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AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 - O 
Município de Afonso Cunha - MA, torna 
público aos interessados que, com base na Lei 
nº 10.520/02 e subsidiariamente as 
disposições da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, que realizará às 
10h30min (dez horas e trinta minutos) do dia 
17 de agosto de 2022,  licitação na 
modalidade Pregão Presencial nº 001/2022, 
do tipo menor preço por item, tendo por objeto 
Futura e Eventual contratação de pessoa (s) 
jurídica (s) para fornecimento de instrumento 
musical, de interesse da Secretaria Municipal 
de Educação do município de Afonso 
Cunha/MA. A presente licitação será realizada 
na sala da Comissão Permanente de 
Licitação/CPL, na Praça da Comunidade, nº 
56, Bairro Centro, nesta Cidade, sendo 
presidida pela Pregoeira desta Prefeitura 
Municipal. O Edital e seus anexos encontram-
se disponíveis de segunda a sexta das 
08h00min às 12h00min para consulta grátis ou 
ser retirado mediante entrega de 5 (cinco) 
pasta A-Z, a Sala da Comissão de Licitação, 
localizada na Praça da Comunidade, nº 56, 
Centro, Afonso Cunha - MA, CEP: 65.505.000, 
ou por consulta no site 
https://www.afonsocunha.ma.gov.br/ e 
www.tce.ma.gov.br , demais informações na 
CPL ou por e-mail cpl-
afonsocunha@hotmail.com . Afonso 
Cunha/MA, 02 de agosto de 2022. DANIELLE 
MUNIZ MARQUES. Pregoeira. 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022-SRP - 
O Município de Afonso Cunha - MA, torna 
público aos interessados que, com base na Lei 
nº 10.024/2019, 10.520/02 e subsidiariamente 
as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, que realizará às 

14h30min (quatorze horas e trinta minutos) do 
dia 16 de agosto de 2022, a licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico nº 014/2022-
SRP, do tipo menor preço por item, sob 
Sistema de Registro de Preços, tendo por 
objeto Futura e eventual contratação de 
empresa especializada para aquisição de 
medicamentos e insumos hospitalares, 
odontológicos e laboratoriais  para suprir as 
necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde de Afonso Cunha – MA. A presente 
licitação será realizada através da plataforma 
https:// www.licitaafonsocunha.com.br .  O 
Edital e seus anexos encontram-se 
disponíveis de segunda a sexta das 08h00min 
às 12h00min para consulta grátis ou ser 
retirado mediante entrega de 5 (cinco) pasta 
A-Z, a Sala da Comissão de Licitação, 
localizada na Praça da Comunidade, nº 56, 
Centro, Afonso Cunha - MA, CEP: 65.505.000, 
ou por consulta no site 
https://www.afonsocunha.ma.gov.br/ e 
www.tce.ma.gov.br , demais informações na 
CPL ou por e-mail cpl-
afonsocunha@hotmail.com . Afonso 
Cunha/MA, 03 de agosto de 2022. DANIELLE 
MUNIZ MARQUES. Pregoeira. 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022-SRP - 
O Município de Afonso Cunha - MA, torna 
público aos interessados que, com base na Lei 
nº 10.024/2019, 10.520/02 e subsidiariamente 
as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, que realizará às 
10h00min (dez horas) do dia 19 de agosto de 
2022, a licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 019/2022-SRP, do tipo menor 
preço por item, sob Sistema de Registro de 
Preços, tendo por objeto Eventual 
Contratação de empresa especializada em 
Locação de veículos para a Prefeitura 
Municipal de Afonso Cunha/MA. A presente 
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licitação será realizada através da plataforma 
https:// www.licitaafonsocunha.com.br. O 
Edital e seus anexos encontram-se 
disponíveis de segunda a sexta das 08h00min 
às 12h00min para consulta grátis ou ser 
retirado mediante entrega de 5 (cinco) pasta 
A-Z, a Sala da Comissão de Licitação, 
localizada na Praça da Comunidade, nº 56, 
Centro, Afonso Cunha - MA, CEP: 65.505.000, 
ou por consulta no site 
https://www.afonsocunha.ma.gov.br/ e 
www.tce.ma.gov.br , demais informações na 
CPL ou por e-mail cpl-
afonsocunha@hotmail.com . Afonso 
Cunha/MA, 02 de agosto de 2022. DANIELLE 
MUNIZ MARQUES. Pregoeira. 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Nº 
007/2022-SRP. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 
016/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 
Nº 020/2022. FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE 
EVENTOS CULTURAIS E SERVIÇOS DE 
CERIMONIAL PARA O MUNICIPIO DE 
AFONSO CUNHA – MA. Aos 29 dias do mês 
de julho de 2022, MUNICÍPIO DE AFONSO 
CUNHA/MA, através da PREFEITURA 
MUNICIPAL, sediada na Praça da 
Comunidade, Nº56, Centro, CEP: 65.505-000, 
Afonso Cunha -MA, inscrito(a) no CNPJ sob o 
nº 06.096.655/0001-91, no uso de suas 
atribuições, e em face do PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 016/2022 e do PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N.º 020/2022, tipo menor 
preço por item, resolve FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE 
EVENTOS CULTURAIS E SERVIÇOS DE 
CERIMONIAL PARA O MUNICIPIO DE 
AFONSO CUNHA - MA, sujeitando-se as 
partes as determinações da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, decreto nº 
3.931/2001, decreto N° 4.342/02, decreto nº 
7892/2013, decreto 9.488/20218, decreto 
10.024/2019, pelos preceitos de direito público 
e sendo observado as bases e serviços 
indicados nessa Ata de Registro de preço . A 
empresa WB SOLUCOES E ENGENHARIA 
LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
31.617.831/0001-30, sediada na Rodovia BR 
222, Nº 05, Tirirical, Vitória do Mearim – MA,  
neste ato representada pela Sra. 
WESLLYANNY BRUNNA KARENN DIAS 
COSTA, portadora do CPF nº 609.020.413-
71, declarada VENCEDORA, com base na lei 
10.520/2002 e decreto 10.024/2019 em face 
de terem apresentado as propostas mais 
vantajosas para o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
016/2022, cuja a ata e demais atos foram 
homologados pelas autoridades 
administrativas competente. CLÁUSULA 
PRIMEIRA: Do Objeto O presente 
instrumento tem por objeto o Registro de 
Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, do 
tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para a 
Futura e Eventual contratação de empresa 
especializada em realização de eventos 
culturais e serviços de cerimonial para o 
Município de Afonso Cunha/MA, de acordo 
com as especificações contidas no Termo de 
Referência do edital da licitação PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 016/2022, que passa a 
fazer parte desta ata, juntamente com as 
documentações e proposta de preços 
apresentada pela empresa licitante 
classificada, conforme consta nos autos do 
processo da licitação acima identificada. 
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CLÁUSULA SEGUNDA: Da vigência da Ata 

de Registro de Preços e das Adesões. A 
presente ata terá validade de 12 (doze) 
meses, contados a partir de sua publicação no 
Diário Oficial do Município – DOM/MA. Este 
instrumento não obriga o Município de Afonso 
Cunha/MA a firmar contratações nos valores 
estimados, podendo ocorrer licitações 
específicas para aquisição do objeto, 
obedecida a legislação pertinente, sendo 
assegurada ao detentor do registro a 
preferência da execução do objeto, em 
igualdade de condições. Em caso de adesões, 
caberá a empresa beneficiária da ata de 
registro de preços, observadas as condições 
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou 
não dos fornecimentos decorrentes de 
adesão, desde que não prejudique as 
obrigações presentes e futuras decorrentes da 
ata, assumidas com o órgão gerenciador e 
órgãos participantes. As adesões à ata 
somente poderão ser efetuadas com 
autorização do órgão gerenciador. Após a 
autorização, o “carona” deverá efetivar a 
contratação solicitada em até 90 (noventa) 
dias, observando o prazo de vigência da ata. 
Caberá ao órgão gerenciador autorizar, 
excepcional e justificadamente, a prorrogação 
do prazo previsto no item acima, respeitando 
o prazo de vigência da ata, quando solicitada 
pelo órgão não participante. Para fins de 
autorização, só serão aceitos pedidos de 
adesões às atas que não excedam, por órgão 
ou entidade solicitante, a cem por cento dos 
quantitativos dos itens registrados na Ata de 
Registro de Preços. Os valores decorrentes 
das adesões à ata de registro de preços não 
poderão exceder, na totalidade, ao dobro do 

valor de cada item registrado na ata de 
registro de preços para o órgão gerenciador e 
órgãos participantes.  CLÁUSULA 

TERCEIRA: Da Gerência da Presente Ata 

de Registro de Preços. O gerenciamento 
deste instrumento caberá à Prefeitura 
Municipal de Afonso Cunha/MA, no seu 
aspecto operacional, e à Assessoria Jurídica, 
nas questões legais. Parágrafo Único: É 
facultado a Prefeitura Municipal de Afonso 
Cunha/MA, delegar poderes operacionais aos 
Secretários Municipais e/ou Chefe(s) de 
Setor(es) para emitir a(s) Ordem(ns) de 
Fornecimento(s). CLÁUSULA QUARTA: Dos 

preços, especificações e quantitativos Os 
preços registrados das propostas 
classificadas, as empresas e os 
representantes legais, encontram-se abaixo: 
Razão Social: WB SOLUCOES E 
ENGENHARIA LTDA CNPJ nº 
31.617.831/0001-30 Endereço Completo: 
Rodovia BR 222, Nº 05, Tirirical, Vitória do 
Mearim – MA Nome do Representante 
Legal: WESLLYANNY BRUNNA KARENN 
DIAS COSTA CPF: 609.020.413-71 
Cargo/Função: PROPRIETÁRIA 
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ITE
M 

DESCRIÇÃO QTD UND 
VALO

R 
UNT 

VALOR 
TOTAL 

1 

Show de Banda Musical de RENOME LOCAL durante as 
festividades do carnaval, com atuação dentro dos limites do 
Estado do Maranhão com CD e/ou DVD gravado, com 
excelente repertório variado nos estilos axé e/ou sertanejo 
universitário e/ou forró e/ou pop-rock e/ou samba e/ou pagode 
e/ou internacional. Equipe de "assistentes de palco" e 
músicos, dançarinos, cantores, guitarra, contrabaixo, bateria, 
percussão e teclado 

