 

Valor Total 

32 


