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PROPOSTA DE PREÇOS 

 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO 

PREGÃO ELETRONICO Nº 22/2020 - Processo Administrativo nº 2593/2020 

OBJETO: é o Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada em organização e gerenciamento 
de eventos, para atender às necessidades do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos 

NEWS PRODUÇÕES E EVENTOS DE FESTAS LTDA – CNPJ: 14.555.504/0001-82 

Inscrição municipal: 511476-4              inscrição estadual: isento  

Banco: Caixa econômica federal     agencia: 4647        Conta corrente: 0642-8 

A Empresa NEWS PRODUCOES E EVENTOS DE FESTAS LTDA, registrada no CNPJ n° 14.555.504/0001-82, situada na 
Rua 02 LOT DOM VICENTE/G PALESTINA - PARQUE PRESIDENTE VARGAS Nº 118 – CEP: 60.765-537 – FORTALEZA – 
CE, por intermédio de seu representante legal o Sr. JOSAR MESQUITA DE LIMA, brasileiro, nascido em 12/04/1989, 
solteiro, maior, empresário, portador da CNH nº 04218333640 DETRAN-CE e CPF nº 028.715.293-61, residente e 
domiciliado na Rua 02 (Lot. Granja Palestina) nº 118, Parque Presidente Vargas, CEP 60765-537, Fortaleza, Ceará, 
vem apresentar a sua proposta de preços nas seguintes condições: 

 

ITEM DESCRIÇÃO (GRUPO 1) UNID. QTD. MARCA/ 
MODELO 

V.UNITARIO V.TOTAL 

1 

Suco, apresentação: líquido, 
sabor: laranja, tipo: natural, 
características adicionais: sem 
corante e acidulante, com açucar 

LITRO 

100 NATURAL / 
DA FRUTA 

R$2,40 
Dois reais e 
quarenta 
centavos 

R$240,00 
Duzentos e 
quarenta reais  

2 

Suco, apresentação: líquido, 
sabor: abacaxi, tipo: natural, 
características adicionais: sem 
corante e acidulante, com açucar 

LITRO 

100 NATURAL / 
DA FRUTA 

R$2,40 
Dois reais e 
quarenta 
centavos 

R$240,00 
Duzentos e 
quarenta reais 

3 

Suco, apresentação: líquido, 
sabor: acerola, tipo: natural, 
características adicionais: sem 
corante e acidulante, com açucar 

LITRO 

100 NATURAL / 
DA FRUTA 

R$2,40 
Dois reais e 
quarenta 
centavos 

R$240,00 
Duzentos e 
quarenta reais 

4 

Suco, apresentação: líquido, 
sabor: cajú, tipo: natural, 
características adicionais: sem 
corante e acidulante, com açucar 

LITRO 

100 NATURAL / 
DA FRUTA 

R$2,40 
Dois reais e 
quarenta 
centavos 

R$240,00 
Duzentos e 
quarenta reais 

5 

Suco, apresentação: líquido, 
sabor: manga, tipo: natural, 
características adicionais: sem 
corante e acidulante, com açucar 

LITRO 

100 NATURAL / 
DA FRUTA 

R$2,40 
Dois reais e 
quarenta 
centavos 

R$240,00 
Duzentos e 
quarenta reais 

6 Refrigerante, material: água 
gasosa,xarope, sabor: guaraná, 
características adicionais: light 

LITRO 

400 INDAIA 

R$ 3,20 
Três reais e vinte 
centavos 

R$1.280,00 
Uns mil duzentos 
e oitenta reais 

7 Refrigerante, material: água 
gasosa,xarope, sabor: guaraná 

LITRO 
500 INDAIA R$ 3,20 

Três reais e vinte 
centavos 

R$1.600,00 
Um mil e 
seiscentos reais 
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8 Refrigerante, material: água 
gasosa,xarope, sabor: cola 

LITRO 
400 INDAIA R$ 3,20 

Três reais e vinte 
centavos 

R$1.280,00 
Uns mil duzentos 
e oitenta reais 

9 Refrigerante, material: água 
gasosa,xarope, sabor: cola, 
características adicionais: light 

LITRO 

400 INDAIA 
R$ 3,66 
Três reais e 
sessenta e seis 
centavos 

R$1.464,00 
Um mil 
quatrocentos e 
sessenta e quatro 
reais 

10 

Água mineral natural, tipo: sem 
gás, material embalagem: 
plástico, tipo embalagem: 
retornável 

