
1Ér/ffi fotaa
ESTADO DE SERGIPE

uururcÍpro DE ARErA BRANCA
orvrsÃo DE LrcrrAçÕes e coNTRATos

ArA DE sESSÃo púaLtca pann REALIzAÇÀo DA FASE
DE LANCES, ANALISE DE nnatltrnçÀo E JULGAMENTo

i,o)l5iu 
*ur.*.rrE Ao pREGÃo PRESENCTaL Nc

Aos vinte e oito dias do mês de novembro de dois mir e dezoito, às oito horas,reuniram-se o Pregoeiro e respectiva equipe de apoio, nomeados peia portarià no766/2018, para proceder a continuidade da sessão ,.eie.ente ao pregão 1412018, o qualtem por objeto o registro de preços para prestação de serviços 
-",n 

oiguniãçáo o"eventos, correlacionados a rocação de estrutura, eguipamentos á mão de óora, iÃctuídosuporte tecnico e operacional, mobilização e desmobilização, para up.er"ntáçO"sartísticas e de shows musicais, bem como demais eventos constantes do calendário
sociocultural deste Município. compareceram os representantes das seguintes empresas:19 PUBLICIDADE & EVENTOS ANrÍSrrCOS LTDA-ME, TEK MIX ESTNUTUINAS AEVENTOS EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS LTDA-EPP, DESTAK
ENOOUçÕTS, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI-ME, SDSERV PRESTADORA DESERVIçOS EIRELI, MARIA ZILMARA FRAGA ALMEIDA 99292A82520, TEOSANTANA EMPREENDIMENTOS PROPAGANDA E EVENTOS LTOE, SO},IAÊTNOS
SANTOS ROCHA LTDA, LOKMIX E SERVIçOS DO NORDESTE LTDA-EPP C MARCOS
AURELIO SANTOS FELIX-EPP.
Em seguida deu-se início à fase de rances, chegando-se ao resurtado conicrme mapa de
rodad a s anexo.
Adiante, foram abertos os enveropes de habiritação das ricitantes vencedoras na fase delances. Após análise minuciosa aos documentos apresentados, o pregoeiro interpretouque foram cumpridas todas as exigências do inst;umento convocatóiio. Franqueada apalavra, o representante da empresa LoKMrx E sERvrços Do NoRDESTE LTDA-EPP
fe./ consta r que:

' Na habiritação da empresa MARcos AURELTo sANTos FELrX-Epp, mais
especificamente quanto à quaraficação econôm ico-fina nceira, não fora cumprido oitem 8'6.1.1 do instrumento convocatório, visto que na apresentação do índice delrquidez geral (lLG) relattvo ao balanço palrimonial, o resút,:ado upr-ào \apresentou valor inferlor.a 1; o pregoeiro em resposta, destacou que inteipretou \haver erro no cálculo do índice, que seria: \
ILG = Ativo Circu la nte +Realizável a Lonoo Ptazo

ILG trculan tivo n ulan

Passivo Circulante + Exigível a Longo prazo
Todavia, o cálculo apresentou-se da seguinte forma:

t () + AO atfa
Passivo Circulante + passivo não circulante

Desta forma, o cálculo efetuado utilizando os seguintes índices a seguir
(constantes do balanço da empresa MARCOS AURELIO SANTOS fELIX_Ep;p),
apresenta formulação divergente da exigência editalícia.

Ativo circulante: Rg 1.006.803,72;
Ativo não circulante: Rg 7.916,71;
Passivo não circulante: Rg 659.631,35;
Passivo não circulante: Rg 1.009.138,27.