8 
sho
w 

6.568,
00 

52.544,00 

2 

Show de Banda Musical de RENOME LOCAL durante as 
festividades do Aniversário da cidade, com atuação dentro 
dos limites do Estado do Maranhão com CD e/ou DVD 
gravado, com excelente repertório variado nos estilos axé 
e/ou sertanejo universitário e/ou forró e/ou pop-rock e/ou 
samba e/ou pagode e/ou internacional. Equipe de 
"assistentes de palco" e músicos, dançarinos, cantores, 
guitarra, contrabaixo, bateria, percussão e teclado 

2 
sho
w 

3.022,
00 

6.044,00 

3 

Show de Banda Musical de RENOME LOCAL, durante as 
festividades Juninas, com atuação dentro dos limites do 
Estado do Maranhão com CD e/ou DVD gravado, com 
excelente repertório variado nos estilos axé e/ou sertanejo 
universitário e/ou forró e/ou pop-rock e/ou samba e/ou pagode 
e/ou internacional. Equipe de "assistentes de palco" e 
músicos, dançarinos, cantores, guitarra, contrabaixo, bateria, 
percussão e teclado 

10 
sho
w 

3.021,
00 

30.210,00 

4 

Show de Banda Musical de RENOME LOCAL, durante o 
reveilon, com atuação dentro dos limites do Estado do 
Maranhão com CD e/ou DVD gravado, com excelente 
repertório variado nos estilos axé e/ou sertanejo universitário 
e/ou forró e/ou pop-rock e/ou samba e/ou pagode e/ou 
internacional. Equipe de "assistentes de palco" e músicos, 
dançarinos, cantores, guitarra, contrabaixo, bateria, 
percussão e teclado 

4 
sho
w 

6.181,
00 

24.724,00 
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5 

Show de Banda Musical de RENOME LOCAL, sem datas 
definidas, com atuação dentro dos limites do Estado do 
Maranhão com CD e/ou DVD gravado, com excelente 
repertório variado nos estilos axé e/ou sertanejo universitário 
e/ou forró e/ou pop-rock e/ou samba e/ou pagode e/ou 
internacional. Equipe de "assistentes de palco" e músicos, 
dançarinos, cantores, guitarra, contrabaixo, bateria, 
percussão e teclado 

4 
sho
w 

16.09
9,00 

64.396,00 

6 

Show de Banda Musical de RENOME REGIONAL, durante as 
festividades do carnaval, com atuação além dos limites do 
Estado do Maranhão com CD e/ou DVD gravado, com 
excelente repertório variado nos estilos MPB e/ou sertanejo 
universitário e/ou forró. Equipe de "assistentes de palco" e 
músicos, dançarinos, cantores, guitarra, contrabaixo, bateria, 
percussão e teclado. 

4 
sho
w 

27.52
5,00 

110.100,0
0 

7 

Show de Banda Musical de RENOME REGIONAL, durante as 
festividades do carnaval, com atuação além dos limites do 
Estado do Maranhão com CD e/ou DVD gravado, com 
excelente repertório variado nos estilos MPB e/ou sertanejo 
universitário e/ou forró. Equipe de "assistentes de palco" e 
músicos, dançarinos, cantores, guitarra, contrabaixo, bateria, 
percussão e teclado. Cota reservada 25% ME e EPP 

1 
sho
w 

27.52
5,00 

27.525,00 

8 

Show de Banda Musical de RENOME REGIONAL, durante as 
festividades de aniversário da cidade, com atuação além dos 
limites do Estado do Maranhão com CD e/ou DVD gravado, 
com excelente repertório variado nos estilos MPB e/ou 
sertanejo universitário e/ou forró. Equipe de "assistentes de 
palco" e músicos, dançarinos, cantores, guitarra, contrabaixo, 
bateria, percussão e teclado. 

2 
sho
w 

12.30
0,00 

24.600,00 

9 

Show de Banda Musical de RENOME REGIONAL, durante as 
festividades juninas com atuação além dos limites do Estado 
do Maranhão com CD e/ou DVD gravado, com excelente 
repertório variado nos estilos MPB e/ou sertanejo universitário 
e/ou forró. Equipe de "assistentes de palco" e músicos, 
dançarinos, cantores, guitarra, contrabaixo, bateria, 
percussão e teclado. 

4 
sho
w 

24.70
0,00 

98.800,00 
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10 

Show de Banda Musical de RENOME REGIONAL, durante as 
festividades juninas com atuação além dos limites do Estado 
do Maranhão com CD e/ou DVD gravado, com excelente 
repertório variado nos estilos MPB e/ou sertanejo universitário 
e/ou forró. Equipe de "assistentes de palco" e músicos, 
dançarinos, cantores, guitarra, contrabaixo, bateria, 
percussão e teclado. Cota reservada 25% ME e EPP 

1 
sho
w 

24.70
0,00 

24.700,00 

11 

Show de Banda Musical de RENOME REGIONAL, durante o 
reveilon, com atuação além dos limites do Estado do 
Maranhão com CD e/ou DVD gravado, com excelente 
repertório variado nos estilos MPB e/ou sertanejo universitário 
e/ou forró. Equipe de "assistentes de palco" e músicos, 
dançarinos, cantores, guitarra, contrabaixo, bateria, 
percussão e teclado. 

2 
sho
w 

33.83
3,33 

67.666,66 

12 

Show de Banda Musical de RENOME REGIONAL, em datas 
não definidas, com atuação além dos limites do Estado do 
Maranhão com CD e/ou DVD gravado, com excelente 
repertório variado nos estilos MPB e/ou sertanejo universitário 
e/ou forró. Equipe de "assistentes de palco" e músicos, 
dançarinos, cantores, guitarra, contrabaixo, bateria, 
percussão e teclado. 

8 
sho
w 

14.27
9,00 

114.232,0
0 

13 

Show de Banda Musical de RENOME REGIONAL, em datas 
não definidas, com atuação além dos limites do Estado do 
Maranhão com CD e/ou DVD gravado, com excelente 
repertório variado nos estilos MPB e/ou sertanejo universitário 
e/ou forró. Equipe de "assistentes de palco" e músicos, 
dançarinos, cantores, guitarra, contrabaixo, bateria, 
percussão e teclado. Cota reservada 25% ME e EPP 

2 
sho
w 

14.27
9,00 

28.558,00 

14 

Show de Banda Musical ou Cantor Solo de RENOME 
NACIONAL durante as festividades carnavalescas, com 
atuação além dos limites do Estado do Maranhão com CD 
e/ou DVD gravado, com excelente repertório variado nos 
estilos MPB e/ou sertanejo universitário e/ou forró e/ou pop-
rock, e/ou samba e/ou pagode e/ou internacional. Equipe de 
"assistentes de palco" e músicos, dançarinos, cantores, 
guitarra, contrabaixo, bateria, percussão e teclado. 

2 
sho
w 

104.0
66,00 

208.132,0
0 
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15 

Show de Banda Musical ou Cantor Solo de RENOME 
NACIONAL durante as festividades carnavalescas, com 
atuação além dos limites do Estado do Maranhão com CD 
e/ou DVD gravado, com excelente repertório variado nos 
estilos MPB e/ou sertanejo universitário e/ou forró e/ou pop-
rock, e/ou samba e/ou pagode e/ou internacional. Equipe de 
"assistentes de palco" e músicos, dançarinos, cantores, 
guitarra, contrabaixo, bateria, percussão e teclado. cota 
reservada ME e EPP 

1 
sho
w 

104.0
66,00 

104.066,0
0 

16 

Show de Banda Musical ou Cantor Solo de RENOME 
NACIONAL, durante as festividades do aniversário da cidade, 
com atuação além dos limites do Estado do Maranhão com 
CD e/ou DVD gravado, com excelente repertório variado nos 
estilos MPB e/ou sertanejo universitário e/ou forró e/ou pop-
rock, e/ou samba e/ou pagode e/ou internacional. Equipe de 
"assistentes de palco" e músicos, dançarinos, cantores, 
guitarra, contrabaixo, bateria, percussão e teclado. 

2 
sho
w 

82.83
3,00 

165.666,0
0 

17 

Show de Banda Musical ou Cantor Solo de RENOME 
NACIONAL, durante as festividades do aniversário da cidade, 
com atuação além dos limites do Estado do Maranhão com 
CD e/ou DVD gravado, com excelente repertório variado nos 
estilos MPB e/ou sertanejo universitário e/ou forró e/ou pop-
rock, e/ou samba e/ou pagode e/ou internacional. Equipe de 
"assistentes de palco" e músicos, dançarinos, cantores, 
guitarra, contrabaixo, bateria, percussão e teclado. Cota 
reservada ME e EPP 

1 
sho
w 

82.83
3,00 

82.833,00 

18 

Show de Banda Musical ou Cantor Solo de RENOME 
NACIONAL, durante as festividades juninas, com atuação 
além dos limites do Estado do Maranhão com CD e/ou DVD 
gravado, com excelente repertório variado nos estilos MPB 
e/ou sertanejo universitário e/ou forró e/ou pop-rock, e/ou 
samba e/ou pagode e/ou internacional. Equipe de 
"assistentes de palco" e músicos, dançarinos, cantores, 
guitarra, contrabaixo, bateria, percussão e teclado. 

2 
sho
w 

82.83
3,00 

165.666,0
0 

19 

Show de Banda Musical ou Cantor Solo de RENOME 
NACIONAL, durante as festividades juninas, com atuação 
além dos limites do Estado do Maranhão com CD e/ou DVD 
gravado, com excelente repertório variado nos estilos MPB 

1 
sho
w 

82.83
2,00 

82.832,00 
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e/ou sertanejo universitário e/ou forró e/ou pop-rock, e/ou 
samba e/ou pagode e/ou internacional. Equipe de 
"assistentes de palco" e músicos, dançarinos, cantores, 
guitarra, contrabaixo, bateria, percussão e teclado. Cota 
reservada ME e EPP 

20 

Show de Banda Musical ou Cantor Solo de RENOME 
NACIONAL, durante o reveilon, com atuação além dos limites 
do Estado do Maranhão com CD e/ou DVD gravado, com 
excelente repertório variado nos estilos MPB e/ou sertanejo 
universitário e/ou forró e/ou pop-rock, e/ou samba e/ou 
pagode e/ou internacional. Equipe de "assistentes de palco" e 
músicos, dançarinos, cantores, guitarra, contrabaixo, bateria, 
percussão e teclado. 

