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PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA 

Proposta de preços 

INEXIGIBILIDADE                     No: 6/2018-010801   

Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará            

  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

          NOME: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL   

          ENDEREÇO: TRAV. CRISTÓVÃO COLOMBO S/Nº, CENTRO               

  

EMPRESA :  

          NOME: VHT PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - EPP                         

          ENDEREÇO : Quadra 15, Fl 30, Lote 10, Loja 419                

          BAIRRO : Nova Marabá   CIDADE : Marabá - PA 

          CNPJ : 26.689.564/0001-77 

  

 

       

                 VALOR VALOR 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. UNIDADE UNITÁRIO R$ TOTAL R$ 

1 SERVIÇO - REALIZAÇÃO DE SHOWS E RODEIO ATRAVÉS 
DE PRODUTORA DE EVENTO   1,000 SERVIÇO  240000,00 240000,00 

 

Especificação : Os serviços abrangem a instalação de 32 painéis e 
limpeza do terreno para instalação da arena, apresentação de shows 
artísticos gratuitos com bandas de reconhecimento local e nacional nos 
dias 29, 30, 31 de agosto, e 02 de setembro de 2018, e reservado no dia 
01 de setembro a cobrar em função das atrações; 08 bretes estilo 
americano e 50 painéis de curral de fundo com embarcador, decoração 
das estruturas de camarotes e arquibancadas, Locação de 01 (um) 
caminhão som do rodeio com estúdio para locutor de rodeios, locação 
de 01 (um) caminhão de touros (20 touros de rodeio), Premiação do 
rodeio para boi, Premiação para cavalos,01 (um) placar de tempo e 
notas, 02 (dois) shows pirotécnicos grande para abertura e 
encerramento do rodeio, 01 (um) telão de LED de alta definição, 50 
(cinquenta) camisas padronizadas do rodeio para os peões, 02 (dois) 
locutor de rodeio de renome nacional, 02 (dois) Salva Vidas, 01 (um) 
Juiz do rodeio, 01 (um) humorista do rodeio, 01 (um) auxiliar de pista, 
comitiva, (cozinha completa para equipe de montagem do rodeio), Hotel 
e alimentação da equipe de rodeio, seguro de vida ou invalidez de toda 
equipe de rodeio e Transporte de todos os profissionais envolvidos no 
rodeio. 

     

 
duzentos e quarenta mil reais  

     

Total : 240.000,00 

Valor total da proposta por extenso : 

Duzentos e quarenta mil reais 

  

       

Por esta proposta, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor ,especialmente aos da Lei 8.666/93 . 
Propomos executarmos o objeto desta licitação, obedecendo às estipulações do correspondente Edital e às suas  
especificações, e asseverando que:    

 
a) o prazo de validade desta proposta é de  :  60  dias; 

   

 
b) as condições de pagamento são:  A combinar  ; 

 
c) todos os componentes de despesas de qualquer natureza, custos diretos e indiretos relacionados com salários, encargos trabalhistas, 
previdenciários e sociais, e todos os demais impostos, taxas e outras despesas decorrentes de exigência legal ou das condições de 
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gestão do contrato a ser assinado, encontram-se inclusos nos preços ofertados; 

 
d) o  prazo  de  entrega / execução  do  objeto  licitado  é  de:  3  dias. 

  

       

       

       

        

                                                                                               Marabá-PA, 17 de agosto de 

2018. 

 

 

 

 

                              ___________________________________________ 
VHT PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - EPP 

CNPJ/MF: 26.689.564/0001-77 

Rejane Oliveira Todde 

Cpf: 530.800.843-49 

Rg: 5868912 ssp/pa 
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