
 

 

 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20210332 

 

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP9/2021-045 PMI 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA, com sede na AV.14 DE JULHO, 12, Centro inscrito(a) no 

CNPJ/MF sob o nº 05.077.102/0001-29, considerando o julgamento da licitação na modalidade de 

PREGÃO, para REGISTRO DE PREÇOS nº PP9/2021-045PMI,  RESOLVE registrar os preços dos 

fornecedores indicados e qualificados nesta ATA, de acordo com a classificação por eles alcançadas e nas 

quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas 

constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e em conformidade com as disposições 

a seguir: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual prestação de serviço de SISTEMA DE 

REGISTRO DE PREÇO-SRP PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE SOM, PALCO, ILUMINAÇÃO,             

SONORIZAÇÃO,TENDAS E ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, A SEREM UTILIZADOS NOS 

EVENTOS DO MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - 2. DOS PREÇOS E QUANTITATIVOS 

 

O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que 

seguem:  
 

  

Empresa: M C  CONCEICAO  COMERCIO  E  SERVICOS  ME; C.N.P.J. nº 

18.490.611/0001-20, estabelecida à TV SAO FELIX , Nº 23, Centro, Itupiranga PA, representada neste 

ato pelo Sr(a). MAURO CARVALHO CONCEICAO, C.P.F. nº 709.293.432-04.                            
  

 

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                            UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL 

 

 00026  PORTICO EM GRID DE ALUMINIO BOX TRUSS - MEDINDO 4   UNIDADE               6.00           690,000         4.140,00 

        DE ALTURA POR 6 DE LARGURA - Marca.: NEWFORM       

        (01 DIA )  Peças  de  Q30  em alumínio para montagem de 

        estruturas. Medindo 4 de altura por 6 de largura        

 00028  BACKDROP EM GRID DE ALUMINIO BOX TRUSS - Marca.: N  UNIDADE               2.00           990,000         1.980,00 

        EWFORM                                             

        (01 DIA ) BACKDROP EM GRID DE ALUMINIO BOX TRUSS: Peças 

        de Q30 em  alumínio  para  montagem  de  estruturas. Em 

        formato quadrado medindo   6   de   altura   por  8  de 

        comprimento.                                            

 00037  Tendas piramidal 6mx6m, com fechamento de fundo e   UNIDADE               5.00         1.030,000         5.150,00 

        laterais - Marca.: MEL EVENTOS                     

        (01 DIA )  Tendas  piramidal  6mx6m,  com fechamento de 

        fundo e laterais   composta   em   estrutura   metálica 

        reforçada chapa 14  com montagem individual ou agregada 

        com formação de  pavilhões,  pilares de sustentação 3 m 

        de altura na chapa14 com perfil de 60x60m, com 3 metros 

        de altura, calhada   em   cúpulas,  lona  vinílica  com 

        tratamento especial e revestimento sintético, black out 

        (retenção de luz  solar), anti-mofo, anti uv, anti iv e 

        auto extinguível, estrutura  metálica  trilaçada e 100% 

        galvanizada a fogo conjunto de hastes.                  

 00038  Tendas piramidal 8mx8m, com fechamento de fundo e   UNIDADE               5.00         1.250,000         6.250,00 

        laterais - Marca.: MEL EVENTOS                     

        ( 01 DIA  )  Tendas  piramidal 8mx8m, com fechamento de 

        fundo e laterais   composta   em   estrutura   metálica 

        reforçada chapa 14  com montagem individual ou agregada 

        com formação de  pavilhões,  pilares de sustentação 3 m 

        de altura na chapa14 com perfil de 60x60m, com 3 metros 

        de altura, calhada   em   cúpulas,  lona  vinílica  com 



 

 

        tratamento especial e revestimento sintético, black out 

        (retenção de luz  solar), anti-mofo, anti uv, anti iv e 

        auto extinguível, estrutura  metálica  trilaçada e 100% 

        galvanizada a fogo conjunto de hastes.                  

 00042  CADEIRAS DE PLÁSTICO, modelo tipo bistro sem braço  UNIDADE             200.00             4,000           800,00 

        , cor branca - Marca.: MEL EVENTOS                 

        (01 DIA) CADEIRAS  DE  PLÁSTICO, modelo tipo bistro sem 

        braço, cor branca, . Cerificada e aprovada pelo INMETRO 

        e Norma n.b.r. 14776:2013 - ABNT.classe - B IRRESTRITO. 

        Material: polipropileno e  aditivoss com anti-UV,Altura 

        do encosto: 86cm,  Largura  do  assento:39cm, altura do 

        assento 45cm, peso  da perça: 3,8kg, profundidade: 40cm 

        Capacidade: suporta até 182kg.                          

 00043  CADEIRAS TIFFANY, sem braço, cor branca - Marca.:   UNIDADE             100.00            10,000         1.000,00 

        MEL EVENTOS                                        

        (01 DIA )  CADEIRAS  TIFFANY,  sem  braço,  cor branca, 

        fabricada com processo de injeção monobloco. Cerificada 

        e arovad pelo  INMETRO  e  Norma  n.b.r.  14776:2013  - 

        abnt.classe - B  IRRESTRITO.  Altura  do encosto: 92cm, 

        Largura do assento:40cm,  altura  do assento 43cm, peso 

        da perça: 3,8kg,   Capacidade:   suporta   até   182kg, 

        material: polopropileno + aditivos.                     

 00044  Mesa quadrada, monobloco empilhavel 70 x70 - Marca  UNIDADE             100.00            10,000         1.000,00 

        .: MEL EVENTOS                                     

        (01 DIA )   certificado  pelo  INMETRO  e  NORMA  N.B.R 

        14776:2013 - ABNT.  CLASSE  - B IRRESTRITO. Cor branca, 

        material: polipropileno e    aditivos    com   anti-uv, 

        detalhes: produto monobloco,  resistente  e empilhavel, 

        altura 72cm, largura: 70cm, profundidade: 70cm.         

 00050  TENDA PIRAMIDAL TAMANHO 05X05 - Marca.: MEL EVENTO  UNIDADE              10.00           427,000         4.270,00 

        S                                                  

        01 (UM) DIA LOCAÇÃO                                     

 

                                                                                           VALOR TOTAL R$       24.590,00 

  

  

Empresa: LISNANE S  LIMA  -  ME;  C.N.P.J.  nº  02.933.210/0001-68representada neste ato 

pelo Sr(a). NAZARENO OLIVEIRA DA SILVA, C.P.F. nº 370.102.122-87.                                                                                                        

  
 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                            UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL 

 

 00002  Sonorização de MÉDIO PORTE                          DIA                   2.00         9.150,000        18.300,00 

        Sonorização de Médio  porte  - Descrição: que atenda as 

        necessidades para apresentações   de   médio  porte  em 

        praças públicas, PA  ?  public adress / 01- mesa de som 

        32 canais com 16 auxiliares digital / 01 - multicabo de 

        36 canais com  50 metros + splinter / 02- processadores 

        digitais / 02- CD player (que execute pen drive) / 01 - 

        notebook / 24  -  caixas de subgrave com 02 falantes de 

        18? (podem ser montadas com componentes nacionais) / 16 

        - caixas de  alta  freqÜência  Line  Array  de  2  vias 

        contendo alto falantes  de  10?  ou  12? + driver de no 

        mínimo 3? com   guia  de  ondas,  com  bumpers  para  a 

        suspensão do sistema  / 02 - torres de delay cada com 6 

        unidades de caixas  de alta freqÜência Line Array com 2 

        vias contendo alto  falantes  de 10? ou 12? + driver de 

        no mínimo 2?  com  guia  de  ondas  e  04 - unidades de 

        caixas de subgrave  com  02  falantes de 18? Sistema de 

        amplificação completa que  atenda  as  necessidades  do 

        sistema acima e  fiação  e  conexões  para  as  devidas 

        ligações. / Monitor  (palco)  01 - / mesa de som com 32 

        canais sem expansor  e  16  auxiliares  digitais / 02 - 

        processadores digitais para   o   side   fill,  com  04 

        (quatro) caixas para  subgrave  com 2x18? e 04 (quatro) 

        caixas de 2 vias contendo alto falantes de 10? ou 12? + 

        driver de no  mínimo  1,5?  com  guia  de  ondas / 10 - 

        monitores 2x12? +  driver  de  no  mínimo  1,5?  / 02 - 

        monitores tipo drum  fill  com  2x15?  +  driver  de no 

        mínimo 1,5?. /  Sistema  de amplificação para Palco que 

        atenda as necessidades  do  sistema  acima  e  fiação e 

        conexões para as   devidas   ligações.   Microfones   e 

        acessórios: 04 -   microfones   sem  fio  UHF  /  20  - 

        microfones dinâmicos (com  fio)  /  20- microfones tipo 

        condensador / 01  -  kit  para  microfonação de bateria 

        acústica completa /  10  - Direct Box ativo e passivo / 

        25 - Pedestais tipo girafa para microfone / 10 - Clamps 

        (garras) para instrumentos  / 04 - Fones de ouvido para 

        monitoração in ear   /   12  -  Fones  de  ouvido  para 

        monitoração / 03  -  Power play (amplificador para fone 

        de ouvido) sendo  cada um para 4 Fones / 05 - Subsnakes 

        de 10 e  12  vias  de  10  e 20 metros / 10 - Extensões 

        110v, 60hz de  15  metros / 20 - Cabos XLR / 20 - Cabos 

        P10, cabos e   conexões   completa   para   o  sistema. 

