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PROCESSO Nº 2018001107 – SECRETARIA  MUNICIPAL 

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO DE 

CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA - PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 015/2018, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO E 

ORNAMENTAÇÃO DESTINADAS A ATENDER AS 

NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO DE 

CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA. 
DESPACHO. Tendo em vista o que consta dos presentes autos e considerando a regularidade de  
todo o procedimento licitatório, em especial o julgamento e a adjudicação procedidos pela 
Pregoeira, inserto nestes autos, bem como Parecer Jurídico, RESOLVO, no uso de minhas 
atribuições legais, com fulcro nas disposições do art. 4, XXII da Lei n. 10.520, de 17 de julho de 
2002, com modificações posteriores, HOMOLOGAR o procedimento licitatório realizado na 
modalidade de Pregão Presencial nº 015/2018, objetivando CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DESTINADAS A 

ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 

HABITAÇÃO E TRABALHO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, Conforme termo de 

referencia ANEXO I do edital, para o cumprimento das atribuições da Secretaria Municipal de 
Assistência Social de Conceição do Araguaia-PA, apresentando-se como propostas mais 
vantajosa(s) a(s) da(s) Empresa(s): 
 

A DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP inscrita no CNPJ 09.588.423/0001-49;                       

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT PREÇO 

UNITARIO 

PREÇO 

TOTAL 

01 

Decoração para eventos, como: 
seminários, palestras, 
confraternização ou datas 
comemorativas com 01 (uma) mesa 
diretiva retangular em madeira, 
medindo 6,0x3,0x0,9, 15 (quinze) 
cadeiras com encosto e assentos 
acolchoados em madeira ou acrílico 
medindo 0,90x0,40x0,45, 01 (uma) 
toalha em tecido Jacquard em cores 
opcionais de acordo com a 
necessidade do evento medindo 
9,0x3,0x0,90, um (um) arranjo com 
flores artificiais apropriadas para o 
evento em vaso de fibra ou vidro 
medindo 0,50x0,40x0,30, 01 (um) 
painel em tecido Jacquard em cores 
opcionais de acordo com a 
necessidade do evento medindo 

UND. 

 

06 1.690,00 10.140,00 
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6,0x3,0 

02 

Serviço de ornamentação e 
decoração para 80 (oitenta) pessoas 
com quinze mesas redondas em 
madeira medindo 1,35 de diâmetro 
por 0,80 de altura, 15 (quinze) 
toalhas em tecido Jacquard em 
cores opcionais de acordo com a 
necessidade do evento medindo 3 
metros de diâmetro, 80 (oitenta) 
cadeiras com assentos acolchoados 
em madeira ou acrílico medindo 
0,90x0,40x0,45, 02(dois) arranjos 
com flores artificiais apropriadas 
para o evento em vaso imperial de 
resina, na cor dourada com 40 
(quarenta) cem de altura. 

UND. 06 2.990,00 17.940,00 

03 

Decoração para palco com painel 
em tecido Jacquard em cores 
opcionais de acordo com a 
necessidade do evento medindo 
6,0x3,0, 01 (um) tapete em fio de 
seda quadrado na cor marfim 
medindo 4,0x4,0, 02 (dois) arranjos 
com flores artificiais apropriadas 
para o evento em vaso de resina na 
cor prata com 90 cm de altura. 

UND. 06 1.833,00 10.998,00 

04 

Decoração para stand com: 01 (um) 
jogo de sofá retangular em corino 
branco ou preto com 02 (dois) e 03 
(três) lugares, 01 (um), tapete 
retangular em fio de seda na cor 
bege medindo 3x4, 02 (dois) 
arranjos com flores artificiais 
apropriadas para o evento em vaso 
de resina ou vidro na cor prata com 
60 cm de altura, 01 (um) aparador 
retangular em madeira natural ou 
vidro medindo 1,80x0,40x0,80, 01 
(uma) mesa redonda em madeira 
com 1,40 de diâmetro por 0,80 de 
altura, 01 (uma) toalha de mesa em 
tecido Jacquard em cores opcionais 
de acordo com a necessidade do 
evento medindo 3 (três) metros de 
diâmetro, 01 (um) painel em tecido 

UND. 06 1.190,00 7.140,00 
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Jacquard em cores opcionais de 
acordo com a necessidade do 
evento medindo 6,0x3,0. 

05 

Decoração para camarim com: 01 
(um) espelho retangular com 
moldura em madeira natural 
medindo 1,8x1,00, 01 (um) tapete 
quadrado em fio de seda marfim 
medindo 3,0x3,0, 02 (duas) mesas 
redondas em madeira com 0,90 de 
diâmetro por 0,80 de altura, 08(oito) 
cadeiras em madeira natural com 
encostos, assentos acolchoados 
medindo 0,80x0,40x0,45, 01 (uma) 
mesa Bistrô com tampo em inox 
medindo 1,10 de altura e tampo 0,60 
de diâmetro, 06 (seis) banquetas 
com pés e encosto de ferro e 
assentos em madeira natural 
medindo 1,20x0,40x0,45, 01 (um) 
jogo de sofá retangular em corino 
branco ou preto com 02 (dois) e 03 
(três) lugares, 02 (dois) arranjos com 
flores artificiais apropriados para o 
evento em vaso de resina, cor prata, 
com 0,40 cm de altura, 01 (um) 
aparador retangular em madeira 
natural ou vidro medindo 
1,80x0,40x0,80, 01 (um) cesto para 
lixo retangular medindo 0,60x0,40. 