Em observância ao item 17.8 do instrumento convocatório, o pregoeiro interpretaque uma falha na aplicação da fórmura não deva comprometer o rear resurtado
apurado, fazendo prevalecer "a seleção da proposta mais vantajosa para a
administração", nos termos do art. 3o, da Lei 9.666/93;
Também apontou que na habilitação da empresa MÀnCOS AURELIO SANTOS
FELIX-EPP não fora a
destacou que tal exigê
itens 2, 5, 13, 17 e 18
18 (sanitário q u ím ico).

presentado o registro do CREA; o pregoei
ncia estaria desobrigada a quem cotasse
; no caso em tela, a empresa questionada

ro em resposta,
apenas entre os
cotou a penas
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ESTADO DE SERGIPE

uunrcÍplo DE ARErA BRANcA
orvrsÃo DE LrcrrAçoEs E CoNTRATOS

Isto posto, o pregoeiro declarou habilitadas as em presas: DESTAX PAOOUçÕES,
EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI-ME, 19 pUBLICIDADE & EVENTOS
ARTISTICOS LTDA-ME MARCOS AURELIO SANTOS FELIX, MARIA ZILMARA
FRAGA ALMEIDA 99292482520, SDSERV PRESTADORA DE SERVICO LTDA
ME, TEK MIX-ESTRUTURAS & EVENToS EMPR. IND. E coM, LTDA-EPP e TEo
SANTANA EM PREENDIMENTOS PROPAGANDA E EVENTOS LTDA, perfazendo o
resu ltado conforme o ua nto dis sto na lanilha a s u tr:

TAED s K RP Do U ESo EEV TOSN E EST UR uT RAs IE ER IL M E

]TEIY UN]D. QTD.
R R

V. TOTAL

1

Barricadas, grades do tipo
barricada deverão ter uma altura
máxima de 1,10m, todas emperfeito estado. incluída
mobilizaçào e desmobilização
necessá rias.

oescarçÃo

6,00

6

Entradas com d isciplinadores, em
estrutura de alumínio p300 e
cobertura de toldos medindo
6,00m de comprimento x 6,OOm
de largura. Incluída mobilização e
desmobiliza o necessá rias.

DIARIA 50 290,00 14.500,00

Palco 02 águas de 72mxl2m;
palco profissional, estrutura de
alumínio, e cobertura em night
day e fechamentos nas laterais.
A estrutura do mesmo; deverá
possuir estrutura de alumínio
pre-fabricado com espessu ra
mínima de 3,00mm, em forma de
box truss (mínimo de
300x300mm), piso revestido em
carpete, equipado com bateria,
contendo: bu mbo,
máquina de chimbal, 02 tons e
floorton e 02 pedestais para
pratos, todas as emendas dos
box deverão conter parafusos em
aço com arruelas e travas
especificas, a estrutura para base
do palco deverá ser em aço com
sistema de encaixe composto por
vigas e pila res, devidamente
contra ventados , para garantir a
estabilidade e solidez da mesma,
sua base será com estrutura em
perfis soldados de forma eficaz,
conforme as normas específicas,
e forrado com compensado
naval, de no mínimo 15mm de
espessura e revestido com
carpete, a altura mínima da base

11

20m emdo alco deverá ser de 2

ca rxa,

DIARIA 1.250,00

7

V. UNIT.

DIÁRIA 1.000 6.000,00

18.750,00

\
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ESTADO DE SERGIPE
a,turrcÍpto DE ARErA BRANcA

orvrsÃo or lrcrrlçÕrs E coNTRATos

relação a pavimentação do local,
a estrutura deverá estar
totalmente alinhada e nivelada,
as sapatas deverão ser em
chapas de aço e com no máximo
02(dois) calços de madeira, de
dimensões nunca inferiores as
sapatas, cobertura em 02 águas,
suas dimensões devem ser tais
que impeçam as intempéries de
atingir as áreas úteis, o material
das lonas deverá ser do tipo
antichamas e a uto-extiguível,
antimofo e contra raios ultra
violeta, as calhas entre as
coberturas deverão ser instaladas
tendo como referência a
extremidade su perior do box,
sendo contornadas ate a outra
face da mesma, envolvendo todo
box e garantindo a
estanqueidade das ág uas
provenientes das chuvas, o
material das lonas deverá
obedecer aos mesmos
pa râ metros das lonas de
cobertura, as escadas deverão
obedecer as medidas de espelho
(no máximo de 18,5cm) e
largura do piso (no mínimo de
30cm), estarem em
conformidade com a ABNT,
totalmente em estrutura de aço,
todo perímetro em torno do palco
deverá obedecer ás seg u intes
orientações: o fechamento
deverá ser de chapas metálicas
com estrutura tubulares a serem
instaladas em conformidade com
o projeto apresentado, até uma
altura de z,OOm, de forma
alinhada e sólida. Incluída
mobilização e desmobilização
necessá rias.

