TERMO DE SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DA LICITAÇÃO
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal.
No uso das atribuições de meu cargo, venho respeitosamente requerer que
Vossa Excelência autorize a abertura de procedimento licitatório,nos termos da
legislação em vigor, após parecer da existência de recursos orçamentários, com o
seguinte
objetivo
e
descrição
dos
materiais
e/ou
serviços
a
serem
adquiridos/contratados.
Objetivos:
Contratação de empresa para locação de estrutura para realização da IV
EXPOCAR
Materiais/Serviços:
-------------------------------------------------------------------------------Quantidade
Descrição
-------------------------------------------------------------------------------1

2
3
4
5
6

7
8
9
10

11
12

6,0000 UN Tenda 10, mt x 10 mt
5,0000 UN Tenda 5,00 mt x 5,00 mt
10,0000 UN Cobertura pavilhão de no mínimo 40x20mt
Com 08 tendas de 10m x 10m, com alongadores.
1,0000 UN Palco
Com medidas de 14m x 9m com cobertura metálica profissional
1,0000 UN Tablado
Instalação de um piso tablado, medindo pelo mínimo 15 x
10m. para dança
10,0000 UN Banheiros químicos portateis
COMPOSTOS DE TAMPON ISOLANTE DA CAIXA, DESCARGA DA AGUA,
PAPELEIRA, TOALHEIRA, PORTA ALCOOL GEL, LIMPEZA E A SUCÇÃO
SERÁ POR CONTA DO CONTRATANTE.
2,0000 UN Banheiros Quimicos portateis necessidades especiais
1,0000 UN Camarin de no mínimo 05x05mt
com cobertura e lona branca
1,0000 UN Box Alimentação
medindo 05m x 04m, 20m de estrutura em ts e octanorn, com
pia, tablado e revestimento lavável.
1,0000 UN Serviço de Segurança
Fornecimento de 10 seguranças, no período de 24 horas dos
dias, 12,13,14,15, iniciando as 17 horas do dia 12de abril
para a guarda do ginásio de esportes expositores internos,
externos (ao redor da praça) para guarda dos equipamentos e
máquinas dos expositores, para guarda das copas e recintos
dos shows, periodo de 24 horas até as 12h do dia 16 de
abril, com no mínimo 03 seguranças, durante a realização
dos shows nos dias 13,14,15 e no dia 21 de abril (jantar
polonês)equipe com 10 seguranças.
80,0000 MT Grade de contenção
1,0000 UN Pórtico 22,5 mtx5mt

-------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Carlos Gomes em 05/03/18.

__________________________________________________________
Nome Cargo Assinatura
Conforme verificação na lei-de-meios em execução, consideramos viável a
aquisição e/ou contratação nos termos requeridos, ficando consignado os recursos
orçamentários na seguinte dotação orçamentária:
06.03.13.392.0023.2118.3.3.90.39.05.00.00
06.03.13.392.0023.2118.3.3.90.39.14.00.00

Prefeitura Municipal de Carlos Gomes em ___/___/___

__________________________________________________________
Nome Cargo Assinatura

