
A PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
MONTAGEM DE EXPOSIQAO:
Montagem de painiis em PVC
sobre cavalete de ferro, tamanhos
variados em policromia, com
aplica?3o de fita dupla face,
totalizando ati 14 painiis, frente e
verso totalizando 28 painiis, alem
de plotagens na parade, totalizando
20 plotagens em adesivo no
formato 2 x 2m. Segue medida dos
Painiis: 01 painel 70 x 120cm; 01
painel 100 x 70cm; 01 painel 70 x
100cm;
12 painiis 100 x 90cm; 06 painiis

90cm;
painel 150 x 100cm; 03 paineis 90 x
130cm;
painel 100 x 50cm; 01 painel 390 x
250cm; 01 painel 90 x 100cm. A
empresa responsive! deveri
produzir, transportar, conservar e
instalar os paineis, alim de realizar
a manutengao quando solicitado
pela Secult.

R$ 29.265,96 R$ 87.797,882 1 UNID 335

01130 x

01

VALOR TOTAL DO LOTEI:TRES MILH6ES E QUINHENTOS E TRINTA E UWI MIL
REAIS___ __ R$

3.531.000,00
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LED PRODUgAO E EVENTOS

LED PRODUCAO EEVENTOSEMPRESA:

CNPJ: 28.739.764/0001-12
AVEN1DA PREFEITO CELSO ALVES PINHE1RO DA SILVA, N° 103, EDIFICIO REVI
CENTER, SALA 03, LOTE JARDIM FAZENDINHA.CENTRO/ LAURO DE FREITAS/BA

END:

E-MAIL: ledproducaoeeventos@amaiI.com

COTACAO DE PRECO

OBJETO: contrataÿao de empresa especializada em organizaÿao, planejamento, e execuÿao de
eventos culturais, educacionais, ccrimonias, esportivos e contrafaÿao de grupos para

atendimento de atividadcs das Secretarias municipals de Lauro de Freitas.

VALOR
DISCRIMINACAOITEM GAPRE SECULT UNID QUANT.

Valor unitirio Valor Total

AGUA MINERAL: Agua mineral natural,

condicionada em copo descartavel de

polipropileno de 200 ml. O produto

devera ter registro no Ministerio da Saude
e atender as Normas e / ou Resolu?oes
vigentes da Anvisa/MS. Acondicionados
em caixa protetora com 48 unidades.

1 R$ 30,00 R$ 90.000,001500 1500 CX 3.000

BALAIOS JUNINOS: Balaios Juninos (cestos

artesanais em cipo) contendo 2kg de

a?ucar, 2kg de aipim, 5 litros de
amendoim, 2cx de canjica, 2kg de
carima,lpc de fuba de milho, ldz de
laranja, 2 litros de leite de coco, 2 litros de
licor, 2 margarinas de 500g, lpc de
milharina,10 unidades de milho verde,
milho branco lpc de 500 gramas, 500g de
milho alho (para pipoca), 2 pacotes

mistura para bolo (sendo1de laranja e
um de chocolate), 03 unid. de coco seco,
1recipiente lacrado de pe de moleque e
lkg de tapioca e1litro de vinho tinto.
OBS: serao sorteados 2 (dois) balaios por

I

2 R$ 430,003 3 R$ 2.580,00UND 6

dia.

CENOGRAFIA PARA EVENTOS TIPO1-
EVENTOS INSTITUCIONAIS: Decoraggo nas

3 25 R$ 4.900,0025 UND 50 R$ 245.000,00

Avenida Prefeito Celso Alves Pinheiro da Silva, n® 103, Ediflcio Revi Center, Sala 03, Lote Jardim Fazendinha,
Centro Lauro de Freitas/Ba, CEP 42.702-580
E-mail: ledproducaoeeventos@gmail.com

Tel: 071 3364-0177
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ILED PRODugAo E EVENTOS
paredes do ambiente com malhas
coloridas, Pulpito em acrilico e ou

madeira, toalha de mesa retanguiar

(grande) rendada sobreposta e toalha de

mesa grande de cetim; arranjo de flores

para o centro da mesa.__
CENOGRAFIA PARA EVENTOS TIPO 2 -
CAMARIM E CAMAROTE: CENOGRAFIA

PARA EVENTOS TIPO 2 - CAMARIM E

CAMAROTE:

Decoragao nas paredes do ambiente com

malhas coloridas, toalha de mesa

retanguiar (grande) rendada sobreposta

em toalha de mesa grande de cetim,

espelho, 03 (tres) unidades de arranjos de

flores (para camarins e camarote), arara

(cabideiro para roupas), tabua e ferro de

passar roupas e 4 (quatro) unidades de

pufs quadrados (tamanho pequeno) e em

perfeito estado de conservagSo._

R$ 5.100,00 R$ 255.000,00UND 50r 25 25

COFFEE BREAK: Coffee break: para 100

pessoas - devera apresentar urn cardapio

que contemple alternadamente o

seguinte: suco, refrigerante, salgado,

biscoitos, dois tipos de frutas e pao delicia
com recheio. Todos os itens acima

deverao estar em recipientes

higienizados. Deverao estar incluidos
todos os materials necessarios tais como:

5 R$ 6.000,00 R$ 600.000,0050 50 UND 100

montagens da mesa, talheres, bandejas,
guardanapos, copos descartaveis e

servigo de produgao e pessoa de apoio.