        Backlines: 01 -  Amplificadores  para  guitarra 100 w + 



 

 

        caixa com 4x12?  / 01 - Amplificadores de guitarra tipo 

        cubo com 2x12?  /  01  - Amplificador para contra baixo 

        acima de 800  watts  com 1 caixa com 4x10 + 1x15 / 01 - 

        kit de bateria  acústica  completo  com  peles  novas e 

        reservas / 04   -   Praticáveis   2,0x1,0m   01   ?   / 

        Amplificador para teclado  -  tipo  combo,  01 Operador 

        técnico .                                               

 00004  Iluminação de Pequeno Porte                         DIA                   5.00         3.650,000        18.250,00 

        ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE  -  Descriçao: 01 mesa digital 

        com 40 canais  08  -  canhão  de led 03 laser nas cores 

        verde e vermelho,  08  par  led  3w  04 atomic 3000w 08 

        elipsoidal c/ Iris  18  lâmpadas  par64 f5 18 filtro de 

        cor 61 p/  lâmpadas  par64  02  maquinas  de  fumaça 01 

        canhão seguidor 02 strobo 01 Operador técnico.          

 00005  ILUMINAÇÃO DE MEDIO PORTE                           DIA                   2.00         5.980,000        11.960,00 

        Descrição: 01 mesa digital com 40 canais 06 moving head 

        700 spot 08  beem  300 08 par led 3w 04 atomic 3000w 08 

        elipsoidal c/ Iris  12  acl  06-varas  c/4 unid 02 mini 

        brute 06 lampadas 18 lampadas par64 f5 18 filtro de cor 

        61 p/ lampadas   par64   02   maquinas   de  fumaça  02 

        ventiladores 01 canhão   seguidor  16  canais  de  rack 

        aterrados 16 canais  de  dimmer  dmx 02 set light 1000w 

        (luz de serviço)  01 grid 12-frente / 08-de fundo / 06- 

        pé direito /  03-passadas  01  sistema  de  comunicação 

        intercom 01 multi cabo de 12 vias 02 sistema com arkaos 

        01 sietema led  sinc tvone. House mix 5x5m, com 4,0m de 

        altura dividido em   duas   partes,   sendo   uma  para 

        cobertura das mesas de som no térreo e no primeiro piso 

        servirá para filmagem  e  canhão seguidor, estrutura em 

        box de alumínio e banner, 01 operador técnico.          

 

                                                                                           VALOR TOTAL R$       48.510,00 

  

  

Empresa: E A RIBEIRO EVENTOS EIRELI; C.N.P.J. nº 32.876.606/0001-81, estabelecida à 

TRAVESSA BELA VISTA, 345, CENTRO, Itupiranga PA, representada neste ato pelo Sr(a). 

FLAVIO FEITOSA BARROS, C.P.F. nº 116.191.632-68.                                          
  

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                            UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL 

 

 00001  Sonorização de PEQUENO PORTE - Marca.: SERVIÇO      DIA                   5.00         3.900,000        19.500,00 

        Sonorização de Pequeno  porte  - Descrição: Contratação 

        de empresa para  prestação de serviço de sonorização de 

        pequeno porte para  pequenos  eventos/reunião  etc.  04 

        caixas de subgrave  com sistema de amplificação para os 

        mesmo, 08 Caixas  de  line  harry  sendo 04 ativas e 04 

        passivas, 04 caixas  ativas de 400Wts RMS com tripé, 04 

        retorno ativo, 01  Mesa  de som com no mínimo 16 canais 

        de entrada 04 subgrupos 04 vias auxiliares 04 bandas de 

        equalização filtro de graves, 02 Microfone sem fio para 

        voz com freqÜência  de  operação  em UHF, 05 Microfones 

        com fio, 01  Aparelho  de  CD  player  ou notebook para 

        sonorização ambiente, cabos  e conexões para ligar todo 

        o sistema.                                              

 00013  TABLADO/PALCO 8mx08m - Marca.: SERVIÇO              DIA                   2.00         6.500,000        13.000,00 

        TABLADO/PALCO 8mx08m, forrado  de  carpete  no  tamanho 

        8mx8m com 50  centímetro  de  altura para solenidade em 

        locais fechados.                                        

 00014  TABLADO/PALCO 8mx16m - Marca.: SERVIÇO              DIA                   3.00         6.600,000        19.800,00 

        forrado de carpete  no  tamanho 8mx16m 50 centímetro de 

        altura para solenidade em locais fechados.              

 00015  TABLADO/PALCO 8mx08m COM COBERTURA DE TENDA - Marc  DIA                   3.00         5.390,000        16.170,00 

        a.: SERVIÇO                                        

        forrado de carpete  no  tamanho 8mx8m com 50 centímetro 

        de altura para   solenidade   em   locais  abertos  com 

        cobertura de tendas                                     

 00016  TABLADO/PALCO 8mx16m COM COBERTURA DE TENDA - Marc  DIA                   3.00        10.700,000        32.100,00 

        a.: SERVIÇO                                        

        forrado de carpete  no  tamanho 8mx16m 50 centímetro de 

        altura para solenidade  em locais abertos com cobertura 

        de tenda                                                

 00017  PASSARELA 4X2 - Marca.: SERVIÇO                     DIA                   1.00         1.060,000         1.060,00 

        em alumínio piso  de  madeira, encarpetada revestida em 

        malha nas laterais  medindo 4 metros de comprimento e 2 

        metros de largura, altura de acordo o palco             

 00022  Grade de isolamento TUBULAR - Marca.: SERVIÇO       UNIDADE             200.00            24,000         4.800,00 

        (01 DIA) Produto:    Grade   de   Isolamento   Tubular, 

        Material: Aço Tubular  1  1/2"  -  Galvanizado  à  Fogo 

        Medidas: 2,00 x 1,20 m (comprimento x altura)           

 00032  TENDA CÚPULA 10x10m (100mý) - Marca.: SERVIÇO       UNIDADE              10.00           990,000         9.900,00 

        (01 DIA )  TENDA  CÚPULA  10x10m  (100mý)  composta  em 

        estrutura metálica reforçada  na  chapa 14 com montagem 

        individual ou agregada   com   formação  de  pavilhões, 



 

 

        pilares de sustentação  3  m  de altura na chapa 14 com 

        perfil de 100x100m,  com 3 metros de altura, calhada em 

        cúpulas, lona vinílica   com   tratamento   especial  e 

        revestimento sintético, black   out  (retenção  de  luz 

        solar), anti-mofo, e    auto   extinguível,   estrutura 

        metálica trilaçada e  100%  galvanizada a fogo conjunto 

        de hastes.                                              

 00033  Tenda Piramidal 08x08m (64mý) - Marca.: SERVIÇO     UNIDADE              10.00           790,000         7.900,00 

        (01 DIA )  Tenda  Piramidal  08x08m (64mý) cobertura em 

        lona branca black-out    tipo    piramidal,    pés   de 

        sustentação em tubos    galvanizado,    constituída   e 

        composta de calhas  inteiriças laterais para captação e 

        escoamento de água.  Altura  de 3,00 metros em seus pés 

        de sustentação lateral,  com  alongamento  que  permite 

        chegar à altura máxima de 4,5 m                         

 00034  TENDA PIRAMIDAL 6x6m (36mý) - Marca.: SERVIÇO       UNIDADE              10.00           680,000         6.800,00 

        (01 DIA )  Composta  em estrutura metálica reforçada na 

        chapa 14 com   montagem   individual  ou  agregada  com 

        formação de pavilhões,  pilares  de  sustentação 3 m de 

        altura na chapa 14 com perfil de 100x100m, com 3 metros 

        de altura, calhada   em  piramide,  lona  vinílica  com 

        tratamento especial e revestimento sintético, black out 

        (retenção de luz solar), anti-mofo, e auto extinguível, 

        estrutura metálica trilaçada  e 100% galvanizada a fogo 

        conjunto de hastes.                                     

 00035  Tendas Chapéu de bruxa - 3mx3m - Marca.: SERVIÇO    UNIDADE              10.00           490,000         4.900,00 

        (01 DIA )   Tendas   Chapéu   de  bruxa  -  3mx3m,  com 

        fechamento de fundo  e  laterais  composta em estrutura 

        metálica reforçada chapa  14 com montagem individual ou 

        agregada com formação    de   pavilhões,   pilares   de 

        sustentação 3 m  de  altura  na  chapa14  com perfil de 

        60x60m, com 3  metros  de  altura,  calhada em cúpulas, 

        lona vinílica com  tratamento  especial  e revestimento 

        sintético, black out    (retenção    de   luz   solar), 

        anti-mofo, anti uv,   anti   iv   e  auto  extinguível, 

        estrutura metálica trilaçada  e 100% galvanizada a fogo 

        conjunto de hastes.                                     

 00045  MESA DE HONRA - Marca.: SERVIÇO                     UNIDADE               4.00            24,000            96,00 

        (01 DIA )  para  até  10 pessoas, em madeira medindo no 

        mínimo 10 metros  de comprimento, por 80 centímetros de 

        largura, montada no  máximo  em  3 módulos, forrada com 

        tecido nas cores  padrões da prefeitura de Itupiranga e 

        decorada conforme orientações das Secretarias.          

