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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 20200014 

 
 

Processo nº 9/2019-044 PMVN 
Pregão Eletrônico SRP nº 044/2019  
Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Desporto e Lazer 
UASG: 456127 
 
O Município de Vigia de Nazaré, através da Prefeitura Municipal, com sede na Rua Boulevard Melo 
Palheta, Praça da Independência, s/n – Centro – Vigia de Nazaré/PA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
05.351.606/0001-95, neste ato representada pela Prefeita Municipal Srª. Camille Macedo Paiva de 
Vasconcelos, considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão, na forma 
Eletrônica, para registro de preços nº 044/2019, publicada no DOU de 30/12/2020, RESOLVE 
registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a 
classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), 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, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as 
disposições a seguir: 
 
1.    DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de 
serviços de LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO COM 
EFEITOS, SONORIZAÇÃO, PALCO E TRIO ELÉTRICO, PARA ATENDER A REALIZAÇÃO DOS 
ENENTOS E COMEMORAÇÕES QUE OCORRERÃO NO MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ-PA, 
em cronograma fornecido pela Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Desporto e Lazer, 
especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de Referência, anexo I do Edital do Pregão Eletrônico SRP 
nº 044-2019, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, 
independentemente de transcrição. 
 
2.    DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1. Os preços registrados, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as 
demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  

 
Empresa: B R  FERNANDES  EIRELI-EPP;  C.N.P.J.  nº  23.190.681/0001-01,  estabelecida  à  Rua  Tapajós, 100 Galpão 
77, Coqueiro, Ananindeua PA, (91)  99207-2059, representada neste ato pelo Sr(a). BLENA RODRIGUES FERNANDES, 
C.P.F. nº 685.744.282-72, R.G. nº 3658370 PC PA.                                                                                                                   
  
ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES               UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL 
001  Montagem de piso elevado com 140mm de altura   UNIDADE             7.000                             2,00               14.000,00 
        Montagem de piso  elevado  com  140mm  de  altura: piso 
        elevado em estrutura  de alumínio, no sistema alumiplac 
        ou similar, formado  por  travessa  de  50mm  x  960mm, 
        perfil u de 50mm x 960mm, macacos de canto, de lateral, 
        e de centro   com   rosca  para  ajuste  fino  sobre  a 
        estrutura de alumínio  placas  em  compensado  fenólico 
        ante derrapante nas  dimensões  de  1.000mm  x 1.000mm. 
        (Unidade de Referência: Metro quadrado)                             
002  MONTAGEM DE PALCO COBERTO 12,00M X 08,00M    UNIDADE         25                    3.000,00               75.000,00 
        PALCO COBERTO EM ESTUTURA TUBULAR METÁLICA COM PISOS EM 
        COMPENSADO FENÓLICO ANTE  DERRAPANTE ESPESSURA DE 18MM, 
        ESTRUTURADOS E FIXADOS   EM   PERFIS  METÁLICOS  SEM  A 
        ULTILIZAÇÃO DE PREGOS.  AS  BASES  SERÃO MONTADAS SOBRE 
        SAPATAS AJUSTÁVEIS EM  FUSOS  METÁLICOS  COM  ESPESSURA 
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        MÍNIMMA DE 1  û/4".  COBERTURA  EM  LONA VINÍLICA SOBRE 
        TENDA EM ESTRUTURA   TUBULAR  METÁLICA  GALVANIZADA  OU 
        ALUMÍNIO, COM GRAMATURA  MÍNIMA  DE  550G/M2  E  FILTRO 
        SOLAR. DEVERÁ TER AINDA ESCADA DE ASCESSO E ATERRAMENTO 
        EM SEIS PONTOS COM 3 VARAS DE COBRE 5/8" COM 1,5M CADA, 
        POSICIONADAS NO FORMATO DELTA , DEVIDAMENTE CONECTADO A 
        UM CABO DE COBRE COM DIÂMETRO DE 30MM DE ACORDO COM NBR 
        5410 (NORMA BRASILEIRA  DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA 
        TENSÃO). DEVE SER   APRESENTADO  O  HABITE-SE. Diária=24 
        horas.                                                  
 003  MONTAGEM DE PALCO COBERTO 9,00M X 06,00M            UNIDADE              26              2.000,00         52.000,00 
        Montagem de palco coberto 9,00m x 06,00m: palco coberto 
        em estrutura tubular  metálica  com pisos em compensado 
        fenólico ante derrapante     espessura     de     18mm, 
        estruturados e fixados   em   perfis  metálicos  sem  a 
        utilização de pregos.  As  bases  serão  montadas sobre 
        sapatas ajustáveis em  fusos  metálicos  com  espessura 
        mínima de 11/4". Cobertura em lona vinílica sobre tenda 
        em estrutura tubular  metálica galvanizada ou alumínio, 
        com gramatura mínima  de 550g/m2 e filtro solar. Deverá 
        ter ainda escada de acesso e aterramento em seis pontos 
        com 3 varas  de cobre 5/8", com 1,5m cada, posicionadas 
        no formato delta,  devidamente  conectado  a um cabo de 
        cobre com diâmetro  de  30mm  de  acordo com a NBR 5410 
        (norma brasileira de   instalação   elétrica  de  baixa 
        tensão). Deve ser  apresentado o habite-se. (Unidade de 
        Referência: Diária).                                    
004  MONTAGEM DE PALCO COBERTO 7,00M X 06,00M         UNIDADE               30               2.000,00           60.000,00 
        Montagem de palco coberto 7,00m x 06,00m: palco coberto 
        em estrutura tubular  metálica  com pisos em compensado 
        fenólico ante derrapante     espessura     de     18mm, 
        estruturados e fixados    em   perfis   metálicos   sem 
        utilização de pregos.  As  bases  serão  montadas sobre 
        sapatas ajustáveis em  fusos  metálicos  com  espessura 
        mínima de 11/4". Cobertura em lona vinílica sobre tenda 
        em estrutura tubular metálica galvanizada ou alumínios, 
        com gramatura mínima  de 550g/m2 e filtro solar. Deverá 
        ter ainda escada de acesso e aterramento em dois pontos 
        com 3 varas de cobre 5/8", com 1,5 cada, 2 posicionadas 
        no formato delta,  devidamente  conectado  a um cabo de 
        cobre com diâmetro  de  30mm  de  acordo  com  NBR 5410 
        (norma brasileira de   instalação  elétricas  de  baixa 
        tensão). Deve ser  apresentado o habite-se. (Unidade de 
        Referência: Diária).                                    
005  MONTAGEM DE PALCO COBERTO 6,00M X 05,00M        UNIDADE                25               1.000,00           25.000,00 
        Montagem de palco coberto 6,00m x 05,00m: palco coberto 
        em estrutura tubular  metálica  com pisos em compensado 
        fenólico ante derrapante     espessura     de     18mm, 
        estruturados e fixados   em   perfis  metálicos  sem  a 
        utilização de pregos.  As  bases  serão  montadas sobre 
        sapatas ajustáveis em  fusos  metálicos  com  espessura 
        mínima de 11/4". Cobertura em lona vinílica sobre tenda 
        em estrutura tubular  metálica galvanizada ou alumínio, 
        com gramatura mínima  de 550g/m2 e filtro solar. Deverá 
        ter ainda escada de acesso e aterramento em seis pontos 
        com 3 varas  de cobre 5/8", com 1,5m cada, posicionadas 
        no formato delta,  devidamente  conectado  a um cabo de 
        cobre com diâmetro  de  30mm  de  acordo com a NBR 5410 
        (norma brasileira de   instalação   elétrica  de  baixa 
        tensão). Deve ser  apresentado o habite-se. (Unidade de 
        Referência: Diária)                                     
006  MONTAGEM DE PRATICÁVEIS MODULADOS                  UNIDADE                 80                 200,00            16.000,00 
        Montagem de praticáveis    modulados:    em   estrutura 
        metálica com pisos    em   compensado   fenólico   ante 
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        derrapante com 18mm   de   espessura,   modulados   nas 
        dimensões 2,00 x  1,00  metros,  com  altura  regulável 
        variáveis de 200mm  à  1.500mm.  Os praticáveis deverão 
        ter sistema de  atracação  de  modo  a  que  os módulos 
        formem uma estrutura   única   e  segura.  (Unidade  de 
        Referência: Diária) 
007  MONTAGEM DE CERCA MODULADA DE ISOLAMENTO.  UNIDADE               650                15,00               9.750,00 
        Montagem de cerca   modulada   de   isolamento:   cerca 
        modulada de isolante   em  estrutura  tubular  metálica 
        modulada nas dimensões de 1,00, ou de 2,00, ou de 3m de 
        comprimento de 1,10  metro  de  altura,  executadas com 
        tubos com espessura   mínima  de  2,65mm.  As  divisões 
        internas de fechamento  das cercas poderão ser em tubos 
        ou barras metálicas,     não    podendo    proporcionar 
        espaçamentos maior que  15  centímetros  entre  elas de 
        modo a não  causar  acidentes com crianças. As ligações 
        entre cercas deverão  ser  um  sistema  de  encaixe que 
        garanta a continuidade   e   estabilidade   de   linha, 
        permitindo a transferência  e  distribuição  de  cargas 
        entre elas. Unidade de Referência: Metro)               
008  MONTAGEM DE COBERTURA EM TENDA COM LONA      UNIDADE              75                300,00             22.500,00 
        VINÍLICA 4,00M X 4,00M                                       
        Montagem de cerca   modulada   de   isolamento:   cerca 
        modulada de isolante   em  estrutura  tubular  metálica 
        modulada nas dimensões de 1,00, ou de 2,00, ou de 3m de 
        comprimento de 1,10  metro  de  altura,  executadas com 
        tubos com espessura   mínima  de  2,65mm.  As  divisões 
        internas de fechamento  das cercas poderão ser em tubos 
        ou barras metálicas,     não    podendo    proporcionar 
        espaçamentos maior que  15  centímetros  entre  elas de 
        modo a não  causar  acidentes com crianças. As ligações 
        entre cercas deverão  ser  um  sistema  de  encaixe que 
        garanta a continuidade   e   estabilidade   de   linha, 
        permitindo a transferência  e  distribuição  de  cargas 
        entre elas. Unidade de Referência: Metro)               
009  MONTAGEM DE COBERTURA EM TENDA COM LONA    UNIDADE                60                400,00             24.000,00 
       VINÍLICA 6,00M X 6,00M                                       
        Montagem de cobertura  em tenda com lona vinílica 6,00m 
        x 6,00m: cobertura  em  tenda  com  lona vinílica sobre 
        tenda em estrutura    tubular   metálica   galvanizada, 
