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Cairu publica:
• Decreto 135/2021 - Abre Crédito Suplementar no valor de 5.000.000,00
(Cinco milhões de reais) e dá outras providências.
• Decreto 136/2021 - Abre Crédito Suplementar no valor de 1.241.187,50
(Um milhão e duzentos e quarenta e um mil e cento e oitenta e sete reais
e cinquenta centavos) e dá outras providências.
• Chamada Pública De Pesquisa De Preços De Mercado Nº 045/2021 Estimar preços de serviços de locação e montagem de equipamentos e
estruturas necessários à realização de eventos e festas tradicionais do
Calendário Cultural do Município de Cairu, Estado da Bahia.
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Cairu

Decretos
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
OUTUBRO/2021

DECRETO 135/2021
Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR no valor de
5.000.000,00 (CINCO MILHÕES DE REAIS ) e dá outras
providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de CAIRU, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a
Lei Nº 602 / 2020,

DECRETA
Art. 1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:
0606 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD
2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS-ADMINSTRATIVAS - SEAD
31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

1.000.000,00

33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

3.500.000,00

44905200 - 0100000 Equipamentos e Material Permanente

500.000,00
Soma da Ação:

5.000.000,00

Soma da Unidade:

5.000.000,00

Total Geral:

5.000.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma
estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
0100000 Recursos Ordinários

5.000.000,00
Total Geral:

5.000.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Cairu, Estado Da Bahia 15 de outubro de 2021.
15/10/2021

HILDÉCIO ANTÔNIO MEIRELES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Contabilis - Gestão Pública / /
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
OUTUBRO/2021

DECRETO 136/2021
Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR no valor de
1.241.187,50 (UM MILHÃO E DUZENTOS E QUARENTA
E UM MIL E CENTO E OITENTA E SETE REAIS E
CINQUENTA CENTAVOS) e dá outras providências.
O(A) Prefeito(a) Municipal de CAIRU, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a
Lei Nº 602 / 2020,

DECRETA
Art. 1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:
0202 GABINETE DO PREFEITO - GABIN
2034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS-ADMINISTRATIVAS - GABIN
33903000 - 0100000 Material de Consumo

25.000,00

33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49.937,50
Soma da Ação:

74.937,50

Soma da Unidade:

74.937,50

0606 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD
2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS-ADMINSTRATIVAS - SEAD
33903000 - 0100000 Material de Consumo

300,00

33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

50.000,00

33904000 - 0100000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

5.000,00
Soma da Ação:

55.300,00

Soma da Unidade:

55.300,00

Soma da Ação:

10.000,00

Soma da Unidade:

10.000,00

0707 SEC. MUN. DA FAZENDA, PLANEJ. E GESTÃO - SEFAZ
2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS-ADMINISTRATIVAS - SEFAZ
33904000 - 0100000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

10.000,00

0909 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEDUC
2010 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
33903900 - 7101025 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

110.000,00
Soma da Ação:

110.000,00

Soma da Unidade:

110.000,00

1010 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SESAU
2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS-ADMINISTRATIVAS - SESAU
33903000 - 6102015 Material de Consumo

200.000,00

33903900 - 6102015 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

657.000,00
Soma da Ação:

857.000,00

Soma da Unidade:

857.000,00

1313 SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR
2048 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS-ADMINISTRATIVAS - SETUR
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50.000,00
Soma da Ação:

50.000,00

Soma da Unidade:

50.000,00

1414 SEC. MUNICIPAL DO DESENVOLV. SUSTENTÁVEL - SEDES
2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS-ADMINISTRATIVAS - SEDES
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

83.950,00
Soma da Ação:

83.950,00

Soma da Unidade:

83.950,00

Total Geral:

1.241.187,50

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo
com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:
0606 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD
2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS-ADMINSTRATIVAS - SEAD
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

1.080.887,50
Soma da Ação:

1.080.887,50

Soma da Unidade:

1.080.887,50

0707 SEC. MUN. DA FAZENDA, PLANEJ. E GESTÃO - SEFAZ
0001 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
Contabilis - Gestão Pública / /

Emitido em: 15/10/2021 16:21:42

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 30JNSA+JYIS3NAIK6DYBZW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Página 1 de 2

Sexta-feira
15 de Outubro de 2021
4 - Ano - Nº 5254

Cairu

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
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DECRETO 136/2021
33904700 - 0100000 Obrigações Tributárias e Contributivas

50.000,00
Soma da Ação:

50.000,00

2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS-ADMINISTRATIVAS - SEFAZ
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

300,00
Soma da Ação:

300,00

Soma da Unidade:

50.300,00

0909 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEDUC
2016 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE
33903000 - 7101025 Material de Consumo

110.000,00
Soma da Ação:

110.000,00

Soma da Unidade:

110.000,00

Total Geral:

1.241.187,50

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Cairu, Estado Da Bahia 15 de outubro de 2021.
15/10/2021

HILDÉCIO ANTÔNIO MEIRELES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Contabilis - Gestão Pública / /
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Licitações
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA DE PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO Nº 045/2021

1.