CONFECgAO DE CAMISAS PARA
EVENTOS:Confecgao camisa para eventos

em poliester sem manga, nas cores
variadas, conforme solicitagao, tamanhos:
P, M, G e EG;contendo duas impressoes:

uma da logo do evento e uma da logo da
prefeitura. Deverao ser apresentados 3
(tres) modelos de arte para entao ser
escolhido o modelo final e aprovado pela

SECULT/GAPRE_

6 R$ 30,00 R$ 30.000,00500 500 UND 1.000

Avenida Prefeito Celso Alves Pinheiro da Silva, ne 103,Ediflcio Revi Center, Sala 03, Lote Jardim Fazendinha,
Centro Lauro de Freitas/Ba, CEP 42.702-580
E-mail; ledproducaoeeventos@email.com

Tel: 0713364-0177
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LED PRODUgAO E EVENTOS
CONFECgAO DE CAMISAS PARA EVENTOS:

Confecgao camisa para eventos 100%

algodSo, sem manga, nas cores variadas a

serem definidas pela SECULT, tamanho P,

M,Ge EG, contendo duas impressoes:

uma da logo do evento e uma da logo da

prefeitura. Deverao ser apresentados 3

(tres) modelos de arte para entao ser

escolhido o modelo final e aprovado pela

SECULT/GAPRE_

R$ 38.000,00R$ 38,001.000500 500 UND7

CONFECGAO DE CAMISAS PARA EVENTOS:

Confecgao camisas para evento em

poliester, com manga, nas cores variadas

a serem definidas pela SECULT, tamanho

P,M, G e EG; contendo duas impressoes:

uma da logo do evento e uma da logo da
prefeitura. Deverao ser apresentados 3

(tres) modelos de arte para entao ser
escolhido o modelo final e aprovado pela

SECULT/GAPRE_

R$ 40,00 R$ 30.000,008 375 375 UND 750

CONFECgAO DE CAMISAS PARA EVENTOS:

Confecgao camisas para evento 100%

algodao, com manga, em cores variadas,
conforme solicitagao, tamanhos: P, M,G e

EG; contendo duas impressoes: uma da
logo do evento e uma da logo da
prefeitura. Deverao ser apresentados 3

(tres) modelos de arte para entao ser

escolhido o modelo final e aprovado pela

SECULT/GAPRE._

R$ 44,00 R$ 33.000,009 375 375 UND 750

CONTRATA£AO DE PALESTRANTE:
Disponibilizar servigos de profissional com

conhecimento espedfico para discussao
de experiences culturais, turisticas e afro-
brasileiras, na literatura e na cultura
negra, com o objetivo de incentivar o
habito da leitura, na promogao da difusao
do conhecimento, na informagio e no seu

desenvolvimento. A palestrante

contratada fica responsavel por chegar
ate o local sugerido pela SECULT e o
retorno da mesma, por conta propria,

assim como a sua alimentagao,

atendendo a diaria de 8 (oito) horas. O

10 R$ 7.000,00 R$ 49.000,004 3 UND 7

Avenida Prefeito Celso Alves Pinheiro da Silva, n« 103,Ediflcio Revi Center, Sala 03, Lote Jardim Fazendinha,
Centro Lauro de Freitas/Ba, CEP 42.702-580
E-mail: ledproducaoeeventos(5>gmail.com

Tel: 0713364-0177
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ILED PRODUCAO E EVENTOS
contratado fica responsavel por chegar

ate o local sugerido pela SECULT e o

retorno do mesmo por conta propria,

assim como despesas com sua

alimentagao, transporte, hospedagem e

passagem a£rea ida e volta_
EQUIPE DE PRODUgAO TIPO 1: Equipe ate

10 pessoas. Coordenar e dirigir a entrega

dos produtos a serem locados, bem como,

a distribuigao de logistica (transporte e

alimentos), a manutengao durante o

evento, a desmontagem de toda a

estrutura, conforme solicitagao da SECULT

atraves da SF (solicitagao de
fornecimento)._

R$ 6.800,00 R$ 272.000,0020 20 UND 4011

i
EQUIPE DE PRODUgAO TIPO 2: Equipe

acima de 10 pessoas. Coordenar e dirigir a

entrega dos produtos a serem locados,
bem como, a distribuigao de logistica

(transporte e alimentos), a manutengao

durante o evento, a desmontagem de

toda a estrutura, conforme solicitagao da

SECULT atraves da SF (solicitagao de
fornecimento)._

R$ 7.500,00 R$ 300.000,0012 20 20 UND 40

EXTINTORES DE INCENDIO C02 P6-
Compativel ao exigido pelo Corpo de
Bombeiros para assegurar o camarote,

camarim e barracas instaladas na

atividade.

13 R$ 150,00 R$ 15.000,0050 50 UND 100

LOCAgAO EXTINTOR DE AGUA: Locagao

de Extintor de Agua Pressurizada de 10
litros Locagao de Extintor de Agua
Pressurizada de 10 litros - (Compativel ao
exigido pelo Corpo de Bombeiros). Para

assegurar o camarote, camarim e

barracas instaladas na atividade

14 R$ 150,00 R$ 15.000,0050 50 UND 100

FORNECIMENTO DE GELO: tipo escama,
pacotes de 20Kg. Fica o contratado
responsavel em entregar o gelo no local
sugerido pela SECULT.

15 300 R$ 35,00300 UND 600 R$ 21.000,00

Avenida Prefeito Celso Alves Pinheiro da Silva, n® 103, Edificio Revi Center, Sala 03, Lote Jardim Fazendinha,
Centro Lauro de Freitas/Ba, CEP 42.702-580
E-mail; ledproducaoeeventos(S>gmail.com

Tel; 0713364-0177
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ILED PRODUgAO E EVENTOS
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE:

composto:01(um) refrigerante em lata

de I® qualidade sabores variados Cola

(com aroma natural e acidulante INS a

338) limao (com 2,5% no minimo de suco

natural de limao e acidulante INS a 330)

