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1. OBJETO: 

CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADORNAMENTO, 
ADEREÇAMENTO E PARAMENTAÇÃO DOS PRÉDIOS, RUAS E PRAÇAS EM PERÍODOS E 
TEMAS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREFEITO NO MUNICÍPIO 

DE QUIXADÁJCE 

2. JUSTIFICATIVA: 

A presente contratação justifica-se na necessidade dos serviços objeto desse processo, tendo em vista 

que o Município não dispõe de equipamentos e nem de servidores capacitados tecnicamente para a 

execução destes serviços. 

O processo atenderá o previsto na LEI N 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002 e nas suas atualizações, zelando 

pela a rigorosa aplicação dos recursos recebidos em apoio à operação em questão 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS: 

Item Produtos Und Quant. Total 

ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE 
MÉDIO 	PORTE: 	Serviços 	de 
confecção, montagem, manutenção - 
Marca.: 	 SERVIÇO 
ORNAMENTAÇÃO 	E 	DECORAÇÃO 	DE 
MÉDIO 	PORTE: 	Serviços 	de 
confecção, 	montagem, 	manutenção 
e 	desmontagem 	de 
ornamentação 	em 	local 	no 
município, 	determinado 	pela 
contratante, com área 	de 	400mt 
com 	no 	mínimo 	os seguintes 
itens:  -  Tecido, malha/ algodão / 
escaline; 	- Balões plásticos de 
cores variadas; 	- Refletores de 
led / rgb / 	branco 	com 	gelatina 
colorida: 	30 	watts, 	SOc 
watts e 100 	watts; - Elementos de 
ferro redondo 5 1/2; 	- Mangueira 
de 	led emborrachada; - Adornos de 
ferro; - Jarro de pvc em tamanhos 

SERV 06 
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Item Produtos Und Quant Total 

variados 	im 	/ 	0,80 	cm! 	0,40 
cm; - Símbolos 	de 	madeira 	feito 
de 	compensado 	4mm;Placas 
sinalizadoras de 	pvc; 	- 	Carpete 
para piso, 	na cor solicitada; 	- 

Cordão 	de 	led; 	Incluso 	todo 
material 	e 	pessoal 	necessário 
para 	montagem até 12 horas antes 
do inicio do 	evento, 	como 
também 	 será 	 de 
responsabilidade e por 	conta 
do contratado: 	Equipamentos 
para os 	serviços; 	Hospedagem 
e 	alimentação; Fretes, impostos, 
tuas, 	alvarás, 	CREA, 	e 
quaisquer 	outras 	despesas 	que 
venham 	a 	incidir 	sobre 	os 
serviços. Garantir a 	imediata 
substituição de 	equipamento 
com 	defeito 	ou 	fora 	da 
especificação, em 	parte ou 
total; 	Fica 	a 	cargo 	da 
contratada 	 a 
responsabilidade 	civil 	e 
criminal, 	possiveis 	danos 
morais e materiais 	a 	terceiro; 
Todo 	material 	e 	serviço 
devem 	ser 	prestados 	com 
excelente 	qualidade 	e 
acabamento. 

2 
SERV 04 

ORNI4MENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE 
GRANDE PORTE:  Serviços SERVIÇO 
de confecção, 	montagem, 	manut - 
Marca.: 	SERVIÇO 	ORNAMENTAÇÃO E 
DECORAÇÃO 	DE 	GRANDE 	PORTE: 
Serviços de 	confecção, montagem, 
manutenção 	e 	desmontagem 	de 
ornanntação 	em 	local 	no 
município, 	determinado 	pela 

contratante, com área 	de 	800mt 
com 	no 	mínimo 	os 	seguintes 
itens:  - Tecido, malha/ algodão / 
escaline; 	- 	 Balões 
plásticos 	de 	cores 	variadas; 	- 
Refletores de led /rgb / branco 
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Item Produtos (ind Quant. Total 

com gelatina colorida: 	30 watts, 
50 watts e 100 watts; 	- Elementos 
de 	ferro 	redondo 	5 	1/2; 	- 
mangueira de 1.4 emborrachada; 	- 
Adornos de ferro; - 	Jarro 
de pvc 	em 	tamanhos 	variados Ia 