A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAIRU, torna público a

presente CHAMADA PÚBLICA DE PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO, em observância ao
Decreto Municipal nº 264 de 18 de janeiro 2021, disponível no Diário Oficial do Município de
Cairu,

edição

da

terça-feira,

dia

19

de

janeiro

de

2021,

Nº

4444,

link:

https://www.cairu.ba.gov.br/Handler.ashx?f=diario&query=4444&c=131&m=0, visando formalizar
a estimativa de preços para possíveis aquisições/contratações.
2.

OBJETO: Estimar preços de serviços de locação e montagem de equipamentos e estruturas

necessários à realização de eventos e festas tradicionais do Calendário Cultural do Município de
Cairu, Estado da Bahia.
3.

A presente consulta se dará unicamente para aferição de preços de mercado, não

gerando obrigação para a Administração Pública contratar os serviços/produtos porventura
cotados, sendo que todos os demais atos necessários à possível contratação será objeto de
posterior procedimento regido seja pela Lei Federal nº 8.666/93 e/ou pela Lei Federal nº
10.520/2002 e/ou qualquer outra específica, no que couber.
4.

As empresas do ramo, interessadas em apresentar cotação de preços deverão observar o

ANEXO I (PROPOSTA DE PREÇOS), nos termos desta chamada pública.
5.

As informações e esclarecimentos pertinentes deverão ser solicitados à Secretaria de

Administração

da

Prefeitura

Municipal

de

Cairu,

Estado

da

Bahia,

pelo

e-mail:

adm.licitacao@cairu.ba.gov.br.
6.

O ANEXO I (PROPOSTA DE PREÇOS), salvo em excel ou word, poderá ser enviado por e-

mail aos que solicitarem.
7.

A COTAÇÃO DE PREÇOS deverá vir em papel timbrado da empresa, devidamente

identificada com o carimbo e CNPJ e assinada pelo representante legal e deverá ser
encaminhada pelo mesmo e-mail (e-mail: adm.licitacao@cairu.ba.gov.br) até o dia 21 de
outubro de 2021.
Cairu-BA, 15 de outubro de 2021.

Ângelo César Santiago Fahning
Secretário Municipal de Administração
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

(USAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO I
PROPOSTA DE PREÇOS
PROPONENTE:____________________________________________
CNPJ:____________________________________________________
ENDEREÇO:______________________________________________
CIDADE:__________________________________________________
PLANILHA DE COTAÇÃO

EQUIPAMENTOS ESTRUTURAIS
ITEM

I

SERVIÇO/
MATERIAL

LOCAÇÃO/
MONTAGEM
DE PALCOS

ESPECIFICAÇÃO
1.1 - Palco Tipo duas águas alumínio 4x4 Confeccionado em alumínio com base em estrutura
tubular de encaixe, piso confeccionado em compensado
naval de 20 mm ou superior sendo acarpetado,
possuindo duas escadas, rampa lateral de serviço se
necessária, saia preta, teto revestido em lona KP 1000
“Anti-chamas”, medindo 4,00 metros de frente e 4,00
metros de profundidade, pé direito máximo de 5,00
metros. 04 cabos de aço de travamentos laterais
(indispensável) com pesos de sustentação tipo
tanque dágua 1000 litros ou similar contra-ventados,
devido serem montados na praia em ilhas.
1.2 Palco Tipo duas águas alumínio 6x6 Confeccionado em alumínio com base em estrutura
tubular de encaixe, piso confeccionado em compensado
naval de 20 mm ou superior sendo acarpetado,
possuindo duas escadas, rampa lateral de serviço se
necessária, saia preta, teto revestido em lona KP 1000
“Anti-chamas”, medindo 6,00 metros de frente e 6,00
metros de profundidade, pé direito máximo de 9,00
metros (medindo do piso do palco até o fundo da viga de
alumínio central) cor branca ou preta, cabo de aço de
travamentos laterais. 06 cabos de aço de travamentos
laterais (indispensável) com pesos de sustentação
tipo tanque dágua 1000 litros ou similar contraventados, devido serem montados na praia em ilhas.
1.3 Palco Tipo duas águas alumínio 9x6 Confeccionado em alumínio com base em estrutura
tubular de encaixe, piso confeccionado em compensado
naval de 20 mm ou superior sendo acarpetado,
possuindo duas escadas, rampa lateral de serviço se
necessária, saia preta, teto revestido em lona KP 1000
“Anti-chamas”, medindo 9,00 metros por 6,00 metros
(medindo do piso do palco até o fundo da viga de
alumínio central) cor branca ou preta, cabo de aço de
travamentos laterais. 08 cabos de aço de travamentos
laterais (indispensável) com pesos de sustentação
tipo tanque dágua 1000 litros ou similar contraventados, devido serem montados na praia em ilhas.