        devendo a lona ter gramatura mínima de 700g/m2 e filtro 
        solar. Deverá ser   montada  sobre  pilares  com  tubos 
        galvanizados de diâmetro   mínimo   de  11/2  polegadas 
        (48,30mm), contra ventados    em    tubos    metálicos, 
        devidamente estaiados no  solo ou em outra estrutura de 
        apoio através de  cabos de aço. (Unidade de Referência: 
        Diária)                                                 
010  MONTAGEM DE COBERTURA EM TENDA COM LONA     UNIDADE                55             1.000,00            55.000,00 
        VINÍLICA 10,00M X 10,00M                                     
        Montagem de cobertura em tenda com lona vinílica 10,00m 
        x 10,00m: cobertura  em  tenda  com lona vinílica sobre 
        tenda em estrutura    tubular   metálica   galvanizada, 
        devendo a lona ter gramatura mínima de 700g/m2 e filtro 
        solar. Deverá ser   montada  sobre  pilares  com  tubos 
        galvanizados de diâmetro  mínimo  de  1  1/2  polegadas 
        (48,30mm), contra ventados    em    tubos    metálicos, 
        devidamente estaiados no  solo  ou  em  cabos  de  aço. 
        (Unidade de Referência: Diária) 
011  PLATAFORMA PRATICÁVEL COM COBERTURA,             UNIDADE                50                350,00             17.500,00 
        PARA FILMAGEM     1,5 M                                             
        Plataforma praticável com  cobertura, para filmagem 1,5 
        m de altura,  e  tablado  de  1,20m x 1,20m (Unidade de 
        Referência: Diária)                                     
012  MONTAGEM DE CAMARIM CLIMATIZADO.                        UNIDADE                    150              180,00        27.000,00 
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        Montagem de camarim  climatizado:  camarim  climatizado 
        com piso revestido  em  carpete  de  3mm  de espessura, 
        montada no sistema  octanorm ou similar, com paredes de 
        vedação em placas  de  fórmica dupla face e forros pelo 
        mesmo sistema. deverão    ser   previstos   pontos   de 
        iluminação, e de  energia  elétrica. Cobertura com lona 
        vinílica sobre tenda   em  estrutura  tubular  metálica 
        galvanizada, devendo a  lona  ter  gramatura  mínima de 
        700g/m2 e filtro  solar,  de  modo a proporcionar maior 
        conforto técnico no  ambiente.  (Unidade de Referência: 
        M2)                                                     
013  MONTAGEM DE BANHEIRO QUÍMICO.                                UNIDADE                   200              180,00        36.000,00 
        Montagem de banheiro   químico:   banheiro  químico  em 
        polietileno expandido, tipo  stander, com tratamento de 
        resíduos através de  produtos químicos, com manutenção, 
        limpeza e higienização  através  de  sistema  a  vácuo. 
        (Unidade de Referência: Diária)                         
014  MONTAGEM DE BANHEIRO QUÍMICO PNE.                      UNIDADE                    150             200,00          30.000,00 
        Montagem de banheiro  químico pne: banheiro químico pne 
        em polietileno expandido,  tipo stander, com tratamento 
        de resíduos através    de    produtos   químicos,   com 
        manutenção, limpeza e higienização através de sistema a 
        vácuo. Deverá sempre ser prevista a utilização conjunta 
        de banheiros para portadores de necessidades especiais. 
        (Unidade de Referência: Diária) 
015  MONTAGEM DE ESTRUTURA DE FLY 2,00M X 10,00M     UNIDADE                    50             250,00           12.500,00 
        Montagem de estrutura   de   fly  2,00m  x  10,00m:  em 
        estrutura tubular metálica,   com   pilares  com  tubos 
        galvanizados de diâmetro  mínimo  de  1  1/2  polegadas 
        (48,30mm), pintadas. (Unidade de Referência: Diária) 
016  MONTAGEM DE EFEITOS ESPECIAIS.                             UNIDADE                    150             600,00           90.000,00 
        Montagem de efeitos  especiais: 06 sky paper-máquina de 
        papel-ch. 04 lançadores  de  serpentina.  12  gerb para 
        cascata in door. (Unidade de Referência: Diária)  
017  CAMAROTE 8,00M X 6,00M                                               UNIDADE                       75           1.500,00        112.500,00 
        camarote 8x6m., estrutura  de  sustentação  de ferro ou 
        alumínio, coberto em  sua totalidade, alambrado lateral 
        e traseiro, torres e treliças de sustentação, escada de 
        acesso e piso  em  madeira com altura máxima de até 2m. 
        (Unidade de Referência: Diária)                         
018  ARQUIBANCADA.                                                               UNIDADE                    310               75,00            23.250,00 
        Arquibancada: tablado, estrutura  metálica  e  piso  em 
        madeira, medindo 14x14m,  para  apresentação de grandes 
        espetáculos, com altura   de   até   2m.   (Unidade  de 
        Referência: Diária) 
019  MONTAGEM DE CABINE DE SOM 4,00M X 3,00M           UNIDADE                      50              560,00           28.000,00 
        Montagem de cabine  de som 4,00m x 3,00m: cabine de som 
        em estrutura de   alumínio,   no  sistema  octanorm  ou 
        similar coberta em   lona   vinílica   sobre  tenda  em 
        estrutura tubular metálica  galvanizada, devendo a lona 
        ter gramatura mínima de 700g/m2 e filtro solar, de modo 
        a proporcionar maior   conforto  térmico  no  ambiente. 
        (Unidade de Referência: Diária)                                                             
020  MONTAGEM DE CABINE DE SOM 3,00M X 2,00M          UNIDADE                        50            400,00            20.000,00 
        Montagem de cabine  de som 3,00m x 2,00m: cabine de som 
        em estrutura de   alumínio,   no  sistema  octanorm  ou 
        similar coberta em   lona   vinílica   sobre  tenda  em 
        estrutura tubular metálica  galvanizada, devendo a lona 
        ter gramatura mínima de 700g/mý e filtro solar, de modo 
        a proporcionar maior   conforto  térmico  no  ambiente. 
        (Unidade de Referência: Diária)                         
032  MONTAGEM DE PÓRTICO INFLÁVEL 3,00MX 3,00M.     UNIDADE                      50             1.500,00         75.000,00 
        Montagem de pórtico  inflável  3,00mx  3,00m  de  cores 
        variados com motor  elétrico  para  inflar. (Unidade de 
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        Referência: Diária)                                     
033  MONTAGEM DE PÓRTICO EM BOX TRUSS:                UNIDADE                      500                  90,00          45.000,00 
        Montagem de pórtico  em box truss: pórtico em box truss 
        em estrutura tubular   metálica  de  alumínio  na  liga 
        6061-t6, no sistema  box  q30  ou  q50 (função do vão). 
        (Unidade de Referência: M2) 
034  MONTAGEM DE BARRACAS PADRONIZADAS             UNIDADE                     500                360,00        180.000,00 
        DESMONTÁVEIS 3M   X 3M                                               
        Montagem de barracas  padronizadas desmontáveis 3m x 3m 
        barracas: construídas com  sistema  de montagem rápida, 
        sem desmembramento dos  seus  componentes, inclusive da 
        cobertura. (Unidade de Referência: Diária)              
035  MONTAGEM DE BARRACAS PADRONIZADAS            UNIDADE                     310                210,00           65.100,00 
        DESMONTÁVEIS 1,40M X 1,40M                                         
        Montagem de barracas  padronizadas desmontáveis 1,40m x 
        1,40m: barracas construídas  com  sistema  de  montagem 
        rápida, sem desmembramento    dos   seus   componentes, 
        inclusive da cobertura. (Unidade de Referência: Diária) 
036  DECORAÇÃO PARA EVENTOS FESTIVOS.                  UNIDADE                      50               2.800,00        140.000,00 
        Decoração para eventos  festivos  como  aniversário  da 
        cidade, carnaval, festival  junina,  festival de verão, 
        círio, natal, outros     eventos    promovidos    pelas 
        secretarias, etc, (decorações com utilização de flores, 
        banner, tapeçarias, balões).  de  acordo  com o evento. 
        (Unidade de Referência: Diária)                         
 
