
Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL OE ITAITUBA

PreÍeitura Municipal de ltaituba

ATA DE riliGISI'tto DIt PRE(]OS

O(a) FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, inscrito(a) no CNpJ/MF sob o no
16.77 5.433/0001-59, considerando o julgamento da licitação na modalidade de PREGÂO, para REGISTRO
DE PREÇOS n' «NO-LICITACAO», 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 paÍes às normas constantes na Lei no 8.666, de
21 dejunho de 1993 e suas alterações, e em conformidade com as disposições a seguir:

- CLAUSULA PIiI}IEIII/\ - DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual prestação de serviço de Locação de
sonorização, palco, iluminação, camarote, arquibancada, banheiro quimico, carro de propaganda móvel, trio
elétrico, placas de fechamento de ferro, barricadas de Í-eno, grupo gerador, tendas e telão de led para suprir à
denranda da Secretaria de Assistência Social de Itaituba.

CLAUSULA SEGUNDA - 2. DOS PREÇOS E QUANTITATIVOS

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

Enprêsa: L.B.DE LIMq SpORt -ME; C.N.p.J. n. 0a.263.1?1/OOO1-15, ê§tá.b€rêcida à laÀvEssÀ JoÃo pEssoÀ, BELÀ v!sTÀ, Irailubâ
!êp!êsêntâda nestê ã!ô pêlo s.(a). LEÀNDRo EEZERRÀ DE Lrlrq, c.p.E. n" ?24.101.671-B?, R.c. no 2544119 SSp DE,

ITEM
00003

oEscRrçÀo/EspEcrÉlcÀCõEs uNtDÀDE
Servaços dê sonorizâçào dê P€guêno Portê - Ma.ca.: DIÀ
L B DE LI},ÍÀ
sêrviÇos d€ sonorizaÇão dê Pêqueno Polte: a êeprêsa
contraLada Éntê.á no Local do ewênto eguipê d€
operação e nanutençào, pa.â o l,êrfêito funcioneento
dos êqulpaentos abatxo relacionado§. rodãs as dêspêsas
!êlãtiyas ao lranspôltê, ope.ação, ÍnoElagú,
sêqulança se.âô po. conta da erÍp.€sâ contlalada, os
equp&enlos devd sêr montado/instalado pêlo prêstado!
dos sêrviços ê con opêrador dê soú 08 câixas gravês coD
falaôte 18 polegadâs 12 caixas linê a!.ay 01 nêsa co6
32 cênais digitaf 01 nesa de palco con 32 canais
dasilals 3a hêtlos dê nultl cabo 05 oic.ofonês coa fio
05 oicrofo.ês s@ fio 06 vlas dê conpressor 01 êfêitos
drgltals 05 pedestaas 04 Donitórês de palco 02 !êto.nos
sERvrÇo DE pÀrco, ILuílNÀÇÃo, cÀ!,íÀRorE E ÀReútBÀNcÀD DrÀ
À DE GRÀNDE PORTE, - Marca.: L B DE ltMÀ
sERvÍÇo DE pÀ!co, rLuMrNÀÇÃo, cÀMÀRorE E ÀROUIBÀNCÀDÀ
DE GRÀflDE PORTÊ. Se.viÇo dê locação dê êslruturá de
palco (GRÀNDE PORrE ÀÇO): Os êquiparnêntos dêvd §6!
monladô/instalado ê opêracionalizado pelo prê§tâdor dos
serviços ê clisponível pala uso a parti. das 07:00 ho.as
01 pÀICO a ÀÇO 14x12úts coD cobêrtura êE lonâ ati -
cha@s pisô todo @ aço ê na<Lêira supo.tando 340k9 a
400k9 po! F2 01 glid 10x06 02 to.!ês p/ ÊLY p.À 06 OII
08 nte con baôes 3xa 01 housê niÍ 3r3 01 6s.ãdã côn
deglaus anticlerlapaDtos 01 canarin 4x4 coe piso

QUÀNTIDÀDE
40 .00

VÀIDR UNI1ÁRIO
1.€00,000 72.000.00

427.500,0000 005 28.500,000
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carpelado 01, a!-cotrdicionado 01 q€1ád€1.a ou frigoba!
0t êxtintor toÉatas ú 110 ê 220 ,olts 02