Guarana (com essencia natural de

guarana e acidulante INS a 330) e laranja

(com 8% no minimo de suco natural de
laranja e acidulante INS a 330). 01(um)

sanduiche com pao tipo hamburguer de

lOOg embalado individualmente. 02 (dois)

guardanapos em papel branco. 01(um)

achocolatado liquido em caixa de 200

ml;a) As proposes diarias de
refrigerante serao Sabor cola - 40% -
Sabor limao - 20% - Sabor guarani - 20% -
Sabor laranja - 20%. b) Sanduiche - 01

camada de queijo tipo lanche, uma carne
de hamburguer assada embalada

individualmente. A alimentagao

transportada devera ser servida em

embalagem hermeticamente fechada em

compartimento apropriado, (caixa de
papelao com aproximadamente as
seguintes medidas 23x 19x 5 cm) com

rotulo afixado na tampa da embalagem,

conforme descrigao abaixo. Devendo o

sanduiche estar embalado em piastico

fechado a vacuo sendo entregues

diretamente no local (Solicitado pela
Secult) e horario determinado pelo
Responsavel do evento. A empresa

devera colocar no fundo da embalagem o
carimbo da empresa, a datada confecgao
do Kit lanche, data de validade do lanche
e as informagSes nutricionais do
sanduiche. Horario: maximo de 4 (quatro
horas) de festa a contar do horario
marcado para inicio._

R$ 22,00 R$ 220.000,005000 5000 UND 10.000

Avenida Prefeito Celso Alves Pinheiro da Silva, n® 103, Ediffcio Revi Center, Sala 03, Lote Jardim Fazendinha,
Centro Lauro de Freitas/Ba, CEP 42.702-580
E-mail: ledproducaoeeventos(5>gmail.com

Tel: 0713364-0177
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LED PRODUCAO E EVENTOS
FORNECIMENTO DE aUENTINHAS:
apresentagao em cada evento, no

mi'nimo, 03 (tres) op?oes de cardapio que

contemplem, alternadamente, seis

por?6es dos seguintes componentes:Tipo

Feijoada: Feijao acompanha came de boi,

carne de sertio, calabresa, bacon, arroz

branco, macarrao, farofa, e duas saladas

verdes;Tipo Churrasco: acompanha feijao

tropeiro, arroz branco, coxa e sobrecoxa

de frango assado, calabresa toscana

assada, carne de boi assada, e dois tipos

de salada cozida ou crua; Tipo assado de

Boi: acompanha pure de batata, arroz

branco,carne de boi assada no forno,
feijao tropeiro dois tipos de salada cozida

ou crua; Tipo Bife acebolado: bife de
carne frita com cebola, macarrao

temperado, feijao de caldo, arroz branco,

farofa, dois tipos de salada cozida ou

crua; Tipo Lasanha : com queijo, carne

moida e presunto dois tipos de salada

cozida ou crua; Tipo Figado: bife de figado

com batatas cozidas, arroz branco, feijao

com caldo ou tropeiro, macarrao

temperado dois tipos de salada cozida ou

crua; Tipo peito de frango grelhado: peito

de frango grelhado acompanhado com

feijao verde, arroz temperado, dois tipos

de salada cozida ou crua. As quentinhas

devem ser de aluminio ou isopor

acompanhadas de farinha, talheres e

copos descartaveis, guardanapos de
papel, refrigerantes, suco de frutas e agua

R$ 132.000,00R$ 33,004.0002000 2000 UND

KIT CORTEJO PARA BAIANAS: Cada kit
devera ter 01(urn) perfume de 100%

essencia de alfazema, com frasco de vidro
de 118 ml, com tampa com spray; 01uma
quartinha (Jarro tamanho medio feito em
barro com argila que suporte agua sem
riscos de vazamento) e ,em cada
quartinha, devera conter agua de cheiro
(agua com perfume de alfazema) e 04

(quatro) galhos de flores angelicas, 04

R$ 400,00 R$ 104.000,00130 130 UND 260

Avenida Prefeito Celso Alves Pinheiro da Silva, n9 103, Edificio Revi Center, Saia 03, Lote Jardim Fazendinha,
Centro Lauro de Freitas/Ba, CEP 42.702-580
E-mail: ledproducaoeeventos@gmail.com

Tel: 071 3364-0177
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LED PRODUCAO E EVENTOS
(quatro) ramalhetes de palma de Santa

Rita, 04 (quatro) galhos de crisantemo,

alem de 01(uma) vassoura de piagava

com cabo de madeira pronta para ser

utilizada

LOCACAO DE ESPAQO PARA EVENTOS: um

auditorio de boa acustica com capacidade

para 150 pessoas sentadas com cadeiras

almofadadas e mesa para autoridades e

palestrantes com mmimo de 5,00m de

extensao retilfnea forrada em tecido

estendido ate o piso na parte frontal e 10

cadeiras almofadadas; Um auditorio com

aproximadamente 70m2 para exposigao

de artesanatos com 15 mesas com

dimensdes aproximadas de 2,00m de

comprimento 0,50m de largura 1,20m de

altura; Uma sala de aproximadamente

35m2 para apoio com 5 mesas tipo

escritorio e 15 cadeiras; Espago gourmet

para coffee break (cafe com prosa) para

150 pessoas com 2 mesas com dimensoes
aproximadas de 2,00m de comprimento

1,00m de largura 1,00m de altura forrada

em tecido estendido ate o piso;os

auditorios assim como a sala de apoio de
vem ser intercomunicados atraves de um

»
R$ 5.000,00 R$ 5.000,00UND 119 1

unico ambiente, todos climatizados.

LOCACAO DE RADIOS DE

INTERCOMUNICACAO. Alcance minimo de

3Km, tipo truck, com fone de ouvido e

carregadores._
r R$ 140,00 R$ 35.000,00125 125 UND 250

ORNAMENTACAO PARA o sAo JOAO
2017: decoragao completa de toda area
do evento (Praga da Matriz e Pg.

