FUNDAÇÃO AJURI DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

MAPA DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2014
Número do Processo:
50.051-8 PP.004/2014

VOLKMER E VOLKMER EVENTOS LTDA.

CNPJ: 10.794.430/0001-86

GRUPO ÚNICO (itens 1 a 10)
ITEM

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

Unid. Quant.

Preço
Unit.
R$

Preço
Total R$

ORNAMENTAÇÃO
01

Aplicação de tecido tencionado sem iluminação, com medida mínima de 3 m. Cores:
predominantemente branco, azul, verde, amarelo e vermelho.

Unid.

62

45,00

2.790,00

02

Arranjo floral para base de palco, com flores tropicais naturais e variadas. Tamanho:
60cm de altura x 2m de comprimento. Com isolamento impermeável contra vazamento
de água.

Unid.

04

550,00

2.200,00
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INSTALAÇÕES E MATERIAIS
03
04
05
06

Montagem e instalação de estrutura Q-30 (Box truss) com amarração de painel de
Unid
palco em lona fornecido pela UFRR.Medida: 6 m x 2 m aproximadamente.
Montagem e instalação de estrutura Q-30 (Box truss) com amarração de painel em
Unid
lona fornecido pela UFRR para área externa. Medida: 6m x 1,5m aproximadamente
Montagem e instalação de estrutura Q-30 (Box truss) com amarração de painel de
Unid
palco em lona fornecido pela UFRR. Medida: 3 m x 2 m aproximadamente
Tela de projeção 200’’ (4,06 m x 3,05 m) com tripé ou pendurada; com instalação.

Unid

05

700,00

3.500,00

05

700,00

3.500,00

05

500,00

2.500,00

05

400,00

2.000,00

266,67

4.000,05

266,67

4.000,05

Cobertura e Registro de Evento

07

08

09

Cobertura de áudio e vídeo (filmagem): gravação das atividades dos eventos com 01
(uma) câmera filmadora digital profissional e equipamentos de iluminação, caso a
15
iluminação do ambiente não seja suficiente para a captura das imagens. Entrega do Hora
material audiovisual sem edição em DVD em até 72 horas após a cobertura realizada.
Cobertura mínima por evento: 03 horas
Cobertura fotográfica de evento mediante captação de imagem com equipamento
profissional próprio. Com entrega do produto final sem edição em CD-ROM em até 24
15
horas após a cobertura realizada, com identificação de cada foto no formato mínimo Hora
aproximado de 26x17cm e resolução mínima de 300 dpi. Cobertura mínima por evento:
03 horas
Cofee Break – Com o uso de copos, pratos e garfos descartáveis.
a) 4 tipos de suco natural de fruta dentre os sabores goiaba, cupuaçu, acerola e
Por
maracujá. Servidos em jarra ou térmicas com identificação do sabor.
1.000
pessoa
b) pudim de leite.
c) 3 tipos de salgados assados, 3 tipos de salgados fritos, 2 tipos de folheados, pão de
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15,00 15.000,00

queijo. (recheios: queijo, queijo e presunto, frango, carne).
d) bolo de chocolate com cobertura
e) salada de frutas naturais contendo banana, mamão, abacaxi e laranja; com creme de
leite e leite condensado dispostos separadamente para servir.
f) servir o coffee break seguindo rigidamente o cardápio definido, disponibilizando
profissionais devidamente vestidos e equipados para auxiliar os participantes do evento.
g) disponibilizar estrutura, profissionais, utensílios, equipamentos e materiais
necessários à execução do serviço.
h) estabelecer mais de um ponto do serviço quando o número de participantes do evento
superar o total de 80 pessoas;
Contratação mínima estimada por evento: 120 pessoas
Serviços Especializado

10

Operador de equipamentos audiovisuais.
O serviço deverá ser executado por profissional dinâmico e com experiência na
atividade de operação de equipamentos audiovisuais, capacitado para realizar a
montagem, desmontagem e manutenção de aparelhos audiovisuais, computadores e Hora
demais aparelhos eletroeletrônicos, assim também a operar aparelhos audiovisuais,
computadores e demais aparelhos eletroeletrônicos a serem utilizados durante os
eventos. Contratação mínima por evento: 03 horas

15

VALOR TOTAL DO GRUPO
PREÇO APRECIADO EM REUNIÃO DO DIA 06/06/2014 .
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100,00

1.500,00

40.990,10

Marinalva Ferreira Cruz
Apoio

José Alécio Ribeiro
Apoio

Rileuda de Sena Rebouças
Pregoeira

Homologo o presente mapa de adjudicação

Rafael da Silva Oliveira
Diretor Executivo
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