coltinas latêlais p/o grid do palco 01 côltina flontal
p/ uso na troca dê aLraÇõês 03 plaucávêis sêndo 01
p/batêria 01 p/pêrcussão 01 p/tecla.los Sêryiçog de
iLuninaçeo dê Crande portê: a ênp!ê6a contlatada
nante.á no ]oêat do êv€nto, êguip€ dê opêraçào ê
nanutêôçào, para o pêlfêito funcionúento dôs
equipaentosl todas as dêspêsas rêlativas
transporce, op€raÇào, nontâEêEr € §êgn:!ãnça 5ê.ão !>o!
conla cla 6presá conlratada, os êquiPe€ntos dêveE sê!
nontado/instalado pê1o p!êEtador dos seryiços e co&
opêradôr dê l]minaÇâo 60 Rêflêto.€s LED 3 watrs 24
Rêf1ê!o!es LED 1 wâts 08 úoving 16 canhões pa. 64 03
&águioa dê faãÇa 04 DiDi-bsts 01 &esa dê i1':unação
01 G.id 150 mêi:ros êstr\rtura dê aluiinio 030 12 tâlhâ3
sêeiço dê ]ocaÇão dê ês!.utura dê pâIco {MÉDIo PoRTÉ
ÀÇo): os equipanêntos dêvên sê! nontado/instalado ê
op€lacionalizado pelo prêstador dos serviÇo§
dispônivêI pãla uso À pãrtir .taa 07:00 holas 01 PÀ,CO
I ÀÇO 10x06n!s con cobêrtuÍa €À ]ona anti - cháúas
piso todo d aço e nadêira supottando 340 kq á 400k9
po! n2 01 g.id 6x6 02 torleB p/ ELY P.À 0a OO 0 nts cos
bases 3x4 01 escadâ con dêg.aqs antidê.fapantês 01
câ{ariE 4x4 corn piso carpêtado 01 ar-condicionado 01
gêladeila ou frigobâr "opcionâI" 01 êrtintoÍ Íonadas
ên 110 ê 220 volls 02 cortlnas lâtêlais p/o stid do
palco S€rviço dê lôcaçâo dê Cerotês: 32 (t.i,nta ê
dols) cúalote6 de 2 (doi€) anda.âs do tipo piranidal
nêdinclo no nínino 35 (€rinla e cinco) netlo6 de
cosprinento, con eslrulura ên f..rô ê/ou aço; côh
côbê.tula ên lona témica suslentada por llG es!.utura
d€ ferEo; coE cathâs, fêchanênto 1a!êral ê
instãlaÇào dê 0t (M) poDto d€ ênêrgia ( roÉda
universal - 110w e 01 ((ú) pontos dê ilueinaçâo con
lânpada êompatj.vêf. Oba: todas aB coDexões, fiação,
1j,gaÇôes e châvês sêrão fôrnêciclâs pêIa úprêsâ
contlatada e devêreo 6stat ên PêÍfêitas condiçôês clê
úso ê 1sôIeêoso, a úp!êBa cootratada nante!á no local
do êvenlo âquipê dê opêraçào ê @nuEêoção, pala o
p€lfeltofuncioDa@nlodos êquipaúêntos. ?o.Las
dêspesas !êlativas ao transpo.tê, opêração, BonLag@, ê
BequlanÇa s€ráo po. conta clâ ênpr.sa cont!âtàda. Os
êquipânenlos .lêven ser ontado/instalado pê1ô prêstadôr
dos sêniços hã.bilitada para ta1. Selviço de LocaÇáo dê
Àlquibancadâs: Àrquibâ.cadas cô.0 eatlutura n€táIica,
hêdindô no nintao 140 retlos dê conpriEento, contêndo
no ninino 8 (oito) degraus. aodas âs dêspêsas .êIalivas
ao llaDsportê, opêraçáo, nontag6, e seguranÇa serão
po! conta dà ênp!êsa contratada. OB êqulp ên!o8 dêv@
sêÍ montado/instalado pêIo pfes!á.lor dos s€rviÇos
hêbilitada pâra tâl.
selviço de locação de ca4o dê pÍopaganda úóvê1 ' HORÀ
Ma!ca,: I B DE LIMÀ
Sêtuiçô .lê lôêaçáo dê caEo dê plopagaDalà nóvêI -
prêscaçeo de gerviçoe de soôorização êi propâganda
volantê vêiculada en incluindo notofista,
corüusríve1 € dêmis in8sos. ca.!o dê son - ano rninimo
dê 2010 potêôcia nôto. mininâ clê 1.0 76 cw flex.
Equrpado coD apaEelhagd dê son aplopliado 01 eiclofone
sàtr €io 01 mic!ôfonê cor cabo 01 nesa ctê úinino dê 06
canais 01 caixa arplificada con 04 vias sonora8, 01
ptrántde 400 vts, 01 toca CD con entrada USa
SêrviÇo .lê l,ôcaçãô dê êstrutúra dê palcô (PEoLTENO DIÀ
POR?E ÀÇO) - Malca.r L B DE LIMÀ
Serviço de locação de eslrutsura dê palco (PEqúENO PORÍE
ÀÇO): Os âquipdêntos dêv4 ser úonladó/inãtâlado ê
opêÍâci onal i z âdo pelo prêstado! dô§ 6e.viços
di6porivel pala uso a paEti. das 0?: 00 horas 01 PÀICO
êm ÀÇO 6x6nle co,n cobêli:ürâ ê!ü Iona ânti - ch ãs piso
lodo 6 âço ê nadêiÍa suportando 340k9 a 400k9 po. n2
02 torres p/ ELY P.À 04 OU 06 Bt's coE baEês 3r4 01
êscada coE dêglaus antldêrrapantês 01 carnarid 4x4 coB
pisô carpetado 01 ar-condicionado 01 gêladêira ou
fligobar "opêiônal" 0L êxtinlor lo@das @ 110 ê 220
volts-02 cortinas lacelaj.s p/o g.id do parco
LOCÀÇÀO DE GRUPO GEFÀDOR . Ma!ca.: L B DE LIMÀ DIÀ
LocÀÇÁo DE GRUpo GERÀDOR notor a diesef, 6 citincllos
con qêrado. dê 110Lva

0000?

00008

00012

10, o0

25.00

37,000

2 . 350,000

3?0,00

58 .750,00

AV TRANSAMAZONI

1(

DI

cé ,&' -z
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Éhpresa: À. G. ÀRÀU.rO EVENTOS
líÀro,
60L, BELÀ VISTÀ, Ilaituba

6333098 PC PÀ.

E PUBLICIDÀDE EIRELL!-ME; C,N.P.J, n"

PÀ, rêpresêntada nês!ê ato pêIo S!(a)

1âtoÂ TolÀ! R§

22.A42 . 136 /OOO!-1O , êstàtêtêcida à

ÀNDRENI GONçÀ,,\/ÊS À§ÀÚJO, C. P. F.

547.420 i 00

VÀI,OR TOTÀL RS 93.500,00

ÍRA\/ESSÀ TREZE DE

o o12.621.A32-231

QUÀNTIDÀDE
11,00

vÀr,oR (trrrÁRro
8.500,000

vÀloR ioTÀl
93.500,00

IlEM
00002

FLORISTÀ,

ITEM
0000 4

C CÀRDOSO DÀ SaLvÀ EIRELI; C.N,P.J. n" 1{.698.?08/0001-72,

DEscRrçÀo/EspEcrErcÀÇõEs uNrDÀDE
Sery!Ços dê sono.isaÇão de Grandê portê - Mã.ca.: DIÀ
ÀUDIO - IECH
sê.viço8 de sonoEi.aÇão dê Gran Lê portê: a êÍnprê6a
contralada nantêrá no local do êwento êquipê dê
operação â nanutênção, pala o pêrfêito funciondênto
dos êquipâhêntos â.baixo .ê1aciôôados. 

"odas 
as .Iêspêsas

lelalivas ao lEansPorte, opeiâçeo, EoDtagq,
sêqlrança s€rão po. conta da eq>!êsa contlatada, os
êqu1pdêôros dêvú sêr eontado/instafado pêlo p.êstádor
dos sêiviços ê con opê.ador cLê so4 20 caixas dê qravê
con 40 falanrês d€ 18 Po1êgÍadas 16 caixas dê line
âr!ay- 04 cairas KE para s1dê 04 aonitores dê palco 01
Fonilo! para contralrâixo con 02 caixâs ê 01 cabêçotê 01
ftonito! para gui.tarra 02 DoDltoleg p/ têcLados 02 por€!
plays pala nonito. auricúIar dê 0S canaiE ca.La ú 16
monitoles aúrrculares (fones de ouwido) 02 RÀC(s de
po!ências p/ P.À con 05 potências cada ür sêndo lodas
dê últihâ gêraçào (0a 8.0 sD- 04 6.0 sD 02 2.8 sD) 01
RÀcK con 04 potências para sidê 02 procêssadorês
digitais dê áudio parà P.À ê SIDE 02 Eesas digilais colt
40 caoais disponivêis sêndo 01 I)/ PÀICO ê 01 p/ P.À 01
Lit de nicrofones pala batêEia (07 nicrofones) 01 kit
dê niciofonês pala percussâo (08 oicrofonês) !5
micrôfônês coú fio 04 nicrofonês sa fio 20 pêdêslais
01 hulticabo de 50 hls coro §plit 02 notêbooks para
!êproduçáo dê CDs DVOS ê ouÊras mídias 01 sisLffi dê
coü6ção €Iét.ica 50 càt'os XLR 40 ca.bos p-10 12 di!êct
Box passi.vo 01 bâtêria (corpo) sên acessó.ios