t2 DIÁRIA 15 1.400, 21.000,00

\

Palco 02 águas de 14mx14m;
palco profissional, estrutura de
alumínio, e cobertura em night
day e fechamentos nas laterais.
A estrutura do mesmo; deverá
possuir estrutura de alumínio
pré-fabricado com espessu ra
mínima de 3,00mm, em forma de
box truss mínimo de

,x4? (^,,),.^



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

DIVISÃO DE LICITAçõES E CONTRATOS

300x300mm), piso revestido êm
carpete, equipado com bateria/
contendo: bumbo, ca ixa,
máquina de chimbal, 02 tons e
floorton e 02 pedestais para
pratos, todas as emendas dos
box deverão conter parafusos em
aço com arruelas e travas
especificas, a estrutura para base
do palco deverá ser em aço com
sistema de encaixe composto por
vigas e pilares, devidamente
contra ventados , para garantir a
estabilidade e solidez da mesma,
sua base será com estrutura em
perfis soldados de forma eficaz,
conforme as normas específicas,
e forrado com compensado
naval, de no mínimo 15mm de
espessura e revestido com
carpete, a altura mínima da base
do palco deverá ser de 2,20m em
relação a pavimentação do local,
a estrutura deverá esta r
totalmente alinhada e nivelada,
as sapatas deverão ser em
chapas de aço e com no máximo
02(dois) calços de madeira, de
dimensões nunca inferiores as
sapatas, cobertura em 02 águas,
suas dimensões devem ser tais
que impeçam as intempéries de
atingir as áreas úteis, o material
das lonas deverá ser do tipo
antjchamas e auto-extigu ível,
antimofo e contra raios ultra
violeta, as calhas entre as
coberturas deverão ser insta ladas
tendo como referência a
extremidade su perior do box,
sendo contornadas até a outra
face da mesma, envolvendo todo
box e garantindo a
estanqueidade das águas
provenientes das chuvas, o
material das lonas deverá
obedecer aos mesmos
parâmetros das lonas de
cobertura, as escadas deverão
obedecer as medidas de espelho
(no máximo de 18,5cm) e
largura do piso (no mínimo de

l30cm), estarem em

I
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ESTADO DE SERGIPE

uurrcÍpto DE ARErA BRANCA
orvrsÃo oe lrcrtaçõrs E coNTRATos

conformidade com a ABNT,
totalmente em estrutura de aço,
todo perímetro em torno do palco
deverá obedecer ás seguintes
orientações: o fechamento
deverá ser de chapas metálicas
com estrutura tubulares a serem
instaladas em conformidade com
o projeto apresentado, até uma
altura de 2,OOm, de forma
alinhada e sólida. Obs: os palcos
em eventos no forródromo serão
acompanhados de uma passa rela
de 4m de largura x 4m de
comprimento ligando esse palco
ao de alvena ria. Incluída
mobilização e desmobilização
necessá rias.

13

Pessoal de apoio do tipo
segurança desarmada, que
detenham habilidade para
manusear rád ios comunicadores
e detectores de metal,
devidamente uniformizados e
com crachás de identificação,
conven ientemente instru ídos
para os cuidados de
relacionamento com o público,
bem como suporte de apoio
tático de emergência. Incluída
mobilização, desmobilização e
refeiÇões necessárias.