UNI

QUANT.

Diárias

01

Diárias

01

Diárias

01

Valor R$
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1.4 Palco Tipo duas águas alumínio 12x8 Confeccionado em alumínio com base em estrutura
tubular de encaixe, piso confeccionado em compensado
naval de 20 mm ou superior sendo acarpetado,
possuindo duas escadas, rampa lateral de serviço se
necessária, saia preta, teto revestido em lona KP 1000
“Anti-chamas”, medindo 12,00 metros por 8,00 metros
(medindo do piso do palco até o fundo da viga de
alumínio central) cor branca ou preta, cabo de aço de
travamentos laterais. 12 cabos de aço de travamentos
laterais (indispensável) com pesos de sustentação
tipo tanque dágua 1000 litros ou similar contraventados, devido serem montados na praia em ilhas
1.5 Palco Treliçado 14x12 duas águas Alumínio - em
duralumínio naval, formato duas águas - Confeccionado
totalmente em Alumínio em Liga Estrutural (Naval)
“Alumínio Naval” resistente a agua marítima, com
estrutura tubular de encaixe ou treliças em duralumínio
com aprisionamento por parafusos, piso confeccionado
em compensado naval de 20 mm ou superior sendo
acarpetado, possuindo duas escadas, rampa lateral de
serviço, saia preta, teto no formato revestido em lona KP
1000 “Anti-chamas”, medindo 14,00 metros de frente e
12,00 metros de profundidade, mantendo o espaço
piso/teto de 7 metros ou superior e espaço solo/piso de 2
metros, fechado nas laterais e fundos com telas de
sombreamento, pé direito máximo 10,00 metros
(medindo do piso do palco até o fundo da viga de
alumínio central) na cor branca ou preta, 20 cabos de
aço de travamentos laterais (indispensável) com
pesos de sustentação tipo tanque dágua 1000 litros
ou similar contra-ventados, devido serem montados
na praia em ilhas.

Diárias

01

Diárias

01

Onde a empresa vencedora, para todos os equipamentos
do item 2, deverão:
1. Apresentar ART’s de montagem e desmontagem
com cadastro do CREA.
2. Fornecer estrutura apropriada para alocação de
console
mixer
externos,
possibilitando
aproveitamento total do palco.
3. Montá-lo, em sua totalidade, entendendo-se por
estrutura também, a cobertura, o gradil e proteção,
rampas e escadas do mesmo.
4. Armar o palco no local onde será definido pelo
CONTRATANTE.
5. Executar a montagem do palco, fornecendo todo
material e mão de obra necessários.
6. Disponibilizar uma equipe de no mínimo 04(quatro)
pessoas, dentre as quais 01(um) serralheiro, para
prestação de serviços gerais de montagem e
desmontagem de toda estrutura durante todos os
dias do evento.
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II

