
Brasília, 29 de outubro de 2019. 

Ao: 

MINISTÉRIO DA CULTURA 
FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES 
PREGÃO ELETRÔNICO  11/2019.  
 
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de atividades 
culturais, para viabilizar as atividades de promoção e fomento de ações educativo-culturais, 
alusivas à execução do projeto ´Sou Palmares, Sou Serra´, Mês da Consciência Negra, a ser 
realizado na Serra da Barriga, Município de União dos Palmares, Alagoas. O evento ocorrerá 
nos dias 19 e 20 de novembro de 2019. 

1- Dados da Proponente 
 

Empresa: RD7 Produções de Eventos Inteligentes LTDA 

CNPJ: 13.325.593/0001-08 

Endereço: SIA Sul Trecho 04 lote 2000 Bloco F Sala 105 Brasília - DF - CEP: 71.200-040 

Fone: 61 3042-1316 

E-mail: licitacoes@rd7producoes.com.br 

Para fins de Pagamento: 

Banco: Banco do Brasil Agência: 1235-1 -  C/Corrente: 133770-0 

 

2- Dados do representante que irá assinar o contrato: 
 

NOME DO REPRESENTANTE: Francisco Leonardo Rodrigues Silva 

E-MAIL: diretoria@rd7producoes.com.br 

NACIONALIDADE: Brasileiro 

IDENTIDADE Nº: 3066.855, EXPEDIDA PELA: SSP/DF, 

CPF Nº: 723.584.241-53 DOMICÍLIO: DF 

 

 

 

  



3- Declarações 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO À HABILITAÇÃO 
 

A empresa RD7 PRODUÇÕES DE EVENTOS INTELIGENTES, inscrita no CNPJ n. º 
13.325.593/0001-08 sediada: SIA Sul Trecho 04, lote 2000 Bloco F Sala 105 Brasília - DF, declara sob 
as penas da lei, que até a presente data, inexiste fato superveniente impeditivo para sua habilitação no 
presente processo licitatório, nos termos do § 2.º, do art. 32, da Lei 8.666/93, ciente da obrigatoriedade 
de declarar ocorrências posteriores. 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 27, V, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE 
JUNHO DE 1993 

A empresa RD7 PRODUÇÕES DE EVENTOS INTELIGENTES, inscrita no CNPJ n. º 
13.325.593/0001-08 sediada: SIA Sul Trecho 04, lote 2000 Bloco F Sala 105 Brasília - DF, por 
intermédio de seu representante legal, o Sr. Francisco Leonardo Rodrigues Silva infra-assinado, Sócio 
Proprietário, Identidade nº 3066.855, expedida pela SSP/DF e CPF nº 723.584.241-53, DECLARA, sob 
as penas da lei, para fins do disposto no art. 27, V, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido 
pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de dezesseis anos. 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

A empresa RD7 PRODUÇÕES DE EVENTOS INTELIGENTES, inscrita no CNPJ n. º 
13.325.593/0001-08 sediada: SIA Sul Trecho 04, lote 2000 Bloco F Sala 105 Brasília - DF, por 
intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a) Francisco Leonardo Rodrigues Silva, portador 
(a) da Carteira de Identidade n° 3066.855 SSP DF e do CPF Nº. 723.584.241-53 declara sob as 
penas da lei, que damos ciência de que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação (art. 4 º inc. 
VII da Lei 10.520/02) 
 

DECLARA ÇÃO DE INSTALAÇÃO 

 

A empresa RD7 PRODUÇÕES DE EVENTOS INTELIGENTES, inscrita no CNPJ n. º 
13.325.593/0001-08 sediada: SIA Sul Trecho 04, lote 2000 Bloco F Sala 105 Brasília - DF, por 
intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a) Francisco Leonardo Rodrigues Silva, portador 
(a) da Carteira de Identidade n° 3066.855 SSP DF e do CPF Nº. 723.584.241-53 declara sob as 
penas da lei, que possuímos instalações, aparelhamento e pessoal adequado e disponível para a 
realização do objeto da licitação. 
  



 

Pregão Eletrônico nº 03/2019 

DECLARAÇÃO DE CRIMES AMBIENTAIS E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

(IN SLTI / MPOG nº 01/20108) 

 

RD7 PRODUÇÕES DE EVENTOS INTELIGENTES, inscrita no CNPJ sob o nº 13.325.593/0001-08, 
sediada na SIA/SUL TRECHO 04 LOTE 2000 BLOCO F SALA 105  SIA, BRASÍLIA/DF  CEP 71.200-
040, declara, sob as penas da Lei, que não está sob pena de interdição temporária de direitos, de que 
trata o art. 10 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. 

Declaro, sob as penas da Lei nº 6.938/1981, na qualidade de participante do procedimento licitatório, sob 
a modalidade Pregão Eletrônico nº 03/2019, que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e 
sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente. 

Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões pertinentes dos órgãos 
competentes quando solicitadas como requisito para habilitação e da obrigatoriedade do cumprimento 
integral ao que estabelece o art. 6º e seus incisos, da Instrução Normativa nº 01 de 19 de janeiro de 
2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG). 

Estou ciente, também, da obrigatoriedade da apresentação do registro no Cadastro Técnico Federal de 
Atividade Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais caso minha empresa 
exerça uma das atividades constantes no Anexo II da Instrução Normativa nº 31, de 03 de dezembro de 
2009, do IBAMA. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

Brasília/DF, 29 de outubro de 2019. 