sERvrÇo DE pÀrco E rLrrMÍNÀÇÃo DE MÉDÍo poRrE sesiço de
locaÇáo de êstrurura d€ palco (MÉDIo PoRTE Àço): os
êquipaÍíêntosctêvdsêr Àontaalo/in§talado
opelaclonaltzado pelo plestadoE dos seryiço8
dispontvêI pâra uso a partir clas O?:OO horas 01 pÀI,CO

e ÀÇO 10x06nts con cobeltu.a á lona antl - chàras
prso todo êo aço e edei.a suportando 340 k9 a 400k9
por n2 01 qrid 616 02 toüês p/ r'LY p.À 04 OU 0 mts coÍn
bases 3x4 01 e8êada coh deqraus antidelrapantes 01
cearim 4x4 côe piso carpê€aclo 01 a!-condlciona.to 01
g€Iadêira ou frigobar "opêiona1" 01 êxtinto. Tomadas
a 110 ê 220 volts 02 cortinâs lateEâis p/o grid do
palco Serviçoa dê ileinação dê nédio porte: a apresa
contralada nant€rá no ]ocal do êvênLo, êquipê dê
opêÍaÇãô ê nanutênÇão, para o pêrfêito funcion ênto
dos êquipânentôB, todâs as dêspêsa8 rêIativâs ao
tlansportê, opelação, BoDLagd, ê sêguranÇa sê!ão por
conta cla ênp.êsa coni:ratada/ os êquipanênto§ dêvêÀ sêr
montado/instalado pefo p!êstado! do8 sêryiÇos ê con
opêrâdôr dê ilrüinação 12 canhões par 64 02

prificadoles paEa todo o sj.stda 01 háquina de fmaça
02 noving 01 nêsa dê ilMinaÇão 01 Glid 06 x 04 con 3
d€ alt.uEa s €s!!u!u!a @!áfica 02 Ribalra 03 Estrobo
SelviÇo dê 1oêaÇào dê banhêilo qulnico - Mâ.ca.r E DIÀ

sêlviÇo d€ locaÇão dê baDhêi.o qui$ico: 08 (oilo)
baôhêilos portátêis qulúico, coE assento na altura;
supolt'e pãra papê1 higiênico para rô1o .lê 60 ae!Íos,
côú papê] hrgrêôico rolo dê 60 nst!ôs; prgo

êstàlrêlêci.lâ à ROD TR:ANSÀIÍÀZONICÀ I(}, 02, S/N,

p.l.. n" 163.124.652-68, R-G. no 6506909 pC pÀ.PÀ, r€p.€sênlada nêat€ ato l>êlo s.(a). ClÀuDIo cÀ&Doso DÀ §ILvÀ, C

DEscRrçÃo/ÊspÉcrFrcÀçôEs t NrDÀDE
sERvrÇo DE pAlco E TLWTNAçÀo DE t€Dro poRTE - Mar DIÀ

vÀloR uNrrÁBro
5.3s0,000

VÀIOR TOTÀI
r07.000,00

QUÀNTIDÀ!E
20.00

00006

cA,583

30.00 250 ,000 7.500,00
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00010

00011

00013

00014

0000 9

antid€rlapaatêj pontô dê vêntitâçâo naruÍat, polta
objêlo, nicróriô; idêntifi.cação Ésculino/f@ininô.
Obs: À @presa contlatada @nte!á no locel <ro evênrô
êquipê de operaÇáo ê eanurênção, parâ o perfêilo
funcrona€Dto dos êquip@ntos, todas ãs despêsas
!êlalivas ao lranspolte, opêração, bon!ag4,
segsra.Çá sêrão po! contsa da êlil>rêsá cont.atadâ. OB
êquipúêntósdêv46er instalacLo/úontado,
aanutençâo, 1lnpêza ê hisienização por coDra do
Prê§tador dos sêtuiços.
IOCÀÇÀO DE FECHÀMENTO DE PLÀCÀS DE PERRO - Mãrca. r MEIRO
ÀlutÍJNIo
LocÀÇÁo DE FECHÀ:MENTo DE pLÀcÀs DE rôRRo rÀMÀNHo 2xz
MEÍROS
LocÀçÂo DE BÀlarcÀDÀs DE FÊRRo 2 MEtRos Í,rNEÀR - M METRo

LocÀçÀo DE BÀRRrcÀDÀs DE FERRo 2 METRos LrNEÀR
LOCÀÇÀO DE ÍENDÀ - Malca. r CI.oEÀÍ] DrÀ
LOCÀçÀO DE TEI.IDÀ t&anho 4x4, @ Iônâ eos est!úrura 4
nêtaf/ con fêchaênto latelal. Iênda teanho 1Ox1O, a
10nâ coh estEutura en úetal, coÀ fêcha@nro lâ!€rat
LocÀçÀo DE lEIÁo DE LED DE - !ÍÂrca.: p6 DIÀ
LocàÇÀo DE TErÁo DE LED DE TÀlaNüo 4x3 llETRos tÀ!ÀNto
5X3 METROS

400.00

200.00

40.00

10.00

41,000 16.400,00

2A,2aO s . 64 0,00

249,AOO 9.960,00

3.410 / 000 34 . 100,00

VÀIOR TOTÀI R§ 180 . 600, 00

BE!À
VISTÀ,

: S. À. TORRES E sERvIçoS; C.N.P.J. no L7 . A22 .8a9/OOOL-37 , êsrabêrecida à Rua Àntao Fê.rêiÍa do valIê,5??,
ne9!ê ato Pêlo sr(a). SMNI ÀIoRIM l\)RRES, C.P.F. no 51?,843.352-15, R.c, n" 152?3822 SSp