LOCAÇÃO
/MONTAGE
M DO SOM

2.1 Sonorização para quinhentas pessoas - 08 Subgraves.- Montagem PA; 04 amplificador SPL de 8.000w;
01 console digital Yamaha 01v ou similar; Caixas
suficientes para potência instalada, no mínimo: média de
08 caixas de grave, 08 caixas line Array( lado a lado), 02
vias de monitor, Periféricos, 01 equalizador pantográfico,
01 compressor, 01multi-efeitos, Microfone diversos,
Pedestais diversos, Cabos diversos, Cintas de
segurança, 01 processador Yamaha DBX ou similar,
Técnicos, roadies e carregadores necessários.
2.2 Sonorização para mil e quinhentas pessoas - 16
Sub-graves - Montagem PA; 08 amplificadores SPL
totalizando 24.000w; 02 consoles digital Yamaha 01v ou
similar; Sistema Back Line com equipamentos suficientes
para shows de diversos grupos que se apresentarão;
Caixas suficientes para potência instalada, no mínimo:
média de 08 caixas de grave, 08 caixas line Array (04 de
cada lado), 10 vias de monitor, 01 sistema aéreo de side
fill com 04 caixas acústicas (02 caixas de cada lado);
Periféricos: 02 equalizadores pantográficos, 01
compressor, 01 multi-efeitos, Microfones diversos,
Pedestais diversos, Cabos diversos, Cintas de
segurança, 01 processador Yamaha DBX ou similar;
retornos individuais: Baixo, Teclado e Guitarra
(HartkeSistem, Meteoro, Peavey, Fender) Técnicos,
roadies e carregadores necessários.
2.3 Sonorização para cinco mil pessoas - 32 Subgraves - Montagem PA: 16 (seis) amplificadores SPL
18.000W; 02 consoles digital Yamaha M7 ou similar;
Sistema Back Line ou com equipamentos suficientes
para shows de diversos grupos que se apresentarão;
Caixas suficientes para potência instalada, no mínimo,
média de 32 caixas de grave, 16 caixas line Array( 08 de
cada lado); 10 vias de monitor; 01 sistema aéreo de side
fill com 16 caixas acústicas (08 caixas de cada lado) –
Potências Respectivas (Tip, Machine, Audio Tec);
Periféricos PA: 08 equalizadores pantográficos; 04
compressores; 03 multi-efeitos; 04 processador Yamaha
DBX ou similar; retornos individuais: Baixo, Teclado e
Guitarra (HartkeSistem, Meteoro, Peavey, Fender);
Acessórios e Microfones: 02 Kit Shure Bateria; 15 Shure
SM58, 18 Shure SM 57, 12 Shure Beta; 1 Microfone
Shure Beta Sem Fio ou similares; 30 pedestais girafa; 20
garra, 06 Cabos AC (50m); 06 Cintas de segurança;
Técnicos, roadies e carregadores necessários.
2.4 Sonorização dez mil pessoas - 48 Sub-graves –
Montagem PA: amplificadores SPL; 02 consoles digital
PM5D Yamaha ou similar; Sistema Back Line ou com
equipamentos suficientes para shows de diversos grupos
que se apresentarão; Caixas suficientes para respectivas
potências instaladas sendo: média de 48 caixas de
grave, 24 caixas line Array( 12 de cada lado), 10 vias de
monitor, 01 sistema aéreo de side fill com 24 caixas
médio/grave (12 caixas de cada lado) – Potências
Respectivas (Tip, Machine, Audio Tec); Periféricos PA:
12 equalizadores pantográficos, 06 compressores, 06

Diárias

01

Diárias

01

Diárias

01

Diárias

01
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Multi-efeito; 04 processador Yamaha DBX ou similar;
retornos individuais: Baixo, Teclado e Guitarra
(HartkeSistem, Meteoro, Peavey, Fender); Acessórios e
Microfones: 02 Kit Shure Bateria; 15 Shure SM58, 18
Shure SM 57, 12 Shure Beta; 1 Microfone Shure Beta
Sem Fio ou similares; 30 pedestais girafa; 20 garra, 06
Cabos AC (50m); 06 Cintas de segurança; Técnicos,
roadies e carregadores necessários.
2.5 Sonorização acima de quinze mil pessoas - 64
Sub-graves - Montagem PA LCR; 40 amplificadores
SPL; 04 consoles PM5D Yamaha ou similar; 02 Sistemas
Back Line com equipamentos suficientes para shows de
diversos grupos que se apresentarão; Caixas suficientes
para potencia instalada, no minimo: média de 64 caixas
de grave, 32 caixas line Array (16 de cada lado), 24 vias
de monitor, 02 sistema aéreo de side fill com 16 caixas
médio/grave - Potências Respectivas (Tip, Machine,
Audio Tec); Periféricos, 12 equalizadores pantográficos,
06 compressores, 04 multiefeitos; 04 processador
Yamaha DBX ou similar; retornos individuais: Baixo,
Teclado e Guitarra (HartkeSistem, Meteoro, Peavey,
Fender); Acessórios e Microfones: 02 Kit Shure Bateria;
35 Shure SM58, 48 Shure SM 57, 22 Shure Beta; 10
Microfone Shure Beta Sem Fio ou similares; 50 pedestais
girafa; 40 garra, 12 Cabos AC (50m); 06 Cintas de
segurança;
Técnicos,
roadies
e
carregadores
necessários