 

 

_____________________________________ 

Francisco Leonardo Rodrigues Silva 
Sócio Proprietário 

 

 

 

 

  



DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI EM SUA CADEIA PRODUTIVA TRABALHO DEGRADANTE 

 

A empresa RD7 PRODUÇÕES DE EVENTOS INTELIGENTES, inscrita no CNPJ n. º 

13.325.593/0001-08 sediada: SIA Sul Trecho 04, lote 2000 Bloco F Sala 105 Brasília - DF, por 

intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a) Francisco Leonardo Rodrigues Silva, portador 

(a) da Carteira de Identidade n° 3066.855 SSP DF e do CPF Nº. 723.584.241-53, DECLARA,  

 

Para fins do disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no Inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88, 

que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado. 

 

Por ser verdade, 

 

Brasília, 29 de outubro de 2019. 

 

 

_____________________________________ 

Francisco Leonardo Rodrigues Silva 
Sócio Proprietário 

 



DECLARAÇÃO PARA OS FINS DO DECRETO N° 39.860, DE 30 DE MAIO DE 2019 

 

A empresa RD7 PRODUÇÕES DE EVENTOS INTELIGENTES, inscrita no CNPJ n. º 

13.325.593/0001-08 sediada: SIA Sul Trecho 04, lote 2000 Bloco F Sala 105 Brasília - DF, por 

intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a) Francisco Leonardo Rodrigues Silva, portador 

(a) da Carteira de Identidade n° 3066.855 SSP DF e do CPF Nº. 723.584.241-53, DECLARA,  

 

Que não incorre nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 1º 

do Decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019. Essa declaração é a expressão da verdade, sob as penas 

da lei. 

 

Por ser verdade, 

 

Brasília, 29 de outubro de 2019. 

 

 

_____________________________________ 

Francisco Leonardo Rodrigues Silva 
Sócio Proprietário 

 



DECLARAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE VISTORIA 

 

A empresa RD7 PRODUÇÕES DE EVENTOS INTELIGENTES, inscrita no CNPJ n. º 

13.325.593/0001-08 sediada: SIA Sul Trecho 04, lote 2000 Bloco F Sala 105 Brasília - DF, por 

intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a) Francisco Leonardo Rodrigues Silva, portador 

(a) da Carteira de Identidade n° 3066.855 SSP DF e do CPF Nº. 723.584.241-53, DECLARA,  

 

Que se abstém da visita técnica franqueada às licitantes e que tem pleno conhecimento dos serviços 

que serão realizados, bem como de todas as particularidades e peculiaridades do terreno, não podendo 

alegar no futuro, desconhecimento do aqui tratado, para quaisquer fins e efeitos.  

 

Por ser verdade, firmamos a presente, 

 

 

Brasília, 29 de outubro de 2019. 

 

 

_____________________________________ 

Francisco Leonardo Rodrigues Silva 
Sócio Proprietário 

 

 

  



4- Proposta de Preços:  
 

Grupo 1 

Nº do 
Item 

Descrição 
Quantidade 

Total 
Unidade de 

Fornecimento 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

1 

Coordenador de Eventos - Realização de 
serviço para eventos acima de 1000 
pessoas com experiência (mínimo 05 
anos) comprovada no planejamento e 
organização de eventos de pequeno, 
médio e grande porte, sujeito a prévia 
aprovação pela CONTRATANTE, com a 
responsabilidade de prestar o contingente 
alocado pela CONTRATADA, resolver 
imprevistos e corrigir situações adversas, 
de forma a garantir o perfeito 
desenvolvimento das atividades, em 
regime de dedicação exclusiva durante a 
produção e realização do evento. O 
profissional deverá acompanhar de forma 
presencial todo o evento, inclusive em sua 
fase de planejamento, sempre que 
solicitamos pela CONTRATANTE. 

15 Unidade R$ 150,00 R$ 2.250,00 

2 

Coordenador - geral - Profissional, com 
experiência, capacitado para executar as 
funções de coordenador e orientador de 
todas as ações do evento, garantindo a 
perfeita execução, possuindo poder de 
decisão, responsabilizando-se em nome 
da CONTRATADA. Deverá coordenar 
todas as atividades a serem realizadas 
durante o evento, através da supervisão 
dos serviços de fornecedores, bem como 
pelo controle dos serviços, bem como pelo 
controle de funções e atendimento 
permanente aos participantes, fazendo-se 
presente durante o evento, desde a fase 
inicial até o momento da finalização, 
supervisionar a montagem e desmontagem 
dos equipamentos, incluindo a supervisão 
e implantação de todos os serviços 
necessários para o bom andamento do 
evento, Coordenar a preparação, 
organização do evento, coordenar e 
atender participantes, convidados 
juntamente com a equipe de profissionais 
selecionados para atendimento em todas 
as atividades programadas. Organizar e 
controlar o cerimonial (desde a abertura do 
evento até o encerramento), controlar toda 
a programação, incluindo o atendimento no 
evento. (10 diárias de 8 horas). 