UND. 06 998,00 5.988,00 

06 

Decoração para recepção, eventos 
cívicos, comemorações, 
aniversários, confraternizações: com 
01 (uma) mesa retangular para bolo 
em madeira natural medindo 
2,0x0,90x0,80, 01 (uma) mesa 
retangular para Buffet em madeira 
natural medindo 3,0x1,0x0,80, 01 
(uma) toalha retangular em tecido 
Oxford branco medindo 5,0x3,0, 04 
(quatro) arranjos com flores 
artificiais apropriadas para o evento 
em vasos de resina ou vidro na cor 
banca com 60 cm de altura, 01(um) 
painel retangular em tecido 
Jacquard em cores opcionais de 
acordo com a necessidade do 

UND. 06 1.370,00 8.220,00 
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evento medindo 6,0x3,0, 01 (um) 
tapete em fio de seda quadrado na 
cor marfim medindo 4,0x4,0. 

07 

Móveis de madeira, sendo: 01 (uma) 
mesa retangular para Buffet em 
madeira natural medindo 
3,0x1,0x0,80, 01 (um) aparador 
retangular em madeira natural 
medindo 1,80x0,40x0,80, 02 (dois) 
criados em madeira natural medindo 
0,60x0,60x0,50, 02 (dois) bancos 
em madeira natural medindo 
1,08x0,5x0,45, 02 (duas) mesas 
Bistrô com pés e tampo em inox 
medindo 1,010 de altura e tampo 
0,60 de diâmetro, 06 (seis) 
banquetas com pés e encosto de 
ferro e assento em madeira natural 
medindo 1,20x0,40x0,45. 

UND. 06 550,00 3.300,00 

08 

Decoração para camarote com: 01 
(um) jogo de sofá retangular em 
corino branco ou preto com 02 (dois) 
e 03 (três) lugares, 02 (duas) mesas 
redondas em madeira com 0,90 cm 
de diâmetro por 0,50 de altura, 02 
(duas) mesas Bistrô com pés e 
tampo em inox medindo 1,10 de 
altura e tampo 0,60 de diâmetro, 06 
(seis) banquetas com pés e encosto 
de ferro e assentos em madeira 
natural medindo 1,20x0,40x0,45. 

UND. 06 950,00 5.700,00 

09 

01 (um) Puff redondo em corino 
medindo 0,60 de diâmetro por 0,50 
de altura com cores opcionais de 
acordo com a necessidade do 
evento, 01 Puff quadrado em corino 
medindo 0,60x0,60x0,55 de altura 
com cores opcionais de acordo com 
a necessidade do evento. 

UND. 06 70,00 420,00 

10 

Decoração para Stand com 04 
(quatro) mesas Bistrô com pés e 
tampo em inox medindo 1,10 de 
altura e tampo 0,60 de diâmetro, 12 
(doze) banquetas com pés e 
encosto de ferro e assentos em 

UND. 06 1.698,00 10.188,00 
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madeira natural medindo 
1,20x0,45x0,45, 01 (uma) mesa 
redonda em madeira com 0,90 de 
diâmetro por 0,80 de altura, 01 (um) 
mesa retangular para Buffet em 
madeira natural medindo 
2,00x0,90x0,80, 06 (seis) peças 
retangulares de tecido Oxford 
medindo 3,0x3,0 cada, em cores 
opcionais de acordo com a 
necessidade do evento, 02 (dois) 
jogos de sofá retangulares em 
corino branco ou preto com 02 (dois) 
e 03 (três) lugares, 01 (um) aparador 
retangular me madeira natural 
medindo 1,80x0,40x0,80, 02 (dois) 
bancos em madeira natural medindo 
1,80x0,50x0,45, 01 um espelho 
retangular com moldura em madeira 
natural medindo 1,80x1,00. 

11 

Decoração para datas 
comemorativas com temas infantis, 
para 100 crianças, com 1.000 
balões, 02 pula-pula, 02 brinquedos 
infláveis. 

UND. 04 1.550,00 6.200,00 

VALOR TOTAL: 86.234,00 (Oitenta e seis Mil Duzentos e Trinta e Quatro reais) 

Importa-se o presente Pregão na importância total global de R$ 86.234,00 (Oitenta e seis Mil 

Duzentos e Trinta e Quatro reais), cuja despesa deverá correr a conta das Dotações 

Orçamentárias:Origem: Secretaria  Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho   

PROGRAMA: 09.0909. 08.243.0125.1006            ELEMENTO: 3.3.90.39  Fonte: 0100 
PROGRAMA: 09.0909. 08.243.0131.2017            ELEMENTO: 3.3.90.39  Fonte: 0130 
PROGRAMA: 09.0909. 08.243.0131.2018            ELEMENTO: 3.3.90.39  Fonte: 0130 
PROGRAMA: 09.0909. 08.122.0137.2010            ELEMENTO: 3.3.90.39  Fonte: 0130 
PROGRAMA: 09.0909. 08.122.1203.2011            ELEMENTO: 3.3.90.39  Fonte: 0130 
PROGRAMA: 09.0909. 08.243.0132.2019            ELEMENTO: 3.3.90.39  Fonte: 0130 
PROGRAMA: 09.0909. 08.243.0137.2184            ELEMENTO: 3.3.90.39  Fonte: 0100 
PROGRAMA: 09.0909. 08.244.0125.2022            ELEMENTO: 3.3.90.39   Fonte:0130 
PROGRAMA:  09.0909. 08.244.0137.2028           ELEMENTO:  3.3.90.39  Fonte: 0140 

                           
 PUBLIQUE-SE. 

 
 

CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, 20 de Abril  de 2018. 
 

                                     _____________________________________________  
Nubia Aparecida Neiva Oliveira Martins 

                                               Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social 


