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QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 18.02408/2017

PREGÃO ELETRÔNICO: 040/2018

EMPRESA: POPULAR TREINAMENTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 13.267.908/0001-08

ENDEREÇO (Rua, n.º, bairro, cidade e estado):

TELEFONE/FAX: 6936412949

E-MAIL:

REPRESENTANTE: DIEGO PEREIRA DE SOUSA 

CPF: 844.736.492-53

LOTE ÚNICO

ITENS ESPECIFICAÇÃO QUANT. UNITÁRIO MARCA VALOR TOTAL

1 SERVIÇO 1 R$ 54.500,00 R$ 54.500,00

1.1
Suporte logístico e operacional para o desenvolvimento/execução das ações propostas no PTS.

UND 1734 R$ 10,30 R$ 17.860,20

1.1.2 71 R$ 21,50 R$ 1.526,50

1.1.3 SACO 28 R$ 13,18 R$ 369,04

1.1.4 DIÁRIA 14 R$ 59,00 R$ 826,00

1.1.5 1734 R$ 1,60 R$ 2.774,40

1.1.6 UND 50 R$ 2,25 R$ 112,50

1.1.7 10 R$ 125,05 R$ 1.250,50

1.1.8 18 R$ 589,67 R$ 10.614,06

1.1.9 12 R$ 145,89 R$ 1.750,68

1.1.10 6 R$ 151,88 R$ 911,28

1.1.11 1 R$ 150,98 R$ 150,98

1.1.12 1 R$ 902,80 R$ 902,80

RUA MATO GROSSO Nº1480 BAIRRO CENTRO , NOVA BRASILANDIA D´OESTE 
RONDÔNIA

popular_qualifica@hotmail.com

UNIDAD
E

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUÇÃO DAS AÇÕES PROPOSTAS NO PROJETO DE 
TRABALHO SOCIAL - PTS, incluindo organização 
de eventos (oficinas, reuniões, palestras e 
suporte logístico),produção de material 
gráfico e informativo, material de consumo, 
material de distribuição gratuita e recursos 
humanos (palestrante/monitor,

1.1.1

Fornecimento de kit lanche composto por: 01 Sanduíche 
simples com aprox. 90gr  (pão de hambúrguer, 01 fatia 

de queijo (prato ou mussarela), 01 fatia de 

hambúrguer), 01 Suco de Fruta 200ml (embalagem 

tretapark) sabores variados, 01 bolinho, 01 barra de 

cereais, 01 fruta (maça ou banana) embalado com 

embalagem plástica transparente lacrada. Acompanhando 

guardanapo.Água mineral sem gás acondicionada em copos de 200ml 
registro do Ministério da Saúde, rótulo contendo a 

origem da água mineral como: nome da fonte, natureza da 

água, localidade, data e número de concessão da lavra, 

nome e endereço do concessionário, constantes físico-

químico, composição analítica e classificação, ano, mês 

de engarrafamento e prazo de validade. Caixa com 48 

UND.

Gelo em escamas (saco de 40 kg).

Locação de geleira com capacidade para até 360 litros.

Locação de cadeiras de plástico polipropileno, sem 

braço, na cor branca e empilhável, com capacidade de 

peso para no mínimo 120 kg, conforme as normas de 

segurança da ABNT.
UND

Locação de mesa de plástico polipropileno, quadrada na 
cor branca empilhável com dimensões aproximadas 

72x68x68cm.

Locação de equipamento recreativo infantil tipo: cama 
elástica redonda de no mínimo 4,25m de diâmetro, lona 