10 Unidade R$ 150,00 R$ 1.500,00 

3 

Coordenador de transporte - Profissional 
capacitado para realização de serviços de 
coordenação do transporte. Responsável 
pelo controle, organização e supervisão de 
todos os veículos, motoristas e demais 
profissionais envolvidos nos translados. 
Deve cumprir fielmente a programação de 
horários, criando soluções para os 
eventuais problemas que surjam durante a 

5 Unidade R$ 150,00 R$ 750,00 



execução do trabalho. (5 diárias de oito 
horas). 

4 

Auxiliar de limpeza - Profissional 
capacitado, trajando uniforme, para 
execução de serviço de limpeza, quando 
da realização do evento fora da rede 
hoteleira. Deverá ter à disposição, material 
completo para limpeza e manutenção do 
evento. Limpeza de banheiros e limpeza 
de lixo produzido durante o evento previsto 
para acima de 1.000 pessoas, o local de 
trabalho será no Espaço do Parque 
Memorial Serra da Barriga, localizado no 
município de União dos Palmares/AL  (10 
pessoas). (10 diárias de 8    horas), todas 
no dia 20/10/2019. 

10 Unidade R$ 120,00 R$ 1.200,00 

5 

Operador de som e projeção - 
Responsável pelo serviço de operação de 
equipamentos de sonorização e projetores. 
O profissional deverá estar apto a executar 
os procedimentos necessários para 
instalação, configuração dos equipamentos 
e acompanhamento durante a realização 
do evento. O serviço será prestado no 
parque memorial serra da barriga em 
União dos Palmares. (2 diárias de 8 
horas), a serem prestadas nos dias 19 e 
20 de novembro. 

2 Unidade R$ 150,00 R$ 300,00 

6 

Técnico de filmagem - Profissional 
capacitado para instalação e manutenção 
e com equipamentos adequados para 
realização de serviços de filmagem em 
eventos. Incluindo imagens de captação 
aérea, através de drone. (4 diárias de 8 
horas). a serem prestadas nos dias 19 e 
20 de novembro de 2019. 

4 Unidade R$ 140,00 R$ 560,00 

7 

Recepcionista - Profissional com 
experiência em recepção de autoridades, 
participantes e convidados. Deve ser 
experiência, dinâmico, com habilidade em 
lidar com pessoas e ser capacitado para 
atender as solicitações do evento. O 
serviço será prestado em União dos 
Palmares/AL na Serra da Barriga.(12 
diárias de 08 horas), a serem prestadas no 
dia 20/11/2019 

12 Unidade R$ 140,00 R$ 1.680,00 

8 

Eletricista - Profissional capacitado para 
realizar atividades técnicas para a 
execução de projetos de eventos nas 
áreas de geração, transmissão e 
distribuição de energia elétrica, entre 
outros equipamentos eletrônicos, 
auxiliando no desenvolvimento de 
equipamentos e suas aplicações, 
preparação de especificações, desenhos, 
técnicas de execução, para possibilitar a 
construção, montagem, funcionamento e 
manutenção dentro de padrões técnicos 
adequados para o evento. O profissional 
deverá estar munido de equipamentos 
necessários para a execução do trabalho 
como: Chave de fenda; Chave Philips; 
Alicate de corte lateral; Alicate de ponta 
fina ou ´bico de pato´; Alicate de eletricista; 
Descascador de fios; Lâmina ou canivete; 

10 Unidade R$ 140,00 R$ 1.400,00 



Lima; Cinzel; Martelo; Furadeira; Serra de 
arco; Arame ou fita de passagem (passa-
fios); Teste de tensão; Lâmpada de prova; 
Teste de continuidade; Multímetro; 
Lanterna ou farolete; Fita isolante; Busca-
polo. 

9 

Carregador - Profissional capacitado para 
auxiliar no transporte, montagem, 
desmontagem e demais serviços inerentes 
á organização do evento. O serviço será 
prestado em União dos Palmares/AL. 
(diárias de 8 horas), a serem prestadas 
nos dia 19 e 20 de novembro de 2019. 

6 Unidade R$ 139,80 R$ 838,80 

10 

Fotógrafo - Profissional capacitado para 
fazer a cobertura fotográfica dos eventos 
institucionais com equipamento digital, 
próprio e adequado. Responsável pelo 
registro fotográfico de eventos, de forma 
ampla e ininterrupta, o profissional deve ter 
experiência mínima em 05 eventos. O 
material produzido deverá ser entregue em 
mídia digital ou link digital com imagens 
brutas após o término do evento, quando 
solicitado. Registros fotográficos deverão 
ser disponibilizados ainda durante o evento 
(por link, em dispositivo USB ou drive de 
memória externa) e no prazo máximo de 
05 (cinco) dias úteis após o encerramento 
do evento, deve ser entregue todo material 
fotográfico do evento. Quantidade de no 
mínimo 500 fotos bruta em Pen drive e 200 
fotos tratadas e impressas conforme 
escolha do cliente (4 dias para edição após 
a definição da Fundação Cultural Palmares 
das 200 fotos a serem tratadas). (3 diárias 
de 8 horas), a serem prestadas no dia 20 
de novembro de 2019. 