III

LOCOMOÇÃ
O
/MONTAGE
M
DA
ILUMINAÇÃ
O PALCO/
EVENTO

Onde a empresa vencedora, para todos os equipamentos
do item 3, deverão:
1. Executar a montagem do som, sendo responsável pelo
fornecimento de todos material e mão-de-obra
necessários.
2. Atender às necessidades da banda a ser definida pela
administração.
3. Disponibilizar uma equipe de no mínimo 04 (quatro)
pessoas, 08(oito) pessoas para os itens 2.4, 2.5 e 2.6,
dentre as quais 01(um) técnico de áudio e auxiliares
técnicos, para prestação de serviços gerais de
montagem e desmontagem de toda a estrutura do
evento.
3.1 Básica - composta por: 12 (doze) Refletores LED
18W, 12 refletores PAR 64, 04 mooving beam ; 02 (dois)
MINI BRUTT de 6 lâmpadas; 01 (uma) Mesa de Luz
SGM pilot 2000 24 canais, 02 (dois) Rack a cores
Dimmer 24 canais, Cabo de conexões necessários,
Montadores e operadores necessários.
3.2 Normal – composta por: 18 beam 200, 06 (doze)
Mooving gioto, 24 Refletores LED 18W, 32 PAR 64; 04
(quatro) Refletores elipsoidais 500W cada; 04 (quatro)
MINI BRUTT de 6 lâmpadas; 1 (um) Console digital
Avolite 2000 32 canais; 02 (dois) Rack a cores Dimmer
32 canais; 40 (quarenta) Refletores Luz Vapor nas cores
Verde, Amarelo e Vermelho para iluminação dos
coqueiros 500W cada, com treliças; para o palco e
efeitos na House e Postes; Cabos de conexões
necessários; Montadores e operadores necessários.
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3.3 Otimizado - composta por: 24 beam 200, 12 (doze)
Mooving gioto, 36 Refletores LED 18W 24 PAR 64; 12
(doze) Refletores elipsoidais 500W cada; 10 (dez) MINI
BRUTT de 6 lâmpadas; 02 (um) Console digital Avolite
2000 32 canais; 03 (dois) Rack a cores Dimmer 64
canais 50 refletores Vermelho para iluminação dos
coqueiros 500W cada, com treliças; para o palco e
efeitos na House e Postes; Cabos de conexões
necessários; Montadores e operadores necessários..

IV

V

LOCAÇÃO
DE
TRIO
ELÉTRICO

LOCAÇÃO/
MONTAGEM
/ DE
CAMARIM

Onde a empresa vencedora, para todos os equipamentos
do item 4, deverão:
1. Oferecer iluminação compatível com a estrutura do
palco e/ou ambiente (local) de realização do evento a ser
contratado.
2. Executar a montagem da iluminação do palco e do
evento, sendo responsável pelo fornecimento de todo o
material e mão de obra necessária.
3. Disponibilizar uma equipe de no mínimo 03 (três)
pessoas, dentre as quais 01 (um) técnico de luz
(iluminação), para prestação de serviços gerais de
montagem e desmontagem de toda a estrutura do
evento.
4. TRIO – Caminhão Toco 4x4, preparado para rodar em
areia de praia e embarcar em balsa, equipado com, 02
Mesas digitais 48 canais, Potência de 48 sub graves
sendo, - Frente: 12 graves 15”, 12 m-graves 12” e 12 ti
3100; Fundo: 08 graves 15”, 12 m-graves 12” e 12 ti
3100; Laterais: 12 sub 18”, 08 m-graves 12” e 12 D405 e
36 TW; Potência; Grupo Gerador 150 KVA Periféricos 01 Filtro de linha Furman; 01 Multi-Efect SPX 900; 01 Eq.
DBX 1231; 01 Eq. Microfones específicos Monitoração 02 (dois) Power Play (16 vias=y); 02 (dois) Monitor voz
Leacx (04 12” e 02 ti); 01 (um) Monitor bateria (02 15”, 01
12” e 01 ti); 02 (dois) Monitor (02 12” e 02 ti); 01 Cx
Peavey KB 300; 01 Jazz Chorus 120; 01 Hartke sisten
(01 15” e 04 10”) Iluminação - 08 refletores par; 06 mine
blut; 02 luz prata; 10 Moving beam; 01 mesa digital; 02
máquinas de fumaça
Onde a empresa vencedora deverá:
1.
Montar, em sua totalidade, entendendo-se por
estrutura também, toda a cobertura do mesmo.
2.
Estacionar o veículo no local onde será definido
pela CONTRATANTE.
3.
Executar a montagem da sua aparelhagem,
fornecendo todo o material e a mão-de-obra necessários.
Disponibilizar uma equipe de no mínimo 06
4.
(seis) pessoas, dentre as quais 01 (um) serralheiro, 01
(um) técnico de luz (iluminação), 01 (um) técnico de
áudio e auxiliares, para prestação de serviços gerais de
montagem e desmontagem de toda a estrutura do
evento.
5.1 Camarim 4x4 - Locação/ montagem/ desmontagem
de camarim com fechamentos laterais, nas dimensões
mínimas de 4 metros de frente x 4 metros de
profundidade, com 02 metros altura em seus pés de
sustentação, piso acarpetado, mobiliados com um
espelho de corpo inteiro, um sofá de três lugares, um
cabideiro, uma cadeira estofada, ar condicionado, com
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banheiro portátil exclusivos, cobertura do tipo pirâmide,
com lona branca, estrutura em tubo galvanizado.
5.2
Camarim
4x4
Climatizado
Locação/montagem/desmontagem de camarim com
fechamentos laterais, nas dimensões mínimas de 4
metros de frente x 4 metros de profundidade, com 02
metros altura em seus pés de sustentação, piso
acarpetado, mobiliados com um espelho de corpo inteiro,
um sofá de três lugares, um cabideiro, uma cadeira
estofada, ar condicionado, com banheiro portátil
exclusivos, cobertura do tipo pirâmide, com lona branca,
estrutura em tubo galvanizado, ambiente fechado com
refrigeração climatizada.

