
salada cozida ou crua; Tipo Lasanha:com
queijo, came 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 feij§o 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
KIT CORTEJO PARA BAIANAS: Cada kit
deverb ter 01 (urn) perfume de 100%
essbncia de alfazema, com frasco de vidro
de 118 ml, com tampa com spray; 01 uma
quartinha (Jarro tamanho mbdio 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 (quatro) ramalhetes
de palma de Santa Rita, 04 (quatro) galhos
de crisdntemo, alem de 01 (uma) vassoura
de piagava com cabo de madeira pronta
para ser utilizada_

ft

R$ 450,00 R$ 117.000,00130 26018 130 UND

LOCAQAO DE ESPAQO PARA EVENTOS:
urn auditbrio de boa acustica com
capacidade para 150 pessoas sentadas
com cadeiras almofadadas e mesa para
autoridades e palestrantes com minimo de
5,00m de extensSo retilinea forrada em
tecido estendido ate o piso na parte frontal
e 10 cadeiras almofadadas; Urn auditbrio
com aproximadamente 70m2 para
exposigSo de artesanatos com 15 mesas
com dimensbes 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
escritbrio e 15 cadeiras; Espago gourmet
para coffee break (cafb com prosa) para
150 pessoas com 2 mesas com dimensbes
aproximadas de 2,00m de comprimento
1,00m de largura 1,00m de altura forrada
em tecido estendido atb o piso ; os
auditbrios assim como a sala de apoio de
vem ser intercomunicados atravbs de urn
unico ambiente, todos climatizados.

>
19 1 UND 1 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00

LOCAQAO DE RADIOS DE
INTERCOMUNICAgAO. Alcance minimo
de 3Km, tipo truck, com fone de ouvido e
carregadores._

20 125 125 UND 250 R$ 150,00 R$ 37.500,00

Avenida Santos Dumont, 2615, Loja 225, Centro- Lauro de Freitas/BA. CEP:
42702-400 C0NTRAT05fP‘.‘_F
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ORNAMENTAQAO 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 decoragdo em
tecido de chita. Como por exemplo: 2 (dois)
casais de caipiras confeccionados com
ganrafas pet ctiegando a altura de 4m cada,
devidamente iluminados cenicamente, 100
(cem) bonecos de espantalhos tamanho
humano, 20 (vinte) balSes artesanais, 30
Milhos artesanais nas entradas e arcadas,
uma fogueira cSnica de 3m de altura no
meio da praga respeitando a programagSo
visual do evento. Toda area do evento
devera ser coberta por bandeirolas tipicas
do S3o JoSo, totalizando 20.000 metros.

R$ 156.000,003 UND 6 R$ 26.000,0021 3

PROJETOR DE LED: placa para o palco
medindo 6X4 e Projecionista + 01(uma)
Testeira para o palco (medindo a 10m de
largura X 1.5 de altura com a marca do SSo
Jo5o + 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 registro filmado e outra editada com
os melhores momentos e, em especial,
registros das pegas publicitarias,
patrocinadores, publico e atragdes +
Fotografias de todo o evento contendo
registro de todas as atragdes, publico e
pegas publicitarias (estes apresentados em
midia e 50 fotos impressas contendo
registros de publico, marca dos
patrocinadores, pegas publicitarias e
atragfles. Durante os dias de evento.
PROJETOR E TELAO: Servigos de locagSo
de equipamentos de projegSo - DescrigSo:
contratagao de empresa especializada na
prestagSo de servigos de locagSo de
equipamentos de projegSo de imagens em
Teiao, para atender o Calendario cultural e
demais atividades comunitarias.
Especificagfies Adicionais: 02 projetores de
imagens de 5000 ANSI Lumes, 03
projetores de imagens de 4500 ANSI
Lumes, 05 teldes de 2 00 (4mx3m) com
estrutura de alumlnio Box Q-25, com
geragao de imagem para os tel6es, 04
cameras digitais e gravagao em DVD das
imagens geradas, sistema para captagao
das imagens das empresas de TV,
praticaveis metalicos para protegao do
equipamento e para as cameras, mesa de
corte, 02 DVD's player, gerador de_

UND 15 R$ 12.400,00 R$ 186.000,0022 8 7

23 15 15 R$ 7.400,00UND 30 R$ 222.000,00

Avenida Santos Dumont, 2615, Loja 225, Centro - Lauro de Freitas/BA. CEP:
42702-400 "ONTRATOS/PMLF
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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

24 40 40 UND 80 R$ 600,00 R$ 48.000,00
com pa!et6 e gravata, com licenga da
Polida Federal
SEGURANQA DE EVENTO TIPO 2:
Devidamente treinados usando traje a
paisana, com IdentificagSo discreta.