Martiniano Maia) incluindo decoragao de
camarins, camarote e palco e coreto,

atendendo a tematica junina incluindo
decoragao em tecido de chita. Como por

exemplo: 2 (dois) casais de caipiras

confeccionados com garrafas pet

chegando a altura de 4m cada,
devidamente iluminados cenicamente,
100 (cem) bonecos de espantalhos

21 R$ 23.000,003 R$ 138.000,003 UND 6

Avenida Prefeito Celso Alves Pinheiro da Silva, ns 103, Edificio Revi Center, Sala 03, Lote Jardim Fazendlnha,
Centro Lauro de Freitas/Ba, CEP 42.702-580
E-mail: ledproducaoeeventos@gmail.com

Tel: 0713364-0177 CONTRATOS/PfvlLF
PMG:
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ILED PRODUCAO E EVENTOS
tamanho humano, 20 (vinte) baloes

artesanais, 30 Milhos artesanais nas

entradas e arcadas, uma fogueira cenica

de 3m de altura no meio da praga

respeitando a programa?ao visual do

evento. Toda area do evento devera ser

coberta por bandeirolas tipicas do Sao

Joao, totalizando 20.000 metros._
PROJETOR DE LED: placa para o palco

medindo 6X4 e Projecionista + Ol(urna)

Testeira para o palco (medindo a 10m de
largura X 1,5 de altura com a marca do

Sao Joao + PMLF e demais

patrocinadores, cuja arte devera ser

aprovada pela SECULT) + Filmagem de

todo o evento (realizar a filmagem de

toda a atividade, fornecendo a SECULT

duas midias sendo: uma contendo todo o

»

R$ 10.000,00 R$ 150.000,00registro filmado e outra editada com os

melhores momentos e, em especial,

registros das pegas publicitarias,

patrocinadores, publico e atragoes +
Fotografias de todo o evento contendo
registro de todas as atrafoes, publico e

pe?as publicitarias (estes apresentados

em midia e 50 fotos impressas contendo
registros de publico, marca dos
patrocinadores, pe?as publicitarias e

atraÿdes. Durante os dias de evento.

22 8 7 UND 15

PROJETOR E TEL&O: Servi?os de loca?ao
de equipamentos de projeÿao - DescriÿSo:

contratafao de empresa especializada na

prestagao de serviÿos de locagao de
equipamentos de proje?ao de imagens

em Telao, para atender o Calendario
cultural e demais atividades comunitarias.

23 Especifica?oes Adicionais: 02 projetores

de imagens de 5000 ANSI Lumes, 03

projetores de imagens de 4500 ANSI
Lumes, 05 teloes de 2 00 (4mx3m) com
estrutura de aluminio Box Q-25, com
gera?ao de imagem para os teldes, 04

cameras digitais e gravaÿao em DVD das
imagens geradas, sistema para captagao

15 15 R$ 6.500,00 R$ 195.000,00UND 30

Avenida Prefeito Celso Alves Pinheiro da Silva, n« 103, Ediflcio Revi Center, Sala 03, Lote Jardim Fazendinha,
Centro Lauro de Freitas/Ba, CEP 42.702-580
E-mail: ledproducaoeeventos(5)gmail.com

Tel: 0713364-0177
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ILED PRODugAo E EVENTOS
das imagens das empresas de TV,

praticaveis metalicos para proteÿao do

equipamento e para as cameras, mesa de

corte, 02 DVD's player, gerador de

caracteres, cabo de audio ligado a mesa

de som e 08 estruturas montadas em

estrutura de aluminio Q 25 de 05 m de

altura, com sapatas devidamente

instaladas.

SEGURANQA DE EVENTO NIVEL 1:

Devidamente treinados e uniformizados

com paleto e gravata, com licenÿa da

Policia Federal

R$ 56.000,00R$ 700,0040 UND 804024

SEGURANQA DE EVENTO TIPO 2:

Devidamente treinados usando traje a

paisana, com Identificagao discrete.
R$ 350,00 R$ 28.000,008025 40 40 UND

SUPRIMENTOS PARA CAMARIM:

Apresentar para cada evento solicitado
previamente, no mlnimo 03 (tres) op?oes

de cardapio que contemplem

alternadamente os seguintes

componentes: 03 (tres) tabuas com frios

variados (contendo cinco tipos diferentes

em cada tabua), 03 (tres) tabuas de
queijos (com 05 tipos diferentes), 03
(tres) cestas com frutas (10 tipos

diferentes) nacionais e importadas

lavadas e devidamente embaladas.
Canapes variados, folheados variados,
salgados variados (fritos e de forno) pates

variados, paes delicia (com e sem

recheio), torradas, sanduiches naturais,

sanduiches ligths, sucos em caixa de urn
litro com sabores variados e de marca
conhecida, refrigerante em lata sabores
variados (ligth e diet e normal), agua

mineral em copo e garrafinha de 500ml,
gelo de agua mineral, cafe, leite,
chocolate quente e chas sabores variados
(sempre em garrafas termicas

identificadas acompanhados de a?ucar e
adoÿante em saches e leite em po), 2
(duas) bandejas de milho cozido, 02
(duas) bandejas de amendoim cozido.

||26 R$ 6.000,0050 50 UND R$ 600.000,00100

Avenida Prefeito Celso Alves Pinheiro da Silva, n» 103, Ediffcio Revi Center, Sala 03, Lote Jardim Fazendinha,
Centro Lauro de Freitas/Ba, CEP 42.702-580
E-mail. Iedproducaoeeventos@gmail.com

Tel: 0713364-0177
CONTRATOS/PW1LF
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ILED PRODUCAO E EVENTOS
Todos os itens acima deverao ser

embalados em papel filme e

acondicionados em recipientes

devidamente higienizados). Deverao estar

incluidos todos os materials necessarios,

tais como: montagem das mesas

(decoradas) com cadeiras e caixas

termicas, talheres, bandejas, guardanapos

e tagas, materials descartaveis e servigo

completo de gargom e pessoal de apoio

para manutengao e limpeza. Prego para

25 (vinte e cinco) pessoas._
SERVIQO DE ORGANIZAgAO,
COORDENAgAO E
EXECUgAO DO EVENTO: Evento