/ 0,80 cmi' 0,40 	 a; 	- 
Símbolos 	de 	madeira 	feito de 
compensado 	4am; 	- 	Placas 
sinalizadoras de 	pvc; 	- 	Carpete 
para piso, 	na cor solicitada; 	- 
Cordão 	de 	1.4; 	Incluso 	todo 
material 	e 	pessoal 	necessário 
para 	montagem até 12 horas antes 
do inicio do 	evento, 	como 
também 	 será 	 de 
responsabilidade e por 	conta 
do 	 contratado: 
Equipamentos para os 	serviços; 
Hospedagem 	e 	alimentação; 
Fretes, impostos, 	taxas, alvarás, 
CREA, e 	quaisquer outras 
despesas 	que 	venham 	a 	incidir 
sobre 	os 	serviços. 	Garantir 	a 
imediata 	substituição 	de 
equipamento com defeito 	ou 	fora 
da especificação, 	em 	parte ou 
total; 	Fica 	a 	cargo 	da 
contratada 	 a 
responsabilidade 	civil 	e 
criminal, 	possíveis 	danos 
morais e materiais 	a terceiro; 
Todo material e serviço devem ser 
prestados 	com 	excelente 
qualidade 	e acabamento. 

4. DO LOCAL E PRAZO PARA ENTREGA DOS ITENS: 

4.1. A realização do serviço será de acordo com as solicitações requisitadas pela Contratante, devendo os mesmos 

serem executados após o recebimento da respectiva Ordem de Serviço,junto à sede da Fundação Cultural de Quixadá, 

ou onde for mencionado na respectiva Ordem de Compra, no prazo máximo de 05 (cinco) dias: 

S. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

5.1. A contratada para realizar o fornecimento, objeto do presente contrato obrigar-se -a: 
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5.1.1. Cumprir integralmente as disposições do Contrato: 

5.1.2. Responsabilizar-se pelo objeto deste contrato, sendo ainda responsável por quaisquer danos pessoais ou 

produtos inclusive terceiros, ocorridos durante seu fornecimento; 

5.1.3. Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dívidas em favor de terceiros envolvidos na execução do 

objeto contratual, em particular no que se refere ás contribuições devidas a Previdência Social, obrigações 

Trabalhistas, Seguros e aos Tributos á Fazenda Pública em geral; 

5.1.4. Manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 

todas as condições da habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

5.1.5. Atender com presteza e dignidade o fornecimento objeto deste contrato; 

5.1.6. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões ao 

objeto contratado, nos limites da lei; 

5.1.7. Reparar, corrigir, remove ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 

5.1.8. Indicar preposto, aceito pela administração, para representá-lo na execução do contrato. As decisões e 

providencias que ultrapassarem a competência do representante do contratado deverão ser comunicadas a seus 

superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes; 

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

6.1. A contratante obrigar-se-á: 

6.1.1. Exigir o fiel cumprimento do edital e contrato, bem como zelo na prestação do fornecimento e o cumprimento 

dos prazos; 

6.1.2. Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade na entrega dos produtos objeto deste contrato; 

6.1.3. Acompanhar e fiscalizarjunto a Contratada a execução do objeto contratual; 

6.1.4. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste instrumento, bem como zelar pelo 

cumprimento de todas as cláusulas contratuais; 

6.1.5. Assegurar o livre acesso do CONTRATADO e seus prepostos, devidamente identificados, a todos os locais 

onde se fizer necessária a execução do objeto licitado, prestando-lhes todas as informações e esclarecimentos que, 

eventualmente, forem solicitados; 

7. DO PAGAMENTO: 

7.1. O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os serviços pelo MUNICÍPIO, na 

proporção da realização dos serviços segundo as autorizações de fornecimento/ordens de compra expedidas, de 

conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor de Contratos, acompanhadas das 

Certidões Federais. Estaduais e Municipal, FGTS e Trabalhista. 

e. 	ti 
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7.2. Por ocasião do serviço contratado o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a respectiva Nota 

Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitida em nome da Prefeitura municipal de Quixadá: 

7.3. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de crédito em conta corrente mantida pelo 

fornecedor, após o encaminhamento da documentação tratada nos sub itens anteriores, observadas as disposições 

editalissimas e desta ata. 

7.3.1. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as 

necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data 

da sua reapresentação. 

7.3.2. Para cada Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota 

fiscal/fatura. 