COMERCIÔ

ITEM
00 001

DESCRIÇÁO,/E§PECIEtCÀçôES
Se.viço3 de Bonorização de nédio po.te - Mârca

sêrviços de sonorizâção de médio po!rê: a 4p!êsa
cônllara.ia mantê.á no loca1 do êvênto eguipê dê
opêrâçâo e aanurênÇAo, I)a.a o pêrfeito funcionàsênro
dos €quipaêntos âbaixo !êIacionado6. Todas âs despêsâs
lelativas âo transportê, opêlação, hontagâr,
segurança eêrão por conla da ehp!êsa contlatada, os
êquipúênLos dêv6n sêr nontado/instalado pÊto p!êstacloE
dos sêrviços e con opê.ado. dê son 08 caixas dê g.ave
com 16 falantes dê 18 Polegadas 08 caixas de line
arlay. 04 caixâs para sidê 02 nonitorês d€ palco 01
monrto! pâra contrãbaixo con 02 caixas e 01 csbêÇorê 01
oonlto! pâra guitarle 01 Eonitor I)/ têclados 02 RÀCX§
dê Potênclas p,/ P.À con 03 potências cada ú sendo
lodas dê ú1ti@ gelaÇAô (02 a.0 SD- 02 6.0 SD 02 2.8
sD) 01 RÀcK coe 02 potências para side 02 p.ocê§sadores
digilaas dê áudio para P.À ê SIDE 01 úesá digiral con
24 canais drsponj.vêis sêndo p/ pÀrCO e p.À Ot kiL dê
microfones para bate.ia 05 nic.ofonês con fio 02
Rrêlofôôês s@ fio 05 pêclestais 01 outricãbo c!â 30 nLs
coÀ spliL 01 noteboot pa.a reprodução de CDs D\,Ds €
outrâs midlas 30 cabôs )o,R 20 câ.bos p-10 06 clirêc! Box
passivô 01 barêria (côrpo) sd acêssóEios
locaçáo de triô Êlétrico - !Ía.ca,: son nêto 8oRÀ
Locaçâo dê Tlio Elétrico confomê dêscriÇào a.baixo;
Estlutula do Equipeênto: 13 nêtros dê cônp.an€ntos
Pneus êh bon êstedo Eoplaceênto á dia (Detran) Grupo
Gêlador (30 KvÀ) 110 ê 220 IíTS 01 caarin coE flno
aca.bahento con banhêilo l>rlvativo, con a. condicionado.
02 Àêêssos rndependêotês âo patco (01 pa.a banda e 01
pala convidados) 02 waraDdas nas latêrais superioros
(diantêira c trazêi!ã) Montado ca!.êta truco,
tlaôionada po! cavâlo sêcânico êonpatlvêt, {4.800 wâtts
Sub 20.000 watrs Méclio

UlrIDÀDE
DIÀ

QUÀNTIDÀDE
15.00

vÀloR lrNrrÁRlo
4.400.000

vÀloR TolÀ.1,
66.000,00

10.00 410,000

VÀÍ,OR TOTÀI RS

4.100,00

?0.100,00

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
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Preços. podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sen'l que caiba recurso ou
inder.rização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do
registro, a preferência de fomecimento em igualdade de condições.

I)arágrafo 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
integra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo
descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA TBRCEIRA - DA UTILTZAÇÃo 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 ceÍame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde
que devidamente comprovada a vantagem.

Parágrafo primeiro: Os Orgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem
Íazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse jr.rnto ao Órgão
Gerenciador, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados,
obedecida à ordem de classificação.

l'arágrafo segundo: Caberá ao fomecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições r.rela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento deconente da adesão, desde que
este Íbmecimento não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o
Orgão Gerenciador e Orgãos 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
Prcços.

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
(lerenciador e Orgão 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
Í'orneoedor 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.

CLAUSULA QUARTA. DO LOCAL E PRAZO DB ENTREGA

O recebimer.rto, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de acordo com as especificações
contida na ordern de compra, não podendo ultrapass o prazo de l5 (quinze) dias da expedição da mesma.

l'arágrafo Unico: A empresa que não lnprrr o razo estipulâdo sofrerá as sanções previstas no item 27 do
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Fldital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações

CLAUSULA 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 gestoÍ a ser <lesignado 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

encamiúada à administração da entidade contratante para fins liquidação.

Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais" antes do pagamento a ser efetuado ao
ITORNECEDOR, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições exigidas na
contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.

Parágrafo Tcrceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito
e\istente na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente
existente, a dif'erença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.

Parágralb Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
cotrconido 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 fomecimento,
mediante a aplicação da seguinte lormula:

liM=IxNxVP

Onde:

EM= Encargos Moratórios
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do ef,etivo pagamento.
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX : percentual da Taxa anual : 67o
I = Indice de compensação financeira, assim apurado:

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

(t

D

sAtvlAzo N I

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

l = (T)U100) _ I=(6/100) _ I=0,00016438
36s 365
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A entrega dos produtos só estará caracrerizada mediante solicitação do pedido do bem.

O Í'ornecedor 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 vencimenio.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

I'ela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial para Registro de preços n.009/201g-SRp, a
Adrninistração da entidade contratante poderá, garantida a prévia deÍêsa, aplicar às fomecedoras as seguinies
sanções:

v I - Adverlência, que será aplicada por meio de notificação via oficio, 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;

Il - multa de 0'17. (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações
estabelecidas, até o máximo de l0oÁ (dez por cento) sobre o valor dos produtos nãó entregues, recolhidá no
prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

III - multa de l0oÁ (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 cómunicação
oÍicial, sem embargo. de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não 

"r".rçãoparcial 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 perdurâr os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoiidade que aplicou a

'.-' penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua piopósta, não celebrai o contrato,
deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresent;r documentação falsa, ensejar o
retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, lalhar ou fraudar na execução do ójeto
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 "ll" e "lll", facultada a dàfesa prévia do interessado, nó 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 deicontadados pagamentos áevidos pela
Administração ou. quando for o caso, cobrada judicialmente.

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA

Prefeitura Municipal de ltaitu ba

CLÁUSULA SEXTA - DAS CoNDIÇÕos »B FORNECIMtrNTo

l'arágralb Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de lomecedores da
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entidade contratanteno, 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.

(]LÁUSULA OITAVA - DO RIIA.IUSTAMENTO I)E PRIICOS

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei no
8.666n993.

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 registrâdo, por motivo supeweniente, tornar-se superior
ao preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fomecedor, visando à negociação para redução de

\-, preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

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

I'arágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fomecedores,
visando igual oportunidade de negociação.