                                                                                                                                           VALOR TOTAL R$    1.255.100,00 
  
  
Empresa: JAPA SOUND  SONORIZAÇÃO  E  ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL LTDA; C.N.P.J. nº 07.522.705/0001-18, 
estabelecida à Av. Presidente Vargas, 6400, Ianetama,  Castanhal  PA, (91) 98144-9803, representada neste ato pelo 
Sr(a). DANILO OZIAN DA SILVA FRANÇA, C.P.F. nº 007.761.582-44, R.G. nº 04916367619 CNH PA.                                                                                   
  
ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES             UNIDADE       QUANTIDADE      VALOR UNITÁRIO        VALOR TOTAL 
021  MONTAGEM DE SOM PEQUENO PORTE 1.   UNIDADE                  180                          699,99                125.998,20 
        Montagem de som  pequeno  porte  1:  sistema  completo, 
        incluindo transporte, montagem     e    operação    por 
        profissional qualificado e  identificado,  contendo: 01 
        mesa analógica ou  digital  com  no mínimo 8 canais; 02 
        caixas full range  em tripés amplificados com no mínimo 
        de 600w rms cada; 04 microfones com fio (padrão sm 58); 
        01 microfone uhf   sem  fio.  (Unidade  de  Referência: 
        Diária)                                                 
022  MONTAGEM DE SOM PEQUENO PORTE 2.   UNIDADE                 180                        1.099,99                197.998,20 
        Montagem de som  pequeno  porte  2:  sistema  completo, 
        incluindo transporte, montagem     e    operação    por 
        profissional qualificado e  identificado,  contendo: 01 
        mesa analógica ou  Digital  com no mínimo 16 canais; 04 
        caixas full rang  em  tripés amplificadas com no mínimo 
        de 600w rms;  04  microfones com fio (padrão sm 58); 04 
        microfones com fio  (padrão  sm  57);  02 microfone sem 
        fio, com bateria;  02 retornos; pedestais e acabamento. 
        (Unidade de Referência: Diária)                         
023  MONTAGEM DE SOM MÉDIO PORTE 1.       UNIDADE                   180                         2.799,99               503.998,20 
        Montagem de som   médio   porte  1:  sistema  completo, 
        incluindo transporte, montagem     e    operação    por 
        profissionais qualificados e  identificados,  contendo: 
        01 mesa digital  com  no  mínimo  24 canais; sistema de 
        caixas fly ou  linearrys  com  seus respectivos graves, 
        com 02 unidades  de caixas altas e 02 unidades de cixas 
        graves por lado do palco ou boca de cena; 08 microfones 
        com fio (padrão  sm  58); 08 microfones com fio (padrão 
        sm 57); 06    microfones   para   captação   de   altas 
        frequências (condensadores)- para  aplicação em cordas, 
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        metais ou coros  vocais;  02 microfone uhf sem fio, com 
        bateria; 06 retornos  sm  400-com  mínimo 600 watts; 01 
        amplificador de guitarra  de alto padrão, com mínimo de 
        120w (referência fender twinreverb); 01 amplificador de 
        contrabaixo completo (cabeçote,  caixa de altas e caixa 
        de grave); pedestais   e  acabamento  conforme  para  o 
        sistema; 01 notebook  ou  cd  player  para  execução de 
        programa musical ambiente.   (Unidade   de  Referência: 
        Diária)                                                 
 024  TRIO ELÉTRICO                                           UNIDADE                      30                       5.999,99                  179.999,70 
        LOCAÇÃO DE TRIOS  ELÉTRICOS  locação  de caminhão truck 
        com 12 metros  de  cumprimento, 4.20 metros de largura, 
        em bom estado,  emplacamento  em  dia  (detran),  grupo 
        gerador(60kva) 110 e 220 wts, 01 acesso ao palco, PA de 
        16 alto falantes   do  lado  direito,  PA  de  16  alto 
        falantes do lado  esquerdo,  PA  de 08 alto falantes na 
        parte frontal, PA   de   08   alto  falantes  na  parte 
        traseira, potências internas,  01  mesa de som, cubo de 
        baixo, cubo de  guitarras, sistema completo de retorno, 
        08 microfones com   fio,  03  microfones  sem  fio,  11 
        pedestais e sistema    de   iluminação.   (Unidade   de 
        Referência: Diária)                                     
  
 
                                                                                                                                          VALOR TOTAL R$    1.007.994,30 
  
  
Empresa: TANIA FIGUEIREDO  SONORIZAÇÃO  E  ILUMINAÇÃO  EIRELI-ME;  C.N.P.J. nº 01.665.148/0001-08, 
estabelecida à Rua Quarenta e quatro Cj. Promorar,  221,  Maracangalha,  Belém  PA,  (91)  3257-0615,  representada  
neste ato pelo Sr(a). TANIA MARIA DIAS DE FIGUEIREDO, C.P.F. nº 184.215.392-72, R.G. nº 03772907008 CNH PA.                                                                
  
ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES               UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL 
025  PEQUENO PORTE (ILUMINAÇÃO).              UNIDADE                           155                        900,00             139.500,00 
        Pequeno porte (iluminação):  24  canhões  de 1000 watts 
        com lâmpada par   64(foco  1  e  foco  5)  e  gelatinas 
        coloridas conforme o  espetáculo (se necessário o mesmo 
        montado em varas  de 4 ou 6 refletores); 01 rack de luz 
        com 24 kw  no  mínimo  (preferência  digital  com sinal 
        dmx); 01 mesa  de  luz com multicabo para ligar a mesma 
        no rack. (Unidade de Referência: Diária)                
026  MÉDIO PORTE (ILUMINAÇÃO).                    UNIDADE                            155                    1.900,00             294.500,00 
        Médio porte (iluminação):  48 canhões de 1000 watts com 
        lâmpada par 64(foco  1  e foco 5) e gelatinas coloridas 
        conforme o espetáculo (se necessário o mesmo montado em 
        varas de 4   ou   6  refletores);  01  minibrute  de  6 
        lâmpadas; 01 rack  de  luz  com 48 kw no mínimo digital 
        dmx (ou 2 de 24kw); 01 mesa de luz digital. (Unidade de 
        Referência: Diária)                                     
027  GRANDE PORTE (ILUMINAÇÃO).                 UNIDADE                           135                     2.800,00            378.000,00 
        Grande porte (iluminação): 72 canhões de 1000 watts com 
        lâmpada par64 (foco  1  e  foco5) e gelatinas coloridas 
        conforme o espetáculo (se necessário o mesmo montado em 
        varas de 4   ou   6  refletores);  02  minibrute  de  6 
        lâmpadas; 02 rack  de  luz  com 48 kw no mínimo digital 
        dmx (ou 3  de  24kw);  01  modulo de disjuntores padrão 
        rack com 12    canais;   01   mesa   de   luz   digital 
        dmxavolitepearl ou similar;  01 spliterdmx de 04 canais 
        no mínimo; 01  ac  do  rack  com  50  mts no mínimo; 08 
        moving head 57 spot; 01 strobo de 3000 w; 12 refletores 
        acl ou loco   light;  01  canhão  seguidor  hmi  1200w. 
        (Unidade de Referência: Diária)                         
028  EXTRAGRANDE PORTE (ILUMINAÇÃO).    UNIDADE                           115                     3.990,00             458.850,00 
        Extragrande porte (iluminação):   96  canhões  de  1000 
        watts com lâmpada  par 64(foco 1 ou foco 5) e gelatinas 
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        coloridas conforme o  espetáculo (se necessário o mesmo 
        montado em varas de 4 ou 6 refletores); 04 minibrute de 
        6 lâmpadas. 02  rack de luz com 48 kw no mínimo digital 
        dmx (ou 3  de  24kw);  01  modulo de disjuntores padrão 
        rack com 12    canais;   01   mesa   de   luz   digital 
        dmxavolitepearl ou similar,  01 spliterdmx de 08 canais 
        no mínimo, 01  ac  do  rack  com  50  mts no mínimo; 12 
        moving head 575  spot;  04  moving  head  575  wash; 24 
        refletores acl ou  loco  light; 02 canhões seguidor hmi 
        1200w; 02 maquinas   de   fumaça  dmx  com  ventilador, 
        extensões, cabos e  conectores  para  ligação do mesmo. 
        (Unidade de Referência: Diária)        
029  GRUPO GERADOR COM CAPACIDADE DE 125KVA     UNIDADE         40                   1.500,00                 60.000,00 
        Grupo gerador com  capacidade  de 125kva: grupo gerador 
        silenciado com capacidade  de  125kva,  modelo  skid ou 
        similar, regime de  funcionamento  prime,  tensão  (ca) 
        trifásico, tensão (cc)    12vcc,    frequência    60hz, 
        regulador de velocidade  eletrônico,  radiador. gerador 
        cramacog2r250mb ou similar,    mancal   único,   bazeta 
        religável. quadro de     comando    manual,    singelo, 
        analógico, proteção com  disjuntor  e fusíveis. bateria 
        de 150(am). tanque de combustível é responsabilidade do 
        fornecedor. (Unidade de Referência: Diária)             
030  GRUPO GERADOR COM CAPACIDADE DE 180KVA     UNIDADE         45                  2.000,00                  90.000,00 
        Grupo gerador com  capacidade  de 180kva: grupo gerador 
        silenciado com capacidade  de  180kva,  modelo  skid ou 
        similar, regime d   funcionamento  prime,  tensão  (cc) 
        12vcc, frequência 60hz,    regulador    de   velocidade 
        eletrônico, radiador. gerador     cramacog2r250mb    ou 
        similar, mancal único,   bazeta  religável.  quadro  de 
        comando manual, singelo,    analógico,   proteção   com 
        disjuntor e fusíveis.  bateria  de  150(am).  tanque de 
        combustível com capacidade  para  200l. o combustível é 
        responsabilidade de fornecedor. (Unidade de Referência: 
        Diária)                                                 
031  GRUPO GERADOR COM CAPACIDADE DE 80KVA       UNIDADE         45                1.200,00                    54.000,00 
        Grupo gerador com  capacidade  de  80kva: grupo gerador 
        silenciado com capacidade  de  125kva,  modelo  skid ou 
        similar, regime de  funcionamento  prime,  tensão  (ca) 
        trifásico, tensão (cc)    12vcc,    frequência    60hz, 
        regulador de velocidade  eletrônico,  radiador. gerador 
        cramag2r250mb ou similar,    mancal    único,    bazeta 
        religável. quadro de     comando    manual,    singelo, 
        analógico, proteção com  disjuntor  e fusíveis. bateria 
        de 1509(am). tanque  de combustível com capacidade para 
        200l. o combustível  é  responsabilidade do fornecedor. 
        (Unidade de Referência: Diária)                         
 
                                                                                                                                           VALOR TOTAL R$    1.474.850,00 
  
 

3.    ÓRGÃOS GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S) 
3.1. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Desporto e Lazer. 

 

Item 
 

Descrição do Item 

 

Quantidade 

Valor 
Unitário 

R$ 

Órgão 
Gerenciador 

e Órgãos 
Participantes 

Total Registrado e 
Limite de adesão 
por Entidade Não 

Participante 

Limite 
decorrente de 

adesões 

LOTE I  -  MONTAGEM DE ESTRUTURA PARA EVENTOS 

01 
Montagem de piso elevado com 140mm de 
altura: piso elevado em estrutura de 

 
7.000 

3.500 14.000 2,00 
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alumínio, no sistema alumiplac ou similar, 
formado por travessa de 50mm x 960mm, 
perfil u de 50mm x 960mm, macacos de 
canto, de lateral, e de centro com rosca 
para ajuste fino sobre a estrutura de 
alumínio placas em compensado fenólico 
ante derrapante nas dimensões de 
1.000mm x 1.000mm. (Unidade de 
Referência: M²) 

02 

Montagem de palco coberto 12,00m x 
08,00m: palco coberto em estrutura tubular 
metálica com pisos em compensado 
fenólico ante derrapante espessura de 
18mm, estruturados e fixados em perfis 
metálicos sem a utilização de pregos. As 
bases serão montadas sobre sapatas 
ajustáveis em fusos metálicos com 
espessura mínima de 1 1/4". Cobertura em 
lona vinílica sobre tenda em estrutura 
tubular metálica galvanizada ou alumínio, 
com gramatura mínima de 550g/m² e filtro 
solar. Deverá ter ainda escada de acesso e 
aterramento em seis pontos com 3 varas 
de cobre 5/8" com 1,5m cada, 
posicionadas no formato delta, 
devidamente conectado a um cabo de 
cobre com diâmetro de 30mm de acordo 
com NBR 5410 (norma brasileira de 
instalação elétrica de baixa tensão). Deve 
ser apresentado o habite-se. (Unidade de 
Referência: Diária) 

25 12 50 3.000,00 

03 

Montagem de palco coberto 9,00m x 
06,00m: palco coberto em estrutura tubular 
metálica com pisos em compensado 
fenólico ante derrapante espessura de 
18mm, estruturados e fixados em perfis 
metálicos sem a utilização de pregos. As 
bases serão montadas sobre sapatas 
ajustáveis em fusos metálicos com 
espessura mínima de 11/4". Cobertura em 
lona vinílica sobre tenda em estrutura 
tubular metálica galvanizada ou alumínio, 
com gramatura mínima de 550g/m² e filtro 
solar. Deverá ter ainda escada de acesso e 
aterramento em seis pontos com 3 varas 
de cobre 5/8", com 1,5m cada, 
posicionadas no formato delta, 
devidamente conectado a um cabo de 
cobre com diâmetro de 30mm de acordo 
com a NBR 5410 (norma brasileira de 
instalação elétrica de baixa tensão). Deve 
ser apresentado o habite-se. (Unidade de 
Referência: Diária) 

26 13 52 2.000,00 

04 

Montagem de palco coberto 7,00m x 
06,00m: palco coberto em estrutura tubular 
metálica com pisos em compensado 
fenólico ante derrapante espessura de 
18mm, estruturados e fixados em perfis 
metálicos sem utilização de pregos. As 
bases serão montadas sobre sapatas 
ajustáveis em fusos metálicos com 
espessura mínima de 11/4". Cobertura em 
lona vinílica sobre tenda em estrutura 