7.3.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta "ON-LINE" às certidões apresentadas, para verificação de 

todas as condições de regularidade fiscal. 

8. DA DOTAÇÃO 

8.1. ÓRGÃO: 15- FUNDAÇÃO CULTURAL DE QUIXADA 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 15.01 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE QUIXADA: 1501.1312206032.074 - MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE QUIXADÁ PROJETO ATIVIDADE: OUTRO SERVIÇO DE TERÇ. DE PESSOA 
JURIDICA 3.3.90.39.00 

Fonte de recursos: 1001000000 

9. DA VIGENCIA 

9. 1. Até dia 31 de dezembro de 2021. 

Quixadá/CE, 29 de Outubro de 2021. 

e 	 

Antônio Ciebio fiato ribeiro 

Fundação Cultural de Quixadá 
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JUSTIFICATIVA DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO (CARONA) 

A Fundação Cultural do Município de Quixadá/CE, necessita adquirir (CONTRATAÇÃO PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADORNAMENTO, ADEREÇAMENTO E PARAMENTAÇÃO 

DOS PRÉDIOS, RUAS E PRAÇAS EM PERÍODOS E TEMAS DIVERSOS, PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DO PREFEITO NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE). 

No intuito de acelerar a aquisição em questão, foram realizadas consultas a atas de registro de preços vigentes 

constantes no sitio do TCE, https://www.tce.ce.gov.br/ e ou  htjps:Jjlicitaccestce.ce.govbrJ,  portal de licitações 

dos municípios, sendo identificado o pregão eletrônico (N2 2021.10.20.01 - PE SRP) realizado pelo órgão 

(GABINETE DO PREFEITO DE TRAIRI ICE) no qual a empresa (WONICLEY ALVES FERREIRA - ME - CNPJ N 

17.338.570/0001-99), foi vencedora do item cujas especificações atendem a necessidade da FUNDAÇÃO CULTURAL 

DO MUNICIPIO DE QUIXADÁ. 

Foi realizada pesquisa de preços, conforme orçamentos em anexo (SEI 0 20211029008), verificando-se que 
os valores propostos são superiores ao valor registrado na ARP em questão, ficando demonstrada que a aquisição 
através de adesão ao registro de preços do (GABINETE DO PREFEITO DE TRAIRI /CE) é vantajosa para a 
Administração, gerando economia para a instituição e, diante disto, justifica-se a Adesão ao Registro de Preços do 
citado órgão. 

Ademais, foi verificado que as especificações técnicas do (s) produto (s) constante (s) nos 

orçamentos estão de acordo com as especificações do (s) produto (s) que a Secretaria de 

Desenvolvimento Social pretende adquirir, conforme discriminado no termo de referência (SEI n2 

20211029008) e ata de registro de preços do órgão gerenciador (N 2  20212435). 
Justificamos ainda que a adesão a Ata de Registro de Preços cumpre os princípios da 

vantajosidade, economicidade, eficácia e eficiência, uma vez que com este procedimento, a Fundação 

Cultural de Quixadá, ADQUIRE UM SERVIÇO já aceito por outro Órgão, fator que propicia segurança 

de que o material adquirido atenderá a demanda da Secretaria, além de proporcionar presteza, 

celeridade e pronto atendimento à demanda dessa Instituição. 

Diante disso, com fulcro no Decreto n2  7.892/2013, alterado pelo Decreto n2 9.488/2018,0 modo 

escolhido para a aquisição da solução em epígrafe, foi à adesão à Ata de Registro de Preços n2 (NQ 

01.032/2021.01) do (GABINETE DO PREFEITO DE TRAIRI ICE), uma vez que este procedimento 
gerará economicidade e celeridade processual para a Fundação Cultural de Quixadá/CE. 

Quixada/CE, 02 de dezembro de 2021. 

