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REQUISIÇÃO DE COMPRA/SERVIÇO 
 
 

Requisição n.º __________ 
 
 

1. OBJETO: 
 

Contratação de Empresas para Prestação dos Serviços Essenciais para a Escolha 
das Soberanas do Município de Campina das Missões - Edição 2021. 

 
2. JUSTIFICATIVA: 

Considerando a realização à escolha e coroação das Soberanas do município de 
Campina das Missões: Rainha e Princesas. De dois em dois anos acontece à 
escolha das soberanas do Município. No ano passado em virtude da pandemia do 
Covid-19 foi adiada a escolha. Como vários Municípios realizaram suas escolhas 
por live, exemplo dos Municípios de Roque Gonzales e São Paulo das Missões. E 
para que se torne possível a Escolha, neste ano será realizado o evento com a 
presença apenas de familiares, autoridades e organizadores, com transmissão do 
ato pelas redes sociais – facebook e youtube, para que todos a partir do 
aconchego do lar, possam acompanhar esse momento histórico que é a Escolha 
das Soberanas - Nova Corte.  

 
 
3. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 

A presente despesa será inscrita na seguinte Dotação Orçamentária:  
 

DESPESAS: 3394; 3395; 3396; 3397; 1958 E 1804 
 

Campina das Missões/RS, 02 de Agosto de 2021. 

 
Secretaria de Administração e Planejamento



 
 
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES 
 

 
Av. Santa Teresa, 821, Centro – Fone: (55) 3567-1120 e (55)3567-1102 – Fax: (55)3567-1150 

CNPJ 87.612.859/0001-30 – CEP: 98975-000 E-Mail: prefcamp@campinadasmissoes.rs.gov.br 

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. 
ORÇAMENTO 01 

PREÇO TOTAL 
ORÇAMENTO 02 

PREÇO TOTAL 
ORÇAMENTO 03 

PREÇO TOTAL 

 
 

1 
 
 
 

 
Locação de espaço para realização do Evento 
de Escolha das Soberanas a realizar-se dia 02 
de outubro de 2021, com início programado 
para as 20 horas, com limite de público de 
até 125pessoas, incluindo decoração do 
evento com flores e plantas naturais da 
estação; montagem de passarela com tapete 
na cor verde; registro fotográfico profissional 
com fotografias editadas e entregues em CD 
de todo o evento; oferecer coquetel e água 
mineral para jurados, candidatas e corte 
atual.  
 

01 
 
 
 

R$ 6.500,00 
Maria M Braun 
CNPJ 39.897.052/0001-48 
 
 
 

 
JUSTIFICATIVA:O evento de escolha das Soberanas de 
Campina das Missões - Edição 2021 tem por objetivo 
acontecer em local dentro do município de Campina das 
Missões, para isso foram feitos contatos com empresas 
quanto a valores de aluguéis, decoração, fotografias, e 
serviços de Buffet e garçom.  Sendo constatado que para 
contratar os serviços separadamente o valor ficaria muito 
elevado, sendo o valor do aluguel do salão paroquial, por 
exemplo, um e meio salário mínimo, ou seja, R$ 1650,00 
(hum mil, seiscentos e cinqüenta reais), o valor gasto com 
ornamentação ficaria em torno de R$ 4.000,00 (quatro mil 
reais), serviços fotográficos R$ 500,00(quinhentos reais), 
serviços de Buffet e garçons em torno de R$ 2000,00 (dois 
mil e quinhentos reais) totalizando um montante de 
aproximadamente R$ 9.000,00 (nove mil reais). A empresa 
de João Ludwig oferece todos esses serviços em um só 
local e de excepcional qualidade, e para tanto, consegue 
ofertar ao Município um pacote contemplando todos os 
requisitos por um preço bem menor, e ao mesmo tempo, 
o local conhecido por “Chácara Ludwig”recebe visitantes e 
apreciadores de todo Brasil, com opinião pública 
renomada e conceituável. Também o local é adequado e 
apropriado para o evento, no caso a live. 
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Transmissão de Live ao vivo em FullHD com 
utilização de 4 câmeras sendo 2 fixas, 1 em 
tripé com operador e 1 móvel sem fio com 
utilização de gimbal (estabilizador), 
Computador, Switcher de transmissão e 
periféricos necessários para a captação e 
transmissão das imagens. 
 
 
 

01 

 R$2.500,00 
 
Elton Snitowski 
01474597025CNPJ 
28.541.989/0001-60 

 R$ 4.350,00 
 
Paulo Roberto Hoffmann - 
CNPJ 32.090.083/0001-43 
 

 R$ 11.300,00  
 
ASX Publicidade e Soluções 
Web Ltda CNPJ 
17.193.490/0001-92 

3 

Contratação de Banda Musical com 
sonorização e luz para animação da Live de 
Escolha das Soberanas a realizar-se no dia 02 
de outubro de 2021. 