25 40 R$ 500,0040 UND 80 R$ 40.000,00

SUPRIMENTOS PARA CAMARIM:
Apresentar para cada evento solicitado
previamente, no minimo 03 (trfts) opgdes de
cardapio que contemplem alternadamente
os seguintes componentes: 03 (tr6s) tabuas
com trios variados (contendo cinco tipos
diferentes em cada tabua), 03 (tr6s) tabuas
de queijos (com 05 tipos diferentes), 03
(trfis) cestas com frutas (10 tipos diferentes)
nacionais e importadas lavadas e
devidamente embaladas.
Canapes variados, folheados variados,
salgados variados (fritos e de forno) patSs
variados, p§es delicia (com e sem recheio),
torradas, sanduiches naturais, sanduiches
llgths, sucos em caixa de urn litro com
sabores variados e de marca conhecida,
refrigerante em lata sabores variados (ligth
e diet e normal), dgua mineral em copo e
garrafinha de 500ml, gelo de agua mineral,
cafe, leite, chocolate quente e cites sabores
variados (sempre em garrafas termicas
identificadas acompanhados de agucar e
adogante em saches e leite em p6), 2
(duas) bandejas de milho cozido, 02 (duas)
bandejas de amendoim cozido. Todos os
itens acima deverSo ser embalados em
papel filme e acondicionados em
recipientes devidamente higienizados).
DeverSo estar incluidos todos os materiais

26 50 50 UND 100 R$ 5.000,00 R$ 500.000,00

necessarios, tais como: montagem das
mesas (decoradas) com cadeiras e caixas
termicas, talheres, bandejas, guardanapos
e tagas, materiais descartaveis e servigo
complete de gargom e pessoal de apoio
para manutengao e limpeza. Prego para 25
(vinte e cinco) pessoas._
SERVigO DE ORGANIZAQAO,
COORDENAgAO E EXECUgAO DO
EVENTO: Evento Padroeiro. Coordenar e
dirigir a entrega dos produtos a serem
locados, bem como, a distribuigao de
loglstica (transporte e alimentos), a
manutengao durante o evento, a
desmontagem de toda a estrutura. A
administragao de todo o pessoal de servigo

27 2 1 UND 3 R$ 36.000,00 R$ 108.000,00

Avenida Santos Dumont, 2615, Loja 225, Centro - Lauro de Freitas/BA. CEP:
42702-400 CONTRATOS/PMLF
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contratado por este edital. 1 coordenador
de todo evento, 1 coordenador do Cortejo
Cultural, 1 Produtor e assistente de palco
ou trio, 1 eletricista, 2 holds, 5
Carregadores,01 tecnico de iluminagdo, 1
tecnico de sonorizagao e um casal de
apresentadores para realizarem a locugao e
apresentagao das bandas e atrag&es

(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. 01 Fotbgrafo para registrar todo o
evento e entregar relatbrio encademado
com no minimo 100 fotos coloridas

SERVIQO DE ORGANIZAQAO,
COORDENAQAO E EXECUQAO DO
EVENTO: Camaval Lauro de Freitas.
Coordenar e dirigir a entrega dos produtos
a serem locados, bem como, a distribuigao
de logistica (transports 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. 1 coordenador
de todo evento, 1 Produtor e assistente
deTrio, 1 eletricista, 2 holds, 5
Carregadores,01 tecnico de iluminagao,1
tecnico de sonorizagao, 01 Produtor para
cada Trio coordenar Horario de salda 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. 01 Fot6grafo para
registrar todo o evento e entregar relatbrio
encadernado com no minimo 100 fotos
coloridas.

28 3 2 R$ 40.000,00UND 5 R$ 200.000,00

SERVIQO DE ORGANIZAQAO,
COORDENAQAO E EXECUQAO DO
EVENTO: Paix§o de Cristo. 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. 1 coordenador
de todo evento, 1 Produtor e assistente de
palco, 1 eletricista, 2 holds, 5
Carregadores,01 tecnico de iluminagao,1
tecnico de sonorizagao e um casal de

29 2 1 UND 3 R$ 46.000,00 R$ 138.000,00

Avenida Santos Dumont, 2615, Loja 225, Centro - Lauro de Freitas/BA. CEP:
42702-400 CONTRATOS/PMLF
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apresentadores para realizarem a 1001580 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. 01
Fotbgrafo para registrar todo 0 evento e
entregar relatdrio encadernado com no
mlnimo 100 fotos coloridas.
SERVIQO DE ORGANIZAQAO,
COORDENAQAO E EXECUQAO DO
EVENTO: S8O Jo3o Lauro de Freitas.
Coordenar e dirigir a entrega dos produtos
a serem locados, bem como, a distribuigSo
de logistica (transporte e alimentos), a
manuteng§o durante 0 evento, a
desmontagem de toda a estrutura. A
administrag§o de todo 0 pessoal de servigo
contratado por este edital. 1 coordenador
de todo evento, 1 Produtor e assistente de
palco, 1 eletricista, 2 holds, 5
Carregadores,01 tecnico de iluminagao,1
tecnico de sonorizagao e um casal de
apresentadores para realizarem a locugao e
apresentagao das bandas e atragdes.
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.01
Fotbgrafo para registrar todo 0 evento e
entregar relatbrio encadernado com no
minimolOO fotos coloridas.

R$ 50.000,00 R$ 150.000,002 UND 31

SERVIQO DE ORGANIZAQAO,
COORDENAQAO E EXECUQAO DO
EVENTO: Emancipagao. Coordenar e dirigir
a entrega dos produtos a serem locados,
bem como, a distribuigao de logistica
(transporte e alimentos), a manutengao
durante 0 evento, a desmontagem de toda
a estrutura. A administragao de todo 0

pessoal de servigo contratado por este
edital. 1 coordenador de todo evento, 1
Produtor e assistente de palco ou Trio, 1
eletricista, 2 holds, 5 Carregadores,01
tecnico de iluminagao,1 tecnico de
sonorizagao, 01 Produtor para coordenar
horarios de saida e chegada dos 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. 01