Antônio Clebio\/iri 	ribeiro 

Fundação Cultural de Quixadá 



 

Ceará 	 MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - preço médio 

Governo Municipal de Quixadá 

Pag.: 	1 

Código Discrição 

Proponente Quant. VI. unitârto Vi. total 

057461 ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE MÉDIO PORTE: 

FRANCISCA NIVANDA FERNANDES DANTAS ME 6.000 16.000.000 96.000,00 

MARIA LUCIVANIA FEITOSA FERNANDES 87582031334 6.000 13.080,000 78.480,00 

5 $ NOGUEIRA 6,000 14.500.000 87.000.00 

DYELLEN VENANCIO RIBEIRO DO NASCIMENTO 6.000 16.000.000 96.000.00 

Valor., médios: 14,895.000 89.370.00 

057462 ORNAMENTAÇÁO E DECORAÇÃO DE GRANDE PORTE 

FRANCISCA NIVANDA FERNANDES DANTAS ME 4,000 18.000.000 72.000.00 

MARIA LUCIVANIA FEITOSA FERNANDES 87582031334 4.000 16.020,000 64.080.00 

S.S. NOGUEIRA 4.000 16.200,000 64.800.00 

DYELLEN VENANCIO RIBEIRO DO NASCIMENTO 4,000 18,500.000 74.000,00 

A Valore, médios: 17.180,000 68.720,00 

12 
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Ceará 	 RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - menor valor 

Governo Municipal de Quixadá 

Pag.: 	2 

Proponente 

Código Descrição 
	

Quant. 	Vi, unitário 	VI. total Situação 

MARIA LUCIVANIA FEITOSA FERNANDES 87582031334 

057461 ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE MÉDIO PORTE 

057462 ORNAMENTAÇÁO E DECORAÇÃO DE GRANDE PORTE 

	

6.000 	13.080000 	78.480,00 

	

4,000 	16.020.000 	64 080.00 

	

Total do(s) itern(ns): 	142.55000 

	

Total geral: 	142.560.00 

mhz 



Ceará 	 RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - valor médio 

Governo Municipal de Quixadá 

Códio D"~ Quant VLunItMlo VEtaS 

057461 ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE Cio PORTE: 6.0000 14.895.000 89.370.00 

057462 ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE GRANDE PORTE: 4.0000 17.180,000 68.72000 / 

Total 158.000.00 
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Oficio no 2021.12.02.001 	 QuixadáICE, 02 de dezembro de 2021. 

Ao Exmo.(a) Sr 

EMIDIO SEZANILDO MONTENEGRO 

Gabinete do Prefeito de Trairi/CE. 

Vimos por meio deste solicitar ao Gabinete do Prefeito do Município de Trairi do Estado do Ceará, gestor da ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS P1°. 20212435, oriunda PREGÃO ELETRÔNICO 42,  2021.10.20.01PE - SRP, autorização 

para adesão da referida ATA, conforme descritivo no objeto licitado e nas mesmas condições de fornecimentos. 

Caso seja aceita nossa solicitação, pedimos que nos seja encaminhado cópia dos documentos do processo, tais como:; Edital 

e seus anexos; Cópia das Portarias; Publicação do Aviso de Ucitação e Ata da Sessão ou Sessões; Extrato da Ata e outros; 

Eventuais Impugnações ou recursos; Cópia dos documentos do vencedor; Copias dos Pareceres Técnicos ou Jurídicos; 

Cópia da Proposta Readequada; Ata de Registro de preço, bem como demais documentos que estejam relacionados ao referido 

processo licitatório. 

Agradecemos antecipadamente a atenção e aguardamos o atendimento a solicitação. 

Atenciosamente, 

Antônio Clebio Vfriato ribeiro 

Fundação Cultural de Quixadá 



PREFEITURA DE 	a' 

jJ QUIXADA 
FUNDAÇÃO CULTURAL DE QUIXADÁ 

ANEXO 
	

•1 2Y 

EMPRESA: WONJCLEY ALVES FERREIRA - ME 

CNPJ N9  17.338.570/0001-99 

Item Produtos Und 
Quant. 
Total 

Valor 
UniL 

Valor 
Total 

00007 

OIOWefrAÇk) E DECORAÇÃO DE )tfO PORTE: Serviços 4a confecção, 
montage, manutenção - Marca.: SERVIÇO ORRAIC4TAÇÃO E DECORAÇÃO 
DE 	NÉDIO 	PORTE: Serviços de 	confocflo,  montagoa 	manutenção 
• desmonta~ 	de 	ornamentaçao 	e 	local 	no 	municipio, 
determinado pela contratante, oca are. 	de 	400mt 	coc 	no 
amimo 	os seguintes itens: - Tecido, malha/ algodão / escaline; 
- Balões plasticos de cores variadas; - Refletores de led / rgb 
/ 	branco 	coc 	gelatina 	colorida: 	30 watts, 50c watts e 100 
watta; 	- Licentos de forro redondo 5 1/2:- Mangueira de ied 

orrschada; - Adorno, de ferro: - Jarro de pvc 	a 	tamanhos 
variados Ia / 0,60 ce/ 0,40; 	- Simbolos 	de 	madeira 	feito 
de compensado 4.a:Plscaa sinalissdorsa de 	pvc; 	- 	Carpete para 
piso, na cor solicitada: - 

