
Município de Francisco Beltrão
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Termo de Referência

Equiplano Página:1

Solicitação

Número

171
Tipo

Contratação de Serviço
Emitido em

20/05/2020
Quantidade de itens

4

Processo GeradoSolicitante

Código

157551-1
Nome

MANOEL BREZOLIN
Número

331/2020

Local
Código Nome

Departamento Administrativo - Saúde29

Órgão Pagamento
Forma

30 DIAS APÓS A EMISSSecretaria Municipal de Saúde08
Nome

Entrega
Local Prazo

180 Dias

Descrição:

Contratação da prestação de serviços através da locação de tendas pirâmide chapéu de bruxa e 
cadeiras de PVC, ambas para o setor de isolamento do covid 19 na UPA 24 Horas e prestação de 
serviços de sonorização com veículo automotor e de sonorização com bicicleta, ambas para realizarem 
informações, orientações e alertas sobre o coronavírus, de acordo com as especificações abaixo.

Lote

001 NF EVENTOS LTDA.

Código Nome Unidade Quantidade Unitário Valor

073371 Locação de 2 tendas para utilização durante a v igência contratual,  SERV 24,00 500,00 12.000,00

cuja diária/serv iço corresponde a, no mínimo, 5 dias.
Especif icação: tipo pirâmide chapéu de bruxa medindo 05x05 metros², com pés direito de 3 
metros de comprimento com alongador p/ até 4,5 metros, com altura central de até 4,5 m, em 
f erro metalão zincado, cobertura em lona v inílica branca antichama e proteção UV, com calha 
para escoamento de água, incluindo as despesas diretas e indiretas com a montagem, 
instalação e desinstalação.
A empresa também dev erá f ornecer assistência durante a utilização das tendas.
 O material dev erá estar em bom estado de conserv ação (sem f errugens ou mof os), limpo e 
sem f uros ou rasgos, ou qualquer av aria que possa af etar a f uncionalidade da mesma.

TOTAL 12.000,00

Lote

002 MARCO A. DIAS TEIXEIRA EVENTOS - ME

Código Nome Unidade Quantidade Unitário Valor

073372 Locação de 50 cadeiras de PVC na cor branca, sem braço, D 30,00 75,00 2.250,00

ao preço de R$ 1,50 cada uma, para utilização durante 60 dias, incluindo despesas com 
transporte, montagem e recolhimento. 
A diária a ser considerada é de 2(dois) dias o que resultará em 30 diárias ao v alor unitário de R$ 
75,00.

073373 Sonorização a ser realizada com v eículo auto-motor, H 200,00 50,00 10.000,00

com capacidade mínima de 65 decibéis.
O sistema de som dev erá conter caixa constituída de dois auto f alantes e 04 cornetas e 
perif érico, contendo 01 modulo de no mínimo 2500 whatts rms e de 01 toca cd com entrada por 
UBS ou cartão de memória e microf one.

TOTAL 12.250,00

Lote

003 RAFAEL BUENO MENEZES

Código Nome Unidade Quantidade Unitário Valor

073374 Anuncio de inf ormativ o e orientação de alerta do COVID 19, H 180,00 35,00 6.300,00

com palhaço Gabezinho, a ser realizado utilizando bicicleta.

TOTAL 6.300,00

TOTAL GERAL 30.550,00
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