 

                                                                                           VALOR TOTAL R$      136.026,00 

  

  

Empresa: G M FEITOSA EIRELI; C.N.P.J. nº 41.245.509/0001-81, estabelecida à R CARLOS 

GOMES, CIDADE NOVA, Marabá PA, representada neste ato pelo Sr(a). GUSTAVO MARINHO 

FEITOSA, C.P.F. nº 032.701.202-14.                                                         
  

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                            UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL 

 

 00003  Sonorização de GRANDE PORTE - Marca.: SERVIÇO       DIA                   2.00        18.500,000        37.000,00 

        Sonorização de Grande  porte  -  Descriçao: 01- Console 

        Digital Digidesign Venue  SC48  canais, 01- Processador 

        de Sistemas Dolby Lake, 01- Processador de Sistemas DBX 

        260 p/ o  Front  Fill,  01-  EQ Gráfico Klark Teknik DN 

        370, 01- CD  Player Numark MP 102 MP3, 01- Zero Tron PL 

        1200, 01- Main  Power  5000  Inter Trafo, 20- Caixas LS 

        Audio 210, 04- Caixas LS Audio 208, 24- Caixas LS Audio 

        218 Sub, 04-  Caixas  LS  Audio  110 p/ Front Fill, 06- 

        Racks de Potencias c/Amplificadores Machine cada um com 

        01PSL 9400 e  01 MPX 3400 e 01 MPX 1400 para o P.A, 01- 

        Rack de Potência c/Amplificadores Machine 01PSL 6400 01 

        PSL 3400 e  01  PSL  1400  para  o  Front Fill, Cabos e 

        conexões para ligar   o  sistema  Monitor  01-  Console 

        Digital Yamaha PM5D 48 ch., 01- Processador de Sistemas 

        DBX Drive Rack 260 p/ Side Fill, 01- EQ Grafico Machine 

        GE 230, 01-  DVD Player, 01- Pentacústica PC 3000ª, 01- 

        Rack de Potencia  c/Amplificadores  Machine 01 PSL 7400 

        01 PSl 5400  e 01 PSL 1400 p/ Side Fill, 01- Sistema de 

        Side Fill com  08  Caixas  LS  Audio 208 e 04 Caixas LS 

        Audio 215, 01-  Sistema  de  Fones  com 01 Power Player 

        Pro8 de 8  vias  e  01 Power Player Pro XL de 4 vias 10 

        Fones Porta Pro Koss com Cabos para ligar o sistema, 02 

        ShurePSM 600 com  Body  Pack P6T com Earphone SCL5, 01- 

        Pentacústica PC 3000  A,  08-  Monitores de Chão SM 400 

        EAW spots, 01-  Rack  de  Potência  c/Amplificadres TIP 

        2000 p/ os Monitores spots Sm 400, 01- Main Power Inter 

        Trafo 15.000 Wats,  01-  Mult  Cabo 48x08 vias 100 mts, 

        01- Case de  Pedestais RMV, 01- Case com Reguas de AC e 

        cabos EP4 XLR  para Monitores spots e cabos EP4/EP4 p/o 



 

 

        Side Fill e  Sub de Bateria p/Ligar o Sistema Back Line 

        01- Bateria Pearl  com  01  Bumbo 01 Caixa 01 Makina de 

        Chimbal 02 Tons  01  Surdo e 03 Estantes de Pratos, 01- 

        Amplificador de Baixo Harkte 01 Caixa com 01 Falante de 

        15p e 01 Caixa com 04 Falantes de 10p, 01- Amplificador 

        de Guitarra Marshall  JCM, 01- Amplificador de Guitarra 

        Fender Twin, 01-  Amplificador  de  Guitarra Jazz Choro 

        120, 16- D.I.  Passivo  IMP2, 08- D.I. Ativo Behringer, 

        24- Cabos P10/P10,  12-  Mic  SM 58 Shure, 12- Mic Beta 

        57ª Shure, 01-  Mic SM 87 Shure 05- Mic Beta 58ª Shure, 

        04- Mic SM  57  Shure,  01- Mic Beta 52a Shure, 01- Mic 

        Beta 91a, 01- Mic D 112 AKG, 03- Mic C 519 AKG, 02- Mic 

        SM 81 Shure,  03-  Mic C 1000s AKG, 03- Mic Q 2 Sanson, 

        02- Mic S/Fio  Beta  58a  Shure SLX 4, 01- Case com 120 

        cabos XLR e  08  Sub  Snakes de 12 vias, 01- Sub para a 

        Bateria SB 850 EAW, 02-Operadores Técnicos, 01-Auxiliar 

        de Palco. As marcas presentes no item são de referência 

        e podem ser atendidos com similares .                   

 00006  ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE - Marca.: SERVIÇO        DIA                   2.00        16.942,000        33.884,00 

        Descrição: 01- Console  Digital  Digidesign  Venue SC48 

        canais, 01- Processador  de  Sistemas  Dolby  Lake, 01- 

        Processador de Sistemas DBX 260 p/ o Front Fill, 01- EQ 

        Gráfico Klark Teknik  DN  370,  01- CD Player Numark MP 

        102 MP3, 01-  Zero  Tron  PL  1200, 01- Main Power 5000 

        Inter Trafo, 20-  Caixas  LS  Audio  210, 04- Caixas LS 

        Audio 208, 24-  Caixas  LS Audio 218 Sub, 04- Caixas LS 

        Audio 110 p/   Front   Fill,  06-  Racks  de  Potencias 

        c/Amplificadores Machine cada  um  com  01PSL 9400 e 01 

        MPX 3400 e 01 MPX 1400 para o P.A, 01- Rack de Potência 

        c/Amplificadores Machine 01PSL  6400  01  PSL 3400 e 01 

        PSL 1400 para o Front Fill, Cabos e conexões para ligar 

        o sistema Monitor  01-  Console  Digital Yamaha PM5D 48 

        ch., 01- Processador  de Sistemas DBX Drive Rack 260 p/ 

        Side Fill, 01-  EQ  Grafico  Machine  GE  230,  01- DVD 

        Player, 01- Pentacústica PC 3000ª, 01- Rack de Potencia 

        c/Amplificadores Machine 01  PSL  7400 01 PSl 5400 e 01 

        PSL 1400 p/  Side Fill, 01- Sistema de Side Fill com 08 

        Caixas LS Audio  208  e  04  Caixas  LS  Audio 215, 01- 

        Sistema de Fones  com  01 Power Player Pro8 de 8 vias e 

        01 Power Player  Pro  XL  de  4 vias 10 Fones Porta Pro 

        Koss com Cabos  para  ligar  o sistema, 02 ShurePSM 600 

        com Body Pack  P6T  com Earphone SCL5, 01- Pentacústica 

        PC 3000 A,  08- Monitores de Chão SM 400 EAW spots, 01- 

        Rack de Potência   c/Amplificadres   TIP   2000  p/  os 

        Monitores spots Sm  400,  01-  Main  Power  Inter Trafo 

        15.000 Wats, 01- Mult Cabo 48x08 vias 100 mts, 01- Case 

        de Pedestais RMV, 01- Case com Reguas de AC e cabos EP4 

        XLR para Monitores  spots e cabos EP4/EP4 p/o Side Fill 

        e Sub de  Bateria  p/Ligar  o  Sistema  Back  Line  01- 

        Bateria Pearl com  01  Bumbo  01  Caixa  01  Makina  de 

        Chimbal 02 Tons  01  Surdo e 03 Estantes de Pratos, 01- 

        Amplificador de Baixo Harkte 01 Caixa com 01 Falante de 

        15p e 01 Caixa com 04 Falantes de 10p, 01- Amplificador 

        de Guitarra Marshall  JCM, 01- Amplificador de Guitarra 

        Fender Twin, 01-  Amplificador  de  Guitarra Jazz Choro 

        120, 16- D.I.  Passivo  IMP2, 08- D.I. Ativo Behringer, 

        24- Cabos P10/P10,  12-  Mic  SM 58 Shure, 12- Mic Beta 

        57ª Shure, 01-  Mic SM 87 Shure 05- Mic Beta 58ª Shure, 

        04- Mic SM  57  Shure,  01- Mic Beta 52a Shure, 01- Mic 

        Beta 91a, 01- Mic D 112 AKG, 03- Mic C 519 AKG, 02- Mic 

        SM 81 Shure,  03-  Mic C 1000s AKG, 03- Mic Q 2 Sanson, 

        02- Mic S/Fio  Beta  58a  Shure SLX 4, 01- Case com 120 

        cabos XLR e  08  Sub  Snakes de 12 vias, 01- Sub para a 

        Bateria SB 850 EAW, 02-Operadores Técnicos, 01-Auxiliar 

        de Palco. As marcas presentes no item são de referência 

        e podem ser  atendidos  com  similares  e ILUMINAÇÃO DE 

        GRANDE PORTE Contratação  de  empresa para prestação de 

        serviço de iluminação  de  grande  porte  para artistas 

        nacionais. Características mínimas:               Mesas 

        Controladoras: 2 mesas Computadorizadas com 2048 canais 

        (Avolites, GramMaLight Full Size), Dimmer: 64 canais de 

        dimmer rack DMX  com 4000 watts por canal, 72 Canais de 

        Main power. Refletores:  64 refletores PAR 64 # 1, 2, 5 

        24 refletores Locolight, 16 refletores elipsoidais ETC, 

        16 refletores Molefay     com     8    lâmpadas    DWE, 

        Movings/Intercons/Equipamentos DMX/Follow Spots:     36 

        movings head Spot  1200,  36  movings head Wash 575, 24 

        movings LED Delta  R,  32 moving head Bem 700, 8 pontos 

        de intercom, 4  máquinas de fumaça, 16 Attomics 3000, 4 

        canhões seguidores HMI  1200,  2 Searchs Lights DMX com 

        lâmpadas Xenon de  4000  Watts. Estruturas de alumínio: 

        120 metros de estrutura de alumínio especial Q-30 de 1, 

        2 , 3,  e  4  metros,  36  box  truss,  8 corner box, 8 

        dobradiças para box,    16    corner    para   Q-   30, 

        parafusos/arruelas, 8 bases  para  Q-30, 8 sleeves para 

        Box, 8 sleeves   para  Q-30,  8  talhas  manuais  de  1 



 

 

        tonelada, 16 motores  de  1  tonelada  com 12 metros de 

        elevação, 2 comando  para  motores  de  oito  vias,  48 

        cintas de 1  tonelada.  Fiação/Acessórios:  Cabos de AC 

        compatíveis para ligação  dos  sistemas  de iluminação, 

        distribuidores de energia,  extensões, cabos de comando 

        dimensionados para interligação dos equipamentos. Nota: 

        Unidade de medida (Diária) 01 operador técnico.         