2 
sho
w 

93.33
3,00 

186.666,0
0 

21 

Show de Banda Musical ou Cantor Solo de RENOME 
NACIONAL, durante o reveilon, com atuação além dos limites 
do Estado do Maranhão com CD e/ou DVD gravado, com 
excelente repertório variado nos estilos MPB e/ou sertanejo 
universitário e/ou forró e/ou pop-rock, e/ou samba e/ou 
pagode e/ou internacional. Equipe de "assistentes de palco" e 
músicos, dançarinos, cantores, guitarra, contrabaixo, bateria, 
percussão e teclado. Cota reservada ME e EPP 

3 
sho
w 

93.33
3,00 

279.999,0
0 

22 

Show de Banda Musical ou Cantor Solo de RENOME 
NACIONAL, sem datas definidas, com atuação além dos 
limites do Estado do Maranhão com CD e/ou DVD gravado, 
com excelente repertório variado nos estilos MPB e/ou 
sertanejo universitário e/ou forró e/ou pop-rock, e/ou samba 
e/ou pagode e/ou internacional. Equipe de "assistentes de 
palco" e músicos, dançarinos, cantores, guitarra, contrabaixo, 
bateria, percussão e teclado. 

4 
sho
w 

53.66
6,00 

214.664,0
0 

23 

Show de Banda Musical ou Cantor Solo de RENOME 
NACIONAL, sem datas definidas, com atuação além dos 
limites do Estado do Maranhão com CD e/ou DVD gravado, 
com excelente repertório variado nos estilos MPB e/ou 
sertanejo universitário e/ou forró e/ou pop-rock, e/ou samba 
e/ou pagode e/ou internacional. Equipe de "assistentes de 
palco" e músicos, dançarinos, cantores, guitarra, contrabaixo, 
bateria, percussão e teclado. Cota reservada 25% ME e EPP 

1 
sho
w 

53.66
6,00 

53.666,00 
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Show de Cantor Solo de RENOME LOCAL, sem datas 
definidas, com atuação dentro dos limites do Estado do 
Maranhão, com excelente repertório variado nos estilos axé 
e/ou sertanejo universitário e/ou forró e/ou pop-rock e/ou 
samba e/ou pagode e/ou internacional e/ou brega. 

10 
sho
w 

3.091,
00 

30.910,00 

25 

Palco ou tablado com cobertura - palco medindo 8,00 x 6,60m 
com altura do piso regulável de 0,50cm até 2,00 metros de 
altura, confeccionado em estrutura tubular industrial do tipo 
açocarbono (liga 6013), revestido em compensado multi 
laminado, fenólico, de 20 mm de espessura, fixado ao palco 
por parafuso e porca, sem ressalto, com gride necessário 
para suportar equipamentos de iluminação. Acabamento do 
palco em saia de tnt preto pintado na cor preta com tinta 
pva/similar. Toda estrutura de palco recebe guardacorpo de 
proteção nas laterais e no fundo em grade metálica com altura 
de 1,10 e espaçamento entre tubos de 0,11cm conforme 
exigências técnicas do cbm e defesa civil com no mínimo 04 
(quatro) extintores e palco completamente estanhado. O 
palco deverá ter escada de acesso em material 
antiderrapante com largura mínima de 1,20m. Cobertura do 
tipo duas águas, em estrutura deduro-alumínio tipo box truss 
760x660 soldado com liga 6351 – t6, sustentado em torres de 
p40 de duroalumínio soldado com liga 6351 – t6 e 
revestidoem lona vinilica do tipo black out, anti-chama e anti-
fungos comprovado por laudo de flamabilidade. Estruturas 
complementares: locação de (01) estande ts 5x5: com piso 
elevado em Madeira, com carpete do tipo fademac, paredes 
com painéis ts dupla face branco com 4 mm de espessura, 
emoldurado por perfis octogonais, travessas em cor natural 
leitosa de alumínio anodizados, climatizado, iluminado com 
no mínimo uma lâmpada de 100 watts ou equivalente, uma 
tomada monofásica, testeira na parte frontal do estande. 
Housemix de PA medindo 4,40 x 4,80 com cobertura modelo 
uma água montada através de torres p30 em alumínio. O 
palco deve acompanhar torres laterais para p.a/line. - a 
estrutura deverá ter art devidamente registrada junto ao 
CREA-MA e memorial descritivo. Deve ter ainda no mínimo 
04 (quatro) extintores, aterramentos, palco completamente 
estanhado, pois teremos profissionais da área contratados 
pelo município para fazer toda inspeção do material e 

13 
Diári

a 
2.940,

00 
38.220,00 
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acompanhar a montagem do mesmo. Obs: alimentação e 
hospedagem por conta da empresa vencedora. 
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Palco ou tablado com cobertura - palco medindo 8,00 x 6,60m 
com altura do piso regulável de 0,50cm até 2,00 metros de 
altura, confeccionado em estrutura tubular industrial do tipo 
açocarbono (liga 6013), revestido em compensado multi 
laminado, fenólico, de 20 mm de espessura, fixado ao palco 
por parafuso e porca, sem ressalto, com gride necessário 
para suportar equipamentos de iluminação. Acabamento do 
palco em saia de tnt preto pintado na cor preta com tinta 
pva/similar. Toda estrutura de palco recebe guardacorpo de 
proteção nas laterais e no fundo em grade metálica com altura 
de 1,10 e espaçamento entre tubos de 0,11cm conforme 
exigências técnicas do cbm e defesa civil com no mínimo 04 
(quatro) extintores e palco completamente estanhado. O 
palco deverá ter escada de acesso em material 
antiderrapante com largura mínima de 1,20m. Cobertura do 
tipo duas águas, em estrutura deduro-alumínio tipo box truss 
760x660 soldado com liga 6351 – t6, sustentado em torres de 
p40 de duroalumínio soldado com liga 6351 – t6 e 
revestidoem lona vinilica do tipo black out, anti-chama e anti-
fungos comprovado por laudo de flamabilidade. Estruturas 
complementares: locação de (01) estande ts 5x5: com piso 
elevado em Madeira, com carpete do tipo fademac, paredes 
com painéis ts dupla face branco com 4 mm de espessura, 
emoldurado por perfis octogonais, travessas em cor natural 
leitosa de alumínio anodizados, climatizado, iluminado com 
no mínimo uma lâmpada de 100 watts ou equivalente, uma 
tomada monofásica, testeira na parte frontal do estande. 
Housemix de PA medindo 4,40 x 4,80 com cobertura modelo 
uma água montada através de torres p30 em alumínio. O 
palco deve acompanhar torres laterais para p.a/line. - a 
estrutura deverá ter art devidamente registrada junto ao 
CREA-MA e memorial descritivo. Deve ter ainda no mínimo 
04 (quatro) extintores, aterramentos, palco completamente 
estanhado, pois teremos profissionais da área contratados 
pelo município para fazer toda inspeção do material e 
acompanhar a montagem do mesmo. Obs: alimentação e 
hospedagem por conta da empresa vencedora. . (reservado 
cota 25%) 

7 
Diári

a 
2.940,

00 
20.580,00 
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Palco com duas aguas: cobertura-palco medindo 10,00 x 7,00 
com altura do piso regulável de 0,50cm até 2,00 metros de 
altura, confeccionado em estrutura tubular industrial do tipo 
aço carbono (liga 6013), revestido em compensado multi 
laminado, fenólico, de 20 mm de espessura, fixado ao palco 
por parafuso e porca, sem ressalto. Acabamento do palco em 
saia de tnt preto e pintura do piso em tinta pva/similar preta. 
Toda estrutura de palco recebe guardacorpo de proteção nas 
laterais e no fundo em grade metálica com altura de 1,10 e 
espaçamento entre tubos de 0,11cm conforme exigências 
técnicas do cbm e defesa civil, o palco deverá ter escada de 
acesso em material antiderrapante com largura mínima de 
1,20m. Cobertura do tipo duas águas, em estrutura de duro 
alumínio tipo box truss 760x660 soldado com liga 6351 – t6, 
sustentado em torres de p40 de duroalumínio soldado com 
liga 6351 – t6 e revestido em lona vinilica do tipo black out, 
anti-chama e anti-fungos comprovado por laudo de 
flamabilidade. Estruturas complementar: locação de 02 (dois) 
estande ts 5x5: com piso elevado em Madeira, com carpete 
do tipo fademac, paredes com painéis ts dupla face branco 
com 04 mm de espessura, emoldurado por perfis octogonais, 
travessas em cor natural leitosa de alumínio anodizados, 
climatizado, iluminado com no mínimo uma lâmpada de 
100watts ou equivalente e uma tomada monofásica, testeira 
na parte frontal do estande. Housemix de PA medindo 
4,40x4,80 com cobertura de uma água, montada através de 
torres de p30 em alumínio. O palco deve acompanhar torres 
laterais para p.a/line. - a estrutura deverá ter art devidamente 
registrada junto ao CREA-MA e memorial descritivo. Deve ter 
ainda no mínimo 04 extintores, aterramentos, palco 
completamente estanhado. Teremos profissionais da área 
contratados pelo município para fazer toda inspeção do 
material e acompanhar a montagem do mesmo. Obs: 
alimentação e hospedagem por conta da empresa vencedora. 