de poliéster/PVC, com proteção em toda lateral de no 

mínimo 1,5 m de altura.
DIÁRIA

Aluguel de Tenda medindo 8x8 metros, com lona de 

cobertura em night and day com blackout, totalmente 

impermeável, na cor branca, com estrutura metálica em 

ferragem tubular em chapa 14 e 16 galvanizada, 

antiferrugem, parafusos, conexões em aço, pés de 

sustentação em tubo.
DIÁRIA

Locação de Banheiro químico: com montagem e 

desmontagem, transporte, manutenção, higienização e 

sucção dos dejetos de sanitários químicos portáteis, 

com dimensões aproximadas 2,24m de altura x 1,22 

largura x 116, produzidos em polietileno, mictório, 

papeleira e caixa de dejetos com assento, suporte para 

papel higiênico e papel higiênico, piso antiderrapante, 

com identificação (masc/fem), ponto de ventilação 

natural, teto translúcido, sistema de trava com chave, 

sistema de descarga e cuba do vaso.
DIÁRIA

Locação de Banheiro químico adaptado para Deficiente: 
com montagem e desmontagem, transporte, manutenção, 

higienização e sucção dos dejetos de sanitários 

químicos portáteis, com dimensões aproximadas 2,24m de 

altura x 1,22 largura x 116, produzidos em polietileno, 

mictório, papeleira e caixa de dejetos com assento, 

suporte para papel higiênico e papel higiênico, piso 

antiderrapante, com identificação (masc/fem), ponto de 

ventilação natural, teto translúcido, sistema de trava 

com chave, sistema de descarga e cuba do vaso.
DIÁRIA

Locação de púlpito fixo, parte frontal sem brasão. 

Bandeja superior 36x68cm. Altura total 120 cm, base 

inferior 40cmx75cm. Laterais com 25 cm de largura. 

Acrílico transparente. De forma lisa a parte frontal do 

púlpito.
DIÁRIA

Locação de palco em estrutura tubular medindo 6 m x 5 m 
x 0,50 cm de altura sem cobertura, fechamento nos em 

tecido resistente na cor preta, uma escada móvel 

podendo ser montada na lateral ou na traseira, 

fechamento na parte inferior do piso ao chão em TNT em 

cor preta, carpetado na cor cinza. Piso em compensado 

naval; estrutura do piso em aço galvanizado. Coberto 

com carpete cinza escuro.
DIÁRIA
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1.1.13 UND 1 R$ 589,67 R$ 589,67

1.1.14 1 R$ 1.199,67 R$ 1.199,67

1.2 Material gráfico e informativo para o desenvolvimento/execução das ações propostas no PTS.

1.2.1 UND 1200 R$ 0,71 R$ 852,00

1.2.2 UND 720 R$ 1,94 R$ 1.396,80

1.3 Fornecimento de material de expediente para o desenvolvimento/execução das ações propostas no PTS.

1.3.1 UND 1 R$ 11,29 R$ 11,29

1.3.2 1 R$ 2,83 R$ 2,83

1.3.3 RESMA 7 R$ 14,00 R$ 98,00

1.3.4 UND 16 R$ 2,00 R$ 32,00

1.3.5 2 R$ 28,00 56,00

1.4
Fornecimento de material de distribuição gratuita para o desenvolvimento/execução das ações propostas no PTS.

1.4.1 240 R$ 26,72 R$ 6.412,80

1.5
Recursos Humanos para o desenvolvimento/execução das ações propostas no PTS.

1.5.1 4 R$ 300,00 R$ 1.200,00

1.5.2 36 R$ 100,00 R$ 3.600,00

VALOR TOTAL R$ 54.500,00

VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO .......................................................R$ 
R$ 90.336,35

NOVENTA MIL, TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO .....................................................................................R$ R$ 54.500,00

CINQUENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS

ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO ..............................................................................R$ R$ 35.836,35

Painel fundo de palco, em lona vinil, plotado com 

impressão digital em 5 cores, medindo 6mx4,5m. A 

logomarca e o texto a serem utilizados serão informados 

a firma ganhadora no período da realização do evento.