	
Cordão de led; Incluso todo material 

e pessoal necessário pare montaga até 12 horas antes do inicio 
do 	evento, 	coco 	tsnb 	será de responsabilidade e por 
contado contratado: Equipamentos para os ser-viços; Rospedaga 
e 	alimentação; 	Frstss, 	impostos, 	taxas, 	alvarás, 	CREA. 	e 
quaisquer 	outras 	despesas 	que 	venham 	a 	incidir 	sobre 	os 
serviços. Garantir a imediata 	substituição de equipamento oca 
defeito 	ou 	fora 	da especificaçao, e parte ou total; 	Fica 
a 	cargo 	da 	contratada a responsabilidade civil e 	criminal, 
poesiveis 	danos morais e materiais 	a terceiro; Todo material 
e serviço deva ser prestados 	oca 	excelente 	qualidade 
e acabamento. 

SERV 06 
13.000.00 78.000.00 

00008 

ORNAIC1TAÇÃO E DECORAÇÃO DE GRAME PORTE: Ser-viços 	SERVIÇO 	de 
confecção, montagem, manta - Merca.; 	SERVIÇO 	ORIWCNTAÇÃO E 
DECORAÇÃO 	DE 	GRANDE PORTE: Serviços de 	confecção, montagem, 
manutençao 	e 	deamontaga 	de 	ornamentação e local 	no 
municipio. 	determinado pela contratante, oca área 	de 	eoomt 
coa 	no 	mínimo 	os 	seguintes itens: - Tecido, malha/ algodão 
/ .,colina; 	- 	 Balões plásticos de cores variadas; 	- 
Refletores de led /rgb / branco coa gelatina colorida: 30 watts, 
50 watts e 100 watts; 	- 	Elementos 	de 	ferro 	redondo 5 1/2; 
- saangueira de led 	eborrachada; 	- 	Adornos de ferro; 	- 
Jarro de pvc 	a 	tamanhos 	variados Ia / 0,80 ca/ 0,40 ca; - 
Simbolos 	de 	madeira 	feito de co.?ensado ara; 	- 	Placas 
sinalir,adoras de 	pvc: 	- 	Carpete para piso, na cor solicitada; 
- 	Cordão de led: Incluso todo material 	e pessoal necessário 
para 	montagem até 12 horas antes do inicio do 	evento, como 
também 	será 	de responsabilidade e por 	conta 	do 
contratado; Equipamentos para os 	serviços; 	Rospedaga 	e 
alimentação: 	Fretes, 	impostos, 	tuas, 	alvarás. 	CREA, 	e 
quaisquer 	outras 	despesas 	que 	venham 	a 	incidir 	sobre 	os 
serviços. 	Garantir a 	imediata 	substituição 	de 
equipamento coa defeito 	ou 	fora 	da especificaçSo. a 	parte 

ou 	total; 	Fica 	a 	cargo 	da 	contratada 	a 
responsabilidade civil e 	criminal, 	possiveis 	danos morais 

e materiais 	a terceiro; 	Todo material e serviço 	deva ser 
prestados 	coe 	excelente 	qualidade 	e acabamento. 

SERV  04 15.000.00 60.000,00 

Valor total 115 138.000,00 (Cento e trinta e oito mil reais) 
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Comissão de Compras <comprasquixada.ce.gov.br> 

Oficio solicitando adesão para ATA n12021.10.20.01PE-SRP 

Comissão de Compras <comprasquixada.ce.gov.br> 
Para: Comissaodelicitacao202@outlook.com  

2 de dezembro de 2021 15:28 
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EsTADO 1)0 CEARÁ 
PREFF.I]'lJRA MUNICIPAl. DE TRAIR! 
PODER EXECUTIVO 

À Prefeitura Municipal de Quixadá 

Ref.: Resposta ao Oficio N°2021.12.02.001 

Sr Antônio Clebio Viriato Ribeiro - Fundação Cultural de Quixadá 

Prezado Senhor(a) 

Cumprimentando-o cordialmente, vimos comunicar-lhe que estamos de acordo 
em ceder a autorização para adesão a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
20212435, oriunda do PREGÃO ELETRÔNICO N° 202110.20.01PE - SRP, conforme 
descritivo no objeto licitado e nas mesmas condições de fornecimento, nos 

quantitativos solicitados em anexo ao oficio. 