6 
Diári

a 
4.526,

00 
27.156,00 
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Palco duas aguas: com cobertura medindo 11,20 x 8,80 altura 
do piso regulável de 0,50cm até 2,00 metros de altura, 
confeccionado em estrutura tubular industrial do tipo aço 
carbono (liga 6013) revestido em compensado multi laminado, 
fenólico, de 20 mm de espessura, fixado ao palco por 
parafuso e porca, sem ressalto. Acabamento do palco em saia 
de tnt preto e pintura do piso em tinta pva/similar preta. Toda 
estrutura de palco recebe guarda corpo de proteção nas 
laterais e no fundo em grade metálica com altura de 1,10 e 
espaçamento entre tubos de 0,11cm conforme exigências 
técnicas do cbm e defesa civil. O palco deverá ter escada de 
acesso em material antiderrapante com largura mínima de 
1,20m. Cobertura do tipo duas águas, em estrutura de duro 
alumínio tipo box truss 760x660 soldado com liga 6351 – t6, 
sustentado em torres de p40 de duro alumínio soldado com 
liga 6351 – t6 e revestido em lona vinilica do tipo black out, 
anti-chama e anti-fungos comprovado por laudo de 
flamabilidade. Estruturas complementares: locação de 02 
(dois) estande ts 5x5: com piso elevado em Madeira, com 
carpete do tipo fademac, paredes com painéis ts dupla face 
branco com 4mm de espessura, emoldurado por perfis 
octogonais, travessas em cor natural leitosa de alumínio 
anodizados, climatizado, iluminado com no mínimo uma 
lâmpada de 100watts ou equivalente e uma tomada 
monofásica, testeira na parte frontal do estande.  Housemix 
de PA: com cobertura medindo 4x4 modelo uma água 
montada através de torres do p30 em alumínio. , o palco deve 
acompanhar torres laterais para p.a/line. - a estrutura deverá 
ter art devidamente registrada junto ao CREA-MA e memorial 
descritivo. Deve ter no mínimo 04 extintores e o palco 
completamente estanhado e aterramentos. Teremos 
profissionais da área contratados pelo município para fazer 
toda inspeção do material e acompanhar a montagem do 
mesmo.   Obs: alimentação e hospedagem por conta da 
empresa vencedora. 

4 
Diári

a 
7.427,

00 
29.708,00 
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Palco (14x10) com cobertura duas aguas:  com altura do piso 
regulável de 0,50 cm até 2,00 metros de altura, confeccionado 
em estrutura tubular industrial do tipo aço carbono (liga 6013), 
revestido em compensado multi laminado, fenólico, de 20 mm 
de espessura, fixado ao palco por parafuso e porca, sem 
ressalto. Acabamento do palco em saia de tnt preto e pintura 
do piso em tinta pva/similar preta. Toda estrutura de palco 
recebe guarda corpo de proteção nas laterais e no fundo em 
grade metálica com altura de 1,10 e espaçamento entre tubos 
de 0,11cm conforme exigências técnicas do cbm e defesa 
civil, o palco deverá ter escada de acesso em material 
antiderrapante com largura mínima de 1,20m. Cobertura do 
tipo duas águas, em estrutura de duroalumínio tipo Box truss 
760x660 soldado com liga 6351 – t6, sustentado em torres de 
p40 de duro alumínio soldado com liga 6351 – t6 e revestido 
em lona vinilica do tipo Black out, anti-chama e anti-fungos 
comprovado por laudo de flamabilidade. Estruturas 
complementares: locação de 03 (três) estande ts 5x5: com 
piso elevado em Madeira, com carpete do tipo fademac, 
paredes com painéis ts dupla face branco com 4 mm de 
espessura, emoldurado por perfis octogonais, travessas em 
cor natural leitosa de alumínio anodizados, climatizado, 
iluminado com no mínimo uma lâmpada de 100watts ou 
equivalente e uma tomada monofásica, testeira na parte 
frontal do estande. Housemix de PA medindo 4,40 x 4,80 com 
cobertura modelo, uma água montada através de torres de 
p30 em alumínio. O palco recebe torres laterais para PA/line 
e para paines de led. A estrutura deverá ter ART devidamente 
registrada junto ao CREA-MA e memorial descritivo. Deve ter 
no mínimo 04 (quatro) extintores e o palco completamente 
estanhado, e aterramentos. Teremos profissionais da área 
contratados pelo município para fazer toda inspeção do 
material e acompanhar a montagem do mesmo. Obs: 
alimentação e hospedagem por conta da empresa vencedora. 

12 
Diári

a 
9.347,

00 
112.164,0

0 
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Palco (14x10) com cobertura duas aguas:  com altura do piso 
regulável de 0,50 cm até 2,00 metros de altura, confeccionado 
em estrutura tubular industrial do tipo aço carbono (liga 6013), 
revestido em compensado multi laminado, fenólico, de 20 mm 
de espessura, fixado ao palco por parafuso e porca, sem 
ressalto. Acabamento do palco em saia de tnt preto e pintura 

3 
Diári

a 
9.347,

00 
28.041,00 
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do piso em tinta pva/similar preta. Toda estrutura de palco 
recebe guarda corpo de proteção nas laterais e no fundo em 
grade metálica com altura de 1,10 e espaçamento entre tubos 
de 0,11cm conforme exigências técnicas do cbm e defesa 
civil, o palco deverá ter escada de acesso em material 
antiderrapante com largura mínima de 1,20m. Cobertura do 
tipo duas águas, em estrutura de duroalumínio tipo Box truss 
760x660 soldado com liga 6351 – t6, sustentado em torres de 
p40 de duro alumínio soldado com liga 6351 – t6 e revestido 
em lona vinilica do tipo Black out, anti-chama e anti-fungos 
comprovado por laudo de flamabilidade. Estruturas 
complementares: locação de 03 (três) estande ts 5x5: com 
piso elevado em Madeira, com carpete do tipo fademac, 
paredes com painéis ts dupla face branco com 4 mm de 
espessura, emoldurado por perfis octogonais, travessas em 
cor natural leitosa de alumínio anodizados, climatizado, 
iluminado com no mínimo uma lâmpada de 100watts ou 
equivalente e uma tomada monofásica, testeira na parte 
frontal do estande. Housemix de PA medindo 4,40 x 4,80 com 
cobertura modelo, uma água montada através de torres de 
p30 em alumínio. O palco recebe torres laterais para PA/line 
e para paines de led. A estrutura deverá ter ART devidamente 
registrada junto ao CREA-MA e memorial descritivo. Deve ter 
no mínimo 04 (quatro) extintores e o palco completamente 
estanhado, e aterramentos. Teremos profissionais da área 
contratados pelo município para fazer toda inspeção do 
material e acompanhar a montagem do mesmo. Obs: 
alimentação e hospedagem por conta da empresa vencedora. 
(reservado cota 25%) 
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Palco duas aguas (16x12) com cobertura:  com piso regulável 
de 0,50cm até 2,00 metros de altura, confeccionado em 
estrutura tubular industrial do tipo aço carbono (liga 6013). 
Revestido em compensado multi laminado, fenólico, de 20 
mm de espessura, fixado ao palco por parafuso e porca, sem 
ressalto. Acabamento do palco em saia de tnt preto e pintura 
do piso em tinta pva/similar preta. Toda estrutura de palco 
recebe guarda corpo de proteção nas laterais e no fundo em 
grade metálica com altura de 1,10 e espaçamento entre tubos 
de 0,11cm conforme exigências técnicas do cbm e defesa 
civil, o palco deverá ter escada de acesso em material 
antiderrapante com largura mínima de 1,20m. Cobertura do 
tipo duas águas, em estrutura de duro alumínio tipo Box truss 
760x660 soldado com liga 6351 – t6, sustentado em torres de 
p40 de duro alumínio soldado com liga 6351 – t6 e revestido 
em lona vinilica do tipo black out, anti-chama e antifungos 
comprovado por laudo de flamabilidade. Estruturas 
complementares: 04 (quatro) estande ts 5x5: com piso 
elevado em Madeira, com carpete do tipo fademac, paredes 
com painéis ts dupla face branco com 4 mm de espessura, 
emoldurado por perfis octogonais, travessas em cor natural 
leitosa de alumínio anodizados, climatizado, iluminado com 
no mínimo uma lâmpada de 100watts ou equivalente e uma 
tomada monofásica, testeira na parte frontal do estande. 
Housemix de PA medindo com cobertura medindo 6x6 
modelo uma água montada através de torres do p30 fabricado 
em alumínio. O palco recebe torres laterais para p.a/line e 
para paines de led. A estrutura deverá ter ART devidamente 
registrada junto ao CREA-MA e memorial descritivo. Deve ter 
no mínimo 04 (quatro) extintores e o palco completamente 
estanhado e aterramentos. Teremos profissionais da área 
contratados pelo município para fazer toda inspeção do 
material e acompanhar a montagem do mesmo.   Obs: 
alimentação e hospedagem por conta da empresa vencedora. 

4 
Diári

a 
10.65
5,00 

42.620,00 

32 

Sonorização tipo 01: sonorização para 300 pessoas. 
Montagem PA; 01 (uma) console digital Yamaha 01 v, ou ls9, 
ou marca similar ou superior. No mínimo 02 caixas line array 
e 02 (dois) graves (02 vias de monitor, microfones, pedestais, 
cabos, cintas de segurança, 01 (um) processador Yamaha, 
dbx, ou similar) técnicos, roadies e carregadores necessários. 

15 
Diári

a 
1.244,

00 
18.660,00 
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Obs: alimentação e hospedagem por conta da empresa 
vencedora. 
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Sonorização tipo 02: sonorização para 500 pessoas.  
Montagem PA; 04 (quatro) caixas line, e 04 (quatro) sub 
graves, (01) (uma) consoles  ospedag  osped ls9 ou m7 ou de 
marca similar ou superior. Sistema de back line 06 (seis) vias 
de monitor, 01 (um) sistema aéreo de sidefill com 02 (duas) 
caixas acústicas (01 caixas para cada lado) 15 (quinze) 
microfones, 10 (dez) pedestais, 15 (quinze) cabos de áudio, 
sistema de AC completo com man Power de luz. Cintas de 
segurança, 02 (dois) processadores Yamaha, dbx, ou similar, 
retornos individuais: baixo, teclado e guitarra (hartke sistem, 
fender thyn ou similar/superior) técnicos, roadies e 
carregadores necessários. Obs:  ospedagem e alimentação 
por conta da empresa vencedora. 