1 UND 1 R$ 42.000,00 R$ 42.000,00

Avenida Santos Dumont, 2615, Loja 225, Centro - Lauro de Freitas/BA. CEP:
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Fotbgrafo para registrar todo o evento e
entregar relatbrio encademado com no
minimo 100 fotos coloridas .
SERVIQO DE ORGANIZAQAO,
COORDENAQAO E EXECUgAO DO
EVENTO: Micareta de PortSo. Coordenar e
dirigir a entrega dos produtos a serem
locados, bem como, a distribuigSo de
logistics (transporte e alimentos), a
manutengSo durante o evento, a
desmontagem de toda a estrutura. A
administragSo de todo o pessoal de servigo
contratado por este edital. 1 coordenador
de todo evento, 1 Produtor e assistente de
palco ou Trio, 1 eletricista, 2 holds, 5
Carregadores,01 tecnico de iluminag3o,1
tbcnico de sonorizag§o, 01 produtor para
cada Trio Coordenar horSrios de saida e
chegada dos Trios e/ou Grupos Culturais
(cortejo), e um casal de apresentadores
para realizarem a locugflo e apresentagSo
das bandas e atragbes.
Sendo 01 (uma) equipe por dia de
atividade, 06 (seis) pessoas de manutengSo
e limpeza, devidamente uniformizados: para
atender a camarins, camarotes, palco,
espagos e ou salas de eventos. 01
Fotbgrafo para registrar todo o evento e
entregar relatdrio encademado com no
minimo 100 fotos coloridas . _

3 R$ 36.000,00 R$ 108.000,002 1 UND32

SERVigO DE ORGANIZAgAO,
COORDENAgAO E EXECUgAO DO
EVENTO: Micareta de Itinga. Coordenar e
dirigir a entrega dos produtos a serem
locados, bem como, a distribuig3o de
logistica (transporte e alimentos), a
manutengSo durante o evento, a
desmontagem de toda a estrutura. A
administragSo de todo o pessoal de servigo
contratado por este edital. 1 coordenador
de todo evento, 1 Produtor e assistente de
palco ou Trio, 1 eletricista, 2 holds, 5
Carregadores,01 tecnico de iluminag3o,1
tecnico de sonorizagio, 01 Produtor para
cada Trio coordenar horarios de saida e
chegada dos trios e/ou Grupos Culturais
(cortejo), e um casal de apresentadores
para realizarem a locugSo e apresentagSo
das bandas e atragoes.
Sendo 01 (uma) equipe por dia de
atividade, 06 (seis) pessoas de manutengbo
e limpeza, devidamente uniformizados: para
atender a camarins, camarotes, palco,
espagos e ou salas de eventos. 01
Fotbgrafo para registrar todo o evento e
entregar relatbrio encademado com no
minimo 100 fotos coloridas .

33 2 1 UND 3 R$ 40.000,00 R$ 120.000,00

Avenida Santos Dumont, 2615, Loja 225, Centro-Lauro de Freitas/BA. CEP:
42702-400 CONTRATOS/PMLF
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MONTAGEM DE EXPOSIQAO
INTINERANTE: Montagem de pain6is em
Iona sobre cavalete de ferro, tamanho 1,35
x 1,75m, Iona com ilhds em policromia, com
base em concreto, totalizando 14 paineis,
frente e verso totalizando 28 paints. A
empresa responsSvel deverS produzir,
transportar, conservar e instalar os painbis,
atem de realizar a manutengSo quando
solicitado pela Secult. _
MONTAGEM DE EXPOSIQAO: Montagem
de pain6is em PVC sobre cavalete de ferro,
tamanhos variados em policromia, com
aplicagdo de fita dupla face, totalizando ate
14 pain6is, frente e verso totalizando 28
pain§is, atem de plotagens na parede,
totalizando 20 plotagens em adesivo no
formato 2 x 2m. Segue medida dos Pain6is:
01 painel 70 x 120cm; 01 painel 100 x
70cm; 01 painel 70 x 100cm; 12 paints 100
x 90cm; 06 paineis 130 x 90cm; 01 painel
150 x 100cm; 03 paineis 90 x 130cm; 01
painel 100 x 50cm; 01 painel 390 x 250cm;
01 painel 90 x 100cm. A empresa
responsSvel deverS produzir, transportar,
conservar e instalar os pain6is, atem de
realizar a manutengSo quando solicitado
pela Secult._

R$ 25.000,00 R$ 75.000,0034 2 1 UNO 3

35 2 UND 3 R$ 20.000,00 R$ 60.000,001

VALOR TOTAL GLOBAL: QUATRO MILHOES, SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS MIL, CENTO E SETENTA REAIS R$ 4.662.170,00

V

>«*$*>#*
Prazo de Validade da Proposta: 90 Dias

.o

i

EffTRO- LAURO DE FREITAS/BA

EMPRESA: NOBRE EVENTOS EIRELI
CNPJ: 31.614.096/0001-01
END: AV. SANTOS DUMONT, 2615, LOJA 225- C

E-MAIL: nobreeventoss1@gmail.com

Avenida Santos Dumont, 2615, Loja 225, Centro- Lauro de Freitas/BA. CEP:
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Tel: 71-3043-1332
lbx@lbxeventos.com.br

www.lbxeventos.com.br

CNPJ: 16.891.387/0001-53IBX
fVENTOS f L 0 6I S T I C A

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

PROPOSTA DE PRECO (COTA£AO)

OBJETO: contrataÿao de empresa especializada em organizaÿo, planejamento, e

execuÿao de eventos culturais, educacionais, cerimonias, esportivos e contrataÿao de

grupos para atendimento de atividades das Secretarias municipals de Lauro de Freitas,

VALOR

DISCRIMINACAO GAPRE SECULT UNID. QUANT.ITEM Valor
unit£rio Valor Total

AGUA MINERAL: Agua mineral
natural, condicionada em copo

descart3vel de polipropileno de

200 ml. 0 produto devera ter

registro no Minist6rio da Saude e

atender as Normas e / ou

ResolugSes vigentes da

Anvisa/MS. Acondicionados em

caixa protetora com 48 unidades.