01 

 
R$ 7.500,00 
 
Fernando Klafki 
CNPJ 40.601.201/0001-69 
 

 
JUSTIFICATIVA:Para que o evento, através de live se 
concretize é necessário cenário visual com som e luzes em 
alta definição. Nesse intuito, a empresa Fernando Klafki, 
conhecida como Banda R’osas, é uma banda na área de 
eventos e shows artísticos de nível nacional, consagrado 
pela opinião pública e crítica especializada, que possa 
oferecer aos expectadores através das mídias (facebook e 
You tube) um show de qualidade, que por sua vez, 
justifica o empreendimento, pois o "Baile de Escolha das 
Soberanas" sempre representou destaque em público e 
animação artística, assumindo no cenário municipal e 
regional grande número de participantes, e ainda, 
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garantindo os serviços necessários, para atender aos 
interesses dessa Prefeitura Municipal.Ressaltamos que a 
escolha da banda a nível nacional e regional levou em 
consideração a disponibilidade de agenda das mesmas 
para proceder o evento no dia 02 de outubro a partir das 
20 horas. Além disso, a mesma atende a prestação do 
serviço da natureza deste evento e é detentora de 
exclusividade para shows, incluindo as despesas som e luz, 
de hotel, alimentação e camarim. Os preços praticados 
pela empresa acima citada são vantajosos para a 
Administração, porque acompanham a média dos preços 
praticados pelas empresas do ramo, o que elimina 
maiores gastos, com empresas que não atendam a todos 
os requisitos solicitados. 
 

4 

 
Contratação de Empresa para aquisição de 
08 (oito) vestidos para as candidatas à 
Soberanas, confeccionados em tecido crepe 
com elastano na cor bordô, com cinto do 
mesmo tecido e cor do vestido,  fivela na cor 
dourada e demais acessórios necessários 
para a costura (finalização) dos mesmos. 
 

08 

 R$ 1.359,20 
 
Nonude Store Com 
Confecções 
CNPJ 42.430.193/0001-60 

 R$ 1.440,00 
 
MarliseAgataKonzenMaders 
44171927072 
CNPJ 29.854.758/0001-79 

 R$ 1.680,00 
 
Rubia de Fatima Schardong 
CNPJ 08.953.039/0001-35 

5 
 
Contratação de Empresa para aquisição de 

03 
 
R$ 2.700,00 

 
R$ 9.000,00 

 
R$ 6.937,95 
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03 (três) vestidos de soberanas (nova corte), 
confeccionados com tecidos de veludo com 
elastano (exceto veludo molhado) na cor azul 
marinho; mangas na cor azul até o cotovelo, 
com detalhe em renda dourada, no modelo 
boca de sino até o punho; uma abertura 
frontal em tecido schifon plissado na cor azul 
(no mesmo tom de cor do vestido); os 
detalhes dos vestidos devem ser bordados 
com renda dourada, lantejoulas e ou 
pedrarias e demais acessórios necessários 
para a costura (finalização) dos vestidos. 
Obs.: Vestido da Rainha com detalhe 
dourada maior na parte de baixo (borda 
inferior) em relação ao vestido das princesas. 
 

 
Nonude Store Com 
Confecções 
CNPJ 42.430.193/0001-60 

 
MarliseAgataKonzenMaders 
44171927072 
CNPJ 29.854.758/0001-79 

 
Rubia de Fatima Schardong 
CNPJ 08.953.039/0001-35 

6 

 
 
Contratação de Empresa Especializada para 
confecção de 03 (três) coroas e 03 (três) 
pares de brincos para a Rainha e Princesas, 
trabalhados em ligas metálicas, pedras de 
strass Austríacos de tamanhos variados, 
pedras de vidro, sendo confeccionado 
manualmente, tendo somente o acabamento 
final de banho metal (ouro); frete incluso, 

03 + 03 

R$ 2.800,00 
 
Adriana Nunes De 
Vasconcellos 93982585015 
CNPJ 14.228.259/0001-07 

 
JUSTIFICATIVA: Como a intenção do Município é fazer 
sucessão das coroas, ou seja, repassar as mesmas coroas 
ao mínimo a 04 reinados. Optou-se por coroas de melhor 
qualidade e durabilidade e confeccionadas 
artesanalmente de acordo com a escolha do Município, 
remetendo a cultura Russa e Alemã. Nesse intuito, 
entramos em contato com alguns municípios como Cerro 
Largo, Nova Hartz, São Paulo das Missões, Roque 
Gonzáles, que executaram escolha de soberanas e de qual 
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armazenados em maleta própria. Coroa da 
Rainha altura máxima de 11cm – Coroas 
Princesas altura máxima de 9cm. 
 
 
 
 
 
 

empresa adquiriram as coroas para sua corte. Para tanto, 
seguindo recomendação de seriedade, renomada, 
chegamos a Adriana Nunes de Vasconcellos, conhecida 
por Adriana Menezes Designer. A mesma atende aos 
requisitos solicitados, sendo especializada na confecção 
de adereços, coroas e ornamentos. A mesma não somente 
revende como executa o trabalho manual, confecciona da 
artesanalmente por artesã cadastrada, apenas o 
acabamento é industrial por empresa experiente e 
qualificada.  
 