Padroeiro. Coordenar e dirigir a entrega

dos produtos a serem locados, bem como,

a distribuigao de logistica (transporte e

alimentos), a manutengao durante o

evento, a desmontagem de toda a

estrutura. A administragao de todo o

pessoal de servigo contratado por este

edital.1coordenador de todo evento,1

coordenador do Cortejo Cultural,1
Produtor e assistente de palco ou trio,1
eletricista, 2 holds, 5 Carregadores.Ol

tecnico de ilumina?ao,1tecnico de

sonorizacao e urn casal de apresentadores

para realizarem a locugao e apresenta?ao

das bandas e atragoes (sendo 01(uma)

equipe por dia de atividade), 06 (seis)

pessoas de manutenÿao e limpeza,

devidamente uniformizados: para atender
a camarins, camarotes, palco, espagos e

ou salas de eventos. 01Fotografo para

registrar todo o evento e entregar

relatorio encadernado com no mlnimo
100 fotos coloridas

R$ 35.000,00 R$ 105.000,0027 2 1 UND 3

»

SERVigO DE ORGANIZAgAO,
COORDENAgAO E EXECUgAO DO EVENTO:
Carnaval Lauro de Freitas. Coordenar e
dirigir a entrega dos produtos a serem

locados, bem como, a distribuigao de
logistica (transporte e alimentos), a_

28 R$ 36.000,003 2 R$ 180.000,00UND 5

Avenida Prefeito Celso Alves Pinheiro da Silva, nS 103, Ediflcio Revi Center, Sala 03, Lote Jardim Fazendinha,
Centro Lauro de Freitas/Ba, CEP 42.702-S80
E-mail: ledproducaoeeventos@email.com

Tel: 071 3364-0177
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manutengao durante o evento, a

desmontagem de toda a estrutura. A

administragao de todo o pessoal de

servi?o contratado por este edital.1

coordenador de todo evento,1Produtor

e assistente deTrio,1eletricista, 2 holds, 5

Carregadores,01tecnico de ilumina?ao,l

tecnico de sonoriza?ao, 01Produtor para

cada Trio coordenar Horario de saida e

chegada dos Trios e/ou Grupos Culturais

(cortejo) e um casal de apresentadores

para realizarem a locu?ao e apresenta?ao

das bandas e atragoes (sendo 01(uma)

equipe por dia de atividade), 06 (seis)

pessoas de manuten?ao e limpeza,

devidamente uniformizados: para atender
a camarins, camarotes, palco, espaÿos e

ou salas de eventos. 01Fotografo para

registrar todo o evento e entregar

relatorio encadernado com no minirno

100 fotos coloridas .

SERVICO DE ORGANIZACAO,
COORDENAÿAO E EXECUgAo DO EVENTO:

Paixao de Cristo. Coordenar e dirigir a

entrega dos produtos a serem locados,
bem como, a distribuifao de logistica
(transporte e alimentos), a manutengao

durante o evento, a desmontagem de

toda a estrutura. A administrate de todo
o pessoal de servi?o contratado por este

edital.1coordenador de todo evento,1
Produtor e assistente de palco,1

eletricista, 2 holds, 5 Carregadores,01

tecnico de iluminato,l tecnico de

sonorizato e um casal de apresentadores

para realizarem a locufao e apresentafao

das bandas e atrafoes. Sendo 01(uma)

equipe por dia de atividade, 06 (seis)
pessoas de manutento e limpeza,

devidamente uniformizados: para atender
a camarins, camarotes, palco, espaÿos e
ou salas de eventos. 01Fotografo para

registrar todo o evento e entregar_

»
29 R$ 35.000,00 R$ 105.000,002 1 UND 3

Avenida Prefeito Celso Alves Pinheiro da Silva, n« 103, Ediffcio Revi Center, Sala 03, Lote Jardim Fazendinha,
Centro Lauro de Freitas/Ba, CEP 42.702-580
E-mail: ledproducaoeeventosCBemail.com

Tel: 0713364-0177

CONTRATOS/PMLF
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ILED PRODUCAO E EVENTOS
relatorio encadernado com no mi'nimo

100 fotos coloridas.

SERVigO DE ORGANIZAgAO,
COORDENAgAO E

EXECUgAO DO EVENTO: Sao Joao Lauro

de Freitas. Coordenar e dirigir a entrega

dos produtos a serem locados, bem como,

a distribuigao de logistica (transporte e

alimentos), a manutengao durante o

evento, a desmontagem de toda a

estrutura. A administrate* de todo o

pessoal de servi?o contratado por este

edital.1coordenador de todo evento,1

Produtor e assistente de palco,1

eletricista, 2 holds, 5 Carregadores,01

tecnico de iluminagao,l tecnico de

sonorizafao e um casal de apresentadores

para realizarem a locucao e apresentaÿao

das bandas e atra?oes. Sendo 01(uma)

equipe por dia de atividade, 06 (seis)

pessoas de manutengao e limpeza,

devidamente uniformizados: para atender
a camarins, camarotes, palco, espa?os e
ou salas de eventos.01Fotografo para

registrar todo o evento e entregar

relatorio encadernado com no minimolOO

fotos coloridas.

R$ 33.000,00 R$ 99.000,0030 2 1 UND 3

SERVigO DE ORGANIZAgAO,
COORDENAgAO E EXECUgAO DO EVENTO:

Emancipate*. Coordenar e dirigir a

entrega dos produtos a serem locados,
bem como, a distribute* de logistica
(transporte e alimentos), a manutenÿao

durante o evento, a desmontagem de
toda a estrutura. A administrate de todo
o pessoal de serviso contratado por este

edital.1coordenador de todo evento,1
Produtor e assistente de palco ou Trio,1
eletricista, 2 holds, 5 Carregadores,01

tecnico de ilumina?ao,l tecnico de
sonorizacao, 01Produtor para coordenar
horarios de saida e chegada dos Grupos

Culturais (cortejo), e um casal de
apresentadores para realizarem a locugao

31 R$ 36.000,00 R$ 36.000,001 UND 1

Avenida Prefeito Celso Alves Pinheiro da Silva, n9 103, Ediflcio Revi Center, Sala 03, Lote Jardim Fazendinha,
Centro Lauro de Freitas/Ba, CEP 42.702-580
E-mail: ledproducaoeeventos@email.com

Tel: 0713364-0177

CONTRATOS/PMLF
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ILED PRODugAo E EVENTOS
e apresentagao das bandas e atraÿoes.