DIARIA 1.000 115,00 115.000,00

14

Placas de fechamento deverá ser
em chapas metálicas de 2,00m x
2,20m com estruturas tu bu la res,
contendo todos os pinos para
travamento e placas de (saída de
emergência e entradas de
viaturas) a serem instaladas de
acordo com o projeto. Incluída
mobilização e desmobilização
necessá rias.

DIARIA 3.000 5,00

DIÁRIA 50 590,0015

Pórtico em estrutura de alumínio
box truss p 300, medindo
10,00m de largura x 6,00m de
altura. I nclu ída mobilização e
desmobilização necessárias.

DIARIA 300 48,99

29.500,00

t4.697 ,OO

Praticáveis pa ntog ráficos
medindo 2,00m x 1,0m x 0,40cm
cada, em alumínio, com piso
Íorrado em carpete e rodeiras.
I nclu id a mobilização
desmobilização necessárias.

16

e

\15.000,00

d
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ESTADO DE SERGIPE

uurrcÍplo DE ARErA BRANCA
orvrsÃo oe ttcrraçÕes E coNTRATos

19 puBLrcrDADE & EvENTos anrÍsrrcos LTDA-ME

ITEM orscnrçÃo UNID. QTD.
V. UNIT.

(R$)
V. TOTAL

(R$)

7

Grid 10m x 8m, com 4m de
altu ra, montado em estrutura
metálica de alumínio. Incluída
mobilização e desmobilização
necessá rlas.

DIARIA 549,00 77 .450 ,00

MARCOS AURELIO SANTOS FELIX

ITEI'1 DESCRIçAO UNID QTD.
V. UNIT.

(R$)
V. TOTAL

(R$ )
San itá rios químicos, totalmente
higienizados com mictório,
papeleira e caixa de dejetos com
assento, suporte para papel
higiênico, piso antiderrapante,
identificação
(masculino/feminino), ponto de
ventilação natural, teto
translúcido, sistema de trava
com chave, sistema de descarga
e cuba do vaso, caminhão para
limpeza logo após os eventos,
incluso no valor todos os
encargos e despesas. Incluída
mobilização e desmobilização
necessá rias.

DIARIA 800 80,00 64.000,00

ITEÍ\4 DESCRIÇAO UNID, QTD
V. UNIT,

(R$)
V. TOTAL

(R$)

19

Tenda em estrutura tu bula r
metálica tipo pirâmide, com
revestimento em lonas
antichamas na cor branca, sem
fechamento, em perfeitas
condições de uso, medindo
05x05m. Incluída mobilização e
desmobalização necessá rias.

DIARIA 150 129,00

l

19.350,00

SDSERV PRESTADORA DE SERVICO LTDA - ME

20

DESCRIÇÃOITE [4 UNID. QTD.
V. UNIT.

(R$)
V. TOTAL

(R$)

I

2

Bombeiros civis devidamente
qualificados, legalizados,
uniformizados e com os
equipamentos necessários para

1 14,0 0 45.600,00

6

DIARIA 400

Z
//- hr-

W

50

18

MARIA ZILMARA FRAGA ALMEIDA 99292A82520

Tenda em estrutura tu bu lar
metálica tipo pirâmide, com
revestimento em lonas
antichamas na cor branca, sem
fechamento, em perfeitas
condições de uso, medindo
06x06m. Incluída mobilização e

150 160,00 24.000,00orÁarn

desmobil

I
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ESTADO DE SERGIPE
uutrcÍpro DE ARErA BRANcA

orvrsÃo oe lrcrraçÕes E coNTRATos

prevenção e combate a incêndio
e pânico. Incluída mobilização,
desmobilização e refeições
necessá rias.

Palco 02 águas de 08mx08m;
palco profissional, estrutura de
alumínio, e cobertura em night
day e fechamentos nas laterais. a
estrutura do mesmo; deverá
possuir estrutura de alumínio
pré-fabricado com espessu ra

290,00

DIARIA 999,99

\

8

í

5 DIARIA 150 4.785,00

Detectores de metal portáteis,
em perfeito estado de
funcionamento. Incluída
mobilizaçào e desmobilização
necessá rias.