15 
Diári

a 
1.812,

00 
27.180,00 

34 

Sonorização tipo 03: para 1.000 pessoas - montagem PA: (02) 
consoles digitais Yamahasl9 ou m7 ou de marca similar ou 
superior. Som com 06 (seis) caixas line array e 04 (quatro) 
subgraves (05 (cinco) de cada lado) amplificação compatível 
com o som especificado. Monitor de palco: 02 (dois) 
monitores de voz, 01 (um) sistema aéreo de sidefill com 08 
(oito) caixas acústicas (04 (quatro) caixas de cada lado) 02 
(dois) processadores Yamaha, dbx, ou similar/superior. 
Sistema back line: baixo, teclado e guitarra (hartke sistem, 
fender thyn ou similar/superior); acessórios e microfones: 01 
(um) kit shure, bateria; 15 (quinze) shure sm58, 18 (dezoito) 
shure sm 57, 04 (quatro) shure beta; 01 (um) microfone  shure 
beta ou similar/superior sem fio. 30 (trinta) pedestais girafa; 
20 (vinte) garras, 15 (quinze) extenções de AC (50m); 06 
(seis) cintas de segurança; man Power prifissional da 
pentacústica ou de marca similar/superior, grides montado no 
palco para iluminação. Técnicos, roadies e carregadores 
necessários. Obs: Hospedagem e alimentação por conta da 
empresa vencedora. 

10 
Diári

a 
2.706,

00 
27.060,00 
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Sonorização tipo 04: para 2.500 pessoas montagem PA: com 
02 (duas) consoles digital m7cl Yamaha, Allen hiath, ou 
similar/superior de 48 (quarenta e oito) canais digital. Som no 
mínimo com 08 (oito) caixas line array e 06 (seis) subgraves 
(16 de cada lado) amplificação de todo sistema de preferência 
digital. Monitor: sistema aéreo de sidefill com 08 (oito) caixas 
médio/grave (04 (quatro) caixas de cada lado). Periféricos: 02 
(dois) processadores Yamaha, dbx, ou similar/superior. Back 
line: (hartke sistem, fender thin, ou similar/superior) 
microfones: 20 (vinte) shure sm58, 10 (dez) shure sm 57, 02 
(dois) microfones shure beta sem fio ou similares/superiores; 
30 (trinta) pedestais girafa; 20 (vinte) garras, 20 (vinte) cabos 
de ac suficiente para ligar todo sistema, 06 (seis) cintas de 
segurança, man power profissional de preferencia 
pentacústica ou de marca similar/superior, grides montado no 
palco para iluminação. Técnicos, roadies e carregadores 
necessários. Obs: fica por conta da empresa vencedora, 
hospedagem e alimentação. 

10 
Diári

a 
3.896,

00 
38.960,00 

36 

Sonorização tipo 05: para 6.000 pessoas montagem com: (02) 
consoles Yamaha m7, Allen heath ou similar/superior digital 
de 48 (quarenta e oito) canais x 24. PA com no minimo 16 
caixas line array: LS, SL ou de marca similar/superior, 16 
(dezesseis) subgraves da mesma das Lines ou 
similar/superior, (16 de cada lado) amplificação de preferencia 
digital compatível com o sistema. Monitor: 01 (um) sistema 
aéreo de sidefill com 08 (oito) caixas médio/graves (04 caixas 
de cada lado) 02 (dois) processadores Yamaha, dbx, ou 
similar, back line: baixo, teclado e guitarra (hartkesistem, 
Fender thyin ou similar/superior) 15 mic shure sm58, 18 shure 
SM 57, (2) microfones shure beta sem fio, (similar/superior), 
30 (trinta) pedestais girafa; 20 (vinte) garras, 20 (vinte) 
extenções de ac para ligar todo sistema, man power 
profissional de preferência pentacústica ou de marca 
similar/superior, grides montado no palco para iluminação. 06 
(seis) cintas de segurança; técnicos, roadies e carregadores 
necessários. A empresa vencedora será responsável pela 
hospedagem e alimentação. 

8 
Diári

a 
4.884,

00 
39.072,00 
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37 

Sonorização tipo 06: para 8.000 pessoas montagem: com 02 
(dois) consoles Yamaha m7, Allen heath, ou similar/superior 
digital de 48 canais x 24. PA com no minimo 24 (vinte e 
quatro) caixas line array: LS, SL, ou marca similar/superior e 
16 (dezesseis) subgraves da mesma carca das caixas LINES, 
amplificação de preferencia digital: DB Série ou marca 
similar/superior. Monitor de palco: 01 (um) sistema aéreo de 
sidefill com 08 (oito) caixas médio/grave, 06 (seis) monitores 
de voz eaw ou similar/superior, 02 (dois) processadores 
Yamaha, dbx, ou similar/superior, sistema back line para 
baixo, teclado e guitarra (hartkesiste Peavey fender thyn, 
Peavi, ou similar/superior) 15 mic shure sm58, 18 shure SM 
57, (2) microfones shure beta, ou similar superior, sem fio, 40 
(quarenta) pedestais girafa; 20 (vinte) garras, extenções de ac 
suficiente para ligar todo sistema, 10 (dez) cintas de 
segurança, sistema de AC completo com man power 
profissional de preferência pentacústica ou de marca 
similar/superior, grides montado no palco para iluminação. 
Técnicos, roadies e carregadoresnecessários. A empresa 
vencedora será responsável pela hospedagem e alimentação. 

6 
Diári

a 
5.903,

00 
35.418,00 

38 

Sonorização tipo 07: para até 12.000 pessoas. Especificação 
- 02 (duas) mesas: digi e pm5d Yamaha ou similar/superior de 
48x32; 02 (dois) processadoes dbx, ou bss, (um) talk back 
comunicador do P A. Para palco; 01 (um) toca cd; 01 (um) 
notbook. PA com 24 (vinte e quatro) line LS, ou Sl, ou marca 
similar/superior, 24 (vinte e quatro) subgraves das mesmas 
marcas das LINES, amplificação digital: Sl ou DB Série, ou de 
marca similar/superior. Sistema de AC profissional para ligar 
todo o equipamento usado no evento inclusive as bandas que 
irão se apresentar. Monitor - sidefill com 08 (oito) caixas 
médio/grave, 10 (dez) monitores de voz eaw ou 
similar/superior, back line para baixo, teclado e guitarra 
(hartke sistem, (02) Fender thyin ou similar) 35 shure sm58, 
25 shure SM 57, 04 (quatro) microfones shure beta sem fio 
(similar/superior), 60 (sessenta) pedestais girafa; 30 (trinta) 
garras, sistema de cabos AC suficiente para ligar todo 
equipamento inclusive das bandas, man Power profissional 
pentacústica ou de marca similar/superior, grides montado no 
palco para iluminação.  06 (seis) cintas de segurança; 
técnicos, roadies e carregadores necessários. Obs.: A 

12 
Diári

a 
7.650,

00 
91.800,00 
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empresa vencedora será responsável pela hospedagem e 
alimentação.  

39 

Sonorização tipo 07: para até 12.000 pessoas. Especificação 
- 02 (duas) mesas: digi e pm5d Yamaha ou similar/superior de 
48x32; 02 (dois) processadoes dbx, ou bss, (um) talk back 
comunicador do P A. Para palco; 01 (um) toca cd; 01 (um) 
notbook. PA com 24 (vinte e quatro) line LS, ou Sl, ou marca 
similar/superior, 24 (vinte e quatro) subgraves das mesmas 
marcas das LINES, amplificação digital: Sl ou DB Série, ou de 
marca similar/superior. Sistema de AC profissional para ligar 
todo o equipamento usado no evento inclusive as bandas que 
irão se apresentar. Monitor - sidefill com 08 (oito) caixas 
médio/grave, 10 (dez) monitores de voz eaw ou 
similar/superior, back line para baixo, teclado e guitarra 
(hartke sistem, (02) Fender thyin ou similar) 35 shure sm58, 
25 shure SM 57, 04 (quatro) microfones shure beta sem fio 
(similar/superior), 60 (sessenta) pedestais girafa; 30 (trinta) 
garras, sistema de cabos AC suficiente para ligar todo 
equipamento inclusive das bandas, man Power profissional 
pentacústica ou de marca similar/superior, grides montado no 
palco para iluminação.  06 (seis) cintas de segurança; 
técnicos, roadies e carregadores necessários. Obs.: A 
empresa vencedora será responsável pela hospedagem e 
alimentação.  (reservado cota 25%) 

3 
Diári

a 
7.559,

00 
22.677,00 
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40 

Sonorização tipo 08: para até 15.000 pessoas. Especificação 
-  02 (duas) mesas digi e pm5d Yamaha de 48x32; ou de 
marca similar/superior, 02 (dois) processadores dbx, ou bss, 
(um) talk back comunicador do PA. Para palco; 01 (um) toca 
cd; 01 (um) notbook;) PA com 32 line ls, sl, ou marca 
similar/superior 24 sub graves das mesmas marcas das lines 
acima ou similar/superior. 02(duas) torres de daley com 4 line 
em cada torre, toda amplificação digital: sl ou db série, 
sistema de ac profissional para ligar todo o equipamento 
usado no evento inclusive dos  Monitor - sidefill com 08 (oito) 
caixas médio/grave (04 caixas de cada lado) – 12 monitores 
marcas: ls, eaw ou similar/superior a estes,  bakline: hartke 
sistem, Fender thwin ou similar/superior,35 mic shure sm58, 
25 mic shure sm 57, 04 microfones shure beta ou 
similar/superior, sem fio, grides para montagem da 
Iluminação, 60 (sessenta) pedestais girafa; 35 (trinta e cinco) 
garras, man power pentacústica ou marca superior, bandas 
que irão se apresentar  06 (seis) cintas de segurança; 
técnicos, roadies e carregadores necessários. Obs.: A 
empresa vencedora será responsável pela hospedagem e 
alimentação. 