GARAFAO 20L 

25 NATURAGUA 

R$ 10,00 
Dez reais 

R$250,00 
Duzentos e 
cinquenta reais 

11 Gelo, material: água filtrada, 
apresentação: barra 

BARRA 10KG 

15 CRISTAL R$ 7,50 
Sete reais e 
cinquenta 
centavos 

R$112,50 
Cento e doze reais 
e cinquenta 
centavos 

12 

Guardanapo de papel, material: 
celulose, largura: 22 cm, 
comprimento: 23 cm, cor: branca, 
tipo folhas: simples, 
características adicionais: macio e 
absorvente 

Embalag em 
50 unidades 

300 SNOB 

R$ 1,10 
Um e dez 

R$330,00 
Trezentos e trinta 
reais 

13 Gelo, material: água filtrada, 
apresentação: cubos 

Saco 10kg 
50 CRISTAL 

R$ 8,00 
Oito reais 

R$400,00 
Quatrocentos 
reais 

14 

Locação de mesa, cadeira, 
mobiliário decoração interior. 
Cadeira plástica fixa sem braços 
acompanhadas de capas brancas 
ou pretas 

DIARIA/ UND 

600 CONFORME 
EDITAL 

R$ 2,20 
Dois reais e vinte 
centavos 

R$1.320,00 
Uns mil trezentos 
e vinte reais 

15 

Locação de mesa, cadeira, 
mobiliário decoração interior. 
Cadeira fixa sem braços, com 600 
estofado no assento, 
confeccionada em policarbonato 
nas cores cristal, branco, ouro ou 
madeira. 

DIARIA/ UND 

600 CONFORME 
EDITAL 

R$ 8,50 
Oito reais e 
cinquenta 
centavos 

R$5.100,00 
Cinco mil e cem 
reais 

16 

Locação de mesa, cadeira, 
mobiliário decoração interior. 
Mesa em madeira com verniz alto 
brilho (jacarandá, cedro, mogno 
etc.) com no mínimo 1,20m de 
diâmetro 

DIARIA/ UND 

8 CONFORME 
EDITAL 

R$ 65,00 
Sessenta e cinco 
reais 

R$520,00 
Quinhentos e 
vinte reais 

17 

Locação de mesa, cadeira, 
mobiliário decoração interior. 
Mesas de apoio, redondas, com 
no mínimo 1,20m de diâmetro 
com toalha e cobre manchas. 

DIARIA/ UND 

70 CONFORME 
EDITAL 

R$ 12,00 
Doze reais 

R$840,00 
Oitocentos e 
quarenta reais 

18 

Locação de mesa, cadeira, 
mobiliário decoração interior. 
Mesa retangular com 
aproximadamente 3,0m x1,0m 
com toalha retangular rendada ou 
similar, acompanhada de forro 
para cobertura de mesa 

DIARIA/ UND 

12 CONFORME 
EDITAL 

R$ 26,00 
Vinte seis reais 

R$312,00 
Trezentos e doze 
reais 
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                               Valor Global da Proposta: R$64.798,50 (sessenta e quatro mil setecentos e noventa e oito reais e cinquenta 
centavos) 

                          Validade da proposta: 90 (noventa) dias. 

Prazo de entrega dos serviços: conforme edital e seus anexos. 

19 

Locação de mesa, cadeira, 
mobiliário decoração interior. 
Mesa estilo pranchão com 
respectivas toalhas, para 
formação de mesa diretora com 
diversos formatos (altura 0.75m e 
profundidade de 0,8m) cada peça 
terá aproximadamente 1,5m de 
largura) 

DIARIA/ UND 

40 CONFORME 
EDITAL 

R$ 35,00 
Trinta e cinco 
reais 

R$1.400,00 
Um mil e 
quarocentos reais 

20 

Taça 
Taça em vidro para servir água 
e/ou refrigerante Diária Dúzia 

300 NADIR R$ 5,50 
Cinco reais e 
cinquenta 
centavos 

R$1.650,00 
Um mil seiscentos 
e cinquenta reais 

21 

Bandeja, comprimento: 54 cm, 
largura: 30 cm, finalidade: servir 
líquidos e alimentos, material: aço 
inoxidável 

DIARIA/ UND 

250 TRAMONTINA
/INOX R$ 2,20 

Dois reais e vinte 
centavos 

R$550,00 
Quinhentos e 
cinquenta reais 

22 

Tapete  
Tapete decorativo com 
dimensões e cores a serem 
definidas dependendo do evento. 
Deverá passar por aprovação da 
coordenação do evento. 