3 Unidade R$ 250,00 R$ 750,00 

11 

Brigadista - Profissional para o período 
diurno, com qualificação técnica 
comprovada e capacitado para atuar na 
prevenção, abandono de ara, combate a 
princípio de incêndio e prestação de 
primeiros socorros. Atender com presteza 
ao alarme de incêndio, investigar possíveis 
sinais de princípio de incêndio, combater o 
fogo no seu início com recursos 
apropriados, retirar pessoas rapidamente 
do local em caso de incêndio e Pânico, 
relatar imediatamente irregularidades e 
riscos encontrados em inspeções, acionar 
o Corpo de Bombeiros quando necessário 
prestando todo apoio de acordo com as 
normas técnicas e regulamentações, 
devidamente uniformizados, munidos de 
rádio e dos equipamentos necessários ao 
desempenho de suas funções.(12 diárias 
de 8 horas), a serem prestadas no dia 
20/11/2019. 

12 Unidade R$ 180,00 R$ 2.160,00 

12 

Mestre de Cerimônias - Profissional com 
experiência comprovada. Deverá conduzir 
os eventos para o qual foi contrato e 
produzir roteiro da cerimonia juntamente 
com a equipe da Fundação Cultural 
Palmares. O profissional deverá possuir 
desenvoltura e experiência para a 

1 Unidade R$ 600,00 R$ 600,00 



apresentação de eventos, com 
conhecimento de normas do Cerimonial 
Público, possuir características de 
improvisador, ter segurança e conhecer 
bem os passos do evento, ter cuidado com 
a aparência, discrição e sobriedade, 
postura correta e trajar roupas bem 
talhadas e discretas. O serviço será 
prestado na Serra da Barriga, município de 
União dos Palmares/AL. (1 diária de 8 
horas), a ser prestada no dia 20/11/2019. 

13 

Segurança diurno - . Realização de 
Serviço desarmado, profissional de 
empresa devidamente cadastrada na 
Secretaria de Segurança Pública de seu 
município para serviços de segurança de 
dia. O serviço deverá ser realizado por 
profissional devidamente habilitado e 
uniformizado, para execução de segurança 
desarmada, nos termos da legislação em 
vigor. O serviço será prestado no 
município de União dos Palmares/AL na 
Serra da Barriga (19 e 20 de novembro). 
(10 diárias de 8 horas). 

10 Unidade R$ 150,00 R$ 1.500,00 

14 

Segurança noturno - Realização de 
Serviço desarmado, profissional de 
empresa devidamente cadastrada na 
Secretaria de Segurança Pública de seu 
município para serviços de segurança de 
dia. O serviço deverá ser realizado por 
profissional devidamente habilitado e 
uniformizado, para execução de segurança 
desarmada, nos termos da legislação em 
vigor. O serviço será prestado no 
município de União dos Palmares/AL na 
Serra da Barriga (19 e 20 de novembro). (5 
diárias de 12 horas) 

5 Unidade R$ 150,00 R$ 750,00 

15 

Painel expositor Backdrop - Painel 
expositor com ambientação de evento com 
painel em lona tipo frontligt, impressão 
digital (policronomia), com tinta à base de 
solvente, de acordo com a arte a ser 
enviada pela contratante, acabamento com 
reforço e ilhois de 20 cm em 20cm, 
montado em estrutura metálica 
autoportante, do tipo box truss.O serviço 
deverá ser montado e desmontado na 
Serra da Barriga. (São 30m² e O preço 
estimado do m² é de R$ 63,46), para o dia 
20/11/2019). 

30 Unidade R$ 50,00 R$ 1.500,00 

16 

Lixeira plástica - Locação de Lixeira 
grande com tampa para 50L em cores 
verde (10 unidades) , vermelho (10 
unidades), azul (10 unidades, amarela (10 
unidades) diferenciadas para coleta 
seletiva na Serra da Barriga. (40 unidades 
para o dia 20/11/2019). 

40 Unidade R$ 30,00 R$ 1.200,00 

17 

Banner em vinil 4X0 cores - Banner em 
vinil 4X0 cores. Medidas definidas pela 
Contratante. Arte a ser enviada pela 
contratante. (são 60m² para o dia 
20/11/2019, sendo que o preço estimado 
do m² é de R$ 51,73). 

60 Unidade R$ 50,00 R$ 3.000,00 

18 
Banheiro químico - Banheiro químico 
feminino e masculino, iguais entre si. 

20 Unidade R$ 140,00 R$ 2.800,00 



Banheiro químico feminino e masculino: 
Locação de banheiro químico individual, 
portáteis, com montagem, manutenção 
diária e desmontagem, em polietileno ou 
material similar, com teto translúcido, 
dimensões mínimas de 1,10m de frente x 
1,10m de fundo x 2,10 de altura, composto 
de caixa de dejeto, porta papel higiênico, 
fechamento com identificação de ocupado, 
para uso do público em geral. O serviço 
será prestado na Serra da Barriga, União 
dos Palmares/AL. Serão locados 20 
banheiros para os dois dias de evento, 
sendo que o preço estimado, por unidade, 
para o dia 20/11/2019, é de R$ 206,73. 

19 

Banheiro químico para portadores de 
necessidades especiais - Banheiro químico 
para portadores de necessidades 
especiais, iguais entre si. Locação de 
banheiro químico individual, portáteis, para 
usuários de cadeiras de rodas, com 
montagem, manutenção diária e 
desmontagem, em polietileno ou material 
similar, com teto translúcido, dimensões 
padrões, que permitam a movimentação 
da cadeira de rodas do usuário no interior 
do banheiro, composto de todos os 
equipamentos e acessórios de seguranças 
que atendam as exigências previstas em 
normas técnicas aprovadas pelos Órgãos 
oficiais competentes. O serviço será 
prestado na Serra da Barriga, União dos 
Palmares/AL. Serão locados 04 unidades, 
para o dia 20/11/2019, sendo que o preço 
estimado por unidade, é de R$ 273,28. 

