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TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
Pregão Eletrônico - 9/2022-041-PE/PMI

Resultado da Adjudicação
Item: 0001
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DA 8º EXPO-IPIXUNA - Especificação : 8ª EXPO-

IPIXUNA 2022 ? 01 (um) Trio elétrico de grande porte Palco concha de grande Porta: Com camarim, 16 x 14, Som de grande Porte,
Iluminação de grande porte, 30 (trinta) tendas 10 x 10, 06 x 06, 05 x 05), 25 (vinte e cinco) Unidade de Banheiros químicos, 602
(seiscentos e dois) metros de tapume 02 (dois) Geradores 180 KVA, 250 metros) Cerca de contenção, Camarote Rodeio de grande
porte (Os serviços abrange a instalação de 32 (trinta e dois) painéis e limpeza do terreno para instalação: 08 (oito) Bretes estilo
americana e 50 painéis de curral de fundo com embarcador, decoração das estruturas de camarote e arquibancada, iluminação branca
e colorida com 15 (quinze) mini buts e efeitos especiais na arena do rodeio, 01 (um) caminhão de som do rodeio com estúdio para
locutor de rodeio, 02 (dois) caminhões de touro (30 touros de rodeio), premiação do rodeio, 01 (um) placa de tempo e notas, 02 (dois)
shows pirotécnicos grande para abertura e encerramento do rodeio, 01 telão de LED de alta resolução, 02 (dois) locutores de rodeio, 02
(dois) salva vidas, 01 (um) juiz de rodeio, 01 (um) humorista de rodeio, 01 (um) auxiliar de pista Comitiva (corrida completa para
montagem do rodeio) Seguro de vida ou invalidez de todos da equipe do rodeio Hotel e Alimentação para equipe de rodeio 01 (um)
show local e 06 (seis) shows regional Aluguel do Espaço medindo área 22.200 m²

Quantidade: 1
Unidade de Fornecimento: Serviço
Valor Referência 686.666,67
Valor Final: 525.900,00
Valor Total: 525.900,00
Adjudicado em: 07/07/2022 - 16:16:02
Adjudicado por: Aldecir Pereira Damaisceno
Nome da Empresa: C R EMPREENDIMENTOS EIRELI (38.300.431/0001-46)
Modelo: N/C

Aldecir Pereira Damaisceno

Pregoeiro
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