Diária M² 

100 INYLBRA/CAR
PETE 

R$ 17,00 
Dezessete reais 

R$1.700,00 
Um mil cento e 
setenta reais 

23 
Prestação de serviços de GARÇOM 

DIARIA 
200 CONFORME 

EDITAL 
R$ 140,00 
Cento e quarenta 
reais 

R$28.000,00 
Vinte oito mil 
reais 

24 Prestação serviço supervisor de 
pessoal MAITRE 

DIARIA 
15 CONFORME 

EDITAL 
R$ 140,00 
Cento e quarenta 
reais 

R$2.100,00 
Dois mil e cem 
reais 

25 

Prestação serviço COPA COZINHA 

DIARIA 

30 CONFORME 
EDITAL R$ 122,00 

Cento e vinte dois 
reais 

R$3.660,00 
Três mil 
seiscentos e 
sessenta reais 

26 
Prestação de serviços de portaria, 
recepção - RECEPCIONISTA DE 
EVENTOS 

DIARIA 
20 CONFORME 

EDITAL 
R$ 130,00 
Cento e trinta 
reais 

R$2.600,00 
Dois mil e 
seiscentos reais 

27 
Locução de texto, MESTRE DE 
CERIMÔNIA, LOCUTOR, 
APRESENTADOR 

DIARIA 
3 CONFORME 

EDITAL 
R$ 210,00 
Duzentos e dez 
reais 

R$630,00 
Seiscentos e trinta 
reais 

28 Tradução, interpretação 
simultânea, consecutiva - 
TRADUTOR DE LIBRAS 

DIARIA 
20 CONFORME 

EDITAL 
R$ 190,00 
Cento e noventa 
reais 

R$3.800,00 
Três mil e 
oitocentos reais 

29 Prestação de serviços de apoio 
administrativo - APOIO 
ADMINISTRATIVO 

DIARIA 
30 CONFORME 

EDITAL R$ 90,00 
Noventa reais 

R$2.700,00 
Dois mil e 
setecentos reais 

 VALOR TOTAL DO GRUPO 1:  R$64.798,50 (sessenta e quatro mil novecentos e trinta e setecentos e noventa e 
oito reais e cinquenta centavos 
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Nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas que incidam ou venham a incidir sobre os serviços, tais como, 
impostos, tributos, taxas, encargos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, fretes, seguros, 
deslocamentos de pessoas, enfim, todos os custos e demais despesas diretos e indiretos necessários à entrega do 
objeto ora licitado, inclusive a margem de lucro. 

Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar e fornece os serviços cotados, caso sejamos vencedores. 

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos serviços objeto 
desta licitação que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a 
todas as cláusulas e condições previstas neste edital. 

 

DECLARA, em atendimento ao previsto no edital PREGÃO ELETRONICO Nº 22/2020., que cumpre os requisitos legais 
para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 3º da Lei Complementar 
nº 123/06, e nem possui quaisquer dos impedimentos do § 4º do art. citado, estando apta a usufruir do tratamento 
favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/06 e do Decreto nº 6.204/07 

 

DECLARA que possui as condições necessárias ao cumprimento do objeto licitado, inclusive dentro dos prazos 
previstos no Edital;  

DECLARA que não está apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços prestados, quer por outro 
motivo igualmente grave no transcorrer dos últimos 5 anos; 

DECLARA que não foi declarada inidônea por ato do Poder Público, e que não incorre nas demais condições impeditivas 
previstas no art. 9º da Lei Federal nº. 8.666/93 consolidada pela Lei nº. 8.883/93; 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos receber a nota de empenho/ORDEM 
DE SERVIÇO no prazo determinado no Edital, indicando para esse fim o Sr. JOSAR MESQUITA DE LIMA, brasileiro, 
nascido em 12/04/1989, solteiro, maior, empresário, portador da CNH nº 04218333640 DETRAN-CE e CPF nº 
028.715.293-61, residente e domiciliado na Rua 02 (Lot. Granja Palestina) nº 118, Parque Presidente Vargas, CEP 
60765-537, Fortaleza, ceara 

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos. 

 

FORTALEZA-CE, 27 de agosto de 2020. 