4 Unidade R$ 108,00 R$ 432,00 

20 

Serviço de Filmagem - Filmagem do 
evento e entrega em pendrive com 
imagens brutas (equipe com 01 
cinegrafista e 01 assistente), prever 
microfone para coleta de 
depoimentos/entrevistas coordenadas pela 
FCP, incluir captação de imagens áreas 
através de drone. O pendrive deve ser 
entregue em até 72 horas após o término 
da filmagem e deve conter resumo de 20 
minutos do evento. O serviço será 
prestado na Serra da Barriga, localizado 
no município de União dos Palmares/AL. 
(são dez horas de filmagem para o registro 
do evento, sendo o preço médio unitário da 
filmagem estimado por esta Fundação no 
valor de R$ 3.388,47, a hora) 

10 Hora R$ 3.000,00 R$ 30.000,00 

21 

Cadeira em aço - Cadeira em aço 
revestido de couro sintético, cadeiras 
iguais entre si, sem braço e sem rodas, na 
cor preta, com sapatas antiderrapantes 
protetoras de piso. A cadeira dever ter 
medidas aproximadamente de 90 cm de 
altura (a partir do chão até o fim do 
espaldar da cadeira) o assento com 40 
cmx 40cm. (Cerimonia institucional). O 
serviço será prestado na Serra da Barriga, 
localizado no município de União dos 
Palmares/AL. (10 unidades para o dia 
20/11/2019). 

10 Unidade R$ 16,87 R$ 168,70 



22 

Cadeira de plástico - Cadeira de plástico 
sem braço, iguais entre si. Cadeiras em 
PVC Medidas: 74,0 x 41,0 x 51,0 cm Altura 
x Largura x Comprimento. O serviço será 
prestado em União dos Palmares/AL na 
Serra da Barriga.(são 750 unidades para o 
dia 20/11/2019, sendo o preço médio 
unitário estimado de R$ 3,91, por cadeira. 

750 Unidade R$ 2,50 R$ 1.875,00 

23 

Mesa branca em PVC - Conjunto de mesa 
branca em PVC, iguais entre si, Mesa 
branca plástica de polipropileno, com 
capacidade para até 90 kg, diâmetro de 90 
cm, altura 72 cm (O serviço será prestado 
em União dos Palmares/AL, Serra da 
Barriga). (são 150 conjuntos de mesa, para 
o dia 20/11/2019, sendo o preço médio 
unitário estimado pela Fundação no valor 
de R$ 3.013,50) 

150 Unidade R$ 10,00 R$ 1.500,00 

24 

Estande - Estande montagem básica 
(média utilizada: 9 m²/Unidade). Estrutura 
completa de estande em octanorm, com 
piso, montagem e desmontagem da 
mesma incluindo painel de TS dupla face 
2,20 A, carpete com balcão expositor. O 
serviço será prestado na Serra da 
Barriga/AL. (são 108 estandes para o ida 
20/11/2019, sendo o preço unitário 
estimado da estande de R$ 76,11). 

108 Unidade R$ 76,11 R$ 8.219,88 

25 

Rádio comunicador - Rádio- rádio 
comunicador (tipo walktalkie ou similar) 
Alcance mínimo de 30 km, com display 
luminoso; 20 tons de chamada, inclusive 
chamada vibratória, com clip para cinto, 
indicador do nível de carga e saída de fone 
de ouvido. (são 12 rádios comunicadores 
para o dia 20/11/2019, sendo o preço 
estimado unitário do item de R$ 62,78), 
para os dois dias. 

12 Unidade R$ 40,00 R$ 480,00 

26 

Tenda - Locação de Tenda básica 6x6 mts, 
lona branca black-out, anti-chamas.: Tenda 
- Piramidal em lona acrílica, sistema de 
encaixe, unidas com parafusos e conexões 
em aço inoxidável, com solda eletrônica, 
instalada ( União Palmares/AL - Serra da 
Barriga). (São 72m² de tenda, sendo o 
preço médio unitário do m² estimado por 
esta fundação no valor de R$ 40,36, para 
dia 20/11/2019) 

72 Unidade R$ 40,36 R$ 2.905,92 

27 

UTI móvel - UTI móvel. Serviço de pronto 
socorro móvel de emergências e urgências 
médicas aos participantes do evento e 
contando com eventual deslocamento de 
pacientes até um centro hospitalar, sendo 
prestado por uma UTI-Móvel, totalmente 
equipada, incluindo médico e enfermeiro, 
que ficará no local durante todo o período 
acordado. que ficará no local durante todo 
o período previamente acordado.(União 
dos Palmares/AL, Serra da Barriga). (são 2 
Uti's móveis para o dia 20/11/2019, sendo 
o preço médio estimado da UTI de R$ 
1.708,27, para os dois dias de evento 

2 Unidade R$ 1.708,00 R$ 3.416,00 

28 
Gerador de energia 450 KVA - Gerador de 
energia 450 KVA. Locação, montagem, 
instalação e retirada de conjunto de grupo 

2 Unidade R$ 2.500,00 R$ 5.000,00 



gerador super. silencioso, motor de 450 
KVA, 60 HZ, automático, micro processado 
e quadro de transferência 75 DB a 1,5 
metro para funcionamento em regime 
"contínuo", com cabeamento. (O serviço 
será prestado no Município de União dos 
Palmares/AL - Serra da Barriga. (são duas 
diárias para o dia 20 de novembro). 