I':rrágralb Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fomecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:

| - 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;

ll - Conr.ocar os demais fomecedores, visando igual oportunidade de negociação

l'arrigrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de
llcgistro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

cLÀusuLA NONA - DAS CONDrÇOBS ne RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE
REGTSTRO DE PrrEÇOS

O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações
tecnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante
dcsi gnado pela contratante.

l'arágrafo 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;

DE
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Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:
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I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material
cor.n as especiÍicações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.

II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua conseqüente
aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco)
dias úteis após o recebimento provisório.

CLÁUSULA DECIMA - Do CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRo DE PREÇos

O F-omecedor 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, inexeqüível em função da elevação dos preços de
mercado dos insumos que compõem o custo do material.

' Por iniciativa do Ministório da Justiça, quando:

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tomar 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;
- r.rão cumprir as obrigagões 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
P reços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de
Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

A u tom a tica m cn te:

- por decurso de prazo de vigência da Ata;
- quando não restarem fomecedores registrados;
Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante lará o devido apostilamento na Ata de
l{cgistro de Preços e informará aos fomecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUT0RIZ^çA} PARA AQUISIÇÃO E EMISsÃo DAs
ORDENS DE COMPRA

As aqr-risições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso. pela
contralante

Parágrafo Único: A emissão das ordens e fornec mento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial,
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serh igualmente autorizada pelo órgão requisitante.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA. Dos ACRESCIMoS E SUPRESSÔES

O lioitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados,
quantitativos superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de alé 25%, (vinte e cinco
por cento) de acordo com o § 1' do art. 65, da Lei n" 8.666/93.

Parrigrafo 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 l5 da Lei n'8.666193.

- cr-Áusur-,t DECIMA TERCEIRA - Dos pREÇos E ITENS DE FoRNECTN{ENTo

Os preços oÍ'ertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de
Preços, collstam do Encarte, que se constitui em anexo à presente Ata de Registro de Preços.

Parírgrafo Unico: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de l2 (doze)
meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DAS OBIIIGAÇOES DO FORNECEDOR

A empresa fomecedora 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 OBRIGAÇOES DA CONTIIATAN.IE

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

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagarnento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a
el'etiva entrega dos materiais e emissão do Termo de Recebimento DeÍinitivo;

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal
especialmente designado, de acordo com a Lei 8.666193 e posteriores alterações.

CLÁUSULA DECIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços n" 009/2018-SRP e a proposta da
empresa classificada em 1' lugar.

Parítgrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições
constantes das Leis n"s 8.666/93 e 10.52012002 e demais nornas a
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Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oticial, oondição
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 ITAITUBA, com exclusão de
qualquer outro.

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

Íbrma. na presença das testemunhas que também o subscrevem.

ITAITUBA. ro de 201 8.

}..UND IC ISTENCIA SOCI
P.J " 16 133100

l:ur
L.B.DE LIMA SPORT -ME

C.N.P.J. n" 08.263. I 71ú)001 - I 5
CONTRATADO

A.G.ARAUJO EVENTOS E PUBLICIDADE EIRELLI.ME
C.N.P.J. n" 22.842.7561000I- I0

CONTRATADO

á

fu"CC RDOSO
C.N.P.J. n" I 4.698.708/000 I -72

CONTRATADO

S.A. TORRE IO E SERVIÇOS
C .N.P.J. n l-) I
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EnP'esa: L.B.DE LIMÀ SPORÍ .ME;

rêprêsêltada ne6tê atô pelo Sr(a) -

C.N. P..r. n" 08.263

I,EÀNDRO BEZERR:À DE

1?1/0001-15,

LItíÀÍ C. P. E,

estãbelêclda à tRÀvEssÀ JoÀo PEssoÀ, BEtÀ vtsTÀ, ILaituba

n" 124.\OL.61!-A7, R.c. nc 2544119 SSp DE.