VI

LOCAÇÃO/
MONTAGEM
/
DE
CAMAROTE

Onde a empresa vencedora deverá:
1. Apresentar ART’s de montagem e desmontagem
com cadastro do CREA.
2. Montá-los, em sua totalidade, entendendo-se por
estrutura também, a cobertura do mesmo.
3. Executar a montagem dos toldos, fornecendo todo o
material e a mão de obra necessários;
4. Disponibilizar uma equipe de no mínimo 04 (quatro)
pessoas, dentre as quais 01 (um) serralheiro, para
prestação de serviços gerais de montagem e
desmontagem de toda a estrutura do evento.
6.1 Camarote 01 – 12 x 10 mts – Locação/montagem/
desmontagem de Camarote DE ALUMINIO, piso com 1
metro de altura, revestido em compensado de 12mm,
montado em estrutura metálica de tubo galvanizado de
11/2 polegadas em chapa com espessura de 3,00mm
(patente 4830),
coberto com
toldos vinílicos
semitensionados com dimensões de 12 metros de
comprimento por 10,00 metros de profundidade, dotados
de estrutura metálica em formato piramidal, com painéis
de fundo e laterais em OSB ou compensado de 12 mm,
divisórias na altura 1,10 metros, pintados na cor a definir,
fechamento de altura de 2,20 metros executado em
chapa metálica pintada com tinta látex em cor a ser
definida, piso composto por módulos estruturados em
aço 1045 e forrados em compensado de 12mm com
sobre piso em compensado de 15mm, revestido com
carpete com cor a ser definida, pintura em tinta PVC,
látex, cor a ser definida, duas escadas de acesso e uma
rampa com largura de 2,00 metros no mínimo e
inclinação de no Máximo 15º (quinze graus).
6.2 Camarote 02 - 30 x 10 mts Locação/montagem/
desmontagem de Camarote DE ALUMINIO, 30 metros de
comprimento por 10,00 metros de profundidade, piso
com 2 metro de altura revestido em compensado de
20mm, montado em estrutura metálica de tubo
galvanizado de 11/2 polegadas em chapa com
espessura de 3,00mm (patente 4830), coberto com lonas
vinílicos semitensionados com dimensões de dotados de
estrutura metálica em formato piramidal, com painéis de
fundo e laterais em compensado de 15 mm, divisórias
na altura 1,10 metros, pintados na cor a definir,
fechamento de altura de 2,20 metros executado em
chapa metálica pintada com tinta látex em cor a ser

Diárias

01

Diárias

01

Diárias

01

7/11

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 30JNSA+JYIS3NAIK6DYBZW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
15 de Outubro de 2021
12 - Ano - Nº 5254

Cairu

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

definida, piso composto por módulos estruturados em
aço 1045 e forrados em compensado de 12mm com
sobre piso em OSB ou compensado de 15mm, revestido
com carpete com cor a ser definida, pintura em tinta
PVC, látex, cor a ser definida, duas escadas de acesso e
uma rampa com largura de 2,00 metros no mínimo e
inclinação de no Máximo 15º (quinze graus).