7 

 
Contratação de Empresa para confecção de 
03 (três) faixas, destas, uma faixa com escrita 
“RAINHA” e duas faixas com escrita 
“PRINCESA”, ambas confeccionadas em 
cetim na cor pérola, escrita bordada na cor 
dourada; detalhe em torno do medalhão em 
cor dourada, na parte central do medalhão 
em bordado: Rainha: brasão do Município, 1ª 
Princesa: com símbolo do Berço Estadual da 
Cultura Russa, 2ª Princesa: com símbolo da 
Cultura Alemã; bolso interno no medalhão 
das faixas.   
 
 

03 

R$ 450,00 
 
Nonude Store Com 
Confecções 
CNPJ 42.430.193/0001-60 

 
 
R$ 465,00 
 
MarliseAgataKonzenMaders 
44171927072 
CNPJ 29.854.758/0001-79 
 

 
R$ 378,09 
 
Rubia de Fatima Schardong 
CNPJ 08.953.039/0001-35 
 



 
 
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES 
 

 
Av. Santa Teresa, 821, Centro – Fone: (55) 3567-1120 e (55)3567-1102 – Fax: (55)3567-1150 

CNPJ 87.612.859/0001-30 – CEP: 98975-000 E-Mail: prefcamp@campinadasmissoes.rs.gov.br 

 

 

8 

 
 
Contratação de Empresa para confecção de 
03 (três) saias godê rodada, midi, para as 
soberanas (nova corte), confeccionados com 
tecido crepe na cor preta e demais acessórios 
necessários (finalização) para a costura. 
 
 
 
 

03 

 
R$ 329,70 
 
Nonude Store Com 
Confecções 
CNPJ 42.430.193/0001-60 

 
R$ 330,00 
 
MarliseAgataKonzenMaders 
44171927072 
CNPJ 29.854.758/0001-79 
 

 
R$ 569,40 
 
Rubia de Fatima Schardong 
CNPJ 08.953.039/0001-35 
 

9 

 
Contratação de Empresa para confecção de 
03 (três) camisetes com botões e sem bolsos, 
paraas soberanas (nova corte), 
confeccionados com tecido tricoline com 
elastano na cor azul claro, e demais 
acessórios necessários (finalização) para a 
costura. 
 

03 

R$ 299,70 
 
Nonude Store Com 
Confecções 
CNPJ 42.430.193/0001-60 

R$ 300,00 
 
MarliseAgataKonzenMaders 
44171927072 
CNPJ 29.854.758/0001-79 
 

R$ 268,44 
 
Rubia de Fatima Schardong 
CNPJ 08.953.039/0001-35 
 
 

10 

 
 
 
 
 

03 

 
 
R$ 294,00 
 
Lojas Hoje Comércio do 

 
 
R$ 297,00 
 
Casa Rosani Comércio de 

 
 
R$ 299,70 
 
DyonatanGritzencoGriebler 
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Aquisição de 03 (três) pares de sapatos 
paraas soberanas (nova corte), na cor nude, 
salto grosso com até 07 cm de altura; 
modelos iguais para os pares, modelo a 
escolher. 
 
 
 
 
 
 
 

Vestuário Ltda 
CNPJ 07.520.765/00013-35 
 
 

Confecções e Calçados Ltda 
CNPJ 02.996.866/0001-20 

02246132002 
CNPJ 17.782.267/0001-80 

 
R$ 360,00 
 
Tatiane Inês Schmitt Rohleder 
CNPJ 20.365.202/0001-44 
 

R$ 420,00 
 
Renita Mentges 
CNPJ 95.184.073/0001-97 

 
 
 
 
 
 
 

11 
Aquisição de 06 (seis) buques; cada buque 
com 06 rosas, flores de mosquitinhos e 
folhas verdes com embrulho apropriado. 

06 

 
R$ 420,00 
 
Marcos Kasper 00417575050 
CNPJ 19.500.037/0001-07 
 

R$ 540,00 
 
João Batista Ludwig 
CNPJ 11.085.521/000196 
 

 
 
 
R$ 570,00 
 
Caren Daiana PeriusWebler 
01543048080 
CNPJ 20.593.437/0001-93 
 
 
 

12 
Contratação de Serviço de Salão de Beleza 
para Cabelo e Maquiagem da Atual Corte 

03 
 
R$ 330,00 

R$ 375,00 
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 para o Evento de Escolha das Soberanas do 
dia 02 de outubro de 2021. 

 
Luana Taís SulzbacherAndres 
032209133093  
CNPJ 19.487.689/0001-59 
DECLARAÇÃO DESISTÊNCIA 

Vânia Lúcia Wobeto 
CPF 989.875.777-15 

R$ 420,00 
 
Adriani Maria 
ArenhartLeobett 
88166945053 
CNPJ 18.880.642/0001-98 
 

 
R$420,00 
 
Luciana Back 02180288069 
CNPJ 26.322.754/0001-51 
   

 