6 
Diári

a 
11.44
7,00 

68.682,00 

41 

Sonorização tipo 08: para até 15.000 pessoas. Especificação 
-  02 (duas) mesas digi e pm5d Yamaha de 48x32; ou de 
marca similar/superior, 02 (dois) processadores dbx, ou bss, 
(um) talk back comunicador do PA. Para palco; 01 (um) toca 
cd; 01 (um) notbook;) PA com 32 line ls, sl, ou marca 
similar/superior 24 sub graves das mesmas marcas das lines 
acima ou similar/superior. 02(duas) torres de daley com 4 line 
em cada torre, toda amplificação digital: sl ou db série, 
sistema de ac profissional para ligar todo o equipamento 
usado no evento inclusive dos  Monitor - sidefill com 08 (oito) 
caixas médio/grave (04 caixas de cada lado) – 12 monitores 
marcas: ls, eaw ou similar/superior a estes,  bakline: hartke 
sistem, Fender thwin ou similar/superior,35 mic shure sm58, 
25 mic shure sm 57, 04 microfones shure beta ou 
similar/superior, sem fio, grides para montagem da 
Iluminação, 60 (sessenta) pedestais girafa; 35 (trinta e cinco) 
garras, man power pentacústica ou marca superior, bandas 
que irão se apresentar  06 (seis) cintas de segurança; 
técnicos, roadies e carregadores necessários. Obs.: A 

2 
Diári

a 
11.44
7,00 

22.894,00 
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empresa vencedora será responsável pela hospedagem e 
alimentação.  (reservado cota 25%) 

42 

Sistema de iluminação – (auditório ou similar) 12 (doze) 
refletores par led, 40 (quarenta) seteligth, 02 (dois) refletores 
de 400 w. 01 (uma) mesa (avolite pérola 2010 ou similar) 01 
(um) rack dimmer cabos e conectores para ligação de todo o 
sistema; 01 (um) operador técnico e 01 (um) auxiliar. Man 
Power de iluminação profissional pantacústica ou de marca 
similar superior, grides de acordo com a montagem do evento. 
Obs.: A empresa vencedora será responsável pela 
hospedagem e alimentação. 

20 
Diári

a 
843,5

0 
16.870,00 

43 

Sistema de iluminação pequeno porte: 02 (dois) consoles de 
iluminação sendo 01 (um) de standby (avolites pearl 2010, 
avolites Tiger touch, grand ma PC wing ousimilar); 02 (dois) 
rack de dimmer com 16 (dezesseis) canais de 4000 watts, 16 
(dezesseis) refletores de led de 12 watts 04 (quatro) 
elipsoidais de 36 graus 8 lâmpadas par 64 foco 2 ou 5; 2 
strobosatômic 3000; 02 (duas)  máquinas de fumaça de 3000 
watts; 02 (dois) ventiladores; 06 (seis) movingsbeam; 02 
(dois) refletores mini brutt de 04 (quatro) lâmpadas 01 (um) 
técnico e 02 (dois) auxiliares. Obs: item necessário para 
atender rider artístico de show de pequeno médio porte. Man 
Power de iluminação profissional pantacústica ou de marca 
similar/superior, e poderá precisar de gride se não for 
montado em palco. A empresa vencedora será responsável 
pela hospedagem e alimentação. 

12 
Diári

a 
1.560,

00 
18.720,00 

44 

Sistema de iluminação médio porte: 02consoles de 
iluminação sendo 1 de standby (avolites pearl 2010, avolites 
tiger touch, grand ma pc wing ou similar) 03 rack de dimmer 
com 32 canais de 4000 watts 32 refletores de led de 12 watts 
8 elipsoidais de 36 graus 16 lâmpadas par 64 foco 2 ou 5 06 
strobosatômic 3000 2 máquinas de fumaça de 3000 watts 2 

15 
Diári

a 
2.770,

00 
41.550,00 
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ventiladores 16 moving-beam 4 refletores minibrutt de 6 
lâmpadas 1 técnico e 2 auxiliares, man power de iluminação 
profissional pantacústica ou de marca superior. A empresa 
vencedora será responsável pela hospedagem e alimentação. 

45 

Sistema de iluminação de grande porte: 02 (duas) consoles 
de iluminação sendo 01 (uma) de standby (grand ma); 06 
(seis) rack de dimmer com 32 canais cada de 4000 watts; 48 
(quarenta e oito) refletores de led de 12 watts; 12 (doze) 
elipsoidais de 36 graus; 36 lâmpadas par 64 foco 2 ou 5 12 
strobosatômic 3000;  02 (duas) máquinas de fumaça de 3000 
watts; 02 (dois) ventiladores; 02 (dois) canhões seguidores de 
1200, com 01 (um) operador da locadora e um da produção 
do vento e/ou band; 40 (quarenta0 moving-beam; 06 (seis) 
refletores minibrutt de 6 lâmpadas ; 01 (uma) man power de 
iluminação profissional pentacústica ou de marca 
similar/superior, 01 (um) técnico e 04 (quatro) auxiliares. Obs: 
item necessário para atender rider artístico de show de 
grande porte.  A empresa vencedora será responsável pela 
hospedagem e alimentação. 

8 
Diári

a 
3.990,

00 
31.920,00 

46 

Locação de mini-trio elétrico montagem do sistema: - frente: 
08 (oito) graves 15”, 24 m-graves 12” e 12 ti 3100, fundo: 08 
(oito) graves 15”, 24 (vinte quatro) mgraves 12” e 12 (doze) ti 
3100; laterais: 08 (oito) sub 18”, 24 (vinte e quatro) m-graves 
12” e 12 d405 e 36 tw; potência de preferência digital para um 
menor consumo de energia elétrica, grupo gerador 80 kva em 
perfeito estado de funcionamento. 02 (duas) consoles de 32 
canais digitais ls9 Yamaha, beringher, ou de marca 
similar/superior. Periféricos – 01 (um) filtro de linha furman, 01 
(um) toca cd, 01 (um) not-boock, monitor: 04 (quatro) 
monitores de retorno em cima do mine-trio, 12 (doze) 
microfones shure ou similar/superior com cabos sm58 e 10 
(dez) mic sm57 e 01 (um) shure beta sem fio, 10 (dez) 
pedestais girafa, 10 (dez) garras para microfones, 
monitoração - 02 (dois) Power play (16 vias=y) 01 (um ) para 
monitor bateria (02 back-line: 01 cx peavey kb 300; 01 jazz 
chorus 120; 01 hartkesisten (01 15” e 04 10”) iluminação: 01 
(uma) mesa de luz avolaitte ou de marca similar/superior, 08 
(oito) refletores par; 06 (seis) mine brut`s de 04 lâmpadas, 04 
(quatro) strobos digital de 3.,000wts, 08 (oito) moving-beam 

8 
Diári

a 
15.56
0,00 

124.480,0
0 
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250w, 02 (duas) máquinas de fumaça, sistema de ac para 
ligar todo equipamento da banda e iluminação. Montar no 
mine –trio a estrutura para fixação da iluminação e a cobertura 
do mesmo com material anti-chama. O veículo poderá ser 
usado em movimento dependendo do evento ou em local fixo, 
o contratante definirá. Executará o seu serviço fornecendo 
todo o material e a mão-de-obra necessária; disponibilizando 
de uma equipe de no mínimo 06 (seis) pessoas, dentre as 
quais 01 (um) serralheiro, 01 (um) técnico de luz (iluminação), 
01 (um) técnico de áudio e 01 (um) tecino em eletricidade para 
ligar o gerador e monitorar o seu funcionamento durante todo 
evento. Teremos um profissional da área contratado pelo 
município para inspecionar todo material que esta sendo 
contratado, e montagem do mesmo. Obs: combustivel do 
gerador, alimentação, e hospedagem fica por conta de 
empresa vencedora. 

47 

Locação de mini-trio elétrico montagem do sistema: - frente: 
08 (oito) graves 15”, 24 m-graves 12” e 12 ti 3100, fundo: 08 
(oito) graves 15”, 24 (vinte quatro) mgraves 12” e 12 (doze) ti 
3100; laterais: 08 (oito) sub 18”, 24 (vinte e quatro) m-graves 
12” e 12 d405 e 36 tw; potência de preferência digital para um 
menor consumo de energia elétrica, grupo gerador 80 kva em 
perfeito estado de funcionamento. 02 (duas) consoles de 32 
canais digitais ls9 Yamaha, beringher, ou de marca 
similar/superior. Periféricos – 01 (um) filtro de linha furman, 01 
(um) toca cd, 01 (um) not-boock, monitor: 04 (quatro) 
monitores de retorno em cima do mine-trio, 12 (doze) 
microfones shure ou similar/superior com cabos sm58 e 10 
(dez) mic sm57 e 01 (um) shure beta sem fio, 10 (dez) 
pedestais girafa, 10 (dez) garras para microfones, 
monitoração - 02 (dois) Power play (16 vias=y) 01 (um ) para 
monitor bateria (02 back-line: 01 cx peavey kb 300; 01 jazz 
chorus 120; 01 hartkesisten (01 15” e 04 10”) iluminação: 01 
(uma) mesa de luz avolaitte ou de marca similar/superior, 08 
(oito) refletores par; 06 (seis) mine brut`s de 04 lâmpadas, 04 
(quatro) strobos digital de 3.,000wts, 08 (oito) moving-beam 
250w, 02 (duas) máquinas de fumaça, sistema de ac para 
ligar todo equipamento da banda e iluminação. Montar no 
mine –trio a estrutura para fixação da iluminação e a cobertura 
do mesmo com material anti-chama. O veículo poderá ser 

2 
Diári

a 
15.56
0,00 

31.120,00 
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usado em movimento dependendo do evento ou em local fixo, 
o contratante definirá. Executará o seu serviço fornecendo 
todo o material e a mão-de-obra necessária; disponibilizando 
de uma equipe de no mínimo 06 (seis) pessoas, dentre as 
quais 01 (um) serralheiro, 01 (um) técnico de luz (iluminação), 
01 (um) técnico de áudio e 01 (um) tecino em eletricidade para 
ligar o gerador e monitorar o seu funcionamento durante todo 
evento. Teremos um profissional da área contratado pelo 
município para inspecionar todo material que esta sendo 
contratado, e montagem do mesmo. Obs: combustivel do 
gerador, alimentação, e hospedagem fica por conta de 
empresa vencedora. (reservado cota 25%) 

48 

Camarote 01 – 1 metro de altura, revestido em compensado 
de 12 mm, montado em estrutura metálica de tubo 
galvanizado de 11/2 polegadas em chapa com espessura de 
3,00mm (patente 4830), coberto com toldos vinílicos 
semitensionados com dimensões de 12 metros de 
comprimento por 6,00 metros de profundidade, dotados de 
estrutura metálica em formato piramidal, com painéis de fundo 
e laterais em osb ou compensado de 12 mm, divisórias na 
altura 1,10 metros em barrotes em compensado nas duas 
faces, pintados na cor a definir, fechamento de altura de 2,20 
metros executado em chapa metálica pintada com tinta látex 
em cor a ser definida, piso composto por módulos 
estruturados em aço 1045 e forrados em compensado de 12 
mm com sobre piso em osb: ou compensado de 15mm, 
revestido com carpete com cor a ser definida, pintura em tint 
apvc, látex, cor a ser definida, duas escadas de acesso e uma 
rampa com largura de 2,00 metros no mínimo e inclinação de 
no máximo 15º (quinze graus). Obs: alimentação e 
hospedagem ficam por conta da empresa vencedora. 

