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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2018 
SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS 

DE BRIGADISTAS E SEGURANÇAS  
 

Em conformidade com o Regulamento de Compras e Contratações de Serviços da 

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO FESTIVAL DE MÚSICA DE LONDRINA divulgamos que, no 

período de 06 de julho de 2018 a 11 de julho de 2018, receberemos propostas de orçamento 

para contratação dos services de terceiros de brigadsitas e seguranças, sendo os recursos 

oriundos do projeto MINC PRONAC 178814 – FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA 

DE LONDRINA 38ª EDIÇÃO. 

 

Os interessados deverão enviar suas propostas com orçamento contendo timbre com 

identificação completa da empresa, telefone, e-mail, e assinatura do responsável, especificação 

completa do objeto, valor unitário e valor total deverão ser entregues para Associação de 

Amigos do Festival de Música de Londrina, até o dia 12/07/2018 até as 17horas fixados neste 

edital, em papel impresso ou por email  (fml@fml.com.br) com a proposta em anexo. 

 

Condição de pagamento: a ser pago após 15 dias do evento. 

 

1- OBJETO: Contratação de Serviços de Brigadistas e Seguranças de acordo com 

tabela abaixo: 

 

 

LOCAL   DATA  HORÁRIO  
QUANTIDADE 

DE 
PROFISSIONAIS  

 TEATRO OURO VERDE  DE 16 A 28 DE JULHO - diariamente  19h45 ás 23h00  
03 brigadistas  e 
02 seguranças  

 TEATRO  OURO VERDE  
SESSÃO EXTRA SALTIMBANCOS - 
17/07 

14H30 ÁS 17H00 
03 brigadistas  e 
02 seguranças  

FAMILIA LIMA - 
HOTEL/TEATRO  

ACOMPANHAR OS INTEGRANTES DA 
FAMILIA LIMA NA DATA DE 18/07/2018  

 08h ás 22h00  01 segurança  

CRYSTAL PALACE HOTEL  DE 16 A 28 DE JULHO - diariamente  18H00 ÁS 19H30  
02 brigadistas  e 
02 seguranças  

VILA PLANALTO  ENCONTRO DE DIVAS  21H00 ÁS 00H00 
04 brigadistas  e 
10seguranças  

CONCHA ACÚSTICA  DIA MUNDIAL DO ROCK - 21/07 16H00 ÁS 22H00  
02 brigadistas  e 
06 seguranças  

CONCHA ACÚSTICA  BANDA SINFÔNICA - 27/07 17H00 ÁS 20H30 
02 brigadistas  e 
04 seguranças  
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1.2. A prestação de serviços, objeto do presente Edital, implica na no services de brigadistas e 

seguranças, incluindo todos os encargos e obrigações de ordem trabalhista, previdenciária, 

securitária e civil necessárias à completa e perfeita execução dos serviços, em observância às 

regulamentações indicadas neste instrumento.  

 

2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO  

2.1. Poderão participar do presente chamamento as empresas que atendam as condições 

estabelecidas neste Edital.  

a) A proposta deverá ser enviada no prazo assima estipulado; 

b) A porposta deverá ser redigida em papel timbrado da empresa (contendo razão social, 

CNPJ, endereço, número de telefone e e-mail). 

c) Proposta com descrição clara e precisa do material/serviço, valor unitário e total, bem 

como, o prazo de validade e o nome do responsável pela proposta. 

d) Discriminar valor unitário, impostos, taxas e o valor total da proposta, ficando vedada 

qualquer inserção de valor adicional (por razões de encargos, transportes, seguros ou 

correções financeiras). 

e) Possuir Autorização da Policia Federal e Corpo de Bombeiros  

 

2.2. Não poderão participar direta ou indiretamente deste chamamento: 

a) empresas que tenham como sócio(s) servidor(es) ou dirigentes de qualquer esfera 

governamental da Administração Estadual e Municipal ;  

b) dirigentes da entidade tomadora dos recursos ou de seus respectivos cônjuges, 

companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o 2º grau, ou de empresa 

em que estes sejam sócio cotistas, para prestação de serviços ou fornecimento de  bens, 

conforme art. 18, § 3º, da Resolução nº 28/2011-TCE/PR: 

 

3. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  

3.1. será escolhida a proposta/orçamento de menor valor dentre aquelas que estejam de 

acordo com o presente edital.  

 

Londrina, 05 de julho de 2018. 
 

 
__________________________________ 

MAGALI OLIVEIRA KLEBER 
PRESIDENTE  

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO FESTIVAL DE MÚSICA DE LONRIN 
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