euÀNtrDÀDE vÀraR (rNrrÁRÍo vÀtroR TorÀ!
40.00 1.800,000 72.000,0000003

00005

DEscRrÇÀo/EspEcrFrcÀçõEs uNrDÀDE
S€rytço3 d€ sonolizaçâo dê pêquêíro Po.t€ - Marca.: DlÀ
L B DE LlMÀ
Se.vrÇoe de sonoEizaÇão .!ê Pêqúêno Portê: a êltpresa
cont.alada nantêrá no focat do êveôto êquipe dâ
opelaçào 6 nanutênçâo, pala o pê.fêito f,unciondênto
doa equrpeêntos abaixo retacionadoÉ. Toda6 as dêspêsaa
rêlatrvas ao tÍansport€, opê.açâo, nontagm,
sêgurança 6êrão Po! êonla da snp.êsa côntratâda, os
equrpa€ntos dêv4 sê! nontacLo/i.nstâlâdo pelo presEadoÍ
dos sêrviços ê con opêrado. dê soE 08 caixas glav€s com
falantê 18 polegaclas 12 caixa§ linê â!!ây 01 resa coe
32 canars digi!âl 01 nêsa dê palco coú 32 êanais
diqitais 38 netros dê nulEi câbo 05 nlctofones con ftô
05 niclofônês 6ê!L fio 06 vias de conplessôr 01 efeicos
digrtals 05 pedêslais 04 monito.es dê palco 02 retolnos
sERVrÇo DE pÀl-co, tr.wtNÀÇÀo, cÀl,rÀRoTE E ÀReurÀaNcÀD DrÀ
À DE GR.ÀNDE pORTE, - Mã!ca.: L B DÉ LllrÀ
sERvrÇo DE pÀr,co, tLoMrNÀÇÀo, cÀl,liÀ.RolE E ÀReurÊÀNcÀ.DÀ
DE CRÀNDE PORIE. Serviço dê locação dê êstrutula de
palco (cRÀr.IDE PORTE ÀÇO): Os êquipanêntos deva sê.
nontado/iostalado ê opêÍacionalizado p€]o p.estado! dos
sêrv1ços ê disponível pârâ uso a partir das 0?:00 ho!a6
0t PÀj,CO a ÀÇO 14x12nts con êobêrLurâ ú lona anti -
ch4as piso todo en eÇo ê nadêira suportando 340t9 â
400k9 por n2 01 grid 10x06 02 totrce p/ FLy p.À 06 OU
Og nLs côm basês 3x4 01 housê ni.x 3x3 0t êscada coo
deqlaus antidér.apantês 01 caDâ.iD 4r4 com piso
carpâtado 01 a.-condicionado 01 g€Iàctêirâ ou f.isoba!
"opcional " 01 êxtinto. Toeadâs d 110 e 220 volts 02
êollrnas ]ate!âis p/o 9üd do palco 01 coltina flontal
p/ uso na tloca de átraçôês 03 platicávêis Eendo 01
p/balelia 01 p/pêrcussâô 01 p/lêc]âdoÊ sewiços cte
ilsrnaçâo dê Grandê porte: a @prêsa conlratadã
nantêrá ôô lôca1 do €v€nto, equipê dê opêrâçâo e
nànutançào, para o pêrfêtto funcioneento ctos
êquipeêntos, todas âs despêsas relativas
t!ânsPorte, operaÇão, oontaga, ê sêgurança sê.ão por
conta da 4pfe§a conlratadà, os êqulpahênto§ dêwê! 3êr
aontado/instalado pelo prêstadoE doB sêpiços ê cos
opêlado! dê ilúinaÇão 60 Reflêtorêa LÊD 3 !íatts 24
Refleloles LED 1 wat§ 08 4owing 16 canhões pa. 64 03
nàquina de fuaça 0{ nini-brut§ 01 mo§a dê iluinaçâô
01 Grld 150 ret.os €alrutu.a dê alulnio Q30 12 talhas
Sêivrço de locaÇão dê êstrutu.a dê 9â1co (úDIO PORÍê
Àço); os equrpdêntos ctêven ser Donlado/instalado e
opêraêlônalizado pelo pEestador dos s€EviÇos
disponÍvê1. para uso a palti! dâs 07:00 holas 01 PÀ,.CO
d ÀÇo 10x06hls cos cobê.tu!à ên lona anti - chahas
piso lodo @ aÇo s tíadeira suportando 340 tq a 400kq
po! ft2 01 grid 6x6 02 tolles p/ I,Ly p.À 04 OU 0 hrs con
bases 3x4 01 êscâda con dêsraus antictêüapântês 01
c&â!im 4x{ coD piso carpêtâdo 01 á!-condicionâdo 01
geIadêrra ôu fri.gobar ,,opciona1., 01 êxtintor Íoúãdas
@ 110 e 220 votts 02 cortinas la!êrais p/o g.id do
palco sêrvrço de IocaÇào dê Canarot€s: 32 (r!in!a e
dois) Cearotês de 2 (doi6) andarês do tipo pilaida1
nediodo oo nÍniho 35 (tEinta ê cinco) net.os d€
cohprinento, con êstrutuEa ên f€rro ê/ou aço; coÀ
cobêrtura @ loDa téÍnica su3tenta<La por rúa êstruturâ
dê ferro; con calhas; fechanênlo larêral e
instalaçào dê 01 (u) pontô de €nelgia (roBada
uolvêrsal - 110, ê 01 (B) pontos ctê iluinaçào con
Iânpada coúpativel. Obs: toalas a5 conexôês, fiaÇão,
llgaçôês ê chaves sê!ão fo.nêciatas pêLa dpr€sâ

1,5.00 28.500,000 427.500, O0

4l

DE

ROI). ',l'R,\NS \l'.\ZO\tC.\, l0't{t .\ 1\u\o \o (; t\.\sto ]It \.

Este documeÍrto é parte integrante da Ata de Registro de Preços, celebrada entre o Município de ITAITUBA e âs
L-irnpresas ctÚos preços estão a seguir registrados , em lace à realizagão da licitação na modalidade PREGÃO N"
009./2018-sRP.

@%"



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA

Prefeitura Municipal de Itaitu ba

00007

00008

00012

Ehpresa: À.G.ÀFÀUJO EVENTOS
MÀIO,
601, BELÀ VISTÀ, Ítaitst'a

6333098 PC PÀ.

pITBLICIDÀDE EIRELII-MEi C. N, t. J. n

leprês€ntada nêstê ato p€lo sr(a)

VÀIOR TOTÀI, R§

22.A4?.156/OOO1-\0, êstabêIêcj.da à

ÀNDRENÍ GONÇÀI,VES ÀF,ÀU.'O, C. P, F.

587.420,00

IBÀVESSÀ TREZE DE

^c O1,2 .627 .032-23 ,

coDtralada ê dêwêiàô êsEar 4 pêrf,eila5 condiçõeg de
uso e isol ento, a ênpÍêsê côntratada nan!êrá no 1oêa1
do evento equil)e dê opêlaÇáo ê aanulenÇão, pêra o
perfêrto funcionúênlo dos equip antos. todâs
ctêspêsâs relativas ao tlesport€, oP€.ação, entagen, e
seqlrança serão po! conta da êBple8a coôt.atada. Os
êguipeêntos devd ser úontado/instafado pêfo p.êstado.
dos sêlvrçôs hâ.bilitada pa.a tá1. Sêrviço ctê Locação .le
Àlqurbaocadas: Àrquibancadas coD estrulula netálicâ,
nêdindo Do ninioo 140 nêtros c!ê conprinênto, contêndo
no siDiho 8 (oito) c!êgraus. lodaa aB dssPêsas rêlativas
aô tÍansportê, opêração, .dontagen, o sêgu.anÇa serão
po! coôta .lâ êíl{>rêsa conlrata<la. Os êquiPaóênlos dêvân
se! nonlado/instalâ.lo pêIô p.êstador dos selviços
habilita.ta pala ta].
Se4Ço d€ locáção dê carlo dê propaganda eówe1 - HOaÀ
Mâr.à:LBDELIMÀ
§êlviÇo de locaÇão d€ cafto clê propagaDala nóveI -
pr€staÇáo dê sêryiçoB dê sonoritàÇão 6 Plopaganda
volân!ê veiculada d incLuindo notoÍis!à,
coíüustivel ê dêúais inssos. carlo dê Son _ aío úlôino
de 2010 potência notor nínina dê 1.0 76 cw fl€x.
Equipado coú apa.êlhagd dê son aP.oP.iacto 01 Àiclofon€
sês f1ô 01 oicEôfonê coe cabo 01 @sa dê uini(o de 06
canars 01 êai*a anplificadâ coD 0{ wias sonoras, 01
pirânid€ 800 wts/ 01 toêa cD coÀ êntrâda usB
se.viço dê locação de o§trutura dê paLco (PEOUENo DIÀ
PORTE ÀÇO) - Ma!ca.: L B DE LIMÀ
sêrviÇo dê locação dê êst.utu.a dê paLco (PEOUENo PoRIE
ÀÇo): Os êquipeentos dêv@ se. úoniado/instalacto ê
ope!àcrônalizadô pêIo prêstador dos sêrviços
disponivel pâ!ã uso a partir <Las 07: 00 hoEas 01 PÀrcO
en ÀÇo 6x6rts con cobeltura êú lona ántl - cheas piso
todo en açô ê @dêira supollando 340k9 a 400k9 Po! n2
02 tores p/ FLY P.À 0{ oU 06 Ets con bâses 3x4 01
escada coú ctêqraus anliderrapantes 01 cerin 4x4 coh
piso calpêlado 01 ar-condicionado 01 s€ladêita olr
frigobâ! "opcional " 01 êxtinto! Tonaclas ên 110 ê 220
volls 02 coltinas ]âtorais p/o gtid do palco
lacÀÇÀo DE GRUpo cEnÀDoR - Marca.: L B DE Lr!,tÀ DlÀ
r.ocÀÇÁo oÉ GRUpo GERÀDOR hotor a diêsef, 6 cilinct.o!
coo q€rador de 110kva

