
⑤ SECRETARIA MUNICIPAL
DE FINANCAS - SEFIN

AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS NO 63/2023

O Município de Tianguá, através do Setor de Compras, Cotação dc Preços c Cadastro dc Prestaclorcs dc
Serviços c Fornecedores torna público para conhecimento de interessados, quc estar:í recebendo, cm até 5 (cinco)
dias corridos após esta publicação, cotações de preços para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES
A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE FINALIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE DE TIANGUÂ - CE, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, CONFORME
DISPOSIÇOES CONTIDAS EM ANEXO, visando a formação dc orçamento estimado. Tiangu:í-CE 15
de março dc 2023. Joclson Max da Salva Amaral-- Encarregado do Setor dc Compras

MODELO DE PROPOSTA A SER APRESENTADA

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA (a proposta dc preços deverá vir com o papeltimbrado da empresa)

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA
Interessado: Secretaria Municipalde Finanças

]evel4suportar no mínimo 140kg
Locação de mesa dc plástico, 70x70x70cm(altura x largura x

}mprimento), na cor branca, de polipropileno, carbonato c
aditivo com anta uv as dimensões podem variar cm até logo
:crtificação do inm

Locação de tenda ílormato de pirâmides --lO x 15 m: pirâmides
Je IOm x 15m cobertura cm lona tipo night&day com
nontagcm e desmontagem

Disciplinadores: locação de disciplinadores, com montagem c
desmontagem, em estrutura metálica galvanizada tipo cano ou
metalon, com três metros de cumprimento por llp de altura
Locação dc õbanheiro (químico padrão: cabina sanitária
química, individual e portátil. Confeccionada em polietileno
dc alta densidade resistente c lavável
Locação dc gerador dc energia: locaçõcs dc grupo gerador
nóvcl, com capacidade mínima dc 180kva, trifásicos, tensão

440/380/220/110 vac, 60hz
Locação de sonorização de grande porte com: locação com
rnontagcm c desmontagem dc 02 pa line4 vias 02 -- mesas
digital m7-48 canais com espanção 24 -- caixas acústicas dc
lub com 2 altos falantes 18po12000 watts
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  EMPRESA:
   
  TELEFONE: ( ) /( ) E-MAIL:
  END:N'

  BAIRRO/LOCALIDADE: CEP: CIDADE:
ESTADO:

ITEM I $É IIã IêI;IIIIRESPECIFICAÇÁdBI :g:g%Il1111$'11gI':; UND 1: ;: Q'rD
VALOR
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VALOR
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Locação dc toalha de mesa(tamanho 3 metros x 1,5 melro)
lEGação dc arranjo dc mesa retztngular baixo(artificial),
icdindo Im de diâmetro, pam o meio da mesa
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Locação dc cadeira plástica: cadeira 50x50x90cm(altura x
largura x comprimento), na cor branca, sem l)raça,
mpilh:ível, de polipropileno, carbonato e aditivo com anta u\
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SECRETARIA MUNICIPAL
DE FINANÇAS - SEFIN

1 o

Locação de sonorização de médio porte com: locação com
montagem c desmontagem dc 02 pa linc4 vias o2 -- mesas
digital yamaha ls9-24 canais com cxpanção 24 -- caixas
acústicas dc sut) com 2 altos lalantcs 18po1 1000 watts

Locação de sonorização pequena porte com: locação cona
montagem e desmontagem dc sistema sonorização
profissional para pequenos eventos, palestras, cm ambientes
fechados ou abertos, com no mínimo OI mesa dc som com 16
canais
Locação de estrutura de palco dc médio porte, medindo 10 x
5 com estrutura de ferro galvanizado c piso de madeira com
carpete na cor preta, com l metro dc altura do chão ao piso c
5 metros do í)iso ao teta, com cobertura
Locação dc estrutura de palco dc pequeno porte, medindo 5 x
5 com estrutura dc ferro galvanizado c piso dc madeira com
carpete na cor preta, com 0,60 metros de altura do chão ao
iso. com cobertura