10 
Diári

a 
4.850,

00 
48.500,00 

49 

Toldo tipo quiosque 12x06 - com estrutura em aço 
galvanizado, desmontável, dimensões 12x06m, em lona anti-
fungo, anti-chamas, na cor branca, logomarca padrão da 
unidade, digitalizado em todos os lados do toldo, com 

6 
Diári

a 
1.060,

00 
6.360,00 
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estrutura de sustentação metálica altura 3,00m. Contendo: - 
03 (três) cortinas laterais nas medidas de 2,6m altura x 4,0m 
de largura. Obs: hospedagem e alimentação por conta da 
empresa vencedora. 

50 

Toldo tipo quiosque 12x12 - com estrutura em aço 
galvanizado, desmontável, dimensões 12x12m, em lona anti-
fungo, anti-chamas, anti- uv, na cor branca, logomarca padrão 
da unidade, digitalizado em todos os lados do toldo, com 
estrutura de sustentação metálica altura 3,00m. Contendo: - 
03 (três) cortinas laterais nas medidas de 2,6m altura x 4,0m 
de largura. Obs: hopedagem e alimentação por conta da 
empresa vencedora. 

6 
Diári

a 
1.355,

00 
8.130,00 

51 

TENDA 6x6: Locação de tenda em estrutura tubular metálica 
com cobertura de lona impermeável com tamanhos variados 
(6x6) com 3,0 metros de altura do chão, nas laterais, dotado 
de luminárias com lâmpadas 100W.  

4 
Diári

a 
777,0

0 
3.108,00 

52 

TENDA 8x8: Locação de tenda em estrutura tubular metálica 
com cobertura de lona impermeável com tamanhos variados 
(8x8) com 3,0 metros de altura do chão, nas laterais, dotado 
de luminárias com lâmpadas 100W 

4 
Diári

a 
973,0

0 
3.892,00 

53 

Tenda 10x10: locação de tenda em estrutura tubular metálica 
com cobertura de lona impermeável com tamanhos variados 
(10x10) com 3,0 metros de altura do chão, nas laterais, dotado 
de luminárias com lâmpadas 100 w. 

45 
Diári

a 
1.495,

00 
67.275,00 

54 

Tenda 10x10: locação de tenda em estrutura tubular metálica 
com cobertura de lona impermeável com tamanhos variados 
(10x10) com 3,0 metros de altura do chão, nas laterais, dotado 
de luminárias com lâmpadas 100 w.(reservado cota 25%) 

15 
Diári

a 
1.495,

00 
22.425,00 

55 

Locação de 05 (cinco) banheiros químicos (FEMININOS): 
modelo standard - sanitários portáteis, fabricados em 
poliestireno, medindo 1,15m de comprimento por 1,20 m de 
longarina, 2,30m de altura, com aresta superior para 
circulação de ar, trinco indicador “livre/ocupado”, com piso 
antiderrapante modelo standard compreendendo (feminino). 
Onde a empresa vencedora: 1. Disponibilizará a quantidade 
de banheiros ecológicos (químicos) para uso da população 
durante o evento. 2. Irá se responsabilizar por todas as 

10 
Diári

a 
979,6

5 
9.796,50 
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despesas correspondentes (montagem/instalação, limpeza 
diária para preparo p/ uso noturno além de limpeza, no 
mínimo, duas vezes por noite, produtos de limpeza utilizada, 
além de um casal que ficará responsável pela manutenção 
dos sanitários masculino e feminino durante todas as noites 
de realização do evento). Disponibilizará uma equipe de no 
mínimo 02 (duas) pessoas, para prestação de serviços gerais 
de montagem e desmontagem de toda a estrutura do evento. 
Obs: hospedagem e alimentação por conta da empresa 
vencedora. 

56 

Locação de 05 (cinco) banheiros químicos (MASCULINOS):  
modelo standard - sanitários portáteis, fabricados em 
poliestireno, medindo 1,15m de comprimento por 1,20 m de 
longarina, 2,30m de altura, com aresta superior para 
circulação de ar, trinco indicador “livre/ocupado”, com piso 
antiderrapantes modelos tandard compreendendo 
(masculino). Onde a empresa vencedora: 1. Disponibilizará a 
quantidade de banheiros ecológicos (químicos) para uso da 
população duranteoevento. 2. Irá se responsabilizar por todas 
as despesas correspondentes (montagem/instalação, 
limpeza diária para preparo p/ uso noturno além de limpeza, 
no mínimo, duas vezes por noite, produtos de limpeza 
utilizados, além de um casal que ficará responsável pela 
manutenção dos sanitários masculino e feminino durante 
todas as noites de realização do evento). Disponibilizará uma 
equipe de no mínimo 02 (duas) pessoas, para prestação de 
serviços gerais de montagem e desmontagem de toda a 
estrutura do evento. Obs: hospedagem e alimentação por 
conta da empresa vencedora. 

10 
Diári

a 
979,6

5 
9.796,50 

57 

Locação de 03 (três) banheiros químicos (PORTADORES DE 
NECESSIDADES ESPECIAIS): modelo standard - sanitários 
portáteis, fabricados em poliestireno, medindo 1,15m de 
comprimento por 1,20 m de longarina, 2,30m de altura, com 
aresta superior para circulação de ar, trinco indicador 
“livre/ocupado”, com piso antiderrapante modelo standard 
compreendendo (portadores de necessidades especiais). 
Onde a empresa vencedora: 1. Disponibilizará a quantidade 
de banheiros ecológicos (químicos) para uso da população 
durante o evento. 2. Irá se responsabilizar por todas as 
despesas correspondentes (montagem/instalação, limpeza 

8 
Diári

a 
799,5

0 
6.396,00 
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diária para reparo p/ uso noturno além de limpeza, no mínimo, 
duas vezes por noite, produtos de limpeza utilizados, além de 
um casal que ficará responsável pela manutenção dos 
sanitários masculino e feminino durante todas as noites de 
realização do evento). Disponibilizará uma equipe de no 
mínimo 02 (duas) pessoas, para prestação de serviços gerais 
de montagem e desmontagem de toda a estrutura do evento. 
Serão 01 masculino e 02 femininos) obs: hospedagem e 
alimentação por conta da empresa vencedora. 

58 

Locação de 10 (dez) banheiros químicos (FEMININOS): 
modelo standard - sanitários portáteis, fabricados em 
poliestireno, medindo 1,15m de comprimento por 1,20 m de 
longarina, 2,30m de altura, com aresta superior para 
circulação de ar, trinco indicador “livre/ocupado”, com piso 
antiderrapante modelo standard compreendendo (feminino). 
Onde a empresa vencedora: 1. Disponibilizará a quantidade 
de banheiros ecológicos (químicos) para uso da população 
durante o evento. 2. Irá se responsabilizar por todas as 
despesas correspondentes (montagem/instalação, limpeza 
diária para preparo p/ uso noturno além de limpeza, no 
mínimo, duas vezes por noite, produtos de limpeza utilizados, 
além de um casal que ficará responsável pela manutenção 
dos sanitários masculino e feminino durante todas as noites 
de realização do evento). Disponibilizará uma equipe de no 
mínimo 02 (duas) pessoas, para prestação de serviços gerais 
de montagem e desmontagem de toda a estrutura do evento. 
Obs: hospedagem e alimentação por conta da empresa 
vencedora 

10 
Diári

a 
1.909,

50 
19.095,00 

59 

Locação de 10 (dez) banheiros químicos (MASCULINOS): 
modelo standard - sanitários portáteis, fabricados em 
poliestireno, medindo 1,15m de comprimento por 1,20 m de 
longarina, 2,30m de altura, com aresta superior para 
circulação de ar, trinco indicador “livre/ocupado”, com piso 
antiderrapante modelo standard compreendendo (masculino). 
Onde a empresa vencedora: 1. Disponibilizará a quantidade 
de banheiros ecológicos (químicos) para uso da população 
durante o evento. 2. Irá se responsabilizar por todas as 
despesas correspondentes (montagem/instalação, limpeza 
diária para preparo p/ uso noturno além de limpeza, no 
mínimo, duas vezes por noite, produtos de limpeza utilizados, 

10 
Diári

a 
1.909,

50 
19.095,00 
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além de um casal que ficará responsável pela manutenção 
dos sanitários masculino e feminino durante todas as noites 
de realização do evento). Disponibilizará uma equipe de no 
mínimo 02 (duas) pessoas, para prestação de serviços gerais 
de montagem e desmontagem de toda a estrutura do evento. 
Obs: hospedagem e alimentação por conta da empresa 
vencedora 

60 

Locação de 05 (cinco) banheiros químicos (PORTADORES 
DE NECESSIDADES ESPECIAIS): modelo standard - 
sanitários portáteis, fabricados em poliestireno, medindo 
1,15m de comprimento por 1,20 m de longarina, 2,30m de 
altura, com aresta superior para circulação de ar, trinco 
indicador “livre/ocupado”, com piso antiderrapante modelo 
standard compreendendo (portadores de necessidades 
especiais). Onde a empresa vencedora: 1. Disponibilizará a 
quantidade de banheiros ecológicos (químicos) para uso da 
população durante o evento. 2. Irá se responsabilizar por 
todas as despesas correspondentes (montagem/instalação, 
limpeza diária para reparo p/ uso noturno além de limpeza, no 
mínimo, duas vezes por noite, produtos de limpeza utilizados, 
além de um casal que ficará responsável pela manutenção 
dos sanitários masculino e feminino durante todas as noites 
de realização do evento). Disponibilizará uma equipe de no 
mínimo 02 (duas) pessoas, para prestação de serviços gerais 
de montagem e desmontagem de toda a estrutura do evento. 
(Serão 02 (dois) masculino e 03(três) femininos) obs: 
hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora. 