DEscRrcÀo/EspEcrErcÀcôEs trNrDÀDE
servlÇos de sono!1zaçào clê G.anclê por!ê - Marca.: DIÀ
ÀUDIO - TECTI
sêlv!Ços de sonorização dê G.andê porle: a 4plesa
con!!âtada eantêrá no local do 6vênto êquiPe .tê
opêlação e rârutençáo, para o tE.fej.to funcionú€.ro
dos êqulpaênros abaixo .elacionado§. Tôclas as dêsPêsas
rel,atrvas ao tlanspor!ê, opê.açáo, eonlaqd,
sêgDranÇa se!ào por contâ dâ êúPresa coôtralada, oB
equrpahentos dêwá ser noD€ado/instal"ado pê1o prês!âdo!
dos sêrviÇos e con opê.aclo. dê son 20 cai.xas de s.av€
con 40 falantês dê 18 Polegadas 16 caixas dê line
a!!ay. 04 caixas KF para sicLê 04 nonj.torês de palco 01
nonilor pala cont.abalxo con 02 caixas e 01 ca.beçotê 01
nônit'or para qlitalra 02 aonitoEês p/ têê]âdos 02 por€r
plays pala DoíitoE auiicula. ctê 08 canais ca.ta rú 16
nonilo!ês au.icularês (fones de ouvido) 02 RÀclG de
po!ências p/ P.À coÍn 05 potênciâs cãda un sêndo todas
dê últ1ná gêraÇão (04 8.0 sD- 04 6.0 sD 02 2.8 sD) 01
FÀC( coh 04 po!ências parâ si.Iê 02 p.ocêssadorês
dlgitals dê áudio para P,À ê SIDE 02 n€sas digitais con
40 canais disponiwêis sêndo 01 p/ PÀrCO ê 01 p/ P.À 01
lcrt de eicrofone3 para bate.ia (07 nicEofone6) 01 ki!
dê orclofonês pala p€rcussão (08 Blclofones) 15
rocrofonês côí fio 04 nic.ofonês seD fj,o 20 pedestals
01 Rulricabo dê 50 nt8 coE aplit 02 nolêboot8 pala
!êproduçáo dê CDs DVDg ê outras midias 01 sistêna ctê

10.00

25_00

37,000

2.350,000

f. iI40,000

3r0,00

58. ?50,00

28 .800,00

TOTÀl-
500,00

ITEM
00002

QUÀNTIDÀDE
11 .00

DE

ROD. TRANSÀIIIAZONICA. I()"III.].\ ANEXO AO GINASIO IIIUN.

20.00

vÀLoR uNrrÁRro
B.sao ,y'ao

('L

/
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f,stado do Pará

GOVf,RNO MUNICIPAL Df, ITAITUBA
Prcfeitura M unicipal de Itaitubâ

colreçào êIétrica 50 câ.bos xl.n 40 câbÔs P-10 12 direct
Bôx passivo 01 batêlia (co!Po) s@ acêssólioe

rêp!€sehtâda nêstê ato Pê]o Sr(a). CIÀUDIO CÀRDOSO DÀ S![vÀ,

VÀLOR TOTÀL R§ 93.500,00

CÀRDOSO DÀ SIL EIRELI; C.N,P..r. no 14.698.708/OOO1-?2' ês€ab€1êcida à RoD TBÀl'rsÀlitÀzoNÍcÀ KM 02' S/N'

ELORESlÀ,

lTEM
00004

c.p.F. nc 163.124.652-68, R.G. !" 6506909 PC PÀ

euÀNtrDÀDE vÀroR uNrrÁRro vÀr.oR loÍÀ!
2O.OO 5.350,000 10? 000,00

0000 6

00 010

00 013

00014

DE scR.r cÀo/ E spEcr E r cÀcôE s uNr DÀDE

senvrÇó oe par,co E ÍLoMrNÀÇÃo DE !'ÍEDro PoRtE - Mat DrÀ

sERvrÇo DE PÀl,co E TLUMTNÀÇÂo DE MÉDro PoRTE §êfl!ço dê
rocaçào de esllulura dê Parco (MÉDro PoRTE ÀÇo) I os
equtpsêDtôs.lêv@sê! so.lado/lnstalado
oleràcionarrzaao Pelo Preslâdor dôs sêfliços
disponiver pa!â uso a Partir atas 0?:00 horas 0l PÀl'cO

s ÀÇO loxo6nts côe cobê.turâ ú LoÀa anll _ chaas
Dlso Lodo 4 àÇo ê nadei!à suPortando 340 kg a 400L9

;or h2 01 qrrd 6Í6 02 l.orres P/ FLY P À 04 ou 0 Ets coo
tasês 3xa ot êscâda con dêgraus atiderraPantês 01

caa.iú 4xl com Piso carPê!ádo 01 ar-condicionado 01

sela.têila ou flrgÍoba. "oPcional" 01 êttinto! loEdas
4 110 ô 220 volts 02 êo.tinas lateEâis P,/o grid do
palco Selviços dê iluiinação dê nédio Porlê: a 6Pr€§a
conllatada aantêrá nô tocal do êvenlo, equiPê de
opelação ê nanutênção, Pa.a o Pêrfêito funcion@nio
dos êquipanêDtos, todas as deEP€Bâs rêlativâs ao
transpo!t€, oPeração, nonragd, ê seglrança setáo Po!
conla dà dplesa coôt.atada, os equiPasêntos dêv@ aer
nontado/instalado Pelo Prêstador dos 8êryiçôê ê con
opê.a.tôr de ilrsináção 12 cânhôes Pat 64 02

eplificadores Para tôdo o sist4â 01 náquina dê fÚâÇa
02 froving 01 aêsa dê ir@inação 01 Grid 06 a 0{ coB 3