Locação de telão: locação com montagem e desmontagem de
sistema dc vídeo composto de OI melão dc 200 polegadas,
estrutura dc sustentação cm ferro, 01 (um) projctor de 5000
iinsilumcns, com transmissão simultânea com câmara digital,
.g)!!!çgl!!Wmcntos de transmissão
Locação de arranjo de coluna dc frente para lateralcom Horas
naturais medindo 0.80 x 0.80mt

Locação de arranjo de coluna dc frente para lateralcom cores
tificiais medindo 0.80 x 0,80mt

Serviço de decoração com balões - arco grande decorado
;00 balões. número 07. dc cores sortidas

Serviço de decoração básica - serviços dc ornamentação para
realização dc eventos ou festas utilizando 25 metros dc

malhas dcconitivas em cores variadas
Serviço de decoração com balões - cores variadas
Serviço com arco dc balão - cores variadas
Decoração dc mesa de autoridades - contendo toalha
(2,70xl,60) e cobre mancha, arranjq1lord.
Locação de colunas decorativas com
Locação dc decoração de mesa clc
(2,70xl,60), ç!!blgmgycha e arrgnio moral
Locação de toalhas dc mesa tamanho 1,60xl,60
Locação dc cobre manchas tamanho 0,75x0,75
Locação dc painéis dc decoração - redondo - 2,10xl,50
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Importa o presente orçamento no valor total de R$ (por extenso)

Todas as despesas dos serviços deverão ser consideradas, tais como fretes, disponit)ilizttção de
softwares, seguros, contribuições sociais e demais despesas com pessoalc outras que possam

incidir, bem como taxa de administração, lucro etc.
Prazo de início dos serviços: 02 dias após a ordem de serviços.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
Locale data. de de 2023.

Carimbo e Assinatura
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④"w"⑤ SECRETARIA MUNICIPAL
DE FINANCAS - SEFIN

OBS: Mais informações poderão ser obtidas através do Selar de Compras da I'refeitura
Municípalde Tianguá pelo e-mail: ÇQ pE!!!@jtjg!!gy!!=çç:gg!:br e Fine:(88) 3671-2288.

Tianguá-CE, 15 de março de 2023

JOELSON MAX DA SALVA AMAliAL
Encarregado do Setor de Compras
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SOLICITAÇÃO DE DESPESA N'. 2702202303SCSA

UNIDADE ORÇAMENTARIA
06
0601
0601.10 122 0007 2.039 - Manutenção das Atividades

da Secretaria de SaúdeDOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

3.3.90.36.00 - Outros serv
física

3.3.90.39.00 - Outros serv.
jurídica

Recurso Próprio

De terceiros de pessoa
ELEMENTO DE DESPESA De terceiros de pessoa

FONTE DE RECURSO

1. 0BJETO
A presente solicitação tem por objetivo a prestação de serviços Inerentes à realização de
eventos de finalidade da Secretaria Municipalde Saúde de Tlanguá - CE, com fornecimento
de infraestrutura, conforme disposições contidas em anexo.

2. JUSTIFICATIVA
Considerando a crescente demanda por serviços relacionados ao suporte logístico e
operacional a diversos eventos da Secretaria Municipal de Saúde de Tianguá - CE e que
esses serviços não se constituem em atividade fim da Instituição, aliado à falta de estrutura
própria para realiza-los
Faz-se necessária a presente solicitação para atender a demanda da Secretaria Municipal
de Saúde de Tianguá CE a cerca da realização de eventos

3. PRAZO DE ENTREGA
A prestação dos sewiços será de forma imediatamente a contar do recebimento da ordem
de fornecimento emitida pela secretaria, observando rigorosamente as especificações
contidas no instrumento convocatória, no termo de referência e observações constantes de
sua proposta

4. FISCAL DE CONTRATO
Ronaldo Escórclo de Brito Júnnior. Portaria de no 04, de 13 de novembro de 2019

5. DAS ESPECIFICAÇOES E QUANTITATIVOS DO OBJETO

ITENS ESPECIFICAÇOES IJNI) l SAIJDE QTI) TOTAL

l Locação dc toalha de mesa(tamanho 3 melros x 1,5
Retro)