 

___________________________________________________________ 
NEWS PRODUCOES E EVENTOS DE FESTAS LTDA 
CNPJ n° 14.555.504/0001-82 
JOSAR MESQUITA DE LIMA 
CNH nº 04218333640 DETRAN-CE 
REPRESENTANTE LEGAL 
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D E C L A R A Ç Ã O 

 

AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO 

 

NEWS PRODUÇÕES E EVENTOS DE FESTAS LTDA  , com sede Rua 02 lot dom Vicente/g Palestina, nº 118, 
bairro Parque Presidente Vargas, CEP 60.765-537, na cidade de Fortaleza - Ceará, , inscrita no CNPJ sob o 
nº.14.555.504/0001-82 DECLARA à NEWS PRODUÇÕES E EVENTOS DE FESTAS LTDA  para fins de não 
incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 
da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de 
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - 
Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Para 
esse efeito, a declarante informa que:  

 

I - preenche os seguintes requisitos:  

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que 
comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer 
outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e  

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente. II - o 
signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da 
Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da 
presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do 
disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, 
às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do 
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 
1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990). 

 

 

FORTALEZA-CE, 27 de AGOSTO de 2020. 

 

___________________________________________________________ 
NEWS PRODUCOES E EVENTOS DE FESTAS LTDA 
CNPJ n° 14.555.504/0001-82 
JOSAR MESQUITA DE LIMA 
CNH nº 04218333640 DETRAN-CE 
REPRESENTANTE LEGAL 
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D E C L A R A Ç Ã O 
 
 
 NEWS PRODUÇÕES E EVENTOS DE FESTAS LTDA  , com sede Rua 02 lot dom Vicente/g 
Palestina, nº 118, bairro Parque Presidente Vargas, CEP 60.765-537, na cidade de 
Fortaleza - Ceará, , inscrita no CNPJ sob o nº.14.555.504/0001-82, por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a). JOSAR MESQUITA DE LIMA  portador(a) da CNH  nº  
04218333640 DETRAN-CE  e do CPF nº 028.715.293-61 , DECLARA, para fins Resolução 
nº. 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que não tem em seu quadro 
societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade 
até o terceiro grau, inclusive, de magistrados ocupantes de cargos de direção ou no 
exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de 
direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 
situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação; 
 
 

FORTALEZA-CE, 27 de AGOSTO de 2020. 

 

___________________________________________________________ 
NEWS PRODUCOES E EVENTOS DE FESTAS LTDA 
CNPJ n° 14.555.504/0001-82 
JOSAR MESQUITA DE LIMA 
CNH nº 04218333640 DETRAN-CE 
REPRESENTANTE LEGAL 
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Item Qtd. Unid. Descrição do Bem/Serviço
Valor Unitário 

R$
Valor Total R$

39 15 Diária

Montagem, restauração – fotografia
Serviço de cobertura fotográfica, prestado por um
Repórter fotográfico, com equipamento digital e
profissional próprios, com no mínimo duas horas, com
fornecimento de arquivos digitais (resolução mínima
de 300 Dpi’s) e entrega de copião no prazo máximo de
48h

280,00 4.200,00

40 5 Diária

Montagem, restauração – fotografia
Serviço fotográfico adicional, com as mesmas 
características do item anterior, prestado por um
profissional. Obs.: O TRT requisitará profissional extra
sempre que o evento for considerado de grande porte 

290,00 1.450,00

41 200 Unid.

Revelação de filme fotográfico, ampliação de
fotografia Revelação de fotos digitais no tamanho 15
cm x 21 cm, em alta resolução (300 Dpi’s, mínimo
2.500 pixels). Fotos em papel fotográfico brilhoso.

3,00 600,00

42 15 Diária

Locação de equipamento audiovisual, som, vídeo,
filmagem Serviço de filmagem digital, em alta
definição (HD) prestado por profissional cinegrafista
com câmara digital e 
auxiliar de luz. A filmagem deverá ser entregue com
edição, sonorização e legenda, em DVD, com duas
cópias e respectivos estojos plásticos. Obs.: Quando
necessário a sonorização deverá ser ligada a mesa de
som (canais de som) do TRT ou a outros dispositivos
instalados, bem como a utilização de mesa de corte
quando houver transmissão simultânea e geração de
imagem de no mínimo duas câmeras.