R$
R$ 27,101 30001500 1500 CX

81.300,00

BALAIOS JUNINOS: Balaios
Juninos (cestos artesanais em
cip6) contendo 2kg de agucar,
2kg de aipim, 5 litros de
amendoim, 2cx de canjica, 2kg

de carim3,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 (sendo 1de laranja e urn de
chocolate), 03 unid. de coco
seco, 1recipiente lacrado de pe

de moleque e 1kg de tapioca e 1

litro de vinho tinto. OBS: ser3o
sorteados 2 (dois) balaios por

R$2 3 R$ 2.280,003 UNID 6
380,00

u.

'O

$O
dia.

CENOGRAFIA PARA EVENTOS
TIPO1

EVENTOS INSTITUCIONAIS: nc
205.000,00

R$3 25 25 UNID 50
4.100,00

Decoragao nas paredes do
Kua Mlceu Amoroso Lima, n. d/b n
£d. Mondial Office, Sala 104

Laminno oas Mrvores,Salvador - Bahia
CEP: 41.820-770

fcnderefo:
//



Tel: 71-3043-1332
lbx@lbxeventos.com.br

www.lbxeventos.com.br

CNPJ: 16.891.387/0001-53LBX
‘dfftbtehW com malhas coloridas,

Pulpito em acrflico e ou madeira,

toalha de mesa retangular

(grande) rendada sobreposta e

toalha de mesa grande de cetim;

arranjo de flores para o centro

da mesa.

EVENTOS E

CEN06RAFIA PARA EVENTOS

TIPO 2 - CAMARIM E CAMAROTE;

CENOGRAFIA PARA EVENTOS

TIPO 2 - CAMARIM E CAMAROTE:

DecoragSo nas paredes do

ambiente com malhas coloridas,

toalha de mesa retangular

(grande) rendada sobreposta em

toalha de mesa grande de cetim,

espelho, 03 (tr&s) unidades de
arranjos de flores (para camarins

e camarote), arara (cabideiro

para roupas), tÿbua e ferro de
passar roupas e 4 (quatro)

unidades de pufs quadrados
(tamanho pequeno) e em
perfeito estado de conservaggo.

R$ R$
25 25 UNID 504

4.700,00 235.000,00

COFFEE BREAK: Coffee break:
para 100 pessoas

apresentar urn cardapio que

contemple alternadamente o
seguinte: suco, refrigerante,

salgado, biscoitos, dois tipos de
frutas e p§o delicia com recheio.
Todos os itens acima deverSo

devera

R$ R$5 50 50 100UNID
recipientesestar

higienizados. Deverao estar

incluidos todos os materiais

6.050,00 605.000,00em

necesseirios
montagens da mesa, talheres,
bandejas, guardanapos, copos
descartaveis e serviÿo de
produg3o e pessoa de apoio.

tais como:

e0t«BATO8lpWLF
t/

Endereÿo: Rua A|ceu Amoroso Lima, n. 276 A Caminho das Arvores,Salvador - Bahia
>

Ed. Mondial Office, Sala 104 CEP: 41.820-770



Tel: 71-3043-1332
lbx@lbxeventos.com.br

www.lbxeventos.com.br

CNPJ: 16.891.387/0001-53B'
TOfoFECCAO DE CAMISAS PARA

EVENTOS: ConfecfSo camisa para

eventos em poliester sem

manga, nas cores variadas,

conforme solicita?3o, tamanhos:
P, M, G e EGjcontondo duas
impressSes: uma da logo do

evento e uma da logo da
prefeitura.

apresentados 3 (tres) modelos de
arte para ent3o ser escolhido o

modelo final e aprovado pela

SECULT/GAPRE_

T 0 S €

R$
R$ 32,006 500 500 UNID 1000

32.000,00

DeverSo ser

CONFECCAO DE CAMISAS PARA

EVENTOS:Confec£3o 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.
apresentados 3 (tres) modelos de
arte para ent3o ser escolhido o

modelo final e aprovado pela

SECULT/GAPRE_

R$
R$ 44,007 500 500 1000UNID

44.000,00

Dever3o ser

CONFECCAO DE CAMISAS PARA

EVENTOS: Confec?2o camisas
para evento em pollster, 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.

apresentados 3 (trfes) modelos de
arte para ent3o ser escolhido o
modelo final e aprovado pela

SECULT/GAPRE_

R$
R$ 44,008 375 375 UNID 750

33.000,00

Dever3o ser

C0NIRÿ0SIPMLF
PAG-- —
AS3: jy

Endereco: Rua Alceu Amoroso Lima, n. 276 A Caminho das Arvores,Salvador - Bahia_ Ed. Mondial Office, Sala 104 CEP. 41.820-770



Tel: 71-3043-1332
lbx@lbxeventos.com.br
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WtfFECCAO DE CAMISAS PARA