Diante do exposto, e do solicitado, estaremos enviando em anexo á cópia do 

processo contendo os documentos conforme solicitado. 

Agradecemos a atenção 

Atenciosamente, 

Trairi - Ce, 03 de dezembro de 2021 

C;ARINFTE DO PREFEIT(t 
Ordnador de Despesas 
CERENCIA DOR 
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ANEXO 1 

ATA DE REGIStRO 1W PREÇOS V. 20212435 

o(:A'sTITA'rIvo:  

00007 	OR2N4ZZ4TAÇAO E DECQRAÇÀO DE OrlO POREI : Serviços 	SERVIÇO 	 6.00 
23 000,000 	71.000,00 

do confccçao. ontaçc - c.antto Marca SERVIÇO 

OP3IAI05N7AÇAO E DECORAÇÃO DE 3D0 PORTE Sorvços de 

conlccçao, .ontaqea. nanutençao 	e desnontaqa de 

c.rnaacr.taçao a loca' no 	unic.pao. determinado pca 

contratante. com  arca 	do 	4Omy coa no zsni,ao os 

seguinte: itena - Tecido, malha,' aL04&O / .scal:no. - 

latões plasticos do cores variadas. - Refletores de lcd 

/ tb / branco com qtlst:r.a colar:da 	30 vatts, 50 

watts e 100 watts, - Elaentos de ferro redondo 5 1/2. 

I4anqucira de 1.d emborrachada - Adornos de ferro; - 

Jarro dc pvc 	taa,antos vsr:ados 1. / 0.80 ca/ 0.40 

ece - flabolos de madeira feito de coensado 4S; - 

Placas arnaliradoras de pvc 	- Carpete para piso, na 

cor solicitada - Cordao de ltd. ltcuso todo mater:al 

e pessoal nocessario para mentagco. ate :2 horas antes 

do inicio do 	e/coto, 	cozo 	tambem 	cera 	de 

responsabifldadc e por 	conta 	do 	contratado 

Luipaacnto: para os 	serviço. 	Kospedaqea 	e 

aiiacntaçao. Fretes tflostos 	taxas. alviras, CRIA, e 

qaaiaq'er outras dospcsac que venham a incadir sobre os 

servaços Garantir a 	imediata 	subststutçao 	de 

eqapaaento coa defeato ou fora da e.p.ciftcaçao. a 

parte ou total 	Fica 	a carq 	da contratada a 

ro.ponsaafldade cIVIl e 	cr,.mana, 	possaveis danos 

orsss otater aaaa a terceiro; "*do a.st.rtal o serviço 

devn ser prestados 	coa 	exccente qualidade e 

acabatento 

0000I 	oPatAiazrAÇA0 E ttCOPÃÇ*O DE flÀjZiL PORTE Serviços 	SERVIÇO 
	 4 00 

IS 000.000 	63 000,00 

de cor.fecçao. montsqea. sanu? - Marca 	SERVIÇO 

0P24A}aN'IAÇAO E DECORAÇÃO DE GRAICE PORTE Servaços da 

nonlccçao. montagem, r.anutonçao 	o .Seaacntaga de 

c'rnaaontaçao a lôca 	no n.ãr.Lcapao. deterainada pela 

contratante, c arca de 600y coa no •tnaao os 
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seguintes iten. - tecido, mal&ta/ alqodao / escalin.: - 

Palco, plaitIcõs cc coros varlada,s. - Rarletor.s de ltd 

/rØ / braico coa gcatsna cobrada. 30 watts, 50 watt. 

