
PRAÇA JOÃO PINHEIRO, Nº 154, CENTRO

CNPJ :  18.303.271/0001-81

MUNICIPIO DE SERRO

2Página 1 de

154 / 2018Nº. Processo :

Modalidade: Pregão Presencial

Nº.Modalidade: 0019

Termo de Homologação

Objeto: contratação exclusiva de microempresa (s) e/ou empresa (s) de pequeno porte
para prestação de serviços de arbitragem, segurança, locução e comentarista devido à
realização do XVI Campeonato de Bairros, Distritos e Comunidades Rurais de Serro

          GUILHERME SIMOES NEVES, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais
e com base nas informações constantes do processo licitatório acima identificado,
resolve homologa-lo, na forma a seguir:

ADRIANA VILHA OLIVEIRA PADILHAFornecedor:

Item Qtde Unidade Material/Serviço Preço Unit. Preço Total

001 8,0000 5328,0000 42624,00

11927 - Contratação de arbitragem para realização do
Campeonato de Bairros, Distritos e comunidades
Rurais(Serão 08 domingos de atividades esportivas) Deverá
necessariamente estar devidamente uniformizados, possuir
todo o material de trabalho(apito, cartões, bandeiras). O
pagamento da arbitragem deverá incluir lanche e transporte.
1ª Divisão e 2ª Divisão: Arbitragem e  Bandeiras são 19
jogos. Arbitragem e bandeira Seletiva são 2 jogos. Quarto
árbitro do campeonato será pago por dia trabalhado (08 dias)

serviço

002 8,0000 1008,0000 8064,00

11929 - Contratação de Locutor e comentarista esportivo para
fazer locução e os comentários do 16º Campeonato de
Bairros, Distritos e Comunidades Rurais. Serão 08 domingos
de atividades esportivas. O responsável pela locução deverá
necessariamente possuir vinhetas e áudios de animação. Ex:
Momento do gol, início de partida e fim de partidas. Ficarão
encarregados de obetr e divulgar dados relacionados á
partida e organização do campeonato. Ex: Escalação das
equipes de arbitragem, resultado dos jogos, relação de
jogadores com cartões amarelos ou vermelhos. Deverão ter
conhecimentos das regras do  regulamento do campeonato.
O pagamento pela locução e comentários espotivos deverá
incluir a seção de direitos autorais para divulgação e
transmissões ao vivo através de meios de comunicação.
Locução e comentarista somente período da tarde

SERV

50.688,00Valor Total:

PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI EPPFornecedor:

Item Qtde Unidade Material/Serviço Preço Unit. Preço Total

003 8,0000 2081,0000 16648,00

11928 - Contratação de Seguranças para a realização do
Campeonato de Bairros, Distritos e Comunidades Rurais.
Serão 08 domingos de atividades esportivas. Deverão ser 04
seguranças da fase de grupo às quartas de final ( 6 dias) e 06
seguranças nas fases semifinal e final ( 2 dias). A equipe
deverá estar devidamente identificada e uniformizada e
deverão possuir equipamento de detector de metais.

SERV

16.648,00Valor Total:



Quinta-feira, 07 de Junho de 2018

GUILHERME SIMOES NEVES

Prefeito Municipal

Serro,