EVENTOS: Confecgao camisas

para evento 100% algodao, com

manga, em cores variadas,

conforme solicitagio, tamanhos:
P, M,G Q EG; contendo duas

impressOes: uma da logo do

evento e uma da logo da
prefeitura.
apresentados 3 (trSs) modelos de

arte para entio ser escoihido o

modelo final e aprovado pela

SECULT/GAPRE._

T 0 S €

R$
R$ 46,00375 750375 UNID9

34.500,00

Deverao ser

CONTRATACAO
PALESTRANTE:

DE

Disponibilizar servigos de
profissional com conhecimento
espedfico para discussio de
experiences culturais, turfsticas

e afro-brasileiras, na literatura e
na cultura negra, com o objetivo

de incentivar o habito da leitura,

na promoQio da difusio do
conhecimento, na informafio e

no seu desenvolvimento. A

palestrante contratada fica
responsive! por chegar ate o
local sugerido pela SECULT e o
retorno da mesma, por conta

prOpria, assim como a sua
alimentas§o, atendendo a diaria
de 8 (oito) horas. 0 contratado
fica responsive! por chegar ate o

local sugerido pela SECULT e o

retorno do mesmo por conta

prdpria, assim como despesas
com sua alimentafio, transporte,

hospedagem e passagem aerea
ida e volta

R$ R$
10 34 UNID 7

5.950,00 41.650,00

EQUIPE DE PRODUCAO TIPO 1:

Equipe ati 10 pessoas.

Coordenar e dirigir a entrega dos
produtos a serem locados, bem
como, a distribuifao de iogistica
(transporte e alimentos), a
manutenÿio durante o evento, a
desmontagem de toda a

o Q-
r.)

R$ W
236.000,00

R$11 20 20 UNID 40 •.5.900,00

i/
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conforme solicita?ao

da SECULT atraves da SF

(solicita?ao de fornecimento).

6 VI It T 0 S €

EQUIPE DE PRODUgAO TIPO 2:

Equipe acima de 10 pessoas.

Coordenar e dirigir a entrega dos

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

(transporte e alimentos), a

manutenÿo durante o evento, a

desmontagem de toda a

estrutura, conforme solicitaf§o

da SECULT atraves da SF

(solicitagigo de fornecimento).

R$ R$
4020 20 UNiD12

6.810,00 272.400,00

EXTINTORES DE INCENDIO C02

P6 - Compativel ao exigido pelo

Corpo de Bombeiros para

assegurar

o camarote, camarim e barracas
Instaladas na ativldade.

R$ R$
13 50 50 UNID 100

180,00 18.000,00

LOCACAQ EXTINTOR DE AGUA:
LocagSo 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

R$ R$
50 50 UNID 10014

190,00 19.000,00

FORNECIMENTO DE GELO: tipo

escama, pacotes de 20Kg. Fica o
contratado responsavel em

entregar o gelo no local sugerido

pela SECULT._

R$
R$ 33,0015 300 300 UNID 600

19.800,00

FORNECIMENTO DE KIT LANCHE:

composto: 01 (urn) refrigerante

em lata de ia qualidade sabores
variados Cola (com aroma
natural e acidulante INS a

R$
16 R$ 18,005000 5000 UNID 10000

180.000,00

CONTRMOSI(-"'Uf
jt
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L33£f)sfiM:fo (com 2,5% no mfnimo
de suco natural de lim3o e

acidulante INS a 330) Guarana

(com essÿncia natural de guarani

e acidulante INS a 330) e laranja

(com 8% no mfnimo de suco

natural de laranja e acidulante

INS a 330). 01 (urn) sanduiche

com pSo tipo hamburguer de

embalado
(dots)

guardanapos em papel branco.

01(urn) achocolatado liquido em

caixa de 200 ml;a) As proposes
diarias de refrigerante ser5o

Sabor cola - 40% - Sabor lim§o -
20% - Sabor guaranS - 20% -

Sabor laranja - 20%. b) Sanduiche

- 01 camada de queijo tipo

lanche, uma came de
hamburguer assada embalada
individualmente. A alimentacao
transportada devera ser servida
em embalagem hermeticamente

fechada em compartimento

apropriado, (caixa de papelSo

com aproximadamente as

seguintes medidas 23x 19x 5 cm)

com rotulo afixado na tampa da
embalagem, conforme descric3o
abaixo. Devendo o sanduiche
estar embalado em pleistico

fechado a v3cuo sendo entregues

diretamente no local (Solicitado

pela Secult) e horÿrio

determinado pelo Responscivel

do evento. A empresa devera
colocar no fundo da embalagem

o carimbo da empresa, a datada

confecf3o do Kit lanche, data de
vaiidade do lanche e as

informacOes nutricionais do
sanduiche. Hor3rio: maximo de 4

(quatro horas) de festa a contar

do hor3rio marcado para infcio.