 00007  Painel de led completo (alta definição) 8X6m Alta   DIA                   2.00         4.240,000         8.480,00 

        Resolução P3 - Marca.: SERVIÇO                     

        Pitch mm 6,  Bringhtness  nits 7,000, Color temperatura 

        deg. K 6,500,   Viewing   angle   -   Horizontal   (50% 

        brightness) deg. 140(-70~+70)    brightness).   Viewing 

        angle - Vertical  (50%  brightness), deg. 140(-70~+70), 

        panel weight kg 46, Panel width mm 960, Panel height mm 

        960, Panel depth  mm  140,  Panel  area  sq. m. 0.9216, 

        Panel material Epoxy  paint  coated  Cold Rolled steel, 

        Ingress protection (    front/rear)    IP    IP65/IP65, 

        Operanting temperature range  deg.  C-30 O+60, hUMIDITY 

        OPERATING rh 10%~90%,   Pixel  type  and  configuration 

        R/G/B Outdoor 3in1  SMD,  Resolution per panel 160X160, 

        Dot per panel 25,600, Dot per sq. meter 27,777, LED per 

        sq. meter 27,777,  Recommended minimum viewing distance 

        m 6, Recommmended  best viewing distance m 8~24, Colors 

        281 Trillin, Grey  scale ( linear) Levels 65,536 levels 

        per color, Brightness   control  Levels  256,  Contrast 

        ratio 1,000:1, Processing  depth  bit  16,  Video frame 

        rate Hertz 60,  Display  refresh  rate Hertz 1920,Input 

        voltage (nominal) VAC 110 to 240, Input power frequency 

        Hertz 50 TO 60, Input Power (MAX) Watts/Panel 800,Input 

        power (typical) Watts/panel    320,    Lifetime    )50% 

        brightness) Hours >  100,000, Red wavelength (dominant) 

        nm 620~625, Green  wavelength  (  dominant) nm 525~530, 

        Blue wavelength (dominant)   470~475,   Mutimedia  data 

        format DVI, MPG,AVI,  WMV, RM,etc. Data interconnection 

        UTP Cat 5/Optical  Fiber,  Mounting system Fixed with 4 

        pcs M10 bolts.                                          

 00008  Painel de led completo (alta definição) 5X3m Alta   DIA                   2.00         3.385,000         6.770,00 

        Resolução P3 - Marca.: SERVIÇO                     

        Painel de led   completo  (alta  definição)  5X3m  Alta 

        Resolução P3 -  Pitch  mm  6,  Bringhtness  nits 7,000, 

        Color temperatura deg.   K   6,500,   Viewing  angle  - 

        Horizontal (50% brightness)      deg.      140(-70~+70) 

        brightness). Viewing angle - Vertical (50% brightness), 

        deg. 140(-70~+70), panel  weight  kg 46, Panel width mm 

        960, Panel height  mm  960,  Panel  depth mm 140, Panel 

        area sq. m.  0.9216,  Panel material Epoxy paint coated 

        Cold Rolled steel,  Ingress protection ( front/rear) IP 

        IP65/IP65, Operanting temperature range deg. C-30 O+60, 

        hUMIDITY OPERATING rh    10%~90%,    Pixel   type   and 

        configuration R/G/B Outdoor  3in1  SMD,  Resolution per 

        panel 160X160, Dot  per panel 25,600, Dot per sq. meter 

        27,777, LED per  sq.  meter 27,777, Recommended minimum 

        viewing distance m   6,   Recommmended   best   viewing 

        distance m 8~24,  Colors  281  Trillin,  Grey  scale  ( 

        linear) Levels 65,536   levels  per  color,  Brightness 

        control Levels 256,  Contrast ratio 1,000:1, Processing 

        depth bit 16,   Video  frame  rate  Hertz  60,  Display 

        refresh rate Hertz 1920,Input voltage (nominal) VAC 110 

        to 240, Input  power  frequency  Hertz  50 TO 60, Input 

        Power (MAX) Watts/Panel   800,Input   power   (typical) 

        Watts/panel 320, Lifetime   )50%  brightness)  Hours  > 

        100,000, Red wavelength  (dominant)  nm  620~625, Green 

        wavelength ( dominant)   nm  525~530,  Blue  wavelength 

        (dominant) 470~475, Mutimedia data format DVI, MPG,AVI, 

        WMV, RM,etc. Data  interconnection  UTP  Cat  5/Optical 

        Fiber, Mounting system Fixed with 4 pcs M10 bolts.      

 00009  Painel de led completo (média definição) 8x6m Médi  DIA                   2.00         3.925,000         7.850,00 

        a Resolução P5 - Marca.: SERVIÇO                   

        Painel de led  completo  (média  definição)  8x6m Média 

        Resolução P5 -  Pitch  mm  10,  Bringhtness nits 7,000, 

        Color temperatura deg.   K   6,500,   Viewing  angle  - 

        Horizontal (50% brightness)      deg.      140(-70~+70) 

        brightness). Viewing angle - Vertical (50% brightness), 

        deg. 140(-70~+70), panel  weight  kg 50, Panel width mm 

        960, Panel height  mm  960,  Panel  depth mm 170, Panel 

        area sq. m.  0.9216,  Panel material Epoxy paint coated 

        Cold Rolled steel,  Ingress protection ( front/rear) IP 

        IP65/IP65, Operanting temperature range deg. C-30 O+60, 

        hUMIDITY OPERATING rh  10%~90%,  Resolution  per  panel 

        96X196, Dot per  panel 9,216, Dot per sq. meter 10,000, 

        LED per sq.  meter  10,000, Recommended minimum viewing 

        distance m 10,000, Recommmended best viewing distance m 

        13~34, Colors 281  Trillin, Grey scale ( linear) Levels 

        65,536 , Brightness  control Levels 256, Contrast ratio 

        1,000:1, Processing depth  bit  16,  Video  frame  rate 

        Hertz 60, Display  refresh  rate Hertz 180~3,000, Input 



 

 

        voltage (nominal) VAC 110 to 240, Input power frequency 

        Hertz 50 TO 60, Input Power (MAX) Watts/Panel 860,Input 

        power (typical) Watts/panel    344,    Lifetime    )50% 

        brightness) Hours >  100,000, Red wavelength (dominant) 

        nm 620~325, Green  wavelength  ( dominant) nm 525, Blue 

        wavelength (dominant) 470~475,  Mutimedia  data  format 

        DVI, MPG,AVI, WMV, RM,etc. Data interconnection UTP Cat 

        5/Optical Fiber, Mounting  system  Fixed with 4 pcs M10 

        bolts.                                                  

 00010  Painel de led completo (média definição) 5x3m Médi  DIA                   2.00         3.025,000         6.050,00 

        a Resolução P5 - Marca.: SERVIÇO                   

        Painel de led  completo  (média  definição)  5x3m Média 

        Resolução P5 -  Pitch  mm  10,  Bringhtness nits 7,000, 

        Color temperatura deg.   K   6,500,   Viewing  angle  - 

        Horizontal (50% brightness)      deg.      140(-70~+70) 

        brightness). Viewing angle - Vertical (50% brightness), 

        deg. 140(-70~+70), panel  weight  kg 50, Panel width mm 

        960, Panel height  mm  960,  Panel  depth mm 170, Panel 

        area sq. m.  0.9216,  Panel material Epoxy paint coated 

        Cold Rolled steel,  Ingress protection ( front/rear) IP 

        IP65/IP65, Operanting temperature range deg. C-30 O+60, 

        hUMIDITY OPERATING rh  10%~90%,  Resolution  per  panel 

        96X196, Dot per  panel 9,216, Dot per sq. meter 10,000, 

        LED per sq.  meter  10,000, Recommended minimum viewing 

        distance m 10,000, Recommmended best viewing distance m 

        13~34, Colors 281  Trillin, Grey scale ( linear) Levels 

        65,536 , Brightness  control Levels 256, Contrast ratio 

        1,000:1, Processing depth  bit  16,  Video  frame  rate 

        Hertz 60, Display  refresh  rate Hertz 180~3,000, Input 

        voltage (nominal) VAC 110 to 240, Input power frequency 

        Hertz 50 TO 60, Input Power (MAX) Watts/Panel 860,Input 

        power (typical) Watts/panel    344,    Lifetime    )50% 

        brightness) Hours >  100,000, Red wavelength (dominant) 

        nm 620~325, Green  wavelength  ( dominant) nm 525, Blue 

        wavelength (dominant) 470~475,  Mutimedia  data  format 

        DVI, MPG,AVI, WMV, RM,etc. Data interconnection UTP Cat 

        5/Optical Fiber, Mounting  system  Fixed with 4 pcs M10 

        bolts.                                                  

 00011  Palco tipo Geo-Space 18x14m - Marca.: SERVIÇO       DIA                   2.00        24.850,000        49.700,00 

        Palco tipo Geo-Space 18x14m em alumínio piso de madeira 

        e cobertura tipo  túnel geodésico, com dois praticáveis 

        de 3,5m x  2,5m  estrutura geodésica no formato de arco 

        tipo túnel, medindo  18m  (dezoito  metros)  de  frente 

        (boca) x 14,00  (quatorze)  metros  de profundidade x 9 

        (nove) de altura   interna  central,  profundidade  com 

        medida múltipla de 4 (quatro metros) de distância entre 

        arcos. Material da  estrutura  fabricado em alumínio do 

        tipo duralumínio liga  6351 T6, no formato de treliças, 

        confeccionados com solda  liga  5356,  certificado  por 

        órgão competente. Arcos  de  treliças travados entre si 

        por longarinas de   contraventamento   retangular,   em 

        estrutura de alumínio  do  tipo  duralumínio obedecendo 

        mesmas especificações de    liga    e    solda.   Arcos 

        dimensionados para carga  de  30  Kgf/m  e travessas de 

        longarinas dimensionados para   carga   de   10   Kgf/. 