• 100 att.. - tI.aentoa de ferro redondo $ 1/2. - 

Manqueira de Lcd 	orrachsda. 	Morno. de ferro. - 

Jarro da pvc oám-  taaanhc• uarLados ia / C,80 cm/ 0.40 

M. - Sieboloa dc aadosra falto de co*naado 4a: - 

Placa. sinaIlradaras de pvc, - Carp.t. para piso, na 

cor solicitada. - Zordac de 1*4.r.clg.o todo material 

e pessoal noflsario para s.ontaçc ata 12 horas ante4 

ao in,cso ao 	.xuor.to. 	coma 	taebn 	sara, 	de 

rc.pon,as1dade e por 	conta 	do 	contratado 

tqasp.a.entos pala os 	serviço. 	Nospedaga 	e 

aianentaçao: Fretes. rostos, taxas, alvaas, CRIA, e 

quaisqucr outra. despesas q'.ae vcri3au a ineLdir sobre os 

sorviços carantir a 	:raetata 	substituiçao 	de 

equipamento com "feito ou fora da eap.cificaçao. es  

parte o total. 	Fica 	a cargo 	da 	contratada a 

reaponsabskdade cvs e criminal. 	possiveis dano. 

'ansa c flatensaia a terceiro. toco material e serviço 

devc, ser prustadoa 	coa 	excelente qualidade e 

,ac a anon te 



"; Quixdá 	 Comissão de Compras <comprasquIxada.ce.gov.br> 

Oficio solicitando adesão para ATA n02021.10.20.01 PE-SRP 

Comissão Licitação <comissaodeIicitacao2021@ouUook.com> 	 3 de dezembro de 2021 10:02 
Para: Comissão de Compras <comprasquixada.ce.gov.br> 

Bom dia, 

Segue anexo oficio de resposta, devido o tamanho do arquivo do processo ser grande, iremos encaminharem vários 
e-maus. 

Enviado do  Ernail  para Windows 

(Texto das mensagens antenores oculIo 

Oficio de resposta.pctf 
469K 



PREFEITURA DE 	- 

xQUIXADA 
FUNDAÇÃO CULTURAL, DE QUIXADÁ 

Oficio n°2021.12.03.001 
	

Quixadá/CE, 03 de dezembro de 2021 

Á Empresa: WONICLEY ALVES FERREIRA - ME 

CNPJ N°17.338.570/0001-99 

SR. WONICLEY ALVES FERREIRA 

Assunto: Solicitação de Adesão a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 20212435, oriunda PREGÃO ELETRÔNICO N. 

2021.10.20.01PE - SRP. 

flnhor Fornecedor, 

Informamos a V. As. O interesse da Fundação Cultural do municipio de Quixadá Estado do Ceará, em aderir á ATA DE REGISTRO 

DE PREÇOS N°. 20212435, oriunda PREGÃO ELETRÔNICO N. 2021.10.20.01PE - SRP, firmada entre esta Empresa e o 
Municipio de Traih - Ceará, conforme descritivo no objeto licitado e nas mesmas condições dos serviços. 

Neste sentido, formulamos a consulta acerca da possibilidade de anuência, para a prestação dos serviços em Anexo, para a Fundação 
Cultural do Municipio de Quixadá Estado do Ceará, Se houver interesse em fornecer que envie, juntamente com a anuência a seguinte 
documentação dentro do prazo de vigência e se cópias, autenticadas em cartório, ou que atenda ao procedimento n° 100 de 26 de 
maio de 2020; 

Contrato social, CNPJ, CND Federal, CND Estadual, CND Municipal, FCTS, CND Trabalhista, Atestado de Capacidade Técnica, 
Certidão de Falência, Balanço, Declaração que não emprega menor. 

Sem mais para o momento. 

Atenciosamente. 

rN 

Antônio Clebio Viriato ribeiro 

Fundação Cultural de Quixadá 



PREFEITURA DE 

QUIXADA 
FUNDAÇÃO CULTURAL DE QUIXADÁ 

ANEXO 

EMPRESA: WONICLEY ALVES FERREIRA - ME 

CNPJ N2  17.338.570/0001-99 

Item Produtos Und 
Quant. 
Total 

Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

00007 

onwecãçÂo E DECORAÇÃO DE itino PORTE: Serviços de confecção, 
montagem, manutenção - Marca.: SERVIÇO OR1WCNTAÇÃO E DECOOÀÇ*0 

DE 	MÉDIO 	PORTE: Serviços do 	confocçáo, mcntagat, manutenção 

• desmontagme 	de 	ornamentaçáo 	me 	local 	no 	municipio, 

determinado pela contratante, com área 	de 	lOOay 	e= 	no 

amimo 	os seguintes itens: - Tecido, malha/ algodão / escaline; 