VII

VIII

LOCAÇÃO/
MONTAGEM
/
DE
GRADIL
E
PLACAS
ISOLAMENT
O

LOCAÇÃO
DE TOLDOS

Onde a vencedora:
em
sua
totalidade,
1. Deverá
montá-lo,
entendendo-se por estrutura também, a
cobertura do mesmo.
2. Armará o camarote no local onde será definido
pela CONTRATANTE.
3. Executará montagem do camarote, fornecendo
todo o material e a mão de obra necessários.
Disponibilizará uma equipe de no mínimo 08 (oito)
pessoas, dentre as quais 01 (um) serralheiro, para
prestação de serviços gerais de montagem e
desmontagem de toda a estrutura do evento.
7.1
Gradil
de
Fechamento
Locação/montagem/desmontagem de Gradil para
isolamento e segurança de ambientes e espaços
diversos, estrutura em barras redondas confeccionadas
com Tubo de 1"1/2 X 1,5 maciço e laminado de 3/8,
peças de 2,00 x 1,00 com sistema CONECT JUST.
7.2
Placas
de
Fechamento
Locação/montagem/desmontagem
de
Placas
de
Fechamento para isolamento e segurança de ambientes
e espaços diversos, estrutura em perfil quadrado 20 x 40
com revestimento em chapa zincada 0,44 mm de 2,00 x
2,00.
8.1 Toldo tipo quiosque 3X3 - com estrutura em aço
galvanizado, desmontável, dimensões 3x3m, em lona
anti-fungo, anti-chamas, anti-UV, na cor branca,
logomarca padrão da unidade, digitalizado em todos os
lados do toldo, com estrutura de sustentação metálica
altura 3,00m. Contendo: - 03 cortinas laterais nas
medidas de 2,6m altura x 4,0m de largura.
8.2 Toldo tipo quiosque 4X4 - com balcão de alumínio e
estrutura em aço galvanizado, desmontável, dimensões
4x4m, em lona anti-fungo, anti-chamas, anti-UV, na cor
branca, logomarca padrão da unidade, digitalizado em
todos os lados do toldo, com estrutura de sustentação
metálica altura 3,00m. Contendo: - 03 cortinas laterais
nas medidas de 2,6m altura x 4,0m de largura.
8.3 Toldo tipo quiosque 6X6 - com balcão de alumínio
estrutura em aço galvanizado, desmontável, dimensões
6x6m, em lona anti-fungo, anti-chamas, anti-UV, na cor
branca, logomarca padrão da unidade, digitalizado em
todos os lados do toldo, com estrutura de sustentação
metálica altura 3,00m. Contendo: - 03 cortinas laterais
nas medidas de 2,6m altura x 4,0m de largura.
8.4 Toldo tipo quiosque 12X6 - com BASE DE
ALUMINIO k30 e estrutura em aço galvanizado,
desmontável, dimensões 12x06m, em lona anti-fungo,
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antichamas, anti-UV, na cor branca, logomarca padrão
da unidade, digitalizado em todos os lados do toldo, com
estrutura de sustentação metálica altura 3,00m.
Contendo: - 03 cortinas laterais nas medidas de 2,6m
altura x 4,0m de largura.
8.5 Toldo tipo quiosque 12X12 - com BASE DE
ALUMINIO k30 e estrutura em aço galvanizado,
desmontável, dimensões 12x12m, em lona anti-fungo,
antichamas, anti-UV, na cor branca, logomarca padrão
da unidade, digitalizado em todos os lados do toldo, com
estrutura de sustentação metálica altura 3,00m.
Contendo: - 03 cortinas laterais nas medidas de 2,6m
altura x 4,0m de largura..

IX

LOCAÇÃO
DE
BANHEIROS
PORTÁTEIS
PARA
O
PÚBLICO/
CAMAROTE
/ CAMARIM

Onde a empresa vencedora:
ART’s
de
montagem
e
1. Apresentará
desmontagem com cadastro do CREA.
em
sua totalidade,
2. Deverá montá-los,
entendendo-se por estrutura também, a
cobertura do mesmo.
3. Executará a montagem dos toldos, fornecendo
todo o material e a mão de obra necessários.
Disponibilizará uma equipe de no mínimo 04 (quatro)
pessoas, dentre as quais 01 (um) serralheiro, para
prestação de serviços gerais de montagem e
desmontagem de toda a estrutura do evento.
9.1 Modelo Standard - Sanitários portáteis, fabricados
em poliestireno, medindo 1,15m de comprimento por
1,20 m de longarina, 2,30m de altura, com aresta
superior para circulação de ar, trinco indicador
“livre/ocupado”, com piso antiderrapante modelo
Standard compreendendo (feminino).
9.2 Modelo Standard - Sanitários portáteis, fabricados
em poliestireno, medindo 1,15m de comprimento por
1,20 m de longarina, 2,30m de altura, com aresta
superior para circulação de ar, trinco indicador
“livre/ocupado”, com piso antiderrapante modelo
Standard compreendendo (masculino).
9.3 Modelo Standard - Sanitários portáteis, fabricados
em poliestireno, medindo 1,15m de comprimento por
1,20 m de longarina, 2,30m de altura, com aresta
superior para circulação de ar, trinco indicador
“livre/ocupado”, com piso antiderrapante modelo
Standard compreendendo (Portadores de Necessidades
Especiais).
9.4 Modelo Luxo - Sanitários portáteis, fabricados em
poliestireno, medindo 1,15m de comprimento por 1,20 m
de longarina, 2,30m de altura, com aresta superior para
circulação de ar, trinco indicador “livre/ocupado”, com
piso antiderrapante modelo Luxo compreendendo
(feminino, masculino e para Portadores de Necessidades
Especiais) – SERÁ NESCESSARIO AUTORIZAÇÃO DE
DESCARTE DOS RESIDUOS POR ENTIDADES OU
EMPRESA AUTORIZADA, já apresentado na habilitação,
sobre pena de desabilitação.
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1.