CVCNTOS (

lOOg

lndividualmente.02

»

CONTRATOSIPMLF
--

ASS:_
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TOftNEdlfVIENTOiVENTOS f DE

QUENTINHAS: apresentafSo em

cada evento, no minimo, 03

(tres) opg6es de cardSpio que

contemplem, alternadamente,

seis porgSos dos seguintes

componentesrTipo

Feij3o acompanha carne de boi,

carne de sert3o, calabresa,

bacon, arroz branco, macarrSo,

farofa,

verdes;Tipo
acompanha feij§o 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 pur£ de batata, arroz
branco,carne de boi assada no

forno, feij§o tropeiro dois tipos

de salada cozida ou crua; Tipo

Bife acebolado: bife de carne

frita com cebola, macarr3o

temperado, feijSo 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,
feijSo com caldo ou tropeiro,
macarr§o temperado dois tipos

de salada cozida ou crua; Tipo

peito de frango grelhado: peito

frango
acompanhado com feijao verde,

arroz temperado, dois tipos de
salada cozida ou crua. As

quentirihas devem ser de
aluminio

Feijoada:

duas saladase

Churrasco:

R$
R$ 31,502000 2000 4000UNID17

126.000,00

de grelhado

11

:
isopor

acompanhadas de farinha,
talheres e copos descartaveis,
guardanapos de papel,
refrigerantes, suco de frutas e
3gua_

ou

:i«»W
:!IS

,\y
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LK1T|SC0F?TEJO PARA BAIANAS:

Cada kit deverP ter 01 (um)

perfume de 100% essfcneia de
alfazema, com frasco de vidro de
118 ml, com tampa com spray;

01 uma quartinha (Jarro

tamanho nrfedio feito em barro

CVENT05 E

com argila que suporte agua sem
riscos de vazamento) e ,em cada
quartinha, devera conter Sgua de
chelro (Pgua com perfume de

alfazema) e 04 (quatro) galhos de

flores angelicas, 04 (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

R$ R$
18 130 130 UNID 260

315,00 81.900,00

»
LOCACAO DE ESPACO PARA

EVENTOS; um auditPrio de boa
acustica com capacidade para

150 pessoas sentadas com

cadeiras almofadadas e mesa

para autoridades e palestrantes

com mmimo de 5,00m de
extensSo retilfnea forrada em

tecido estendido ate o piso na

parte frontal e 10 cadeiras
almofadadas; Um auditPrio com
aproximadamente 70m2 para

exposic5o de artesanatos com 15

mesas
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

escritPrio e 15 cadeiras; Espa?o

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
auditdrios assim como a sala de
apoio

» dimensPescom
R$

R$ 6.300,0019 1 UNID i
6.300,00

u

S

<r.
a
t

%

m
de vem ser

ir
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iftfeiVdMjnicadqs atraves de um

unico ambiente, todos

dimatizados.

TO S €fV(N

LOCACAO DE RADIOS DE

R$ R$INTERCOMUNICACAO. Alcance

minimo de 3Km, tipo truck, com
fone de ouvido e carregadores.

125 125 UNID 25020
110,00 27.500,00

ORNAMENTACAO PARA 0 SAO

JOAO 2017: decoraqao completa
de toda 3rea do evento (Praga da
Matriz e Pg. Martiniano Maia)

incluindo decorag3o de camarins,

camarote e palco e coreto,

atendendo a tematica junina

incluindo decoragSo em tecido
de chita. Como por exemplo: 2

(dois) casais de caipiras

confeccionados com garrafas pet

chegando a altura de 4m cada,

devidamente
cenicamente, 100 (cem) bonecos
de espantalhos tamanho
humano, 20 (vinte) balSes
artesanais, 30 Milhos artesanais

nas entradas e arcadas, uma
fogueira cÿnica de 3m de altura
no meio da praga respeltando a
programag3o visual do evento.

Toda area do evento devera ser
coberta por bandeirolas ti'picas

do S3o Jo3o, totalizando 20.000
metros.

»

R$ R$iluminados21 3 3 UNID 6
20.000,00 120.000,00

I

CONTRATOS/PMLF
PMG: —-
ASS:

is
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(VENTOS (

fftOJfTOfa DE LED: placa para o
palco medindo 6X4 e

Projecionista + Ol(uma) Testeira

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

marca do S3o Jo3o + PMLF e
demais patrocinadores, cuja arte

dever3 ser aprovada pela
SECULT) + Filmagem de todo o
evento (realizar a filmagem de

toda a ativldade, fornecendo 3

SECULT duas midias sendo: uma

contendo todo o registro filmado
e outra editada com os melhores
momentos e, em especial,

registros das pegas publicit3rias,
patrocinadores, publico e

atragoes + Fotografias de todo o

evento contendo registro de

todas as atragoes, publico e
pecas publicit3rias (estes

apresentados em midia e 50

fotos impressas contendo
registros de publico, marca dos
patrocinadores,

publicitarias e atragbes. Durante

os dias de evento.

R$ R$
22 8 7 UNID 15

9.800,00 147.000,00

pegas

PROJETOR E TEL&O: Servigos de
locagSo de equipamentos de
projeg§o - DescrigSo: contratagSo

de empresa especializada na

prestagSo de servigos de locag3o

de equipamentos de projegao de
imagens em Tel3o, para atender

o Calend3rio cultural e demais
atividades comunit$rias.

R$ R$» 23 15 15 UNID 30
6.050,00 181.500,00

COMTRATOSJPMUF
PMG.__SV3L
ASS:
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Adicionais: 02

projetores de imagens de 5000

ANSI Lurries, 03 projetores de

imagens de 4500 ANSI Lumes, 05

teldes de 2 00 (4mx3m) com

estrutura de aluminio Box Q-25,

com geragSo de imagem para os
tel6es, 04 cameras digitais e

gravag3o em DVD das imagens

geradas, sistema para captagSo

das imagens das empresas de IV,

praticSveis metalicos para
protegao 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.

T 0 5 €

SEGURANCA DE EVENTO NfVEL 1:

Devidamente treinados e

uniformizados com paletd e
gravata, com licenga da Policia
Federal

R$ R$
24 40 40 UNID 80

710,00 56.800,00

SEGURANCA DE EVENTO TIPO 2:

Devidamente treinados usando
traje 3 paisana, com IdentificagSo

discreta.