30 15 60 2.000,00 
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tubular metálica galvanizada ou alumínios, 
com gramatura mínima de 550g/m² e filtro 
solar. Deverá ter ainda escada de acesso e 
aterramento em dois pontos com 3 varas 
de cobre 5/8", com 1,5 cada, 2 
posicionadas no formato delta, 
devidamente conectado a um cabo de 
cobre com diâmetro de 30mm de acordo 
com NBR 5410 (norma brasileira de 
instalação elétricas de baixa tensão). Deve 
ser apresentado o habite-se. (Unidade de 
Referência: Diária) 

05 

Montagem de palco coberto 6,00m x 
05,00m: palco coberto em estrutura tubular 
metálica com pisos em compensado 
fenólico ante derrapante espessura de 
18mm, estruturados e fixados em perfis 
metálicos sem a utilização de pregos. As 
bases serão montadas sobre sapatas 
ajustáveis em fusos metálicos com 
espessura mínima de 11/4". Cobertura em 
lona vinílica sobre tenda em estrutura 
tubular metálica galvanizada ou alumínio, 
com gramatura mínima de 550g/m² e filtro 
solar. Deverá ter ainda escada de acesso e 
aterramento em seis pontos com 3 varas 
de cobre 5/8", com 1,5m cada, 
posicionadas no formato delta, 
devidamente conectado a um cabo de 
cobre com diâmetro de 30mm de acordo 
com a NBR 5410 (norma brasileira de 
instalação elétrica de baixa tensão). Deve 
ser apresentado o habite-se. (Unidade de 
Referência: Diária) 

25 12 50 1.000,00 

06 

Montagem de praticáveis modulados: em 
estrutura metálica com pisos em 
compensado fenólico ante derrapante com 
18mm de espessura, modulados nas 
dimensões 2,00 x 1,00 metros, com altura 
regulável variáveis de 200mm à 1.500mm. 
Os praticáveis deverão ter sistema de 
atracação de modo a que os módulos 
formem uma estrutura única e segura. 
(Unidade de Referência: Diária) 

80 40 160 200,00 

07 

Montagem de cerca modulada de 
isolamento: cerca modulada de isolante 
em estrutura tubular metálica modulada 
nas dimensões de 1,00, ou de 2,00, ou de 
3m de comprimento de 1,10 metro de 
altura, executadas com tubos com 
espessura mínima de 2,65mm. As divisões 
internas de fechamento das cercas 
poderão ser em tubos ou barras metálicas, 
não podendo proporcionar espaçamentos 
maior que 15 centímetros entre elas de 
modo a não causar acidentes com 
crianças. As ligações entre cercas deverão 
ser um sistema de encaixe que garanta a 
continuidade e estabilidade de linha, 
permitindo a transferência e distribuição de 
cargas entre elas. (Unidade de Referência: 
M) 

650 325 1.300 15,00 

08 Montagem de cobertura em tenda com 75 37 150 300,00 
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lona vinílica: 4,00m x 4,00m cobertura em 
tenda com lona vinílica sobre tenda em 
estrutura tubular metálica galvanizada, 
devendo a lona ter gramatura mínima de 
700g/m² e filtro solar. Deverá ser montada 
sobre pilares com tubos galvanizados de 
diâmetro mínimo de 1 1/2 polegadas 
(48,30mm), contra ventados em tubos 
metálicos, devidamente estaiados no solo 
ou em outra estrutura de apoio através de 
cabos de aço. (Unidade de Referência: 
Diária) 

09 

Montagem de cobertura em tenda com 
lona vinílica 6,00m x 6,00m: cobertura em 
tenda com lona vinílica sobre tenda em 
estrutura tubular metálica galvanizada, 
devendo a lona ter gramatura mínima de 
700g/m² e filtro solar. Deverá ser montada 
sobre pilares com tubos galvanizados de 
diâmetro mínimo de 11/2 polegadas 
(48,30mm), contra ventados em tubos 
metálicos, devidamente estaiados no solo 
ou em outra estrutura de apoio através de 
cabos de aço. (Unidade de Referência: 
Diária) 

60 30 120 400,00 

10 

Montagem de cobertura em tenda com 
lona vinílica 10,00m x 10,00m: cobertura 
em tenda com lona vinílica sobre tenda em 
estrutura tubular metálica galvanizada, 
devendo a lona ter gramatura mínima de 
700g/m² e filtro solar. Deverá ser montada 
sobre pilares com tubos galvanizados de 
diâmetro mínimo de 1 1/2 polegadas 
(48,30mm), contra ventados em tubos 
metálicos, devidamente estaiados no solo 
ou em cabos de aço. (Unidade de 
Referência: Diária) 

55 27 110 1.000,00 

11 

Plataforma praticável com cobertura, para 
filmagem 1,5 m de altura, e tablado de 
1,20m x 1,20m (Unidade de Referência: 
Diária) 

50 25 100 350,00 

12 

Montagem de camarim climatizado: 
camarim climatizado com piso revestido 
em carpete de 3mm de espessura, 
montada no sistema octanorm ou similar, 
com paredes de vedação em placas de 
fórmica dupla face e forros pelo mesmo 
sistema. deverão ser previstos pontos de 
iluminação, e de energia elétrica. 
Cobertura com lona vinílica sobre tenda 
em estrutura tubular metálica galvanizada, 
devendo a lona ter gramatura mínima de 
700g/m² e filtro solar, de modo a 
proporcionar maior conforto técnico no 
ambiente. (Unidade de Referência: M²) 

150 75 300 180,00 

13 

Montagem de banheiro químico: banheiro 
químico em polietileno expandido, tipo 
stander, com tratamento de resíduos 
através de produtos químicos, com 
manutenção, limpeza e higienização 
através de sistema a vácuo. (Unidade de 
Referência: Diária) 

200 100 400 180,00 

14 Montagem de banheiro químico pne: 150 75 300 200,00 
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banheiro químico pne em polietileno 
expandido, tipo stander, com tratamento de 
resíduos através de produtos químicos, 
com manutenção, limpeza e higienização 
através de sistema a vácuo. Deverá 
sempre ser prevista a utilização conjunta 
de banheiros para portadores de 
necessidades especiais. (Unidade de 
Referência: Diária) 

15 

Montagem de estrutura de fly 2,00m x 
10,00m: em estrutura tubular metálica, 
com pilares com tubos galvanizados de 
diâmetro mínimo de 1 1/2 polegadas 
(48,30mm), pintadas. (Unidade de 
Referência: Diária) 

50 25 100 250,00 

16 

Montagem de efeitos especiais: 06 sky 
paper-máquina de papel-ch. 04 lançadores 
de serpentina. 12 gerb para cascata in 
door. (Unidade de Referência: Diária) 