Sendo 01(uma) equipe por dia de

atividade, 06 (seis) pessoas de

manutenfao e limpeza, devidamente

uniformizados: para atender a camarins,

camarotes, palco, espagos e ou salas de

eventos. 01Fotografo para registrar todo

o evento e entregar relatorio

encadernado com no minimo 100 fotos

coloridas .
SERVigO DE ORGANIZAgAO,
COORDENAgAO E EXECUgAO DO EVENTO:

Micareta de Portao. Coordenar e dirigir a

entrega dos produtos a serem locados,

bem como, a distribuigao de logistica

(transpose e alimentos), a manutenfao
durante o evento, a desmontagem de

toda a estrutura. A administraflo de todo

o pessoal de servifo contratado por este

edital.1coordenador de todo evento,1

Produtor e assistente de palco ou Trio,1

eletricista, 2 holds, 5 Carregadores,01

tecnico de ilumina?io,l tecnico de
sonorizaÿao, 01produtor para cada Trio

Coordenar horarios de saida e chegada

dos Trios e/ou Grupos Culturais (cortejo),

e um casal de apresentadores para

realizarem a locugao e apresenta?ao das

bandas e atragoes.

Sendo 01(uma) equipe por dia de

atividade, 06 (seis) pessoas de

manutenfao e limpeza, devidamente

uniformizados: para atender a camarins,

camarotes, palco, espagos e ou salas de
eventos. 01Fotografo para registrar todo
o evento e entregar relatorio
encadernado com no minimo 100 fotos
coloridas .

R$ 36.000,00 R$ 108.000,0032 2 1 UND 3

SERVigO DE ORGANIZAgAO,
COORDENAgAO E EXECUgAO DO EVENTO:

Micareta de Itinga. Coordenar e dirigir a

entrega dos produtos a serem locados,
bem como, a distribuigSo de logistica

(transporte e alimentos), a manutengSo

33 R$ 36.000,00 R$ 108.000,002 1 UND 3

Avenida Prefeito Celso Alves Pinheiro da Silva, n® 103, Edificio Revi Center, Sala 03, lote Jardim Fazendinha,
Centro Lauro de Freitas/Ba, CEP 42.702-580
E-mail: ledproducaoeeventos@email.com

Tel: 0713364-0177
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LED PRODUgAO E EVENTOS
durante o evento, a desmontagem de

toda a estrutura. A administragao de todo

o pessoal de servigo contratado por este

edital.1coordenador de todo evento,1

Produtor e assistente de palco ou Trio,1

eletricista, 2 holds, 5 Carregadores,01

tecnico de iluminagao,l tecnico de

sonorizagao, 01Produtor para cada Trio

coordenar horarios de saida e chegada

dos trios e/ou Grupos Culturais (cortejo),

e um casal de apresentadores para

realizarem a locugao e apresentagao das

bandas e atragoes.

Sendo 01(uma) equipe por dia de

atividade, 06 (seis) pessoas de

manutengao e limpeza, devidamente

uniformizados: para atender a camarins,

camarotes, palco, espagos e ou salas de

eventos. 01Fotografo para registrar todo

o evento e entregar relatorio

encadernado com no minimo 100 fotos

coloridas .
MONTAGEM DE EXPOSigAO

INTINERANTE: Montagem de paineis em

Iona sobre cavalete de ferro, tamanho
1,35 x 1,75m, Iona com ilhos em

policromia, com base em concreto,

totalizando 14 paineis, frente e verso

totalizando 28 paineis. A empresa

responsavel devera produzir, transporter,

conservar e instalar os paineis, alem de

realizar a manutengao quando solicitado
pela Secult._

R$ 28.000,00 R$ 84.000,0034 2 1 UND 3

»
MONTAGEM DE EXPOSigAO: Montagem

de paineis em PVC sobre cavalete de
ferro, tamanhos variados em policromia,

com aplicagao de fita dupla face,
totalizando ate 14 paineis, frente e verso
totalizando 28 paineis, alem de plotagens
na parede, totalizando 20 plotagens em
adesivo no formato 2 x 2m. Segue medida
dos Paineis: 01painel 70 x 120cm; 01
painel 100 x 70cm; 01painel 70 x 100cm;
12 paineis 100 x 90cm; 06 paineis 130 x

35 R$ 26.000,00 R$ 78.000,002 1 UND 3

Avenida Prefeito Celso Alves Pinheiro da Silva, n® 103, Edificio Revi Center, Sala 03, Lote Jardim Fazendinha,
Centro Lauro de Freitas/Ba, CEP 42.702-580
E-mail: ledproducaoeeventosgigmail.com

Tel: 0713364-0177
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ILED PRODUgAO E EVENTOS
90cm; 01painel 150 x 100cm; 03 paineis

90 x 130cm; 01painel 100 x 50cm; 01

painel 390 x 250cm; 01painel 90 x 100cm.

