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Oficio nº 397 /2019 – GAB                       Vigia de Nazaré (PA), 27 de Dezembro de 2019.   
 
 
 
Ilmo. Sr.  

WILSON CORDEIRO DE ALBUQUERQUE NETO  

Secretário de Esporte, Juventude e Lazer - SEJEL  

 

 

 

                 

                Senhor Secretário,  

                 Com os nossos cumprimentos, dirigimo-nos a V.Sa. para informar que este 

Gabinete da Prefeita tem interesse em aderir à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 

02/2019-SEJEL, oriunda do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2019 – Processo nº 

248/2019, cujo objeto é a “contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de 

serviços de locação, montagem e desmontagem de estruturas metálicas e mobiliários, e de 

locação de equipamentos de iluminação e sonorização para a realização de eventos, 

serviços correlacionados e suporte”, que teve como vencedora a empresa JEFFERSOM 

ESTRUTURA PARA EVENTOS EIRELI-EPP.  

 

                 Destarte, solicitamos a autorização dessa Secretaria para aderirmos àquela Ata 

de Registro de Preços, no que concerne aos itens e quantitativos constantes do “QUADRO 

DE DEMANDA” em anexo, nos termos da legislação competente, bem como, caso 

autorizada a supramencionada adesão, que nos seja enviada mídia do processo 

licitatório interno do referido Pregão Eletrônico, para o e-mail cplvigia@gmail.com. 

              Atenciosamente,  

 

 

 

 

CAMILLE MACEDO PAIVA DE VASCONCELOS 
Prefeita Municipal 
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LOTE III 

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO 

Item Serviço Descrição Unidade Valor Unitário 
Quantid

ade 
Total 

Valor Total 

21 
Grande 
porte 

48 refletores, 02 máquinas de 
fumaça, 08 efeitos (move head), 
com disponibilidade de 2 
funcionários para acompanhamento 
desde o momento de início e fim da 
utilização dos equipamentos 

Unidade
/diária 

R$ 1.500,00 2 R$ 3.000,00 

22 
Pequeno 

porte 
24 refletores e 01 máquina de 
fumaça 

Unidade
/diária 

R$ 1.500,00 2 R$ 3.000,00 

24 
Grupo 

gerador 
Locação de grupo gerador, 
silenciado de 180KVA 

Unidade
/diária 

R$ 1.600,00 5 R$ 8.000,00 

26 
Painel de 

LED 
Tamanho 4X3, placa P7MM 

Unidade
/diária 

R$ 1.800,00 5 R$ 9.000,00 

28 
Médio 
porte 

Sistema multi-amplificado estéreo, 
contendo 08 auto falantes para 
grave, 08 para médio-grave, 04 
drives TI (por lado), mixer de 32 
canais com no mínimo 04 auxiliares 
para o sistema PA, mixer de 32 
canais com no mínimo 04 auxiliares 
para o sistema de monitor, 
multicabos de 48 vias (50 metros 
com Split de 15 metros), 05 
equalizadores gráfico estéreo de 31 
bandas, 04 canais de compressor, 
08 canais noisegate, 08 caixas de 
retorno (falante de 15” e drive de 
titânio), 18 microfones (inclusive 
específico para bateria) com 
respectivos pedestais e clamps, 02 
microfones sem fio, 08 direct boxes, 
02 processador de efeitos (reverb e 
delay), 01 CD PLAYER, 01 MD 
PLAYER, amplificação e 
cabeamento para ligar todo o 
sistema bem como distribuição de 
AC 117 volts no palco, 01 
amplificador para guitarra, 01 
amplificador para contra baixo, com 
disponibilidade de 02 funcionários 
para acompanhamento desde o 
momento de início e fim da 
utilização dos equipamentos. 

Unidade
/diária 

R$ 950,00 5 R$ 4.750,00 

29 
Grande 
porte 

Sistema multi-amplificado estéreo, 
contendo 12 auto falantes para 
graves, 12 para médio- grave, 06 
drives TI (por lado), mixer de 48 
canais com no mínimo 06 auxiliares 
para o sistema PA, mixer de 48 
canais com no mínimo 10 auxiliares 
para o sistema de monitor, 
multicabos de 56 vias (60 metros 

Unidade
/diária 

R$ 1.370,00 5 R$ 6.850,00 
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com Split de 20 metros), 08 
equalizador gráfico estéreo de 31 
bandas, 08 canais de compressor, 
08 canais noisegate, 12 caixas de 
retorno (falante de 15” e drive de 
titânio), 32 microfones (inclusive 
específico para bateria, 
instrumentos de sopro e cordas) 
com respectivos pedestais e 
clamps, 03 microfones sem fio, 12 
direct boxes, 04 processadores de 
efeitos (reverb e delay), 01 CD 
PLAYER, 01 MD PLAYER, 
amplificação e cabeamento para 
ligar todo o sistema bem como 
distribuição de AC 117 volts no 
palco, 01 amplificador para guitarra, 
01 amplificador para contra baixo, 
01 analisador de espectro com 
microfone calibrado. 

TOTAL R$ 34.600,00 
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