Scrv 1()  
locação de arranjo dc mcsil retangular baixo (artificial),
[nedindo Im de diânlctro. parto meio da ]]csa

scrv 4() 4()
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Locação de cadeira plástica: cadeira 50x50x90cm (altura
x largura x comprimento), na cor branca, scm braço,
cmpilhávcl, dc polipropílcno, carbonato e aditivo com
.nti uv deverá suportar no mínimo 140k

Locação dc mesa dc plástico, 70x70x70cm (altura x
largura x comprimento), na cor branca, de polipropileno,
carbonato c aditivo com anta uv as dimensões podem
variar em até 10% certifiçqç$Q çlg ipp
Locação de tenda formato de pirâmides --lO x 15 m
pirâmides dc 10m x 15m cobertura em lona tipo
night&dav com montagem e desmontagem
Disciplinadores: locação de disciplinaclorcs, com
montagem c desmontagem, em estrutura metálica
galvanizada tipo cano ou metalon, com três metros de
cumprimento por Im de altura
Locação dc banheiro cluímico padrão: cabina sanitária
química, individual c portátil. Confeccionada em
polietileno de alta densidade resistentqe lavável
Locação dc gerador dc energia: locaçõcs dc grupo
gerador m(3vcl, com capacidade mínima de 180kva,
trifásicos. tensão 440/380/220/110 vac. 60hz

l Locação dc sonorização de grande porte com: locação
com montagem e desmontagem dc 02 pa line4 vias 02
mesas digital m7-48 canais com cspanção 24 -- caixas
acústicas de sub com 2 altos falantes 18po1200Qwg!!!
Locação de sonorização de médio porte com: locação
com montagem c desmontagem de 02 pa line4 vias 02
mesas digital yamaha ls9-24 canais com expanção 24 --
caixas acústicas de sub com 2 altos hilantes 18po1 1000
watts

Locação dc sonorização pequena porte com: locação com l
montagem c desmontagem dc sistema sonorização l
profissional para pequenos eventos, palestras, cm
ambientes lbchados ou abertos, com no mínimo 01 mesa
dc som com 16 canais
Locação de estrutura dc palco de médio porte, medindo
10 x 5 com estrutura de ferro galvanizado c piso de
madeira com carpete na cor preta, com l metro dc altura
do chão ao piso e 5 metros do piso ao teta, com
cobertura

Locação dc estrutura de palco dc pequeno porte,
medindo 5 x 5 com estrutura dc ferro galvanizado c piso
dc madeira com carpete na cor preta, com 0,60 metros de

l altura do chão ao osso. com cobertura
Locação dc talão: locação com montagem e
desmontagem dc sistema de vídeo composto dc 01 melão
dc 200 polegadas, estrutuni de sustentação em ferro, OI
(um) projetor de 5000 ansilumens, com transmissão
simultânea com câmara digital, com equipamentos de
Ininsmissão
Locação dc arranjo de coluna de frente para lateral com
llorcs naturais medindo 0.80 x 0.80mt

Locação dc arranjo de coluna de frente para latcralcom
flores artificiais medindo 0,80 x 0,80mt
Serviço de decoração com balões - arco grande decorado
com 300 balões, número 07, de cores sortidas l
Serviço dc decoração básica - serviços dc ornamentação l
para a realização de eventos ou festas utilizando 25
metros de malhas decorativas em cores variadas
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com balões - cores variadasde d
com arco de balão - cores variadas

Decoração de mesa de autoridades contendo toalha
r2.70xl.60) e cobre mancha. arranjo flora
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l Locação de colunas decorativas com arranjo floral
Locação dc decoração de mesa de refeição - contendo
toalha(2,70xl,60): çgblç mancha e arranjo floral
+:pçqçilp qç toalhas de mesa tamanho 1,60xl,60
Locação de cobre manchas tamanho 0,75x0.75

l Locação de painéis de decoração - redondo - 2,10xl,50
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Tianguá, 27 de Fevereiro de 2023
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ESTUDO PRELIMINAR SIMPLIFICADO DE CONTRATAÇÃO