DIARIA 150

31,90

31,90 4.785,0077

TEK MIX-ESTRUTURAS & EVENTOS EMPR. IND. E COM. LTDA-EPP

ITEM DESCRIÇAO UNID QTD
V. UNIT.

(R$)
V. TOTAL

(R$)
Camarote 20x06m; estrutura de
alumínio, pré-fabricado com
espessura mínima de 3,00mm,
em forma de box truss (mínimo
de 3todas as emendas do box
deverão conter parafusos e
arruelas em aço com travas
especificas, barricadas fazendo o
fechamento do mesmo, o piso
em compensado naval o mesmo
será colocado no chão, o
camarote será do tipo abrigo,
devem ser instalados em
conformidade com o projeto
apresentado. Incluída
mobilização e desmobilização
necessá rias.

DIARIA 20 2.090,004 41.800,00

1 1.600,00

House mix; para controle de som
e luz, com uma ou duas
plataformas de serviço e escada
de acesso tipo marinheiro,
coberturas com toldos em lona
tipo "night and day" e
fechamento em grade ou
barricadas, a base de prateleiras
para o material (mesa de som e
de iluminação) em piso naval.
Incluída mobilização e
desmobilizaÇão necessá rias.

DIARIA 40

9 20 19.999,80

,N

Rádios comunicadores portáteis,
em perfeito estado de
funcionamento. Incluída
mobilização e desmobilização
necessárias.

)/
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ESTADO DE SERGIPE
uunrcÍpro DE ARErA BRANcA

orvrsÃo or lrcruções E coNTRATos

mínima de 3,00mm, em forma de
box truss (mínimo de
300x300mm), piso revestido em
carpete, equipado com bateria,
contendo: bumbo, caixa,
máquina de chimbal, 02 tons e
floorton e 02 pedestais para
pratos, todas as emendas dos
box deverão conter parafusos em
aço com arruelas e travas
especificas, a estrutura para base
do palco deverá ser em aço com
sistema de encaixe composto por
vigas e pilares, devidamente
contra ventados , para garantir a
estabilidade e solidez da mesma,
sua base será com estrutura em
perfis soldados de forma eficaz,
conforme as normas específicas,
e forrado com compensado
naval, de no mínimo 15mm de
espessura e revestido com
carpete, a altura mínima da base
do palco deverá ser de 2,20m em
relação a pavimentação do local,
a estrutura deverá estar
totalmente alinhada e nivelada,
as sapatas deverão ser em
chapas de aço e com no máximo
02(dois) calços de madeira, de
dimensões nunca inferiores as
sapatas, cobertura em 02 águas,
suas dimensões devem ser tais
que impeçam as intempéries de
atingir as áreas úteis, o material
das lonas deverá ser do tipo
antichamas e a uto-extig u ível,
antimofo e contra raios ultra
violeta, as calhas entre as
coberturas deverão ser insta ladas
tendo como referência a
extremidade su perior do box,
sendo contornadas até a outra
face da mesma, envolvendo todo
box e garantindo a
estanqueidade das ág uas
provenientes das chuvas, o
material das lonas deverá
obedecer aos mesmos
parâmetros das lonas de
cobertura, as escadas deverão
obedecer as medidas de espelho
(no máximo de 18,5cm) e

k
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ESTADO DE SERGIPE
uurrcÍpro DE ARErA BRANcA

orvrsÃo oe ltcrrações E coNTRATos

largura do piso (no mínimo de
30cm), estarem em
conformidade com a ABNT,
totalmente em estrutura de aço,
todo perímetro em torno do palco
deverá obedecer ás seguintes
orientações: o fechamento
deverá ser de chapas metálicas
com estrutura tubulares a serem
instaladas em conformidade com
o projeto apresentado, até uma
altura de 2,OOm, de forma
alinhada e sólida. Incluída
mobilização e desmobilização
necessá rias.