        Revestimento da estrutura  de túnel em lonas MP 1400F24 

        nas opções de  translúcida,  branca  e  preta,  banca e 

        branca, duas faces,  anti-chama e anti-fungo. Estrutura 

        fixada ao piso  por  meio  de sapata em aço especial do 

        tipo aço carbono  liga  6013,  fixados com parafusos de 

        5/8? ou estaca longa. Toda a estrutura é contra ventada 

        em cabos de  aço  de  sustentação  no  formato  de X, e 

        estaiados ao solo  por  ponteiras longas do tipo estaca 

        asa, cabos de aço e esticadores                         

 00012  PALCO TIPO MODULAR 10mx10m - Marca.: SERVIÇO        DIA                   4.00        11.620,000        46.480,00 

        1 dia em  alumínio  piso  de  madeira  e cobertura tipo 

        quatro águas, em   lona   com  fechamentos  laterais  e 

        fundos, estrutura medindo  10  (dez)  metros  de frente 

        (boca) x 10  (dez) metros de profundidade x 9,00 (nove) 

        metros de altura  interna  central com dois praticáveis 

        medindo 3,5mx2,5m.                                      

 00018  CAMAROTE VIP medindo no mínimo 8mý - Marca.: SERVI  DIA                   1.00        24.475,000        24.475,00 

        ÇO                                                 

        estrutura vertical 1  módulo  10x10  com 12 camarotes - 

        escada, guarda corpo - Estrutura vertical de torre para 

        abrigar corpo de   jurados,   construída   com   (dois) 

        pavimentos sendo térreo,  medindo  8,90  m  x  21,80 m, 

        totalizando 194,02 m2,    confeccionado    em   sistema 

        estrutural de alumínio  modular  Q30  com  sistemas  de 

        conexões de cubo  de  alumínio  0,30 x 0,30 x 0,30, com 

        sessões de pé  direito  de 3,00 h. Dotado com cobertura 

        em estrutura similar  forrado  em  lona vinílica branca 

        interno e externa  com blackout, piso em estrutura tipo 

        pallet de 10cm forrado com chapas de compensado de 15mm 

        com acabamento em  carpete de 4 mm para piso térreo. Em 

        cada andar será montado uma sala de 100m2 com estrutura 



 

 

        modular tipo ?OCTANORME? ou similar e piso em estrutura 

        de praticável, com  forração  em  carpete. O acesso aos 

        andares deverá ser  em  escada externa obedecendo o uso 

        do mesmo material  empregado  na  estrutura  dotado com 

        corrimão dentro obedecendo   padrões  de  segurança  da 

        defesa civil. (em  caso de PNESP deverá ser montado uma 

        rampa de acessibilidade  dentro  das  normas  da ABNT). 

        Toda estrutura deverá ser devidamente aterrada conforme 

        as normas da ABNT. Cada estrutura deverá portar quadros 

        de disjuntor independente     e    circuito    elétrica 

        dimensionado de acordo  com  a demanda solicitada. Toda 

        estrutura deverá estar  devidamente  estabilizada e com 

        cálculo de cargas apropriado a sua destinação de uso.   

 00019  Área para cadeirante 6/8mý - Marca.: SERVIÇO        DIA                   2.00         2.850,000         5.700,00 

        01 dias. Tablado   com   piso  montado  sobre  base  de 

        estrutura metálica tubular  treliçado, altura ajustável 

        entre 0.10 a  3  metros  de  altura do chão, sapatas de 

        ajuste fino de  0,01 a 0.35 metros, parapeito tubular a 

        1,10 metros do  piso  com  3 linhas de apoio, escada de 

        acesso com 1,30  de  largura e degraus com no máximo 20 

        centímetro de diferença um do outro, revestido em chapa 

        de compensado naval  de  20  mm de espessura forrado em 

        carpete preto ou cinza com capacidade mínima comprovada 

        de 400 quilos  por  metro quadradoMý, com quarda corpos 

        nas laterais e rampa de acesso para cadeirante.         

 00020  100 metros de Arquibancadas modular - Marca.: SERV  DIA                   1.00        23.850,000        23.850,00 

        IÇO                                                

        em estrutura tubular  metálica  composta  de  08 (oito) 

        degraus mais um  patamar de acesso de 1,20 m de largura 

        á 1,60 m de altura do piso. Arquibancada deverá ter 200 

        (duzentos) metros lineares  dotada  com guarda corpo em 

        estrutura similar, na  parte  inferior  e  laterais  de 

        1,10m de altura  e na parte superior posterior de 2,00m 

        de altura com  modulação  do  piso  de  2,25 x 0,60m. A 

        arquibancada deverá conter  túneis  de  acesso internos 

        com escadas, sinalizados   e  iluminado,  adequadamente 

        para seu uso.  Obs.: A estrutura deverá estar em todo o 

        seu conjunto estabilizada   e   sobreposta  em  sapatas 

        metálicas com aterramento  conforme a norma da ABNT. No 

        patamar de acesso  deverá  ser  implantado  uma área de 

        PNEsp com capacidade  de  15  cadeirantes,  dotado  com 

        rampas de acesso  e guarda corpo com forme as normas da 

        ABNT.                                                   

 00021  200 metros de Arquibancadas modular - Marca.: SERV  DIA                   1.00        33.400,000        33.400,00 

        IÇO                                                

        em estrutura tubular  metálica  composta  de  08 (oito) 

        degraus mais um  patamar de acesso de 1,20 m de largura 

        á 1,60 m de altura do piso. Arquibancada deverá ter 200 

        (duzentos) metros lineares  dotada  com guarda corpo em 

        estrutura similar, na  parte  inferior  e  laterais  de 

        1,10m de altura  e na parte superior posterior de 2,00m 

        de altura com  modulação  do  piso  de  2,25 x 0,60m. A 

        arquibancada deverá conter  túneis  de  acesso internos 

        com escadas, sinalizados   e  iluminado,  adequadamente 

        para seu uso.  Obs.: A estrutura deverá estar em todo o 

        seu conjunto estabilizada   e   sobreposta  em  sapatas 

        metálicas com aterramento  conforme a norma da ABNT. No 

        patamar de acesso  deverá  ser  implantado  uma área de 

        PNEsp com capacidade  de  15  cadeirantes,  dotado  com 

        rampas de acesso  e guarda corpo com forme as normas da 

        ABNT.                                                   

 00023  Fechamento (Montagem e desmontagem) - Marca.: SERV  UNIDADE             150.00            35,000         5.250,00 

        IÇO                                                

        (01 DIA ) sendo os mesmos em placas metálicas na altura 

        mínima de 2,20  metros,  com  travessa  e  suporte para 

        fixação e sem  pontas  de lança, portões para saídas de 

        emergência, de no mínimo 4,40 metros de largura         

 00024  GRID DE ALUMÍNIO BOX TRUSS - Marca.: SERVIÇO        METRO                80.00            29,000         2.320,00 

        Peças de Q30 em alumínio para montagem de estruturas    

 00025  GRID DE ALUMÍNIO BOX TRUSS: Peças de Q50 em alumín  METRO                80.00            49,000         3.920,00 

        io para montagem de estruturas - Marca.: SERVIÇO   

 00027  PORTICO EM GRID DE ALUMINIO BOX TRUSS Medindo 6 de  UNIDADE               2.00           999,000         1.998,00 

        altura por 8 de largura - Marca.: SERVIÇO         

        ( 01 DIA ) PORTICO EM GRID DE ALUMINIO BOX TRUSS: Peças 

        de Q30 em alumínio para montagem de estruturas. Medindo 

        6 de altura por 8 de largura.                           

 00029  BACKDROP EM GRID DE ALUMINIO BOX TRUSS - - Marca.:  UNIDADE               4.00           490,000         1.960,00 

        SERVIÇO                                           

        (01 DIA) BACKDROP  EM GRID DE ALUMINIO BOX TRUSS: Peças 

        de Q30 em  alumínio  para  montagem  de  estruturas. Em 

        formato quadrado medindo   2   de   altura   por  3  de 

        comprimento.                                            

 00030  CAMARIM PALCO BACKSTAGE 5x4m - Marca.: SERVIÇO      DIA                   1.00         3.840,000         3.840,00 

        acoplado ao palco principal com piso de 20mý, regulável 

        até 2,20m de altura com cobertura e barras de contenção 

        em toda lateral do camarote. Piso: tablado com forração 



 

 

        em chapa de   compensado   de  17mm,  medindo  h:0,10cm 

        largura: 1m e  comprimento  2m,  ar  condicionado (tipo 

        central) de, no  mínimo,  12  BTU  Sofás  de  03  e  02 

        lugares, 12 cadeiras plásticas e frigobar.              

 00031  Túnel 18mx50m - Marca.: SERVIÇO                     DIA                   1.00        38.300,000        38.300,00 

        Estrutura geodésica no  formato  de  arco  de arco tipo 

        túnel medindo 18 metros de frente (BOCA) 9,00 metros de 

        altura e 50  metros  de comprimento com módulos de 4,30 

        metros, construído inteiramente   em   alumínio   (Liga 

        estrutural) treliças confeccionada  apropriada em arcos 

        travados entre si   por   longarinas  e  contraventada, 

        cobertura em lona  na cor branca duas face ANTI-CHAMA E 

        ANTI-FUNGO, estrutura fixada ao piso por meio sapata de 

        aço especial tipo  aço carbono, fixado por parafusos de 

        sextavados rosca parcial A-325 ? 5/8?? ou estaca longa, 

        toda a estrutura deve ser contraventada em cabos de aço 

        de sustentação n  o formato de X e estalada ao solo por 

        ponteira do tipo  estaca asa, cabo de aço e esticadores 

        oferecendo rigidez e      estabilidade,     aterramento 

        exclusivo para estrutura com 3 varas de cobre de 5/8??, 

        com 1,5m cada  posicionado no formato delta devidamente 

        conectado ao cabo  de  cobre  como  diâmetro de 30mm de 

        acordo com a  NBR  5410 Norma Brasileira de instalações 

        elétricas de Baixa tensão.                              