aie altu.a s êstEutura netâlica 02 Ribalta 03 Estrobo
Se.viço dê Iocâção dê banhei.o quiúico - Marca : E DIÀ
UROBRÀS
serv!ço dê locação dê banhêiro quinico: 08 (oito)
banhêiros po.táteis guíBico, coÍí asscnto na al'!ura;
supollê Pala PaPê] higiênico Paia rolo dê 60 rêtros;
co, p"p"r IriqiO.ico rolo dê 60 netros; Pjso
&trctêlrapante; Ponto de v€ôtilação natulal, polta
obleto, Àictório; idêntlflcaçâo úasculino/faininÔ'
obsr À ênPresa conEracada (ântê!á no local do evenlo
êgutPe .te oPelaçào ê BnutênÇão, Pata o Pê'fêito
funcioneento dos êquiPãaêntos, todâ§ as dêsPesas
lelativasaottansPottê, oPêração, Eont'ager,
segúrança sêráo Po! conta da ê!q).ê§a coÔtfatada os
equrpâhenlosdêvênsê. in§talado/nontado,
unulenção, IinPeza e higienizaçáo Po! conta do
p!âsrador dos §ê.viços
ioqÇÃo op FÉclrÀMENTo DE Pr.ÀcÀs DE !'ERRo - Marca.: METRo

arotruNro
LOCÀÇÃO DE EECHÀMENÍA DE PT.ÀCÀS DE FERRO TÀ}.,}|NllO 2X2

METÂOS
LOCÀÇÀO DÉ BÀRRICÂDÀS DE EÊRRO 2 METROS IINEÀR - M METRO

LOCÀÇÀO OE BÀRRICÀDÀS DÊ FERRO 2 METROS LINEÀR
LOCÀÇÀO DÉ T!NDÀ. Ma.câ,: GI,OBÀI. DÍÀ
LocÀÇÃo DD IÉNDÀ tdanho 4r4, 4 lona coe êstrutula ertr

selal, con fêchento latelal. aênda tananhÔ 10x10, a
lona con estlutufa @ hêtaI, coír fêchdento lateial
LOCÀÇÂO DE TEÍ,ÀO DE I,EO DE - MAfCA.: P6 DIÀ
LOCÀÇÃO DE tEúO DE lED DE TÀ!ÀNltO 4X3 !.EÍROS lÀlqNlo
5X3 METROS

30.00

400.00

200 _ 00

40.00

10_00

250,000

41,000

28,200

249,000

3.410,000

? .500,00

16.400,00

5.640,00

9.960,00

BELÀ
VISTÀ,

VÀI-OR ÍOTÀI RS r80.600,00

: s.À. TORRES coME8cro E SER\ÃçOS; c.N,p.J. n'1?.422.819/0001-37. estâbêIêctda à Rua Àltao Fê.rêira do valfê,6??,

Iraituba PÀ, .€p..sêoractâ nêstê ato pêro sr(a). sMoNt ÀtiíIRIM lonREs, c,P.F, n' 51?.843.352-15, R.G. D" 15273822 SSP

DESCRIÇÀO/ESPECIFICàÇõES UNIDÀDE
- Malca.: a DIÀ

OO}iI.IIIDÀDE VÀI,OR (JIIITÁIIO
15.00 4 .400,000os dê sonorizaÇão dê néclio

Port€: a úpEêsa

i)

00001

Sêrv1ços de sonoli-"/
ltol) \IAZO\ICA. I()'RT \ \\[\O TO CI\.\SIO \IT \.

VÀ],OR Í!TÀ!
66.000,00

34.100,00

/t

õ/iru
\-./
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00009

conlratada nantê.á no Iocal dô êvento equipê dê
opêraÇào e nanútênÇão, para o pêEf€tto funciondênto
dôs equipeehtos abaixo rêlacionados. Todãs a6 despesas
rêlatiwas âo c!àn§pô!tê/ op€.açào, nontagd,
sêglrfança sê!àô Por coôtâ da eeprêsa côntratadâ, 05
êqsiP&ênlos dêv@ s€r nontado,/irstalado pelo prêstado!
dos serviços ê êon opêrado! dê soD 08 catxas d€ sravê
coh 16 falantês dê 18 Polêgâdâs 08 cai,xas cLê linê
âriây. 04 caixae pala sidê 02 nonitorês cIê palco 01
monilor para contràbaixo con 02 caixas € 01 câbêçorê 01
nonito! pa.a guita.râ 0t nonitor p/ têclados 02 RÀCKS
de po!êncaas p/ P.À com 03 potênciaE cada s sêndo
tôdas dê ú].!ina qerâção (02 4.0 SD- 02 6.0 SD 02 2.8
sD) 01 RÀcx com 02 po!ências pa.â sidê 02 p.ocêssadorês
digitais de áudio para P.À e SIDE 01 resa digital con
24 canais dispooj.v€i8 sênaüo p/ PÀ,CO ê p.À 01 ki! de
niclofones pa.a batêria 05 miclofon€B con fio 02
nicrofonês s6 fj.o 05 pedêstais 01 nuIlica.bo da 30 nls
coh spLi! 01 norêbook para rêp.oduÇão de CDs DvDs ê
ourlas Eidias 30 c&os Xr-R 20 câbo§ p-10 06 dilect Éôx
pàsstvo 0i. bâlelrâ (corPo) E@ acessólros
Locâção dê Trio E1é€rico - Marca.: so& nêlo HOBÀ
Locação de Tlio E1étiico cônfoúê desêlição a.baiÍo:
Estlutura do Equip46nto: 13 net.os dê conprimêntog
Pnêus 6 boB esLado Enplacento ân dia (D€!rân) Grupo
Gêradôr (30 r\wÀ) 110 ê 220 wTs 01 cahalih corn fino
acabmênEô con banhêiro plivativo, con a! condicionado.
02 Àcesêos indep€ndentês ao palco (O1 pa!â bandá € 01
pala convidados) 02 varandas nas la!€.ais aupelaorês
(dran!êira ê L!azei.â) Montâdo calleta huco,
tracionáda por cavâlo n.cálico co@ativê1. 44.800 ÍIàtts
Su.b 20.000 r,Iatls Médio

Estado do Pará
GOVtrRNO MUNICIPAL DE ITAITUBA

Prefeitura Municipal de Itaituba

10 .00 {10,000 4.100,00

?0.100,00

ItoD. 'IIIÀNSAItAZO:,t ICÂ. lo',lltrA 
^NIXO,\O 

(;m(,\SIO \ttrN
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