10

Palco 02 á9uas de 1omx10m;
palco profissional, estrutura de
alumínio, e cobertura em night
day e fechamentos nas laterais. a
estrutura do mesmo; deverá
possuir estrutura de alumínio
pré-fabricado com espessu ra
mínima de 3,00mm, em forma de
box truss (mínimo de
300x300mm), piso revestldo em
carpete, equipado com bateria
contendo: bumbo, ca ixa,
máquina de chimbal, 02 tons e
floorton e 02 pedestais para
pratos, todas as emendas dos
box deverão conter parafusos em
aço com arruelas e travas
especificas, a estrutura para base
do palco deverá ser em aço com
sistema de encaixe composto por
vigas e pila res, devidamente
contra ventados , para garantir a
estabilidade e solidez da mesma,
sua base será com estrutura em
perfis soldados de forma eficaz,
conforme as normas específicas,
e forrado com compensado
naval, de no mínimo 15mm de
espessura e revestido com
carpete, a altura mínima da base
do palco deverá ser de 2,20m em
relação a pavimentação do local,
a estrutura deverá estar
totalmente alinhada e nivelada,
as sapatas deverão ser em
chapas de aço e com no máximo
02(dois) calços de madeira, de
dimensões nunca infe riores as

DIAR]A 20 1.099,99 21.999,80

\
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uurrcÍpro DE AREIA BRANcA
orvrsÃo oe lrcrrlções E coNTRATos

sapatas, cobertura em 02 águas,
suas dimensões devem ser tais
que impeçam as intempéries de
atingir as áreas úteis, o material
das lonas deverá ser do tipo
antichamas e a uto-extig uível,
antimofo e contra raios ultra
violeta, as calhas entre as
cobertu ras deverão ser instaladas
tendo como referência a
extremidade su perior do box,
sendo contornadas até a outra
face da mesma, envolvendo todo
box e garantindo a
estanqueidade das ág uas
provenientes das chuvas, o
material das lonas deverá
obedecer aos mesmos
parâmetros das lonas de
cobertura, as escadas deverão
obedecer as medidas de espelho
(no máximo de 18,5cm) e
largura do piso (no mínimo de
30cm), estarem em
conformidade com a ABNT,
totalmente em estrutura de aço,
todo perímetro em torno do palco
deverá obedecer ás seguintes
orientações: o fechamento
deverá ser de chapas metálicas
com estrutura tubulares a serem
instaladas em conformidade com
o projeto apresentado, até uma
altura de 2,00m, de forma
alinhada e sólida. Incluída
mobilização e desmobilização
necessá rias.

27

Tenda em estrutura tu bula r
metálica tipo pirâmide, com
revestimento em lonas
antichamas na cor branca, sem
fechamento, em perfeitas
condições de uso, medindo
08x08m. Incluída mobilização e
desmobilização necessárias.

DIARIA 100 399,99 39.999,00

ITENl DESCRIÇAO UNID. QTD.
V, UNIT.

(R$)

3

Camarins climatizados, estrutura
de octanorme anodizado com
perfis de alumínio e fechamento
em ts branco, com medidas de
5,00m x 5,00m, portas com

DIARIA 100

\

54.900,00

w Y é 
fu,w,\4

10
N

TEO SANTANA EMPREENDIMENTOS PROPAGANDA E EVENTOS LTDA

549,00

V. TOTAL
(R$)



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

DIVISÃO DE LICITAçÕES E CONTRATOS

Perfaz este certame o valor global de R$ 614.715,60 (seiscentos e catorze mil,
setecentos e quinze reais e sessenta centavos).
Depois de declarados os vencedores, franqueada a palavra, o representante da empresa
LOKMIX E SERVIçOS DO NORDESTE LTDA-EPP contestou a decisão do pregoeiro,
requerendo abertura de prazo recursal, fazendo constar síntese de suas razões: o cálculo
deveria obedecer ao item 8,6.1 do edital, que diz: "índice de liquidez geral igual ou maior
do que 1 (um)", observando-se tambem o item 8.6.1.1, que diz: ,,Estes índices deverão
ser calculados e demonstrados, em documento (demonstrações contábeis) distinto do
balanço apresentado pelos licitantes e assinado por contador habilitado, de acordo com
as técnicas correntes de contabilidade". O pregoeiro destacou que a licitante poderá
interpor recurso, no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando as demais Licitantes, desde

\logo, intimadas para apresentar contrarrazões po
término do prazo da recorrente, sendo-lhes asseg

r igual prazo. que começará a correr do
urada vista imedaata dos autos.