29 

Extintor de incêndio - Locação de extintor 
de incêndio. Sendo sua carga (CO2, água 
ou pó químico seco) compatível com os 
itens em exposição e com os materiais 
utilizados para confecção do estande ou 
composição do espaço do evento, quando 
necessário. O serviço será prestado em 
União dos Palmares/AL - Serra da Barriga. 
(são 30 unidades para o dia 20/11/2019, 
sendo o preço médio estimado para a 
unidade de R$ 73,02). 

30 Unidade R$ 50,00 R$ 1.500,00 

30 

Carro pipa - Carro pipa. Fornecimento de 
água, em caminhão tipo carro-pipa, 
capacidade em média de 16 m³, não 
gasosa, devidamente tratada, captada em 
poço tubular profundo, com observância da 
Portaria 518, de 25/03/2004, do Ministério 
da Saúde. O serviço será prestado na 
Serra da Barriga, município de União dos 
Palmares/AL. O preço unitário do metro 
cúbico será de R$ 47,34, para serem 
prestados nos dias 19 e 20 de novembro. 

80 Unidade R$ 22,00 R$ 1.760,00 

31 

Púlpito em acrílico - Púlpito em acrílico, 
cristal transparente com 10 mm de 
espessura, com tampa com largura 60 cm 
e com profundidade de 50 cm, com altura 
frontal de 110cm e altura traseira de 125 
cm - podendo ser aceitas medidas 
próximas a estas indicações. O tampo 
deverá apresentar leve inclinação e 
acabamento para sustentação de papeis. 
A estrutura deverá conter rodinhas e travas 
para movimento. A estrutura não deve 
apresentar riscos, arranhões ou defeitos 
no acabamento da peça. Deverá conter 
suporte para microfone e água. Para 
atender o evento na Serra da Barriga em 
União dos Palmares/AL. O preço médio 
estimado da unidade por diária é de R$ 
112,23, a ser prestado no dia 20/11/2019). 

2 Unidade R$ 60,00 R$ 120,00 

32 

Toalhas para mesa em PVC - Toalha de 
mesas em tecido oxford branca, medindo 
1,40m x 1,40m. São 150 unidades para os 
dois dias de evento, sendo o preço médio 
estimado unitário para cada toalha para o 
dia 20/11/2019 é de R$ 36,65 

150 Unidade R$ 10,00 R$ 1.500,00 

33 

Containers - Locação de containers e 
remoção de resíduos sólidos (lixo) 10m3. 
Containers para coleta de lixo seletiva 
incluindo recolhimento regular dos 
resíduos para na Serra da Barriga, União 
dos Palmares. (são 04 conteiners para os 
dois dias de evento, sendo o preço médio 
da unidade estimado para os dois dias é 
de R$ 399,08. 

4 Unidade R$ 140,00 R$ 560,00 

34 
Água flor de laranjeira - Água flor de 
laranjeira garrafa de 01 litro. são 4 litros 

4 Unidade R$ 25,00 R$ 100,00 



para o dia 20 de novembro, sendo o preço 
unitário médio estimado do litro de R$ 
64,93. 

35 

Essência - Essência de Mil Flores 
embalagem de 01 litro (Usado como base 
essência de flores). São 15 unidades para 
serem usados no dia 20 de novembro, 
sendo o preço médio unitário do litro de R$ 
86,99 

15 Unidade R$ 25,00 R$ 375,00 

36 

Tecido Morim - Tecido Morim branco (peça 
de 50m). O preço médio unitário estimado 
da peça de tecido de 50 metros é de R$ 
506,67, para serem usados no dia 20 de 
novembro. 

2 Unidade R$ 30,00 R$ 60,00 

37 

Potes de barro - Potes de barro, pequenos 
de 30 cm (quartinhas). (o preço médio 
unitário estimado do pote de barro é de R$ 
24,23, para serem usados no dia 20 de 
novembro. 

50 Unidade R$ 20,00 R$ 1.000,00 

38 

Pacotes de flores naturais - Pacotes de 
flores naturais de crisântemo ou 
Monsenhor, nas cores: branco, amarelo, 
lilás e chá. Sendo que cada pacote de 
flores deverá ter no mínimo 25 (vinte e 
cinco) galhos. o preço médio estimado do 
pacote é de R$ 31,58, sendo um total de 
40 pacotes para serem usados no dia 20 
de novembro. 

40 Unidade R$ 20,00 R$ 800,00 

39 

Palma (flor) - Palma de Santa Rita. (são 
dez pacotes, para o dia 20 de novembro, 
sendo o preço médio unitário estimado do 
pacote de R$ 18,97) 

10 Unidade R$ 18,00 R$ 180,00 

40 

Rosa - Rosas vermelhas (pacote com 12 
unidades). (são dez pacotes, para serem 
usados no dia 20 de novembro, sendo o 
preço médio unitário estimado para o 
pacote de R$ 43,33). 