X

PRATICÁVE
IS

XI

PRATICÁVE
IS PARA A
SEGURANÇ
A

XII

LOCAÇÃO/
INSTALAÇÃ
O
DE
GRUPO
GERADOR
COM
REBOQUE E
TRATOR

Disponibilizará a quantidade de banheiros
ecológicos (químicos) para uso da população
durante o evento.
2. Apresentará ART’s de montagem e desmontagem
com cadastro do CREA.
3. Deverá montá-los, em sua totalidade, entendendo-se
por estrutura também, a cobertura do mesmo.
4. Irá se responsabilizar por todas as despesas
correspondentes (montagem/instalação, limpeza
diária para preparo p/ uso noturno além de limpeza,
no mínimo, duas vezes por noite, produtos de
limpeza utilizados, além de um casal que ficará
responsável pela manutenção dos sanitários
masculino e feminino durante todas as noites de
realização do evento).
Disponibilizará uma equipe de no mínimo 02 (duas)
pessoas, para prestação de serviços gerais de
montagem e desmontagem de toda a estrutura do
evento.
10. Praticáveis em estrutura de alumínio e compensado
naval 20mm e pés reguláveis forrados com carpete na
medida 2m x1m com roldanas.
11. Elevado pra Segurança - tubular em ferro
galvanizado, com banco, escada com corrimão,
cobertura em lona, medindo 3m X 3m..
Onde a empresa vencedora para os itens 11 e 12,
deverão:
1. Apresentar ART’s de montagem e desmontagem
com cadastro do CREA.
2. Montá-los, em sua totalidade, entendendo-se por
estrutura também, a cobertura do mesmo.
3. Executar a montagem dos toldos, fornecendo todo o
material e a mão de obra necessários.
4. Disponibilizar uma equipe de no mínimo 04 (quatro)
pessoas, dentre as quais 01 (um) serralheiro, para
prestação de serviços gerais de montagem e
desmontagem de toda a estrutura do evento.
12.1. Grupo gerador silenciado de 260 KVA. Sobre
Reboque e trator.

Diárias
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Diárias
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01

Onde a empresa vencedora:
Onde a empresa vencedora deverá:
1. Atender às necessidades da sonorização e
iluminação. Sendo que cada Grupo Gerador deverá
conter 60,00m de cabos e deverá estar
devidamente abastecido.
2. Executar a instalação do grupo gerador, sendo
responsável pelo fornecimento de todo o material e
mão de obra necessários.
3. Disponibilizar uma equipe técnica de no mínimo 04
(quatro) pessoas, dentre as quais 01(um) eletricista
e 01 (um) operador de máquinas, para execução e
manutenção de instalações elétricas, realização de
montagem e desmontagem, bem como testes de
equipamentos de uso geral a ser utilizado na
estrutura do evento.

PRAZO DE VALIDADE DA COTAÇÃO: 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS.
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A cotação de preços deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa, contendo: razão
social, endereço, telefone, CNPJ, inscrição estadual.
Forma de execução (do Prazo, Local de Entrega):
A cotação de preços deverá considerar os seguintes aspectos:
9 Execução do presente objeto de forma parcelada, por preço fixo unitário, os valores
correspondentes a toda a logística do Município de Cairu, estado da Bahia para
eventos e festas tradicionais que aconteçam nas diversas localidades, comunidades,
Distritos ou Povoados do Município;
9 A execução estará condicionada à emissão de Ordem de Serviço emitidas pela
Administração Municipal, com início da execução em até 10 (dez) dias, contados da data
do recebimento da respectiva ORDEM;
9 Os pagamentos serão efetuados a contar da conclusão dos serviços, através de ordem
bancaria ou crédito em conta corrente, no prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir
da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestado pelo Contratante o
fornecimento do objeto licitado de acordo com a descrição da Ordem de Serviço, desde
que não haja pendência a ser regularizada pelo contratado.
O recebimento definitivo do objeto aqui contratado só se dará depois de adotados, pelo
CONTRATANTE, todos os procedimentos previstos no Art. 73, inciso II, da Lei Federal nº
8.666/93.
A Administração rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de fornecimento em
desacordo com as especificações.
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