- Salões plásticos de cores variadas: - Refletor., de led / rgb 

/ 	branco 	coe 	gelatina 	colorida: 	30 watts, 	SOc watts e 100 
watts: 	- Elementos de ferro redondo 5 1/2;- Mangueira de lcd 
emborrachada; - Adornos de ferro; - Jarro de pvc 	em 	tamanhos 

variados la / 0.80 co/ 0,40ce: - Simbolos 	de 	madeira 	feito 

de coensado 4sm; Placas sinalizadoras do 	pvc; 	- 	Carpete para 

piso, na cor solicitada: - 	Cordão do lcd; Incluso todo material 
e pessoal necessário 	para 	montagem. até 12 horas antes do inicio 

do 	evento, 	como 	tamb 	aerã do responsabilidade e por 
contado contratado: 	Equipamentos para os serviços; 	Hospedagem 

e 	alimentação; 	Fretes, 	~atos, 	taxas, 	alvarás, 	CREA, 	e 
quaisquer 	outras 	desposas 	que 	venham 	a 	incidir 	sobre 	os 

serviços. Garantir a imediata 	substituição de equipamento com 
defeito 	ou 	fora 	da especificação, me parta ou total: 	fica 

a 	Cargo 	da 	contratada a responsabilidade civil e 	criminal, 
possiveis 	danos morais e materiais 	a terceiro: Todo material 
e serviço devem ser prestados 	com 	excelente 	qualidade 

e acabamento. 

SERV 13.000.00 78.000.00 

00008 

OP2WaNTAÇAD E DECORAÇÃO DE GRANDE PORTE: Serviços 	SERVIÇO 	de 
confecção, montagem 	manut - Marca.: SERVIÇO 	OR}We4TAÇÃO E 
DECORAÇÃO 	DE 	GRANDE PORTE: Serviços de 	confecçào. montagem, 
aanutençáo 	e 	desmontagem 	de 	amamentação em local 	no 
municipio, 	determinado pela contratante, com área 	de 	BOOmt 
coa 	no 	amimo 	os 	seguintes itens: - Tecido, malha/ algodão 

/ escalin.; 	- 	Salões plásticos da cores variadas; 	- 
Refletores de lcd /rgb / branco com gelatina colorida: 30 watts, 
50 watts e 100 vatts; 	- 	Elementos 	do 	ferro 	redondo 5 1/2; 
- emangueira de lcd 	emborrachada; 	- 	Adornos de ferro; 	- 
Jarro do pvc 	em 	tamanhos 	variados la / 0,80 a/ 0.10 a; - 
Slmboioa 	de 	madeira 	feito da 	coenssdo 	l: 	- 	Placas 
sinalizadoras de 	pvc; 	- 	Carpete para piso, na cor solicitada: 
- 	Cordão de lcd; Incluso todo material 	e pessoal necessário 15.000.00 
para 	montagem até 12 horas antes do inicio do 	evento, coso 

também 	será 	de responsabilidade e por 	conta 	do 
contratado: Equipamentos para os 	serviços; 	Hospedagem 	e 

alimentação: 	Fretes. 	iostoa, 	taxas, 	alvarás, 	CREA, 	e 

quaisquer 	outras 	despesas 	que 	venham 	a 	incidir 	sobre 	os 
serviços. 	Garantir 	a 	imediata 	substituição 	de 
equipamento coe defeito 	ou 	fora 	da especificação, em 	parte 

ou 	total; 	rica 	a 	cargo 	da 	contratada 	a 

responsabilidade civil e 	criminal, 	possiveis 	danos morais 

e materiais 	a terceiro; 	todo material e serviço 	devota ser 

prestados 	com 	excelente 	qualidade 	e acabamento. 

SERV 04 60.000,00 

Valor total RS 138.000,00 (Cento e trinta e oito mil reais) 



Qu!xadá 
	

Comissão de Compras ccompras©quixada.ce.gov.br> 

oficio solicitando a adesão a ATA de REGISTRO DE PREÇO N°20212435 

Comissão de Compras <comprasquixada.ce.gov.br> 
Para: woni.alves@grnail.com  

3 de dezembro de 2021 11:29 
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