A empresa responsavel devera produzir,

transporter, conservar e instalar os

paineis, alem de realizar a manutengao

quando solicitado pela Secult._
R$ 4.561.580,00VALOR TOTAL

VALOR TOTAL POR EXETENSO: QIJATRO MILHOES,QllINHENTOS E SESSENTA E UMMIL E QU1NHENTOS E OITENTA REAIS

VALIDADE DA PROPOSTA :60 (SESSENTA) DIAS

Lauro de Freitas/BA, 03 de Dezembro de 2019>

CAM1LA NEVESJ1A’TOS EIRELI-ME
LED PRODUGAO E EVENTOS
CNPJ: 28.739.764/0001-12

128.739.764/0001-12I
CAMILA NEVES MATOS EIRELi-ME
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Camagari, 29 de Novembro de 2019

A Prefeitura Municipal de Laura de Freitas

Cotacao de Preco

OBJETO: contratagao de empresa especializada em organizagao, planejamento, e execugao de eventos culturais,
educacionais, cerimonias, esportivos e contratagao de grupos para atendimento de atividades das Secretarias
municipais de Lauro de Freitas.

5 VALOR
§

LU

£ 93DISCRIMINAQAOITEM z
5 Valor unitario3 Valor TotalUJ

to

AGUA MINERAL: Agua mineral natural,
condicionada em copo descartevel de
polipropileno de 200 ml. 0produto deverS
ter registro no Ministerio da Saude e
atender as Normas e / ou ResolugOes
vigentes da Anvisa/MS. Acondicionados em
caixa protetora com 48 unidades._

3.000 R$ 29,00 R$ 87.000,001500 1500 CX

BALAIOS JUNINOS: Balaios Juninos
(cestos artesanais em cipd) contendo 2kg
de agucar, 2kg de aipim, 5 litros de
amendoim, 2cx de canjica, 2kg de
carima,1pc de fub£ de milho, 1dz de
laranja, 2 litros de leite de coco, 2 litros de
licor, 2 margarinas de 500g, 1pc de
milharina,10 unidades de milho verde, milho
branco 1pc de 500 gramas, 500g de milho
alho (para pipoca), 2 pacotes mistura para
bolo (sendo 1 de laranja e urn de
chocolate), 03 unid. de coco seco, 1
recipiente lacrado de p6 de moleque e 1kg
de tapioca e 1 litre de vinho tinto. OBS:
serao sorteados 2 (dois) balaios por dia.

3 3 UND 6 R$ 420,00 R$ 2.520,002

CENOGRAFIA PARA EVENTOS TIPO 1 -
EVENTOS INSTITUCIONAIS: DecoragSo
nas paredes do ambiente com malhas
coloridas, Pulpito em acrilico e ou madeira,
toalha de mesa retangular (grande) rendada
sobreposta e toalha de mesa grande de
cetim; arranjo de floras para o centra da
mesa.

3 25 25 UND 50 R$ 5.200,00 R$ 260.000,00

CENOGRAFIA PARA EVENTOS TIPO 2 -
CAMARIM E CAMAROTE: CENOGRAFIA
PARA EVENTOS TIPO 2 - CAMARIM E
CAMAROTE:
Decoragao nas paredes do ambiente com
malhas coloridas, toalha de mesa
retangular (grande) rendada sobreposta em
toalha de mesa grande de cetim, espelho,
03 (trSs) unidades de arranjos de floras
(para camarins e camarote), arara
(cabideiro para roupas), tabua e terra de
passar roupas e 4 (quatro) unidades de

4 25 25 UND 50 R$ 5.800,00 R$ 290.000,00

Avenida Santos Dumont, 2615, Loja 225, Centro- Lauro de Freitas/BA. CEP:
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pufs quadrados (tamanho pequeno) e em
perfeito estado de conservagSo._
COFFEE BREAK: Coffee break: para 100
pessoas - deverS apresentar um cardSpio
que contemple alternadamente o seguinte:
suco, refrigerante, salgado, biscoitos, dois
tipos de frutas e pao dellcia com recheio.
Todos os itens acima deverSo estar em
recipientes higienizados. DeverSo estar
induidos todos os materials necessSrios
tais como: montagens da mesa, talheres,

bandejas, guardanapos, copos descartSveis
e serviqo de product e pessoa de apoio.

R$ 540.000,00R$ 5.400,0010050 UND505

CONFECQAO DE CAMISAS PARA
EVENTOS:Confecg3o camisa para eventos
em pollster sem manga, nas cores
variadas, conforms solicitagSo, tamanhos:
P, M, G e EG;contendo duas impress&es:
uma da logo do evento e uma da logo da
prefeitura. DeverSo ser apresentados 3
(tr&s) modelos de arte para entSo ser
escolhido o modelo final e aprovado pela
SECULT/GAPRE_

1.000 R$ 36,00 R$ 36.000,00500 500 UND

CONFECQAO DE CAMISAS PARA
EVENTOS: ConfecgSo camisa para eventos
100% algodSo, sem manga, nas cores
variadas a serem definidas pela SECULT,
tamanho P, M, G e EG, contendo duas
impresses: uma da logo do evento e uma
da logo da prefeitura. DeverSo ser
apresentados 3 (trSs) modelos de arte para
entSo ser escolhido o modelo final e
aprovado pela SECULT/GAPRE_

500 500 1.000 R$ 42,00 R$ 42.000,007 UND

CONFECQAO DE CAMISAS PARA
EVENTOS: ConfecgSo camisas para evento
em pollster, com manga, nas cores
variadas a serem definidas pela SECULT,
tamanho P,M, G e EG; contendo duas
impress&es: uma da logo do evento e uma
da logo da prefeitura. DeverSo ser
apresentados 3 (trfes) modelos de arte para
entSo ser escolhido o modelo final e
aprovado pela SECULT/GAPRE_

375 375 UND 750 R$ 42,00 R$ 31.500,00

CONFECQAO DE CAMISAS PARA
EVENTOS: ConfecgSo camisas para evento
100% algodSo, com manga, em cores
variadas, conforme solicitagSo, tamanhos:
P, M,G e EG; contendo duas impress&es:
uma da logo do evento e uma da logo da
prefeitura. DeverSo ser apresentados 3
(trSs) modelos de arte para entSo ser
escolhido o modelo final e aprovado pela
SECULT/GAPRE.