860,00 12.900,00

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

PROPOSTA DE PREÇO

O objeto da presente licitação é o Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada em organização 
e gerenciamento de eventos, para atender às necessidades do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2020

GRUPO 3

Responsável Técnico: Representante Legal: Christiane Vieira Rodrigues Leal, brasileira, casada, Empresária,                                                                                                                                                                                      

CPF nº 765.386.723-53.  

Banco: Bradesco (237)  Agência: 645  C/C Nº: 1227-0   Praça de Pagamento: Fortaleza – Ce.  

RG Nº 94008029391      

CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES LEAL EIRELE – ME
CNPJ: 09.149.100/0001-59 INSC. ESTADUAL: 06.216.681-6     INSC. MUNIC.:229280-7
Rua G 660 Parque Montenegro II – José Walter – Fortaleza – Ce
Fone/Fax: (85) 3473-7442 98741-7442
www.multieventosce.com.br

multieventosce@hotmail.com

http://www.multieventosce.com.br/
mailto:multieventosce@hotmail.com


43 5 Diária

Locação de equipamento audiovisual, som, vídeo,
filmagem Equipe adicional para filmagem e iluminação
com as mesmas características do item anterior. Obs.:
O TRT 
requisitará equipe extra sempre que o evento for
considerado de grande porte

560,00 2.800,00

44 10 Diária

Locação de equipamento audiovisual, som, vídeo,
filmagem Serviço de projeção em telão, utilizando
projetor de no mínimo 3.000 lúmens, telão de no
mínimo 100 polegadas e 
2 caixas de som amplificadas para transmissão de
imagem e sonorização simultânea. As conexões de som
e imagem 
deverão ser efetuadas junto à mesa de som (canais de
som) disponibilizada pelo Tribunal e/ou em mesa de
som disponibilizada pela empresa, de forma a
reprodução fiel e 
em tempo real do evento, devendo a contratada
operacionalizar toda a transmissão. Quando em local
aberto deverá o telão ser montado em estrutura “Box
Truss”. Obs: A transmissão poderá ocorrer em
ambiente aberto ou fechado para público superior a
300 (trezentas) pessoas.
Obs2: A empresa deverá disponibilizar um operador de
som e imagem durante todo o decorrer do evento.

450,00 4.500,00

45 12 Diária

Locação de equipamento audiovisual, som, vídeo,
filmagem TV de LED, FULL HD não inferior a 42’
polegadas. Quando solicitado o aparelho deverá ser
acompanhado do 
respectivo suporte de sustentação e todos os
cabeamentos para transmissão simultânea e/ou
cabeamento lógico (para conexão com computadores)

170,00 2.040,00

46 4 Diária

Locação de equipamento audiovisual, som, vídeo,
filmagem Painel de LED de alta resolução de tamanho
não inferior a 3m x 2m acompanhado do seu respectivo
suporte de 
sustentação e todo cabeamento e aparelhagem para
transmissão de imagens simultâneas ou imagem de
computador e ainda transmissão de vídeo (DVD ou
BD) 
com a respectiva sonorização do equipamento

999,00 3.996,00



47 10 Diária

Locação de equipamento audiovisual, som, vídeo,
filmagem Serviço de sonorização incluindo mesa de
som digital amplificada (para atender público não
inferior a 300 
pessoas) com no mínimo 24 (vinte e quatro) canais, 24
(vinte e quatro) microfones (sem ou com fio) e 10 (dez) 
caixas de som, também amplificadas e instaladas em
tripés não inferior a 2,0 metros de altura e/ou de
coluna. Quando solicitado a mesa deverá acompanhar
um toca CD e/ ou DVD ou computador. Os microfones
deverão ser 
profissionais, UHF e deverão, quando necessário, se
fazer acompanhar dos respectivos pedestais. Os
microfones 
profissionais, UHF, poderão ser solicitados de vários
modelos, tais como, mnidirecionais, cardióides,
supercardióides, head set, lapela e ShotGun. Quando
sem fio, deverá o microfone ser UHF, profissional,
com baterias novas (sem uso) inclusas.

720,00 7.200,00

48 5 Diária

Locação de equipamento audiovisual, som, vídeo,
filmagem Serviço de sonorização incluindo mesa de
som digital amplificada (para atender público não
inferior a 100 
pessoas) com no mínimo 6 (seis) canais, 6 (seis)
microfones (sem ou com fio), 6 (seis) caixas de som,
também amplificadas e instaladas em tripés não
inferior a 2,0 
metros de altura e/ou de coluna e demais
características do item 47.