 00036  Tendas piramidal 10mx10m, com fechamento de fundo   UNIDADE              10.00         1.485,000        14.850,00 

        e laterais - Marca.: SERVIÇO                       

        ( 01 DIA  ) Tendas piramidal 10mx10m, com fechamento de 

        fundo e laterais   composta   em   estrutura   metálica 

        reforçada chapa 14  com montagem individual ou agregada 

        com formação de  pavilhões,  pilares de sustentação 3 m 

        de altura na chapa14 com perfil de 60x60m, com 3 metros 

        de altura, calhada   em   cúpulas,  lona  vinílica  com 

        tratamento especial e revestimento sintético, black out 

        (retenção de luz  solar), anti-mofo, anti uv, anti iv e 

        auto extinguível, estrutura  metálica  trilaçada e 100% 

        galvanizada a fogo conjunto de hastes.                  

 00039  Gerador de energia de 180 KVA - Marca.: SERVIÇO     DIA                   2.00         2.420,000         4.840,00 

        Estrutura Física Base  aberta  para  instalação em sala 

        abrigada. Carenagem Silenciada  SL 75dB(A) +/- 3dB(A) @ 

        7 metros. Carenagem  Super  Silenciada  SS  75dB(A) +/- 

        3dB(A) @ 1,5   metros.   Container  20'  Silenciada  SL 

        75dB(A) +/- 3dB(A)  @  7  metros. Motor Diesel: Injeção 

        direta, motor 4  tempos, 3, 4, 5 e 6 cilindros em linha 

        ou 8 cilindros  em V Gerador: WEG, Síncrono, trifásico, 

        60 HZ, fator  de  potência  0,80,  tipo  brushless, com 

        regulador de tensão  incorporado.  Módulos:  DEEP  SEA, 

        DEIF ou COMAP.   Automação:   Manual,   Automático   de 

        Transferência Aberta, Automático    de    Transferência 

        Fechada, Usina e  Usina  em  Rampa. Tensões: 220/127V - 

        380/220V - 440/254V  -  480/277V  Acessórios: Atenuação 

        acústica para salas  em  75dB(A) @ 7 metros / 75db(A) @ 

        1,5m / 65dB(A) @ 1,5m +/- 3dB(A). Tanque de combustível 

        para 150, 300,   600  e  1200  litros.  Tanque  externo 

        metálicos de combustível para 1000, 3000, 5000 ou 10000 

        litros. Baterias com  cabos  e terminais. Amortecedores 

        de vibração. Silencioso   Standard.  Manuais  Técnicos. 

        Base com bacia de contenção integrada (Equipamentos com 

        SL e SS).  Sistema de Içamento fixado na base reforçada 

        integrada à carenagem,  com  degraus  de acesso ao teto 

        (Equipamentos com SL    e    SS).   Manuais   Técnicos. 

        Transferência em caixa     separada.     Sistema     de 

        Transferência de carga em Rampa (STR). DAFFE.           

 00040  Gerador de energia de 260 KVA - Marca.: SERVIÇO     DIA                   2.00         2.940,000         5.880,00 

        Gerador de energia  de  260 KVA - Estrutura Física Base 

        aberta para instalação   em  sala  abrigada.  Carenagem 

        Silenciada SL 75dB(A)  +/- 3dB(A) @ 7 metros. Carenagem 

        Super Silenciada SS  75dB(A)  +/-  3dB(A) @ 1,5 metros. 

        Container 20' Silenciada  SL  75dB(A)  +/-  3dB(A)  @ 7 

        metros. Motor Diesel:  Injeção  direta, motor 4 tempos, 

        3, 4, 5  e  6  cilindros  em  linha ou 8 cilindros em V 

        Gerador: WEG, Síncrono,  trifásico,  60  HZ,  fator  de 

        potência 0,80, tipo  brushless, com regulador de tensão 

        incorporado. Módulos: DEEP    SEA,   DEIF   ou   COMAP. 

        Automação: Manual, Automático  de Transferência Aberta, 

        Automático de Transferência  Fechada,  Usina e Usina em 

        Rampa. Tensões: 220/127V   -   380/220V  -  440/254V  - 

        480/277V Acessórios: Atenuação  acústica  para salas em 

        75dB(A) @ 7  metros  /  75db(A) @ 1,5m / 65dB(A) @ 1,5m 

        +/- 3dB(A). Tanque  de combustível para 150, 300, 600 e 

        1200 litros.Tanque externo   metálicos  de  combustível 

        para 1000, 3000,  5000  ou  10000  litros. Baterias com 

        cabos e terminais     .Amortecedores    de    vibração. 

        Silencioso Standard. Manuais  Técnicos.  Base com bacia 

        de contenção integrada  (Equipamentos  com  SL  e  SS). 

        Sistema de Içamento  fixado na base reforçada integrada 

        à carenagem, com    degraus    de    acesso   ao   teto 



 

 

        (Equipamentos com SL    e    SS).   Manuais   Técnicos. 

        Transferência em caixa     separada.     Sistema     de 

        Transferência de carga em Rampa (STR). DAFFE            

 00041  CLIMATIZADOR de pouco ruído (de 55 a 64 decibéis d  DIA                   5.00           593,000         2.965,00 

        e volume máximo) - Marca.: SERVIÇO                 

        CLIMATIZADOR de pouco  ruído  (de  55  a 64 decibéis de 

        volume máximo), movimentação de 4500m3/h, com regulagem 

        de intensidade do  vento,  com potência (do motor 1 1/4 

        CV - baixa 1600 RPM - Potencia: 180 watts e Motor 2 1/5 

        CV alta 3500  RPA  - Potencia: 150 watts para ambientes 

        internos e externos.                                    

 00046  Show Pirotécnico - multicolorido com no minimo 05   UNIDADE               1.00         5.100,000         5.100,00 

        minutos - Marca.: SERVIÇO                          

        Show Pirotécnico. Execução  de  01  (um)  espetáculo de 

        show pirotécnico, multicolorido   com   no   mínimo  05 

        (cinco) minutos, com fornecimento de todo material para 

        realização do espetáculo,  como  também, mão de obra de 

        montagem, desmontagem, execução  e  rescaldo  do  show. 

        Material para o  Show  Pirotécnico:  a) 25 Bombas de 03 

        Polegadas b) 25  Bombas de 04 Polegadas c) 10 Bombas de 

        05 Polegadas d) 10 Bombas de 06 Polegadas e) 100 Bombas 

        de 2 « Polegadas f) 02 Cakes de 30t 1 « Polegadas g) 02 

        Cakes de 100t  1  «  Polegadas  h)  02  Girândolas 2000 

        Coloridos i) 01 Cakes de 130t 1 « polegadas j) 02 Cakes 

        50 tubos k) 600 Candelas Romanas l) 01 Cake de 660t 1 « 

        polegadas m) 01  Cakes  de  300t  1  «  Polegadas n) 02 

        Girândolas 2000 tiros  Especificações das Bombas de 03, 

        04, 05 e  06  Polegadas:  a)  Sistema de disparo: Rádio 

        Controlado b) Diâmetro   do   Produto:   80  metros  c) 

        Quantidade de cada  efeito:  30  efeitos  e 30 cores d) 

        Peso do Produto:  300  a 1.900 gramas e) Efeito Sonoro: 

        sim f) Efeito  Colorido:  2  a  4  segundos  g)  Altura 

        Aproximada: Tubo de  disparo  de 60 a 1,20cm h) Nome do 

        produto: Bomba de  03  a  06  Polegadas  i)  Classe  do 

        produto D j) Trajetória (altura média): 80 a 300 Metros 

        l) Forma do  Produto: Bombas Orientais Redondas explode 

        no ar e   saídas   em  ?vaso?  m)  Tipos  de  Tubos  de 

        Lançamento: Tubos de  Papel  com Cintas de Segurança ou 

        Fiberglasses com cintas   de   segurança,   caso   seja 

        solicitado pelo Contratante  n)  Origem  dos acessórios 

        pirotécnicos: Hunan ?       China       o)       Bombas 

        impermeabilizadas, pavio a prova dágua (PVC), tubos com 

        cintas de segurança  p) Apresentação de testes químicos 

        e reais (detonações)  dos  produtos  Especificação  dos 

        Equipamentos de Disparo: a) Sistema de Rádio Controlado 

        b) 1000 Canais  de  Disparo e) Bateria Interna para uso 

        sem energia elétrica  f) Carregador Interno g) Chave de 

        Segurança h) Chave  Geral i) Chave Rotativa ? Testes j) 

        Cronômetro de Sincronização  Automático k) Envio de 150 

        ? por canal l) Iluminação Independente m) Maleta em ABS 

        de Alta Resistência   /  Alta  Resistência  a  Água  n) 

        Sinalização Sonora e Visual para Iniciador Conectado o) 

        Sinalização Sonora e Visual para Posição de Disparo. p) 

        Tempo da Sessão:  Mínimo  de  05 Minutos Ininterruptos. 

        Ficará a cargo da empresa contratada a responsabilidade 

        de obter junto  aos órgãos competentes a liberação para 

        a realização do  show  pirotécnico,  como  por exemplo: 

        Corpo de Bombeiros,  Polícia  Civil  e  outros  que  se 

        fizerem necessários. COTA  RESERVADA PARA ME E EPP, NOS 

        TERMOS DO ART   48,  INCISO  III,  DA  LEI  123/2006  E 

        ALTERAÇÕES POSTERIORES.                                 

 00047  Show Pirotécnico - multicolorido com no minimo 10   UNIDADE               1.00        10.800,000        10.800,00 

        minutos - Marca.: SERVIÇO                          

        Show Pirotécnico. Execução  de  01  (um)  espetáculo de 

        show pirotécnico, multicolorido  com no mínimo 10 (dez) 

        minutos, com fornecimento   de   todo   material   para 

        realização do espetáculo,  como  também, mão de obra de 

        montagem, desmontagem, execução  e  rescaldo  do  show. 