10 Unidade R$ 25,00 R$ 250,00 

41 

Balaios - Balaios médios. (são sete balaios 
médios, para serem usados no dia 20 de 
novembro,sendo o preço médio unitário de 
R$ 32,23 

7 Unidade R$ 30,00 R$ 210,00 

42 

Coroa de Flores - COROA FÚNEBRE, 
TAMANHO GRANDE, MEDINDO NO 
MÍNIMO 200 CM DE ALTURA POR 150 
CM DE LARGURA, COM, NO MÍNIMO, 
200 FLORES NOBRES DE 1ª 
QUALIDADE, TIPO: CALLAS, NARCISO 
JACINTO, ROSA, COPO DE LEITE, 
LÍRIO, GÉRBERA, LISIANTO, ÍRIS, 
TULIPA, GIRASSOL, ESTRELÍCIA, 
ANTÚRIO VERMELHO E VERDE, 
ASTROMÉLIA, BOCA DE LEÃO, 
GIPSOFILA, GLADÍOLO (PALMA), 
CRAVO, ORQUÍDEA. (Entrega na União 
dos Palmares - Serra da Barriga, no 
Parque Memorial Zumbi dos Palmares). 
(são 02 unidades para serem usados no 
dia 20 de novembro, sendo o preço médio 
unitário estimado de R$ 892,17). 

2 Unidade R$ 250,00 R$ 500,00 

43 

TNT Branco - TNT Branco 100 mtsX 1,40 
largura. (uma bobina para ser usada no dia 
20 de novembro, sendo o preço médio 
unitário estimado da bobina de R$ 139,64. 

1 Unidade R$ 120,00 R$ 120,00 



44 

Jardineira de Flores Nobres - 
Fornecimento de serviço de jardineiras de 
flores nobres e/ou tropicais com folhas, de 
1m de altura (pendente), por 50cm de 
largura, 60 cm de comprimento, para 
ornamentar palco. Os arranjos deverá ser 
feito com base. O serviço será prestado 
em União dos Palmares/AL -na Serra da 
Barriga. são 10 unidades para serem 
usados no dia 20 de novembro, sendo o 
preço médio unitário estimado da unidade 
de R$ 123,13). 

10 Unidade R$ 120,00 R$ 1.200,00 

45 

Almoço - Fornecimento de Almoço fora do 
ambiente hoteleiro.   Entrada: 02 entradas, 
saladas (verdes e de legumes); 03 Pratos 
quentes : Carne vermelha e dois tipos de 
carne branca e opção vegetariana; 
Guarnições: adequadas aos pratos 
quentes ( no mínimo 02 opções); 01 
Sobremesa com opção de 01 fruta; 
Refrigerante (02 tipos diet/ligth), suco de 
fruta(02 tipos), água com e sem gás de 
300ml.; café e chá. O serviço deverá ser 
prestado com todos os utensílios e 
materias necessários para o perfeito 
funcionamento, será servido no município 
de União dos Palmares/AL - no espaço no 
Parque Memorial Serra da Barriga 
(restaurante Kúuku-Wáana). Os alimentos 
deverão ser preparados no local ou nas 
proximidades, por se tratar de alimentos 
perecíveis.Toda estrutura de confecção 
dos alimentos será por conta da 
contratada. (são 500 almoços para o 
serem servidos no dia 20 de novembro, 
sendo o preço médio unitário estimado de 
R$ 53,58). 

500 Unidade R$ 53,58 R$ 26.790,00 

46 

Café da Manhã - Fornecimento de serviço 
de Café da manhã, fora de ambiente 
hoteleiro: composto de no mínimo: Café, 
Chá, Leite, Chocolate quente, 02 tipos de 
suco de frutas, água, 02 tipos de Frutas 
fatiadas ou salada de frutas-pães variados, 
(incluindo integral e doce), pão de Queijo, 
variedade de frios ( 03 tipos),  manteiga. 
Os alimentos deverão ser preparados no 
local ou nas proximidades, por se tratar de 
alimentos pereciveis. Toda estrutura de 
confecção dos alimentos será por conta da 
contratada.O serviço deverá ser servido 
com todos os materiais e itens necessários 
para o perfeito funcionamento. Prever 
reposição. Deverá a Contratante aprovar o 
cardápio da contratada. O serviço será 
prestado na Serra da Barriga. Os 
alimentos deverão ser preparados no local 
ou nas proximidades, por se tratar de 
alimentos perecíveis. (o café da manhã 
será servido no dia 20/11/2019). 

500 Unidade R$ 24,10 R$ 12.050,00 

47 

Sonorização - Serviço de sonorização 
completa - tipo 4: Sonorização para 
atender acima de 1.000 pessoas, com 
potência/volume adequados ao espaço, 
seja ele aberto ou fechado, contendo 
basicamente sistema de P.A, caixas 
acústicas, notebook com drive de DVD, 

1 Unidade R$ 3.234,00 R$ 3.234,00 



cabeamento e acessórios necessários ao 
pleno funcionamento, com 5 microfones. 
(Serra da Barriga, 19 de novembro). (a 
diária de doze horas será prestada no dia 
20 de novembro). 