540,00 2.700,00

49 5 Diária

Locação de equipamento audiovisual, som, vídeo,
filmagem Serviço de sonorização incluindo mesa de
som digital amplificada com no mínimo 3 (três) canais,
3 (três) 
microfones (sem ou com fio), 3 (três) caixas de som,
também amplificadas e instaladas em tripés não
inferior a 2,0 metros de altura e/ou de coluna e demais
características do item 47.

450,00 2.250,00

44.636,00

Item Qtd. Unid. Descrição do Bem/Serviço
Valor Unitário 

R$
Valor Total R$

50 80 Unid.

Confecção de arranjos ornamentais - planta, vaso.
Arranjos de flores naturais medindo 60cm de altura -
em vasos de vidros para mesas de apoio - com
predominância de gérberas na cor coral e folhagens

100,00 8.000,00

51 15 Unid.

Confecção de arranjos ornamentais - planta, vaso.
Arranjo de flores naturais, no estilo tropical, com
diâmetro de 45cm e 25cm de altura - para mesas de
centro.

79,00 1.185,00

52 12 Unid.
Confecção de arranjos ornamentais - planta, vaso.
Arranjo de flores naturais, no estilo tropical, com 50cm
de largura e 25cm de altura - para aparadores.

95,00 1.140,00

53 15 Unid.

Confecção de arranjos ornamentais - planta, vaso.
Arranjo em jardineira de vidro, contendo flores
naturais no estilo tropical, com predominância de
Helicônias nas 
medidas de 1 m de comprimento, 20 cm de largura e 80 
cm de altura

220,00 3.300,00

GRUPO 4
Valor total do Grupo 03  (quarenta e quatro mil seiscentos e trinta e seis reais)



54 30 Unid.

Confecção de arranjos ornamentais - planta, vaso.
Arranjo em colunas contendo flores naturais no estilo
tropical, com predominância de Helicônias, medindo 
aproximadamente 2m de altura (comprimento total:
coluna + arranjo)

180,00 5.400,00

55 15 Unid.
Confecção de arranjos ornamentais - planta, vaso.
Arranjo de flores naturais no estilo tropical, nas
medidas de 1,20m de comprimento e 0,80m de altura

220,00 3.300,00

56 30 Unid.
Confecção de arranjos ornamentais - planta, vaso.
Arranjo de flores naturais no estilo tropical, medindo
aproximadamente 40cm x 15cm - em jarro.

80,00 2.400,00

57 10 Unid.

Confecção de arranjos ornamentais - planta, vaso.
Coroa de flores contendo flores naturais (rosas,
antúrios e lírios) no tamanho não inferior a 1,50m x.
1,00m, acompanhada de faixa de homenagem com
possibilidade de texto para até 10 palavras.

250,00 2.500,00

58 10 Unid.

Confecção de arranjos ornamentais - planta, vaso.
Coroa de flores contendo flores naturais (rosas,
antúrios e lírios) no tamanho 1,00mX1,00m,
acompanhada da faixa de homenagem com
possibilidade de texto para até 10 palavra

250,00 2.500,00

29.725,00

Item Qtd. Unid. Descrição do Bem/Serviço
Valor Unitário 

R$
Valor Total R$

59 30 Unid.

Confecção de placas, quadros, distintivos, artefatos de
acrílico, metal, laminado, PVC
Placa em aço escovado gravada em baixo relevo no
tamanho 26cm X 18cm com inscrição colorida com
modelo de texto e símbolos fornecido peloTribunal. A
placa deverá acompanhar estojo para acomodá-la em
veludo azul marinho e/ou vermelho com fecho e
dobradiças na cor prata

278,85 8.365,50

8.365,50

82.726,50

DECLARA, para os devidos fins de prova em Processo Licitatório, que: 
a) cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do 
tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 
b) está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
c) cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as 
exigências editalícias;
d) inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores;
e) Empresa optante pelo Simples Nacional.                                                                                                                                 
f) prazo de validade da proposta 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.                                                                                                               
g) nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,                                                 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços.

GRUPO 5
Valor total do Grupo 04 (vinte e nove mil setecentos e vinte e cinco reais)

Christiane Vieira Rodrigues Leal - Proprietária

Valor total do Grupo 05 (oito mil trezentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos)

Fortaleza, 31de agosto de 2020. 

Valor total do Grupo 03 + Grupo 04 + Grupo 05 (oitenta e dois mil setecentos e vinte e seis 
reais e cinquenta centavos)