        Material para o  Show  Pirotécnico:  a) 50 Bombas de 03 

        Polegadas b) 50  Bombas de 04 Polegadas c) 20 Bombas de 

        05 Polegadas d) 20 Bombas de 06 Polegadas e) 200 Bombas 

        de 2 « Polegadas f) 03 Cakes de 30t 1 « Polegadas g) 04 

        Cakes de 100t  1  «  Polegadas  h)  04  Girândolas 2000 

        Coloridos i) 02 Cakes de 130t 1 « polegadas j) 04 Cakes 

        50 tubos k) 600 Candelas Romanas l) 01 Cake de 660t 1 « 

        polegadas m) 01  Cakes  de  300t  1  «  Polegadas n) 04 

        Girândolas 2000 tiros  Especificações das Bombas de 03, 

        04, 05 e  06  Polegadas:  a)  Sistema de disparo: Rádio 

        Controlado b) Diâmetro   do   Produto:   80  metros  c) 

        Quantidade de cada  efeito:  30  efeitos  e 30 cores d) 

        Peso do Produto:  300  a 1.900 gramas e) Efeito Sonoro: 

        sim f) Efeito  Colorido:  2  a  4  segundos  g)  Altura 

        Aproximada: Tubo de  disparo  de 60 a 1,20cm h) Nome do 

        produto: Bomba de  03  a  06  Polegadas  i)  Classe  do 

        produto D j) Trajetória (altura média): 80 a 300 Metros 

        l) Forma do  Produto: Bombas Orientais Redondas explode 



 

 

        no ar e   saídas   em  ?vaso?  m)  Tipos  de  Tubos  de 

        Lançamento: Tubos de  Papel  com Cintas de Segurança ou 

        Fiberglasses com cintas   de   segurança,   caso   seja 

        solicitado pelo Contratante  n)  Origem  dos acessórios 

        pirotécnicos: Hunan ?       China       o)       Bombas 

        impermeabilizadas, pavio a prova dágua (PVC), tubos com 

        cintas de segurança  p) Apresentação de testes químicos 

        e reais (detonações)  dos  produtos  Especificação  dos 

        Equipamentos de Disparo: a) Sistema de Rádio Controlado 

        b) 1000 Canais  de  Disparo e) Bateria Interna para uso 

        sem energia elétrica  f) Carregador Interno g) Chave de 

        Segurança h) Chave  Geral i) Chave Rotativa ? Testes j) 

        Cronômetro de Sincronização  Automático k) Envio de 150 

        ? por canal l) Iluminação Independente m) Maleta em ABS 

        de Alta Resistência   /  Alta  Resistência  a  Água  n) 

        Sinalização Sonora e Visual para Iniciador Conectado o) 

        Sinalização Sonora e Visual para Posição de Disparo. p) 

        Tempo da Sessão:  Mínimo  de  10 Minutos Ininterruptos. 

        Ficará a cargo da empresa contratada a responsabilidade 

        de obter junto  aos órgãos competentes a liberação para 

        a realização do  show  pirotécnico,  como  por exemplo: 

        Corpo de Bombeiros,  Polícia  Civil  e  outros  que  se 

        fizerem necessários. COTA  RESERVADA PARA ME E EPP, NOS 

        TERMOS DO ART   48,  INCISO  III,  DA  LEI  123/2006  E 

        ALTERAÇÕES POSTERIORES                                  

 00048  Show Pirotécnico - multicolorido com no minimo 20   UNIDADE               1.00        24.100,000        24.100,00 

        min. em 02 balsas flutuantes - Marca.: SERVIÇO     

        Show Pirotécnico. Execução  de  01  (um)  espetáculo de 

        show pirotécnico, multicolorido com no mínimo 20(vinte) 

        minutos, com fornecimento   de   todo   material   para 

        realização do espetáculo,  como  também, mão de obra de 

        montagem, desmontagem, execução  e  rescaldo  do  show. 

        Material para o  Show  Pirotécnico:  a) 50 Bombas de 03 

        Polegadas b) 50  Bombas de 04 Polegadas c) 20 Bombas de 

        05 Polegadas d) 20 Bombas de 06 Polegadas e) 200 Bombas 

        de 2 « Polegadas f) 03 Cakes de 30t 1 « Polegadas g) 04 

        Cakes de 100t  1  «  Polegadas  h)  04  Girândolas 2000 

        Coloridos i) 02 Cakes de 130t 1 « polegadas j) 04 Cakes 

        50 tubos k) 600 Candelas Romanas l) 01 Cake de 660t 1 « 

        polegadas m) 01  Cakes  de  300t  1  «  Polegadas n) 04 

        Girândolas 2000 tiros  Especificações das Bombas de 03, 

        04, 05 e  06  Polegadas:  a)  Sistema de disparo: Rádio 

        Controlado b) Diâmetro   do   Produto:   80  metros  c) 

        Quantidade de cada  efeito:  30  efeitos  e 30 cores d) 

        Peso do Produto:  300  a 1.900 gramas e) Efeito Sonoro: 

        sim f) Efeito  Colorido:  2  a  4  segundos  g)  Altura 

        Aproximada: Tubo de  disparo  de 60 a 1,20cm h) Nome do 

        produto: Bomba de  03  a  06  Polegadas  i)  Classe  do 

        produto D j) Trajetória (altura média): 80 a 300 Metros 

        l) Forma do  Produto: Bombas Orientais Redondas explode 

        no ar e   saídas   em  ?vaso?  m)  Tipos  de  Tubos  de 

        Lançamento: Tubos de  Papel  com Cintas de Segurança ou 

        Fiberglasses com cintas   de   segurança,   caso   seja 

        solicitado pelo Contratante  n)  Origem  dos acessórios 

        pirotécnicos: Hunan ?       China       o)       Bombas 

        impermeabilizadas, pavio a prova dágua (PVC), tubos com 

        cintas de segurança  p) Apresentação de testes químicos 

        e reais (detonações)  dos  produtos  Especificação  dos 

        Equipamentos de Disparo: a) Sistema de Rádio Controlado 

        b) 1000 Canais  de  Disparo e) Bateria Interna para uso 

        sem energia elétrica  f) Carregador Interno g) Chave de 

        Segurança h) Chave  Geral i) Chave Rotativa ? Testes j) 

        Cronômetro de Sincronização  Automático k) Envio de 150 

        ? por canal l) Iluminação Independente m) Maleta em ABS 

        de Alta Resistência   /  Alta  Resistência  a  Água  n) 

        Sinalização Sonora e Visual para Iniciador Conectado o) 

        Sinalização Sonora e Visual para Posição de Disparo. p) 

        Tempo da Sessão:  Mínimo  de  10 Minutos Ininterruptos. 

        Ficará a cargo da empresa contratada a responsabilidade 

        de obter junto  aos órgãos competentes a liberação para 

        a realização do  show  pirotécnico,  como  por exemplo: 

        Corpo de Bombeiros,  Polícia  Civil  e  outros  que  se 

        fizerem necessários. COTA  RESERVADA PARA ME E EPP, NOS 

        TERMOS DO ART   48,  INCISO  III,  DA  LEI  123/2006  E 

        ALTERAÇÕES POSTERIORES.                                 

 00049  Show pirotécnico -multicolorido com no min. 15 min  UNIDADE               1.00        17.300,000        17.300,00 

        utos - execução 02 espetaculos - Marca.: SERVIÇO   

        Execução de 02  (dois)  espetáculo  de show pirotécnico 

        seguidos, multicolorido com   no   mínimo  15  (quinze) 

        minutos em balsa  flutuante,  com  fornecimento de todo 

        material para realização  do  espetáculo,  como também, 

        mão de obra   de   montagem,  desmontagem,  execução  e 

        rescaldo do show.  BALSA: 02 ? Balsa flutuante marítima 

        (com rebocador) com  as  medidas  mínimas  de 100 mý de 

        convés (área útil) com capacidade mínima de carga de 04 

        toneladas e permissão   para   navegação   costeira   e 



 

 

        registro na autoridade  portuária.  (Deverá  contar com 

        uma equipe mínima  de  01  Piloto,  01  mecânico  e  02 

        marinheiros cada balsa).   MATERIAL:  Na  Balsa  deverá 

        estar os seguintes materiais (quantidades mínimas) para 

        o Show Pirotécnico:  450  -  Bomba mista de 3 Polegadas 

        275 - Bomba mista de 4 Polegadas 300 - Bomba mista de 5 

        Polegadas 225 -  Bomba mista de 6 Polegadas 200 - Bomba 

        mista de 7  Polegadas  040 - Bomba mista de 8 Polegadas 

        030 - Bomba  mista  de  10  Polegadas 009 - Torta de 25 

        tubos de 1,5  Polegadas  009 - Torta de 50 tubos de 1,5 

        Polegadas 009 - Torta de 100 tubos de 1,5 Polegadas 009 

        - Torta de  06 tubos de 2,0 Polegadas 009 - Torta de 12 

        tubos de 2,0  Polegadas  009 - Torta de 25 tubos de 2,0 

        Polegadas 009 -  Torta de 12 tubos de 3,0 Polegadas 009 

        - Torta de  09 tubos de 4,0 Polegadas 021 - Torta de 25 

        tubos de 3/4  de  polegadas  021 - Torta de 64 tubos de 

        3/4 de polegadas  021  -  Torta  de 100 tubos de 3/4 de 

        polegadas 030 -   Torta   Crossete  (30  tubos  de  1,5 

        polegadas) 020 - Girândola de 468 tiros 024 - Girândola 

        de 06 tubos  3,0 polegadas 090 - Foguete de 3/4 bouquet 

        de cores 090  -  Foguete  de 3/4 apito 090 - Foguete de 

        3/4 cracker 090  -  Foguete  de 3/4 rabo de pavão 040 - 

        Foguete de 1,5  Polegadas, luzes maravilhosas / show de 

        luzes 075 -  Foguete  1,5  Polegadas,  peixinho  045  - 

        Foguete 1,5 Polegadas,   super  rabo  de  pavão  045  - 

        Foguete 1,5 Polegadas,  vaso  colorido.  Obs. Detonação 

        eletrônica com os seguintes sistemas: Mega Fire ou Fire 

        One. Show Pirotécnico.  Execução  de 01 (um) espetáculo 

        de show pirotécnico,   multicolorido   com   no  mínimo 

        20(vinte) minutos, com  fornecimento  de  todo material 

        para realização do espetáculo, como também, mão de obra 

        de montagem, desmontagem,  execução e rescaldo do show. 