R$ R$
25 40 40 UNID 80

490,00 39.200,00

SUPRIMFNTOS PARA CAMARIM:

Apresentar para cada evento

sollcltado prevlamente, no
minimo 03 (tr£s) opgdes de
cardSpio que contemplem

alternadamente os seguintes

componentes: 03 (tres) t3buas
com frios variados (contendo

cinco tipos diferentes em cada
t3bua), 03 (tr£s) tabuas de
queijos (com 05 tipos diferentes),

03 (tr§s) cestas com frutas (10

tipos diferentes) nacionais e

iavadas

R$ R$26 50 50 UNID 100
5.100,00 510.000,00

importadas

devidamente embaladas.
e

CONTRATOS/PUVLF
ASSHÿVH 1

Enderego: Rua A|ceu Amoroso Lima, n. 276 A Caminho da/Arvores.Salvador -
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variados, folheados

variados, salgados variados
(fritos e de forno) pates variados,

p5es delicia (com e sem recheio),

torradas, sanduiches naturais,

sanduiches ligths, sucos em caixa

de um 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 ch3s sabores
variados (sempre em garrafas

identificadas
acompanhados de agucar e
adogante em sachbs e leite em

po), 2 (duas) bandejas de milho

cozido.. 02 (duas) bandejas de

amendoim cozido. Todos os itens

acima deverao ser embalados em

papel filme e acondicionados em

recipientes

higienizados). Dover3o estar

incluidos todos os materiais

necessbrios, tais como:
montagem das
(decoradas) com cadeiras e
caixas fermicas, talheres,

bandejas, guardanapos e ta$as,
materiais descartbveis e servigo

completo de garÿom e pessoal de
apoio para manutenÿSo e
limpeza. Prefo para 25 (vinte e
cinco) pessoas._

€ V € N T 0 S C

fermicas»

devidamente

mesas

*
SERVICO DE ORGANIZACAO,

COORDENACAO E
R$ R$

27 2 1 UNID 3
32.400,00 97.200,00

CONTRATOS/P-LF
PMG: --
ASS:
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DO EVENTO: Evento

Padroeiro. Coordenar e dirigir a
entrega dos produtos a serem

locados, bem como, a
distribui£§o de logistica

(transports e alimsntos), a

manuteng§o durante o evento, a
desmontagem de toda a

estrutura. A administrate de
todo o pessoal de servigo

contratado por este edltal. 1

coordenador de todo evento, 1

coordenador do Cortejo Cultural,

1Produtor e assistente de palco
ou trio, 1 eletricista, 2 holds, 5

Carregadores,01 t6cnico de

iluminato, 1 tecnico de
sonorizagSo e um casal de
apresentadores para realizarem

a locugao e apresentato das
bandas e atragQes (sendo 01
(uma) equipe por dia de
atividade), 06 (seis) pessoas de
manutengSo

devidamente
para atender a camarins,

camarotes, palco, espagos e ou

salas de eventos. 01 Fotbgrafo
para registrar todo o evento e
entregar relatbrio encadernado
com no minirno 100 fotos
coloridas

tVtNTOS (

limpeza,

uniformizados:
e

»
SERVICO DE ORGANIZACAO,

COORDENACAO E
R$ R$28 3 2 UNID 5

33.000,00 165.000,00

COtoTRA7Q5/P--“
PMG: -
ASS:
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WCOCftO DO EVENTO: Carnaval

Lauro de Freitas. Coordenar e
dirigir a entrega dos produtos a

serem locados, bem como, a

distribui£§o de logistica
(transporte e alimentos), a
manutengSo durante o evento, a
desmontagem de toda a

estrutura. A administrag§o de
todo o pessoal de servigo

contratado por este edital. 1

coordenador de todo evento, 1

Produtor e assistente deTrio, 1

eletricista, 2 holds, 5
Carregadores,01 tecnico de
iluminag§o,l tecnico de
sonorizagSo, 01 Produtor para

cada Trio coordenar Horario de
saida e chegada dos Trios e/ou
Grupos Culturais (cortejo) e um

casal de apresentadores para

realizarem a locuglo e

apresentagao das bandas e
atragSes (sendo 01 (uma) equipe

por dia de atividade}, 06 (seis)
pessoas de manutengSo e

devidamente
uniformizados: para atender a
camarins, camarotes, palco,
espagos e ou salas de eventos. 01
Fotografo para registrar todo o
evento e entregar relatorio
encadernado com no mfnimo
100 fotos coloridas .

f V C N T 0 S *

limpeza,

»

SERVIQO DE ORGANIZACAO,

COORDENACAO E
R$ R$29 2 1 UNID 3

50.000,00 150.000,00

CONTRATOS/rÿLF

P*G:_ -
ASS: Jk
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DO EVENTO: Paix5o

de Cristo. Coordenar e dirigir a

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

(transports s alimentos), a
manutenÿo durante o evento, a
desmontagem de toda a

estrutura. A administrate de
todo o pessoal de serviÿo

contratado por este edltal. 1

coordenador de todo evento, 1

Produtor e assistente de palco, 1

eletricista, 2 holds, 5

Carregadores,01 tecnico de

iluminato,l tecnico de
sonorizagao e um casal de
apresentadores para realizarem
a locufao e apresentagao das

bandas e atra?5es. Sendo 01
(uma) equipe por dia de
atividade, 06 (seis) pessoas de

manutento e limpeza,

devidamente uniformizados:
para atsnder a camarins,

camarotes, palco, espafos e ou
salas de eventos. 01 Fotbgrafo

para registrar todo o evento e
entregar relatorio encadernado
com no mfnimo 100 fotos
coloridas.