150 75 300 600,00 

17 

Camarote 8,00m x 6,00m: camarote 
8x6m., estrutura de sustentação de ferro 
ou alumínio, coberto em sua totalidade, 
alambrado lateral e traseiro, torres e 
treliças de sustentação, escada de acesso 
e piso em madeira com altura máxima de 
até 2m. (Unidade de Referência: Diária) 

75 37 150 1.500,00 

18 

Arquibancada: tablado, estrutura metálica 
e piso em madeira, medindo 14x14m, para 
apresentação de grandes espetáculos, 
com altura de até 2m. Unidade de 
Referência: Diária) 

310 155 620 75,00 

19 

Montagem de cabine de som 4,00m x 
3,00m: cabine de som em estrutura de 
alumínio, no sistema octanorm ou similar 
coberta em lona vinílica sobre tenda em 
estrutura tubular metálica galvanizada, 
devendo a lona ter gramatura mínima de 
700g/m² e filtro solar, de modo a 
proporcionar maior conforto térmico no 
ambiente. (Unidade de Referência: Diária) 

50 25 100 560,00 

20 

Montagem de cabine de som 3,00m x 
2,00m: cabine de som em estrutura de 
alumínio, no sistema octanorm ou similar 
coberta em lona vinílica sobre tenda em 
estrutura tubular metálica galvanizada, 
devendo a lona ter gramatura mínima de 
700g/m² e filtro solar, de modo a 
proporcionar maior conforto térmico no 
ambiente (Unidade de Referência: Diária) 

50 25 100 400,00 

LOTE II - TRIO ELÉTRICO E SONORIZAÇÃO 

21 

Montagem de som pequeno porte 1: 
sistema completo, incluindo transporte, 
montagem e operação por profissional 
qualificado e identificado, contendo: 01 
mesa analógica ou digital com no mínimo 8 
canais; 02 caixas full range em tripés 
amplificados com no mínimo de 600w rms 
cada; 04 microfones com fio (padrão sm 
58); 01 microfone uhf sem fio. (Unidade de 
Referência: Diária) 

180 90 360 699,99 

22 
Montagem de som pequeno porte 2: 
sistema completo, incluindo transporte, 

180 90 360 1.099,99 
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montagem e operação por profissional 
qualificado e identificado, contendo: 01 
mesa analógica ou Digital com no mínimo 
16 canais; 04 caixas full rang em tripés 
amplificadas com no mínimo de 600w rms; 
04 microfones com fio (padrão sm 58); 04 
microfones com fio (padrão sm 57); 02 
microfone sem fio, com bateria; 02 
retornos; pedestais e acabamento. 
(Unidade de Referência: Diária) 

23 

Montagem de som médio porte 1: sistema 
completo, incluindo transporte, montagem 
e operação por profissionais qualificados e 
identificados, contendo: 01 mesa digital 
com no mínimo 24 canais; sistema de 
caixas fly ou linearrys com seus 
respectivos graves, com 02 unidades de 
caixas altas e 02 unidades de cixas graves 
por lado do palco ou boca de cena; 08 
microfones com fio (padrão sm 58); 08 
microfones com fio (padrão sm 57); 06 
microfones para captação de altas 
frequências (condensadores)- para 
aplicação em cordas, metais ou coros 
vocais; 02 microfone uhf sem fio, com 
bateria; 06 retornos sm 400-com mínimo 
600 watts; 01 amplificador de guitarra de 
alto padrão, com mínimo de 120w 
(referência fender twinreverb); 01 
amplificador de contrabaixo completo 
(cabeçote, caixa de altas e caixa de 
grave); pedestais e acabamento conforme 
para o sistema; 01 notebook ou cd player 
para execução de programa musical 
ambiente. (Unidade de Referência: Diária) 

180 90 360 2.799,99 

24 

Trio elétrico: locação de caminhão truck 
com 12 metros de cumprimento, 4.20 
metros de largura, em bom estado, 
emplacamento em dia (detran), grupo 
gerador(60kva) 110 e 220 wts, 01 acesso 
ao palco, PA de 16 alto falantes do lado 
direito, PA de 16 alto falantes do lado 
esquerdo, PA de 08 alto falantes na parte 
frontal, PA de 08 alto falantes na parte 
traseira, potências internas, 01 mesa de 
som, cubo de baixo, cubo de guitarras, 
sistema completo de retorno, 08 
microfones com fio, 03 microfones sem fio, 
11 pedestais e sistema de iluminação. 
(Unidade de Referência: Diária) 

30 15 60 5.999,99 

LOTE III - ILUMINAÇÃO 

25 

Pequeno porte (iluminação): 24 canhões 
de 1000 watts com lâmpada par 64(foco 1 
e foco 5) e gelatinas coloridas conforme o 
espetáculo (se necessário o mesmo 
montado em varas de 4 ou 6 refletores); 01 
rack de luz com 24 kw no mínimo 
(preferência digital com sinal dmx); 01 
mesa de luz com multicabo para ligar a 
mesma no rack. Unidade de Referência: 
Diária) 

155 77 310 900,00 

26 
Médio porte (iluminação): 48 canhões de 
1000 watts com lâmpada par 64(foco 1 e 

155 77 310 1.900,00 
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foco 5) e gelatinas coloridas conforme o 
espetáculo (se necessário o mesmo 
montado em varas de 4 ou 6 refletores); 01 
minibrute de 6 lâmpadas; 01 rack de luz 
com 48 kw no mínimo digital dmx (ou 2 de 
24kw); 01 mesa de luz digital. (Unidade de 
Referência: Diária) 

27 

Grande porte (iluminação): 72 canhões de 
1000 watts com lâmpada par64 (foco 1 e 
foco5) e gelatinas coloridas conforme o 
espetáculo (se necessário o mesmo 
montado em varas de 4 ou 6 refletores); 02 
minibrute de 6 lâmpadas; 02 rack de luz 
com 48 kw no mínimo digital dmx (ou 3 de 
24kw); 01 modulo de disjuntores padrão 
rack com 12 canais; 01 mesa de luz digital 
dmxavolitepearl ou similar; 01 spliterdmx 
de 04 canais no mínimo; 01 ac do rack 
com 50 mts no mínimo; 08 moving head 57 
spot; 01 strobo de 3000 w; 12 refletores acl 
ou loco light; 01 canhão seguidor hmi 
1200w. (Unidade de Referência: Diária) 