9 375 375 UND 750 R$ 47,00 R$ 35.250,00

CONTRATAQAO DE PALESTRANTE:
Disponibilizar servigos de professional com
conhecimento especifico para discussSo de
experifencias culturais, turisticas e afro-

10 4 3 UND 7 R$ 4.200,00 R$ 29.400,00

Avenida Santos Dumont, 2615, Loja 225, Centro - Lauro de Freitas/BA. CEP:
42702-400 CONTRATOS/PMLF
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brasileiras, na literatura e na cultura negra,
com o objetivo de incentivar o hSbito da
leitura, na promopdo da difusao do
conhedmento, na informa?ao e no seu
desenvolvimento. A palestrante contratada
fica responsavel por chegar ate o local
sugerido pela SECULT e o retomo da
mesma, por conta prdpria, assim como a
sua alimenta$ao, atendendo a dteria de 8
(oito) boras. 0 contratado fica responsavel
por chegar ate o local sugerido pela
SECULT e o retomo do mesmo por conta
prdpria, assim como despesas com sua
alimentagao, transporte, hospedagem e
passagem adrea ida e volta_
EQUIPE DE PRODUQAO TIP0 1: Equipe
ate 10 pessoas. Coordenar e dirigir a
entrega dos produtos a serem locados, bem
como, a distribui?So de logistica (transporte
e alimentos), a manutengSo durante o
evento, a desmontagem de toda a
estrutura, conforme solicitapao da SECULT
atravds da SF (solicitagao de fornecimento).

EQUIPE DE PRODUQAO TIPO 2: Equipe
adma de 10 pessoas. Coordenar e dirigir a
entrega dos produtos a serem locados, bem
como, a distribuipSo de logistica (transporte
e alimentos), a manutenpao durante o
evento, a desmontagem de toda a
estrutura, conforme solicitag3o da SECULT
atravds da SF (solicitapao de fornecimento).

40 R$ 7.000,00 R$ 280.000,0011 20 20 UNO

12 20 20 UND 40 R$ 8.000,00 R$ 320.000,00

EXTINTORES DE INCENDIO C02 PO-
Compativel ao exigido pelo Corpo de
Bombeiros para assegurar o camarote,

camarim e barracas instaladas na atividade.

13 50 50 UND 100 R$ 150,00 R$ 15.000,00

LOCAQAO EXTINTOR DE AGUA: LocapSo
de Extintor de Agua Pressurizada de 10
litros LocapSo de Extintor de Agua
Pressurizada de 10 litros - (Compativel ao
exigido pelo Corpo de Bombeiros). Para
assegurar o camarote, camarim e barracas
instaladas na atividade

14 50 50 100 R$ 150,00UND R$ 15.000,00

FORNECIMENTO DE GELO: tipo escama,
pacotes de 20Kg. Fica o contratado
responsavel em entregar o gelo no local
sugerido pela SECULT.

15 300 300 UND 600 R$ 35,00 R$ 21.000,00

Avenida Santos Dumont, 2615, Loja 225, Centro- Lauro de Freitas/BA. CEP:
42702-400
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FORNECIMENTO DE KIT LANCHE:
composto: 01 (um) refrigerante em lata de
1* qualidade sabores variados Cola (com
aroma natural e acidulante INS a
338) limio (com 2,5% no minimo de suco
natural de limio e acidulante INS a 330)
Guarani (com essincia natural de guarani
e acidulante INS a 330) e laranja (com 8%
no minimo de suco natural de laranja e
acidulante INS a 330). 01 (um) sanduiche
com pio tipo hambiirguer de 100g
embalado individualmente. 02 (dois)
guardanapos em papel branco. 01 (um)
achocolatado liquido em caixa de 200 ml;a)
As proporgdes diirias de refrigerante serio
Sabor cola - 40% - Sabor limio - 20% -
Sabor guarani - 20% - Sabor laranja - 20%.
b) Sanduiche - 01 camada de queijo tipo
lanche, uma came de hamburguer assada
embalada individualmente. A alimentagio
transportada deveri ser servida em
embalagem hermeticamente fechada em
compartimento apropriado, (caixa de
papelio com aproximadamente as
seguintes medidas 23x 19x 5 cm) com
rotulo afixado na tampa da embalagem,
conforme descrigio abaixo. Devendo o
sanduiche estar embalado em plistico
fechado a vicuo sendo entregues
diretamente no local (Solicitado pela Secult)
e horirio determinado pelo Responsive! do
evento. A empresa deveri colocar no fundo
da embalagem o carimbo da empresa, a
datada confecgio do Kit lanche, data de
validade do lanche e as informagbes
nutricionais do sanduiche. Horirio: miximo
de 4 (quatro horas) de festa a contar do
horirio marcado para inlcio._

R$ 200.000,00UND 10.000 R$ 20,005000 5000

FORNECIMENTO DE QUENTINHAS:
apresentagio em cada evento, no minimo,
03 (tris) opgbes de cardipio que
contemplem, alternadamente, seis porgOes
dos seguintes componentes:Tipo Feijoada:
Feijio acompanha came de boi, came de
sertio, calabresa, bacon, arroz branco,
macarrio, farofa, e duas saladas
verdes;Tipo Churrasco: acompanha feijio
tropeiro, arroz branco, coxa e sobrecoxa de
frango assado, calabresa toscana assada,
came de boi assada, e dois tipos de salada
cozida ou crua; Tipo assado de Boi:
acompanha pure de batata, arroz
branco,carne de boi assada no fomo, feijio
tropeiro dois tipos de salada cozida ou crua;
Tipo Bife acebolado: bife de came frita com
cebola, macarrio temperado, feijio de
caldo, arroz branco, farofa, dois tipos de

2000 2000 UND 4.000 R$ 35,00 R$ 140.000,00

Avenida Santos Dumont, 2615, Loja 225, Centro- Lauro de Freitas/BA. CEP:
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