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DADOS DA INSTITUIÇÃO
ORGÃO / ENTIDADE PROPONENTE
AGÊNCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL
CNPJ: 13.659.617/0001-65
ENDEREÇO : RUA RIO PURUS, Nº 103, CONJUNTO VIEIRALVES – NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS.
CIDADE :

MANAUS

UF: AM

CEP: 69.053-050.

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO
2.1. TITULO DO PROJETO:

Serviços de locação de CERCA MODULADAS para atender os eventos e
atividades culturais realizados em 2014.

2.2. OBJETIVO:

Contratar empresa para prestar serviços de locação, por demanda, com
montagem e desmontagem de CERCA MODULADA para atender as
necessidades dos eventos e atividades culturais realizados pelo Centro
Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, Centro Estadual de
Convivência do Idoso-Aparecida e Centro de Convivência da Família
Magdalena Arce Daou.

3. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO:

A Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural realiza, coordena e apóia durante todo o
ano, diversos eventos culturais na Capital e interior do Estado, implementados pelo Governo do Estado do
Amazonas através da Secretaria de Cultura e atende de forma variada as programações dos espaços como
Teatros, Centros Culturais, Museus, Bibliotecas, Difusão Cultural, formação artística, dentre eles, o Festival
Amazonas de Ópera, Festival de Jazz, Festival de Teatro, Festival de Cinema e Concerto de Natal. Esses
eventos têm o objetivo de proporcionar lazer e entretenimento gratuito à população de Manaus, em
diferentes áreas da cidade.

Por outro lado os eventos contam com presença de profissionais especializados nas mais diversas
áreas culturais, como palestrantes, facilitadores, expositores, artistas, etc, assim como demandam que
alguns de nossos profissionais e artistas locais se desloquem a outros municípios e estados brasileiros e até
mesmo ao exterior, realizando o intercâmbio cultural e promovendo a cultura do Amazonas.

A fim de promover e apresentar à população evento de qualidade com infraestrutura adequada,
faz-se necessário a contratação de empresa prestadora dos serviços de locação, por demanda, com
montagem e desmontagem de CERCAS MODULADAS para atender as necessidades dos eventos e
atividades culturais a serem realizados pelo Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola,
Centro Estadual de Convivência do Idoso-Aparecida e Centro de Convivência da Família Magdalena Arce
Daou.
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4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO.
ESPECIFICAÇÃO
FASE
POR

LOTE
01

LOTE
02

LOTE
03

UND

QTDE

PERÍODO

Contratar empresa prestadora dos serviços de locação, sob demanda, com montagem e desmontagem de
CERCAS MODULADAS para atender as necessidades dos eventos e atividades culturais a serem realizados
pelo Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, Centro Estadual de Convivência do
Idoso-Aparecida e Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou, conforme especificações abaixo:
TIPO I - 100 Metros lineares de alambrados em ferro galvanizado
parede grossa, com sistema de encaixe para junção das peças,
Diária
10
POR DEMANDA
acabamento em tinta prata, novo e sistema de travamento que
garanta a impossibilidade de remoção das peças do local instalado.
TIPO II - 150 Metros lineares de alambrados em ferro galvanizado
parede grossa, com sistema de encaixe para junção das peças,
Diária
05
POR DEMANDA
acabamento em tinta prata, novo e sistema de travamento que
garanta a impossibilidade de remoção das peças do local instalado.
TIPO III - 220 Metros lineares de alambrados em ferro galvanizado
parede grossa, com sistema de encaixe para junção das peças,
Diária
05
POR DEMANDA
acabamento em tinta prata, novo e sistema de travamento que
garanta a impossibilidade de remoção das peças do local instalado.

5. PLANO DE APLICAÇÃO
Programa / projeto
Fonte de
Atividade
Financiamento

Elemento de
Despesas

CONVENIO 82/11

Valor Global Estimado

Observação

R$ 44.175,00

6. ORÇAMENTO ANALITICO
VALOR
VALOR
UNITÁRIO
TOTAL
Contratar empresa prestadora dos serviços de locação, sob demanda, com montagem e desmontagem de
CERCAS MODULADAS para atender as necessidades dos eventos e atividades culturais a serem realizados
pelo Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, Centro Estadual de Convivência do
Idoso-Aparecida e Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou, conforme especificações abaixo:
TIPO I - 100 Metros lineares de alambrados em ferro
galvanizado parede grossa, com sistema de encaixe para
junção das peças, acabamento em tinta prata, novo e Diária
05
1.550,00
15.500,00
sistema de travamento que garanta a impossibilidade de
remoção das peças do local instalado.
VALOR LOTE 01
15.500,00
TIPO II - 150 Metros lineares de alambrados em ferro
galvanizado parede grossa, com sistema de encaixe para
junção das peças, acabamento em tinta prata, novo e Diária
05
2.325,00
11.625,00
sistema de travamento que garanta a impossibilidade de
remoção das peças do local instalado.
VALOR LOTE 02
11.625,00
TIPO III - 220 Metros lineares de alambrados em ferro
galvanizado parede grossa, com sistema de encaixe para
junção das peças, acabamento em tinta prata, novo e Diária
05
3.410,00
17.050,00
sistema de travamento que garanta a impossibilidade de
remoção das peças do local instalado.
VALOR LOTE 03
17.050,00
ESPECIFICAÇÃO

FASE
POR

LOTE
01

LOTE
02

LOTE
03

VALOR TOTAL DOS LOTES

UND

QTDE

44.175,00
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6. ORÇAMENTO ANALITICO (Continuação...)
Observações:
1. O julgamento será o de menor valor global;
2. As quantidades de serviço por tipo podem ser trocadas, dependendo da necessidade;
3. A Adjudicação do objeto Cotado fica condicionada ao parecer técnico emitido pelo setor competente posterior à visita técnica a ser
realizada, in loco, por uma comissão do evento a fim da verificação dos equipamentos.
4. O contrato será por demanda.
Deverá estar incluso nos custos:
1. Equipe técnica em quantidade suficiente para perfeita execução dos serviços equipada com ferramentas e material de segurança
EPI;
2. Técnicos identificados com uniforme com o nome da empresa para montagem / desmontagem e operação;
3. Transporte para entrega e coleta do material;
4. Transporte, alimentação da equipe;
5. Todo material e acessório necessários para a perfeita execução dos serviços.
Exigências:
1. Apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), expedida pelo CREA / AM conforme prevê a lei federal nº 6496/66,
juntamente com a cópia da Nota Fiscal que comprove já ter feito serviço dessa natureza.
2. Registro no CREA.
3. Responsável técnico devidamente registrado.
4. Apresentar atestado de capacidade técnica compatível em características e quantidades desta natureza de serviço.
5. A empresa no ato da celebração do Contrato fornecerá o nome e qualificação um técnico que ficará de plantão, em cada espaço
durante a instalação dos equipamentos, bem como durante o período de utilização dos mesmos;
6. Cumprir os horários estabelecidos pela produção do evento/atividade.

7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
ANO 2014
META
ÚNICA

Forma de pagamento

Valor total estimado do Projeto.

Conforme a prestação dos serviços.

R$ 44.175,00
(Quarenta e quatro mil cento e setenta e
cinco reais)

8. ELABORADO:

Manaus, de março de 2014.
9. APROVADO

Manaus,
de março de 2014.
LOCAL E DATA

___________________________________________________
CENTROS DE CONVIVÊNCIAS DA FMAD, FPPV E CECI

AGÊNCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-AADC