48 

Edição e digitalização de filmagem - 
Edição e digitalização de filmagem em 
pendrive e formatos digitais. A edição de 
imagens brutas da filmagem do evento, 
deverá ser entregue em pendrive para 
download. Quando solicitado, incluir efeitos 
especiais, fundo musical, menu 
personalizado e elaboração de trilha 
sonora. A entrega deverá ser também em 
formato digital para publicação na web. O 
pendrive deverá conter as informações 
básicas do evento - nome, local, data. O 
material final deverá ser entregue em até 
05 dias úteis após o término do evento. O 
conteúdo deverá estar de acordo com o 
briefing descrito. O Serviço será prestado 
no dia 20 de novembro. 

72 Hora R$ 30,00 R$ 2.160,00 

49 

Pulseiras de identificação - Confecção de 
pulseiras de identificação, tipo flexível, tipo 
material plástico macio e resistente, 
antialérgico, fechamento adesivo e 
inviolável, para uso adulto na cor azul para 
o café da manhã (525) unidades e pulseira 
cor amarela para o almoço (630) unidades. 
Personalizável, não reutilizável. (Podendo 
ser impressa com logomarca do evento, se 
a contratada solicitar) as pulseiras deverão 
ser entregues no mínimo 20 dias antes do 
evento. (A distribuição de pulseiras será 
realizada no dia 20 de novembro). 

1155 Unidade R$ 1,14 R$ 1.316,70 

50 

Fundo de Palco - Impressão e instalação 
de Fundo de Palco. Impressão a 300x300 
DPIs em alta resolução, 4x0 cores, lona 
vinilica com ilhós e cordão e instalação de 
fundo de palco com arte a ser 
disponibilizada pela Fundação Cultural 
Palmares. O serviço será prestado no 
município de União dos Palmares/AL, 
Serra da Barriga. (O serviço será prestado 
no dia 20 de novembro,, são 20m² no valor 
unitário estimado de R$ 128,29). 

20 Unidade R$ 100,00 R$ 2.000,00 

51 

PALCO - Palco (6x8). Palco em madeira 
reforçado e encarpetado, montado 
estrutura de alumínio do tipo box truss, 
com altura podendo variar de 10 cm e 1m, 
conforme definido pelo contratante, piso 
com estrutura em madeira (assoalho), 
forrado com Madeirit e revestido com 
carpete na cor cinza. O piso deverá ser 
instalado em terreno regular ou irregular, 
devendo prever nivelamento e rampa para 
cadeirante devidamente sinalizada e com 
capacidade para suportar o peso do 
movimento de pelo menos 05 pessoas por 
metro quadrado. O processo de montagem 
do palco até a sua conclusão, deverá estar 
acompanhado por responsável técnico do 
fornecedor beneficiário, devidamente 
qualificado  Serviço  de locação de palco 
com cobertura medindo 06x08m com 

2 Unidade R$ 4.893,33 R$ 9.786,66 



serviço de montagem e desmontagem, 
cobertura e estrutura metálica Box Truss 
(com aterramento), fechamento fundo e 
laterais em Lona Vinilica. O serviço será 
prestado na Serra da Barriga. (são duas 
unidades para o evento do dia 20 de 
novembro). sendo o preço médio estimado 
da unidade de R$ 4.893,33) 

52 

Adesivo para testeira - Adesivo para 
testeira para Estande com arte a ser 
disponibilizada pela Palmares, média 
utilizada: 2x750m e impressão em 4x0 em 
cores. Considerar transporte, instalação e 
desmontagem. O serviço será prestado na 
Serra da Barriga, União dos Palmares. 
(são 20m² para o dia 20 de novembro), 
sendo o valor do preço médio estimado do 
m² de R$ 73,41. 

20 Unidade R$ 70,00 R$ 1.400,00 

53 

Kit Lanche - Kit Lanche contendo 1 (um) 
Sanduíche Frio: queijo e presunto, 01 (um) 
suco de caixinha de 250 ml ou refrigerante 
em lata, 1(um) fruta da estação e 1(uma) 
barra cereal; acondicionamento em 
embalagem de acetato transparente ou 
similar. Deverá ser entregue durante o 
traslado dos convidados. São 500 kit 
lanches para serem oferecidos no dia 20 
de novembro). sendo preço médio 
estimado da unidade de R$ 25,55. 

500 Unidade R$ 25,55 R$ 12.775,00 

Valor total grupo 01 R$ 160.483,66 

 

Valor total por extenso: cento e sessenta mil, quatrocentos e oitenta e três reais, sessenta e seis 
centavos. 

a) Nos preços cotados já estão incluídos todos os custos e despesas incidentes, tais como salários, 
adicionais, encargos sociais, benefícios trabalhistas, seguros, encargos tributários, taxas, margem de 
remuneração empresarial, impostos, etc., para a execução dos serviços, em estrita observância às 
condições e especificações do Edital e seus Anexos, da legislação trabalhista, previdenciária e tributária 
vigentes e da proposta apresentada. 
 

b) Prazo de validade da proposta de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de abertura desta licitação. 
 

c) Está implícita a submissão integral e irretratável às condições estabelecidas na Lei n.º 8.666/93, no 
presente Edital e seus anexos, e respectiva legislação suplementar, bem como aos Regulamentos 
Administrativos e Normas Gerais aplicáveis à espécie. 

 

Brasília, 29 de outubro de 2019. 

 

_____________________________________ 

Francisco Leonardo Rodrigues Silva 
Sócio Proprietário 

 


