
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Contrato Nº 000061/2018

CINTIA BICALHO TAMBARA

CNPJ:  15.288.122/0001-00

Rua RUA AMERICO MIGNONE, 51 - CENTRO - MUNIZ FREIRE - ES - CEP: 29380000

ANEXO - CONTRATO Nº 000061/2018 -  SEQUÊNCIA  N°000002169

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Dispensa Nº 000038/2018 003613/2018

00009 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00563 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOLocal

MarcaItem

ORNAMENTAÇÃO E CENOGRAFIA PARA ATENDER AO
DESFILE DA RAINHA DO CAFÉ NOS FESTEJOS DE
EMANCIPAÇÃO POLÍ
tica.
- 08 m de tecido jacquard marrom/ouro para a cortina;
- 04 lustres em ferro tamanho 60 cm de diâmetro;
- 04 arranjos de folhas e grãos de café
- 10 m² de carpete, na cor vermelha, devendo cobrir o piso
do palco de tamanho igual.
- 07 toalhas em renda para as mesas de jurados, cada mesa
com medida em média de 1,5 metros de largura, devendo as
mesas serem cobertas por tecido branco de fundos e com
as toalhas de renda na cor branca por cima.
- um biombo em madeira enfeitado com motivos do café;
- uma escrivaninha antiga;
- arranjo para a mesa de jurados, que remeta ao café
- coroa para a rainha, 1ª e 2ª princesas (modelo das coroas
na ilustração abaixo, no material metal ou similar).
2 tiaras douradas filigranadas stras vermelho verde para as
princesas e coroa dourada com stras e pedras vermelhas ) ,
no material metal ou similar).
- faixa para rainha, faixa  para 1ª e 2ª princesa. (faixa de
cetim vermelho com bordado dourado)

a contratada deverá concluir os serviços de cenografia e
ornamentação no máximo até às 17h30min do dia da
realização do evento,  ou seja  na terça-deira, dia 23 de
outubro de 2018.

local: praça antides faria, palco e passarela para o desfile.

3.500,001,00 3.500,00SV001

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO:              3.500,00

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO:              3.500,00

CINTIA BICALHO TAMBARA:                        3.500,00

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
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