even T 0 $ C

»

» SERVICO DE ORGANIZA£AO,

COORDENACAO E
R$ R$30 2 1 UNID 3

46.000,00 138.000,00

CONTRATOS/PMLF
PAG: 3
ASS:
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DO EVENTO: S3o JO3O

LAURO de Freitas. Coordenar e

dirigir a entrega dos produtos a

serem locados, bem como, a
distribuigao de logfstica

(transporte e alimentos), a

manutenceio durante o evento, a

desmontagem de toda a

estrutura. A administragSo de
todo o pessoal de servigo

contratado por este edltal. 1

coordenador de todo evento, 1

Produtor e assistente de palco, 1
eletricista, 2 holds, 5
Carregadores,01 tÿcnico de
iluminagao,l tecnico de
sonorizag3o e um casal de
apresentadores para realizarem
a locugao e apresentagao das
bandas e atragSes. Sendo 01

(uma) equipe por dia de
atividade, 06 (seis) pessoas de
manuteng§o e limpeza,

devidamente uniformizados:
para atander a camarins,

camarotes, palco, espagos e ou
salas de eventos.01 Fotbgrafo

para registrar todo o evento e
entregar relatorio encadernado
com no minimolOQ fotos
coloridas.

HEN T 0 $ f

SERVICO DE ORGANIZACAO,

COORDENACAO E
R$ R$31 1 UNID 1

40.000,00 40,000,00

CONTRATOS/P.V.LF
PMG: AJ

3*ASS:
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WCOCffO DO EVENTO:
Emancipate). Coordenar e dirigir

a entrega dos produtos a serem

locados, bem como, a

distribuito de logistica

(transports e alimentos), a

manutento durante o evento, a

desmontagem de toda a

estrutura. A administrate de
todo o pessoal de servigo

contratado por este edltal. 1

coordenador de todo evento, 1

Produtor e assistente de palco ou

Trio, 1 eletricista, 2 holds, 5

Carregadores,01 tecnico de

iluminag3o,l t£cnico de
sonorizagSo, 01 Produtor para

coordenar horarios de saida e

chegada dos Grupos Culturais

(cprtejo), e um casal de
apresentadores para realizarem
a locugao e apresentagao das

bandas e atragQes. Sendo 01
(uma) equipe por dia de
atividade, 06 (ssis) pessoas do
manutengSo e limpeza,

devidamente uniformizados:

para atender a camarins,

camarotes, palco, espagos e ou
salas de eventos. 01 Fotografo

para registrar todo o evento e
entregar relatbrio encadernado
com no minimo 100 fotos
coloridas.

SERVICO DE ORGANIZACAO,
COORDENA£AO E

EXECUCAO DO EVENTO:

Micareta de Portao. Coordenar e

dirigir a entrega dos produtos a

serem locados, bem como, a

distrlbuifSo de logistica
(transporte e alimentos), a
manutengSo durante o evento, a
desmontagem de toda a

estrutura. A administrate) de
todo o pessoal de servigo

contratado por este edital. 1

(Vf NTOS (

R$ R$32 2 1 UNID 3
36.000,00 108.000,00

in..
z 6 ft
8<x3

t*
.r
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'dbb'rtfdriddQr de todo evento, 1

Produtor e assistente de palco ou

Trio, 1 eletricista, 2 holds, 5

Carregadores,01 t6cnico de
iluminag§o,l tÿcnico de
sonorizag3o, 01 produtor para

cada Trio Coordenar horirios de

saida e chegada dos Trios e/ou
Grupos Culturais (cortejo), e um
casal de apresentadores para

realizarem a locugSo e
apresentagao das bandas e

atragoes. Sendo 01 (uma) equipe

por dia de atividade, 06 (seis)

pessoas de manuteng3o e
devidamente

uniformizados: para atender a
camarins, camarotes, palco,

espagos e ou salas de eventos. 01

Fotdgrafo para registrar todo o

evento e entregar relatdrio
encademado com no mfnimo
100 fotos coloridas.

T 0 S C

limpeza,

SERVICO DE ORGANIZACAO,

COORDENACAO E

EXECUCAO DO EVENTO:

Micareta de Itinga. Coordenar e
dirigir a entrega dos produtos a

serem locados, bem como, a
distribuigao de logistica

(transporte e alimentos), a
manutengSo durante o evento, a
desmontagem de toda a
estrutura. A administragSo de
todo o pessoal de servigo

contratado por este edital. 1

coordenador de todo evento, 1

Produtor e assistente de palco ou
Trio, 1 eletricista, 2 holds, 5
carregadores,01 t6cnico de
iluminagao,l t6cnico de
sonorizag§o, 01 Produtor para

cada Trio coordenar horSrios de

R$ R$33 2 1 UNID 3
36.000,00 108.000,00

u.

2

o

£ I..
2 0 CO

°£3
saida e chegada dos trios e/ou
Grupos Culturais (cortejo), e um
casal de apresentadores para
realizarem locugSoa e

&

Enderego: Alceu Amoroso Lima. n. 276 A Caminho das Arvores,Salvador - Bahia
Ed. Mondial Office, Sala 104 CEP: 41.820-770