        Material para o  Show  Pirotécnico:  a) 50 Bombas de 03 

        Polegadas b) 50  Bombas de 04 Polegadas c) 20 Bombas de 

        05 Polegadas d) 20 Bombas de 06 Polegadas e) 200 Bombas 

        de 2 « Polegadas f) 03 Cakes de 30t 1 « Polegadas g) 04 

        Cakes de 100t  1  «  Polegadas  h)  04  Girândolas 2000 

        Coloridos i) 02 Cakes de 130t 1 « polegadas j) 04 Cakes 

        50 tubos k) 600 Candelas Romanas l) 01 Cake de 660t 1 « 

        polegadas m) 01  Cakes  de  300t  1  «  Polegadas n) 04 

        Girândolas 2000 tiros  Especificações das Bombas de 03, 

        04, 05 e  06  Polegadas:  a)  Sistema de disparo: Rádio 

        Controlado b) Diâmetro   do   Produto:   80  metros  c) 

        Quantidade de cada  efeito:  30  efeitos  e 30 cores d) 

        Peso do Produto:  300  a 1.900 gramas e) Efeito Sonoro: 

        sim f) Efeito  Colorido:  2  a  4  segundos  g)  Altura 

        Aproximada: Tubo de  disparo  de 60 a 1,20cm h) Nome do 

        produto: Bomba de  03  a  06  Polegadas  i)  Classe  do 

        produto D j) Trajetória (altura média): 80 a 300 Metros 

        l) Forma do  Produto: Bombas Orientais Redondas explode 

        no ar e   saídas   em  ?vaso?  m)  Tipos  de  Tubos  de 

        Lançamento: Tubos de  Papel  com Cintas de Segurança ou 

        Fiberglasses com cintas   de   segurança,   caso   seja 

        solicitado pelo Contratante  n)  Origem  dos acessórios 

        pirotécnicos: Hunan ?       China       o)       Bombas 

        impermeabilizadas, pavio a prova dágua (PVC), tubos com 

        cintas de segurança  p) Apresentação de testes químicos 

        e reais (detonações)  dos  produtos  Especificação  dos 

        Equipamentos de Disparo: a) Sistema de Rádio Controlado 

        b) 1000 Canais  de  Disparo e) Bateria Interna para uso 

        sem energia elétrica  f) Carregador Interno g) Chave de 

        Segurança h) Chave  Geral i) Chave Rotativa ? Testes j) 

        Cronômetro de Sincronização  Automático k) Envio de 150 

        ? por canal l) Iluminação Independente m) Maleta em ABS 

        de Alta Resistência   /  Alta  Resistência  a  Água  n) 

        Sinalização Sonora e Visual para Iniciador Conectado o) 

        Sinalização Sonora e Visual para Posição de Disparo. p) 

        Tempo da Sessão:  Mínimo  de  10 Minutos Ininterruptos. 

        Ficará a cargo da empresa contratada a responsabilidade 

        de obter junto  aos órgãos competentes a liberação para 

        a realização do  show  pirotécnico,  como  por exemplo: 

        Corpo de Bombeiros,  Polícia  Civil  e  outros  que  se 

        fizerem necessários. COTA  RESERVADA PARA ME E EPP, NOS 

        TERMOS DO ART   48,  INCISO  III,  DA  LEI  123/2006  E 

        ALTERAÇÕES POSTERIORES.                                 

 00051  LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO MEDINDO 2,30MT ALTURA,  UNIDADE              20.00           279,000         5.580,00 

        120, DE LARGURA, 1,20MT - Marca.: SERVIÇO         

        01(UM) DIA Especificação:  LOCAÇÃO  DE BANHEIRO QUÍMICO 

        MEDINDO 2,30MT ALTURA,   120,  DE  LARGURA,  1,20MT  DE 

        COMPRIMENTO, TANQUE COM  CAPACIDADE  DE  227  LT,  PESO 

        TOTAL 75KG.                                             

 

                                                                                           VALOR TOTAL R$      432.642,00 

  

 



 

 

 

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não 

estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de 

Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou 

indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do 

registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o  

compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na 

íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo 

descumprimento de quaisquer de suas cláusulas. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública 

Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde 

que devidamente comprovada a vantagem. 

 

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem 

fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão 

Gerenciador, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, 

obedecida à ordem de classificação. 

Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão, desde que 

este fornecimento não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o 

Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes. 

Parágrafo terceiro: As aquisições ou contratações adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão 

exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de 

Preços. 

Parágrafo quarto: O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na 

totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão 

Gerenciador e Órgão Participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem. 

Parágrafo quinto: Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo 

fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada  a ampla defesa e o 

contraditório,  de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em 

relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.  

 

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

 

O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de acordo com as especificações 

contida na ordem de compra, não podendo ultrapassar o prazo de 15 (quinze) dias da expedição da mesma. 

 

Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no item 27 do 

Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

 

O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos acompanhados da fatura (nota fiscal), 

discriminada de acordo com a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais 

por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela 



 

 

empresa com discriminação dos bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e 

encaminhada à administração da entidade contratante para fins liquidação. 

 

Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de ordem 

bancária ou cheque nominativo, o qual ocorrerá até 30 (trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos 

materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas. 

Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais" antes do pagamento a ser efetuado ao 

FORNECEDOR, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições exigidas na 

contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio. 

Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito 

existente na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente 

existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário. 

Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 

concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida pela 

contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, 

mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 

EM=I x N x VP 

 

Onde: 

 

EM= Encargos Moratórios 

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento. 

VP = Valor da parcela pertinente a ser paga; 

TX = percentual da Taxa anual = 6% 

I = Índice de compensação financeira, assim apurado: 

 

I = (TX/100) _ I=(6/100) _ I=0,00016438 

          365                365 

 

A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

 

A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem. 

 

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que 

a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

 

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial para Registro de Preços n° 

PP9/2021-045PMI, a Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às 

fornecedoras as seguintes sanções: 

 

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra-recibo do 

representante legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante 

apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração; 

II - multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações 



 

 

estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no 

prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente; 

III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do material não entregues, no caso de inexecução total ou 

parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação 

oficial, sem embargo. de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução 

parcial ou total do contrato. 

 

Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de 

até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 

a penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 

deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o 

retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto 

pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser 

aplicadas juntamente com as dos incisos “II” e “III”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 

processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 

responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela 

Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da 

entidade contratante, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual 

período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

 

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 

8.666/1993. 

 

Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados 

no mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados. 

Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior 

ao preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de 

preços e sua adequação ao praticado pelo mercado. 

Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido. 

Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, 

visando igual oportunidade de negociação. 

Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, 

mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá: 

 

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade 

dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento; 

II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação. 

 

Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de 

Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.  

 

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 



 

 

 

O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações 

técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante 

designado pela contratante. 

 

 

Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser 

entregues no endereço constante na ordem de compra, acompanhados das respectivas notas fiscais; 

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma: 

 

I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material 

com as especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e especificações técnicas. 

II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua consequente 

aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) 

dias úteis após o recebimento provisório. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo 

específico, assegurado o contraditório e ampla defesa: 

 

A pedido, quando: 

 

- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior; 

- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de 

mercado dos insumos que compõem o custo do material. 

 

Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando: 

 

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; 

- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório; 

- por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas; 

- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 

- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de 

Preços; 

- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de 

Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes. 

 

Automaticamente: 

 

- por decurso de prazo de vigência da Ata; 

- quando não restarem fornecedores registrados; 

Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de 

Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS 

ORDENS DE COMPRA 

 



 

 

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela 

contratante. 

 

Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, 

será igualmente autorizada pelo órgão requisitante. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

 

O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, 

quantitativos superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até 25% (vinte e cinco 

por cento) de acordo com o § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93. 

 

Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e 

na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata. 

Parágrafo Segundo: A supressão dos materiais registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial, a critério 

da Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO 

 

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de 

Preços, constam do Encarte, que se constitui em anexo à presente Ata de Registro de Preços. 

 

Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) 

meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

 

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem prejuízo 

das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato: 

 

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a 

efetiva entrega dos materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo; 

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal 

especialmente designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº  PP9/2021-045PMI e as 

propostas das empresas classificada. 

 

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições 

constantes das Leis nºs 8.666/93 e 10.520/2002  e demais normas aplicáveis. 

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição 

indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante. 

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas 



 

 

administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de ITUPIRANGA, com exclusão de 

qualquer outro. 

 

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e 

forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem. 

 

 

 

 ITUPIRANGA-PA, 09 de Novembro de 2021 

 

 
 
 

 

MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA 

C.N.P.J.  nº  05.077.102/0001-29 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

 

M C CONCEICAO COMERCIO E SERVICOS ME 

C.N.P.J. nº 18.490.611/0001-20 

CONTRATADO 

     

                                                                             

  

                                                                                

LISNANE S LIMA - ME 

C.N.P.J. nº 02.933.210/0001-68 

CONTRATADO 

                                                                                 

 

 

                                                                                 

E A RIBEIRO EVENTOS EIRELI 

C.N.P.J. nº 32.876.606/0001-81 

CONTRATADO 

  

 

                                                                                

                                                                                 

G M FEITOSA EIRELI 

C.N.P.J. nº 41.245.509/0001-81 

CONTRATADO 
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