Equipamento de sonorização a ser usado para evento 

externo de 300 a 900 pessoas compreendendo: 01 mixer 

digital de no mínimo 16 canais, entradas XLR 

balanceadas com cabos necessários para seu 

funcionamento; 01 equalizador gráfico stereo de 31 x 

31. Cd player (dvd) ou notebook; 01 processador digital 

de no mínimo 3 vias stereo; 03 amplificadores de 

potência com no mínimo 01 de 600 watts para drives, 01 

de 3000 watts para falantes de 12 polegadas e 01 de 

5000 watts para os subs de 18 polegadas. 01 

amplificadores de potências de 2.000 watts para 

monitores; 01 microfone com cabo e 02 microfones sem 

fio sm58 para vocal ou equivalente.; 01 pedestais tipo 

girafa para microfones, com cachimbo. 04 caixas de som 

com três vias ou duas vias com titânio, com mínimo de 

400 watts RMS de potência cada, com cabos necessários 

para seu funcionamento. 04 caixas de sub-woofer de no 

mínimo 1000 watts de potência RMS cada, com cabos 

necessários para seu funcionamento. 02 caixas tipo spot 

para monitor de palco, com duas ou três vias, com 

mínimo de 200 watts RMS cada.
DIÁRIA

Confecção de fôlder em papel couché 115 gr. 4x4 cores 
formato retangular, tam. 21cmx30cm, com duas dobras. A 

logomarca e o texto a serem utilizados serão informados 

a firma ganhadora no período da realização do evento.

Confecção de certificado em papel AP 180gr, impressão 
em 4x1 cor. Medido 21cmx30cm. A logomarca e o texto a 

serem utilizados serão informados a firma ganhadora no 

período da realização do evento

Grampeador de mesa para papel, em metal, base 

emborrachada. Dimensões mínimas: 19x4cm. Utiliza grampo 

26/6. Capacidade para grampear até 25 folhas de papel 

75 g/m

Grampo, para grampeador, galvanizado, tamanho 26/6. 

Contendo dados de identificação do produto e marca do 

fabricante. Embalagem: caixa com 5000 unidades
CAIXA

Papel sulfite, formato A4, branco, gramatura de 75 

g/m², tamanho 210mmX297mm. Resma de 500 folhas, 

devidamente embalado pelo fabricante.

Pasta para documento com presilha plástica, tipo Romeu 
e Julieta, com dimensões de 245largurax340altura mm, na 

cor transparente.

Caneta esferográfica, cor tinta azul, ponta de latão 
1,0 mm com esfera de tungstênio, corpo transparente e 

sextavado, com furo lateral, tampa na cor da carga e 

com abertura para ventilação, tipo escrita média, macia 

e sem borrões. Similar as marcas: bic, faber castell, 

em conformidade ao laudo/relatório técnico do INMETRO. 

Embalagem: acondicionadas em caixa de papelão com 50 

unidades.
CAIXA

Kit composto por: 
01 calculadora, mínimo 08 dígitos, separados de 

unidades de milhar. Desliga automaticamente. 6 

operações, tecla + / –, BID de memória, display, com 

bateria de longa duração, arrendondamento, ponto 

flutuante. Cálculo de porcentagem e raiz quadrada. 

01 caneta esferográfica, cor tinta azul, ponta de latão 
1,0 mm com esfera de tungstênio, corpo transparente e 

sextavado, com furo lateral, tampa na cor da carga e 

com abertura para ventilação, tipo escrita média, macia 

e sem borrões. Similar as marcas: bic, faber castell, 

em conformidade ao laudo /relatório técnico do INMETRO. 

01 bloco de anotações, com 25 folhas medindo 14x21cm 
folhas de papel sulfite, cor branca, coladas na parte 

superior.

KIT

PALESTRANTE com mínimo especialização e experiência em 
planejamento e gestão de orçamento, comprovada mediante 

atestado, ou apresentação de certificado ou diploma.

H/A

Monitor para equipamento recreativo tipo: cama elástica 
redonda de no mínimo 4,25m de diâmetro, lona de 

poliéster/PVC, com proteção em toda lateral de no 

mínimo 1,5 m de altura. Com experiência nesse tipo de 

monitoramento. HORA
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TRINTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

PERCENTUAL DE ECONOMIA % 39,67%

TRINTA E NOVE VIRGULA SESSENTA E SETE PORCENTO

    Porto Velho – RO, 03 maio de 2018

                                       LUDSON NASCIMENTO DA COSTA NOBRE

                                             EQUIPE DE APOIO DE PREGÕES – SML