Solçl

fechaduras totalmente em
perfeito estado com chaves,
climatizados, com painéis de
vid ro onde for necessário,
revestido de carpete, ter
capacidade mínima para 10
pessoas, equipado com 02 mesas
plásticas, 02 cestas de lixo
grande, 04 cadeiras, 04
poltronas,0l sofá de 02 lugares,
01 espelho de corpo inteiro, 01
frigobar, sanitário químico com
acesso pelo lado de dentro do
camarim, 03 tomadas tripolar
com adaptadores, iluminação
básica com luminária de 400w e
demais acessórios necessá rios
para o perfeito funcionamento do
mesmo. A contratada deverá
fornecer pontos de luz, energias
e tomadas, inclusive para
climatização, dentro dos
camarins conforme solicitado
pela fiscalização. lnclu ída
mobilização e desmobilização
necessá rias.
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Nada mais havendo a tratar
se a presente ata, a qual
Apoio e licitantes prese ntes.

, deram-se por encerrados os trabalhos da reunião, lavrando_
vai assinada pelo pregoeiro, juntamente, com a Equipe de

Li ita s:

oEs

R ST
6Z
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presentada pelo Sr. Lu
SSP/SE

/e-,r/ L4-L

SILVEIRA CRUZ

S MACHADO
de apoio

EIRELI-ME, inscrita no CNpl
na Silva de Paiva, portadora do

99292882520, anscrjta no CNpJ
on Almeida, portador do RG 3.446.939-7

FRANCISCO

LU

)

PUBLICIDADE & EVEN
9.661.123l0001-48 , representada pel

7.102.967

enrÍSrrCOS LTDA-ME, inscrita no CNpJ
o Sr. Edmilson dos Santos Lima, portador do RG

TEK RUTU & EVENTOS EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS Eco RCIAIS LTDA-EPP , inscrita no CNpl 05.688.369/0001-52, representada pelo SrAe n Oliveira dos Reis, portador do RG 814.465 SSP/SE

" 
S,ffiàbB§, $§;*o s.b,r.srà,

L2-.771.709/OOO1-01, representada peta Sr.a Ke y Regi
RG 3.810.195-5 SSP/SE

&-h:M&rLr, i n sc ri ta n o c N pr 26. 4 1 s. s6 6/0 o o 1 - 8 3,
an Fabricio de Andrade Santos, portador do RG 3.300.453_6

N*ÁR,A FRAGAMARIA ZILMA ALM EIDA
26.622.658/OOO1-29, representada pelo Sr. Eds
SSP E

'trw:f".rÁkrweM >","d'
ÀGANDA E EVENTOS LTDA, inscrita no

TEO A
CNPI 11.339.486/0001-03, representada pela Sr.a Lucimara Valentin dos Santos,portadora do RG 3.097.587- 5 SP/SE

BO R HA D no CNPI 26.752.625/OOO7-62,
,íào.ur"n tuJ

.\hl,}[[rp

OC nio Sa d O liveira, po rtador do RG 3.450.678-0 SSP/SE

DA-EPP, inscrita no CNpl 09.152.062/OOO7-o E

HENRI

93, represen

N

r. Evandro B

o

iliaho Silva, portador do RG 8.293.503-3 SSP/BA

pelo f.

t2
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E no CNPI 07 .846.780/OOOI-34,
ntada p o Sr. Daniel Cavalcante Santos, portador do RG 1.218.172 SSP/SE
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