135 67 270 2.800,00 

28 

Extragrande porte (iluminação): 96 
canhões de 1000 watts com lâmpada par 
64(foco 1 ou foco 5) e gelatinas coloridas 
conforme o espetáculo (se necessário o 
mesmo montado em varas de 4 ou 6 
refletores); 04 minibrute de 6 lâmpadas. 02 
rack de luz com 48 kw no mínimo digital 
dmx (ou 3 de 24kw); 01 modulo de 
disjuntores padrão rack com 12 canais; 01 
mesa de luz digital dmxavolitepearl ou 
similar, 01 spliterdmx de 08 canais no 
mínimo, 01 ac do rack com 50 mts no 
mínimo; 12 moving head 575 spot; 04 
moving head 575 wash;  24 refletores acl 
ou loco light; 02 canhões seguidor hmi 
1200w; 02 maquinas de fumaça dmx com 
ventilador, extensões, cabos e conectores 
para ligação do mesmo. (Unidade de 
Referência: Diária) 

115 57 230 3.990,00 

29 

Grupo gerador com capacidade de 125kva: 
grupo gerador silenciado com capacidade 
de 125kva, modelo skid ou similar, regime 
de funcionamento prime, tensão (ca) 
trifásico, tensão (cc) 12vcc, frequência 
60hz, regulador de velocidade eletrônico, 
radiador. gerador cramacog2r250mb ou 
similar, mancal único, bazeta religável. 
quadro de comando manual, singelo, 
analógico, proteção com disjuntor e 
fusíveis. bateria de 150(am). tanque de 
combustível é responsabilidade do 
fornecedor. (Unidade de Referência: 
Diária) 

40 20 80 1.500,00 

30 

Grupo gerador com capacidade de 180kva: 
grupo gerador silenciado com capacidade 
de 180kva, modelo skid ou similar, regime 
d funcionamento prime, tensão (cc) 12vcc, 
frequência 60hz, regulador de velocidade 
eletrônico, radiador. gerador 
cramacog2r250mb ou similar, mancal 
único, bazeta religável. quadro de 

45 22 90 2.000,00 
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comando manual, singelo, analógico, 
proteção com disjuntor e fusíveis. bateria 
de 150(am). tanque de combustível com 
capacidade para 200l. o combustível é 
responsabilidade de fornecedor. (Unidade 
de Referência: Diária) 

31 

Grupo gerador com capacidade de 80kva: 
grupo gerador silenciado com capacidade 
de 125kva, modelo skid ou similar, regime 
de funcionamento prime, tensão (ca) 
trifásico, tensão (cc) 12vcc, frequência 
60hz, regulador de velocidade eletrônico, 
radiador. gerador cramag2r250mb ou 
similar, mancal único, bazeta religável. 
quadro de comando manual, singelo, 
analógico, proteção com disjuntor e 
fusíveis. bateria de 1509(am). tanque de 
combustível com capacidade para 200l. o 
combustível é responsabilidade do 
fornecedor. Unidade de Referência: Diária) 

45 22 90 1.200,00 

LOTE IV - DECORAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS 

32 

Montagem de pórtico inflável 3,00mx 
3,00m de cores variados com motor 
elétrico para inflar. (Unidade de 
Referência: Diária) 

50 25 100 1.500,00 

33 

Montagem de pórtico em box truss: pórtico 
em box truss em estrutura tubular metálica 
de alumínio na liga 6061-t6, no sistema 
box q30 ou q50 (função do vão). (Unidade 
de Referência: Diária) 

500 250 1.000 90,00 

34 

Montagem de barracas padronizadas 
desmontáveis 3m x 3m barracas: 
construídas com sistema de montagem 
rápida, sem desmembramento dos seus 
componentes, inclusive da cobertura. 
(Unidade de Referência: Diária) 

500 250 1.000 360,00 

35 

Montagem de barracas padronizadas 
desmontáveis 1,40m x 1,40m: barracas 
construídas com sistema de montagem 
rápida, sem desmembramento dos seus 
componentes, inclusive da cobertura. 
(Unidade de Referência: Diária) 

310 155 620 210,00 

36 

Decoração para eventos festivos como 
aniversário da cidade, carnaval, festival 
junina, festival de verão, círio, natal, outros 
eventos promovidos pelas secretarias, etc, 
(decorações com utilização de flores, 
banner, tapeçarias, balões). de acordo com 
o evento. (Unidade de Referência: Diária) 

50 25 100 2.800,00 

 
4.    DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer 
órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, 
mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e 
respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no 
Decreto nº 7.892, de 2013. 

4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este 
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e 
órgãos participantes.  
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4.3. Os serviços a que se refere esta Ata não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% 
(cinquenta) por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata 
de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

4.4. As adesões à Ata de Registro de Preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do 
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem. 

4.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem 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 as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao 
órgão gerenciador. 

4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de 
Preços. 

4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a 
prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde 
que solicitada pelo órgão não participante. 
 
5.    VALIDADE DA ATA 

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da assinatura 
e publicação do extrato, não podendo ser prorrogada. 

 
6.    REVISÃO E CANCELAMENTO 

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não 
superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados 
nesta Ata. 

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à 
Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor (es). 

6.3. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor (es) para negociar(em) a redução dos 
preços aos valores praticados pelo mercado. 

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será 
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

6.5. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não 
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes 
do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos 
e comprovantes apresentados; e 

6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 
negociação. 

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação 
desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 
vantajosa. 

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
6.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 
6.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 

pela Administração, sem justificativa aceitável; 
6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; ou 
6.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 

administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 
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6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será 
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente 
de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 
justificados: 

6.9.1. por razão de interesse público; ou 
6.9.2. a pedido do fornecedor.  

 
7. DAS PENALIDADES 

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades 
estabelecidas no Edital. 

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 
7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos 
órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da 
penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013). 

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências 
previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento 
para cancelamento do registro do fornecedor. 
 
8. CONDIÇÕES GERAIS 

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do 
objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais 
condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 

8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços, 
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do 
Decreto nº 7892/13. 

8.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que 
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será 
anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014. 
(quando for o caso) 

 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor, que, 
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.   
 

 

Vigia de Nazaré-PA, 11 de fevereiro de 2020. 
 
 
 
 
 
 

MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ 
C.N.P.J.  nº  05.351.606/0001-95 

CONTRATANTE 
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B R FERNANDES EIRELI-EPP 
C.N.P.J. nº 23.190.681/0001-01 

CONTRATADO 
                                                                                 
 
 
 
 
                                                                                 

JAPA SOUND SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL LTDA 
C.N.P.J. nº 07.522.705/0001-18 

CONTRATADO 
                                                                                 
     
 
 
 
                                                                             

TANIA FIGUEIREDO SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO EIRELI-ME 
C.N.P.J. nº 01.665.148/0001-08 

CONTRATADO 
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