Prefeitura Municipal de Tianguá
Secretaria Municipal de Saúde

1. 0BJETO

A presente solicitação tem por objetivo a prestação de serviços inerentes à realização de
eventos de finalidade da Secretaria Municipalde Saúde de Tianguá CE, com fornecimento
de Infraestrutura, conforme disposições contidas em anexo

2. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO

Considerando a crescente demanda por sewlços relacionados ao suporte logístico e
operacionala diversos eventos da Secretaria Municipal de Saúde de Tianguá - CE e que
esses serviços não se constituem em atividade fim da Instituição. aliado à falta de estrutura
própria para realiza-los.
Faz-se necessária a presente solicitação para atender a demanda da Secretaria Municipal
de Saúde de Tianguá CE a cerca da realização de eventos.

3. EXISTE ALGUMA EXIGÊNCIA ESPECÍFICA EM PARTICULAR A RESPEITO DE
DOCUMENTAÇÃO PARA ASSEGURAR O SUCESSO DA LICITAÇÃO DE FORMA
LEGAL E EFICIENTE?

NAO

SIM

3.1. CASO EXISTA ALGUMA EXIGÊNCIA ESPECÍFICA EM PARTICULAR A RESPEITO
DE DOCUMENTAÇÃO PARA ASSEGURAR O SUCESSO DA LICITAÇÃO DE FORMA
LEGAL E EFICIENTE, QUAL OU QUAIS SERIAM?

Não há observações para o presente processo

4. JUSTIFICATIVA DA REFERÊNCIA DAS QUANTIDADES A SEREM LICITADAS

Os quantitativos solicitados foram definidos tomando como base a estimativa de unidades
de saúde a serem arborizadas.

5. EXISTE ALGUMA OBSERVAÇÃO QUANTO A FORMA E PRAZO DE ENTREGA DOS
ITENS A SEREM LICITADOS.

A prestação dos serviços será de forma imediatamente a contar do recebimento da ordem
de fornecimento emitida pela secretaria, observando rigorosamente as especificações
contidas no Instrumento convocatória, no termo de referêRqá e observações constantes de
sua proposta. .J,./



④
6. EXISTE ALGUÜÁ OBSERVAÇÃO ESPECIFICA QUANTO A FORMA DE
PAGAMENTO DOS ITENS LICITADOS?

O pagamento será realizado na proporção do fornecimento do produto solicitado, segundo
as ordens de fornecimento emitidas pela secretaria e até 30 (trinta) dias após o
encaminhamento da nota fiscal devidamente atestada pelo fiscal do contrato,
acompanhada das certidões de regularidade fiscale trabalhista do licitante vencedor, todas
atualizadas. observadas as condições das propostas.

7. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO COM QUAL/QUAIS FONTES DE RECURSO?

L!.J RECURSO PRÓPRIO L....J RECURSO ESTADUAL L....J RECURSO FEDERAL

8. EXISTE ALGUMA EXIGÊNCIA ESPECÍFICA QUANTO AS OBRIGAÇÕES A SEREM
EXECUTADAS PELA CONTRATADA OU PELA CONTRATANTE QUE DEVEM
CONSTAR NO CONTRATO, QUAL QUAIS SERIAM?

Não há observações para o presente processo

9. EXISTE FISCAL DE CONTRATO DEVIDAMENTE NOMEADO PARA FISCALIZAR O
CUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, DEVIDAMENTE NOMEADO
ATRAVÉS DE ATO/PORTARIA DE DESIGNAÇÃO?

Ronaldo Escórcio de Brita Júnnior Portaria Ro 04, de 13 de novembro de 2019

Declaramos para os devidos fins, a viabilidade para realização dos procedimentos a fim de
se obter a contratação para o presente objeto, conforme este estudo preliminar
simplificado

REPONSAVEL PELA ELABORAÇÃO

FISCAL DE CONTRATO

SECRETARIO 'h4UNICÍ

RONALDO ESCOK6idbE BRITO JUNNIOR
S ECRETARIA DE SAUDE

DE ACORDO

LIMA

DE SAÚDE DE TIANGUÁ