10 
Diári

a 
979,5

0 
9.795,00 

61 

Grupo gerador silenciado de 80 kva. Onde a empresa 
vencedora: Onde a empresa vencedora: 1. Deverá atender às 
necessidades da sonorização e iluminação. Sendo que cada 
grupo gerador deverá conter 50,00m de cabos e deverá estar 
devidamente abastecido. 2. Executará a instalação do grupo 
gerador, sendo responsável pelo fornecimento de todo o 
material e mão de obra necessários. Disponibilizará uma 
equipe técnica de no mínimo 02 (duas) pessoas, dentre as 
quais 01 (um) eletricista e 01 (um) operador de máquinas, 
para execução e manutenção de instalações elétricas, hastes 
de aterramentos e extintor, realização de montagem e 

6 
Diári

a 
1.160,

00 
6.960,00 
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desmontagem, bem como testes de equipamentos de uso 
geral a ser utilizado na estrutura do evento.  Obs: 
hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora 

62 

Grupo gerador silenciado de 150 kva. Container tratado 
acusticamente (nível de 75 dB a 5mt de distância), com 
regulador automático detensão frequência, painel elétrico 
completo (voltímetro, amperímetro, comandos), disjuntor 
geral tripolar, nas tensões de 220 volts, 380volts ou 440 volts, 
com combustível, operador, cabos elétricos com comprimento 
de até 50 metros de passa cabos, extintor de incêndio abc, 
caixa intermediária de distribuição elétrica com medidas de 
50x40x20cm contendo internamente 05 barra de cobre sendo 
03 fazes 01 neutro e 01 terra isolado por epóxi, proteção 
externa e altura do solo de 10cm. Período de utilização do 
gerador de 12 horas e sistema de aterramento com no mínimo 
03 haste de 5/8 e de 2,40 de comprimento. Onde a empresa 
vencedora: 1. Deverá atender às necessidades da 
sonorização e iluminação. Sendo que cada grupo gerador 
deverá devidamente abastecido. 2. Executará a instalação do 
grupo gerador, sendo responsável pelo fornecimento de todo 
o material e mão de obra necessários. Disponibilizará uma 
equipe técnica de no mínimo 04 (quatro) pessoas, dentre as 
quais 01(um) eletricista e 01 (um) operador de máquinas, para 
execução e manutenção de instalações elétricas, realização 
de montagem e desmontagem, bem como testes de 
equipamentos de uso geral a ser utilizado na estrutura do 
evento. Obs: hospedagem e alimentação por conta da 
empresa vencedora 

8 
Diári

a 
1.570,

00 
12.560,00 

63 

Grupo gerador silenciado de 180 kva. Container tratado 
acusticamente (nível de 75 db a 5mt de distância), com 
regulador automático de tensão frequência, painel elétrico 
completo (voltímetro, amperímetro, comandos), disjuntor 
geral tripolar, nas tensões de 220 volts, 380 volts ou 440 volts. 
Com potência máxima de regime de trabalho de 180kvas, 
com combustível, operador, cabos elétricos com 
compri0mento de até 50 metros de passa cabos, extintor de 
incêndio abc, caixa intermediária de distribuição elétrica com 
medidas de 50x40x20cm contendo internamente 05 barra de 
cobre sendo 03 fazes 01 neutro e 01 terra isolado por epóxi, 
proteção externa e altura do solo de 10 cm. Período de 

15 
Diári

a 
1.980,

00 
29.700,00 
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utilização do gerador de 12 horas e sistema de aterramento 
com no mínimo 03 haste de 5/8 e de 2,40 de comprimento. 
Onde a empresa vencedora: 1. Deverá atender às 
necessidades da sonorização e iluminação. Sendo que cada 
grupo gerador deverá conter 50m de cabos e deverá estar 
devidamente abastecido. 2. Executará a instalação do grupo 
gerador, sendo responsável pelo fornecimento de todo o 
material e mão de obra necessária. Disponibilizará uma 
equipe técnica de no mínimo 04 (quatro) pessoas, dentre as 
quais 01(um) eletricista e 01 (um) operador de máquinas, para 
execução e manutenção de instalações elétricas, realização 
de montagem e desmontagem, bem como testes de 
equipamentos de uso geral a ser utilizado na estrutura do 
evento. Obs: hospedagem e alimentação por conta da 
empresa vencedora 

64 

Grupo gerador silenciado de 220 kva. container tratado 
acusticamente (nível de 75 db a 5mt de distância), com 
regulador automático de tensão frequência, painel elétrico 
completo (voltímetro, amperímetro, comandos), disjuntor 
geral tripolar, nas tensões de 220 volts, 380 volts ou 440 volts. 
Com potência máxima de regime de trabalho de 180kvas, 
com combustível, operador, cabos elétricos com comprimento 
de até 50 metros, de passa cabos, extintor de incêndio abc, 
caixa intermediária de distribuição elétrica com medidas de 
50x40x20cm contendo internamente 05 barras de cobre 
sendo 03 fazes 01 neutro e 01 terra isolado por epóxi, 
proteção externa e altura do solo de 10 cm. Período de 
utilização do gerador de 12 horas e sistema de aterramento 
com no mínimo 03 haste de 5/8 e de 2,40 de comprimento. 
Onde a empresa vencedora: 1. Deverá atender às 
necessidades da sonorização e iluminação. Sendo que cada 
grupo gerador deverá conter 50,00m de cabos e deverá estar 
devidamente abastecido. 2. Executará a instalação do grupo 
gerador, sendo responsável pelo fornecimento de todo o 
material e mão de obra necessários. Disponibilizará uma 
equipe técnica de no mínimo 04 (quatro) pessoas, dentre as 
quais 01(um) eletricista e 01 (um) operador de máquinas, para 
execução e manutenção de instalações elétricas, realização 
de montagem e desmontagem, bem como testes de 
equipamentos de uso geral a ser utilizado na estrutura do 

2 
Diári

a 
2.380,

00 
4.760,00 
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evento. Obs: hospedagem e alimentação por conta da 
empresa vencedora 

65 

Grupo gerador silenciado de 250 kva. Container tratado 
acusticamente (nível de 75 db a 5mt de distância), com 
regulador automático detensão frequência, painel elétrico 
completo (voltímetro, amperímetro, comandos), disjuntor 
geral tripolar, nas tensões de 220 volts, 380volts ou 440 volts. 
Com potência máxima de regime de trabalho de250kvas, com 
combustível, operador, cabos elétricos comcomprimento de 
até 50 metros, até 50 metros de passa cabos, extintor de 
incêndio abc, caixa intermediária de distribuição elétrica com 
medidas de 50x40x20cm contendo internamente 05 barras de 
cobre sendo 03 fazes 01 neutro e 01 terra isolado por epóxi, 
proteçãoexterna e altura do solo de 10 cm. Período de 
utilização do gerador de 12 horas e sistema de aterramento 
com no mínimo 03 haste de 5/8 ede 2,40 de comprimento. 
Onde a empresa vencedora: 1. Deverá atender às 
necessidades da sonorização e iluminação. Sendo que cada 
grupo gerador deverá conter até 50,00m de cabos e deverá 
estar devidamente abastecido. 2. Executará a instalação do 
grupo gerador, sendo responsável pelo fornecimento de todo 
o material e mão de obra necessária,  disponibilizará uma 
equipe técnica de no mínimo 04 (quatro) pessoas, dentre as 
quais 01(um) eletricista e 01 (um) operador de máquinas, para 
execução e manutenção de instalações elétricas, realização 
de montagem e desmontagem, bem como testes de 
equipamentos de uso geral a ser utilizado na estrutura do 
evento. Obs: hospedagem e alimentação por conta da 
empresa vencedora 

4 
Diári

a 
2.440,

00 
9.760,00 

66 

Decoração básica - serviços de ornamentação a serem 
realizados em espaços públicos ou privados alugados ou 
cedidos para a realização de eventos ou festas utilizando 25 
metros de malhas decorativas nas cores verde, vermelho, 
azul e branco, 10 metros de cortinas de cetim nas cores verde, 
vermelho, azul e branco, 10 toalhas de mesa azul ou branca, 
30 capas de cadeiras plásticas sem braços cor branca, 1 
jarros decorativos com arranjos de flores naturais diversas 
(margarida, chena, aster, acompanhada de murta) e 04 jarros 
de flores tropicais diversas (gerbera, gravata, alpinea rosa, 

6 
Serv
iço 

3.339,
75 

20.038,50 
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angélica, heliconia) e 04 fardos com 10 ramos de folhagens 
de murta. 

67 

Decoração normal - serviços de decoração a serem 
realizados em espaços públicos ou privados alugados ou 
cedidos para a realização de eventos ou festas utilizando 50 
metros de malhas decorativas nas cores verde, vermelho, 
azul e branco, 20 metros de cortinas de cetim nas cores verde, 
vermelho, azul e branco, 30 toalhas de mesa nas cores azul 
ou branco, 200 capas de cadeiras plásticas sem braços cor 
branca, 5 jarros decorativos comarranjos em formato de leque 
(150cm de largura x 75cm de altura) disposto sobre pedestal 
(70cmx35cm) em coluna de madeira escura ou de ferro 
envelhecido escuro nas cores chumbo e dourado e 30 
arranjos pequenos (20cm de largura x 25cm de altura) 
disposto sobre asmesas, todos compostos de flores naturais 
(margarida, lírio, rosa, aster, gerbera, gravata, alpinea rosa, 
angélica, heliconia). Obs: hospedagem e alimentação por 
conta da empresa vencedora 

15 
Serv
iço 

4.664,
10 

69.961,50 

68 

Decoração normal - serviços de decoração a serem 
realizados em espaços públicos ou privados alugados ou 
cedidos para a realização de eventos ou festas utilizando 50 
metros de malhas decorativas nas cores verde, vermelho, 
azul e branco, 20 metros de cortinas de cetim nas cores verde, 
vermelho, azul e branco, 30 toalhas de mesa nas cores azul 
ou branco, 200 capas de cadeiras plásticas sem braços cor 
branca, 5 jarros decorativos comarranjos em formato de leque 
(150cm de largura x 75cm de altura) disposto sobre pedestal 
(70cmx35cm) em coluna de madeira escura ou de ferro 
envelhecido escuro nas cores chumbo e dourado e 30 
arranjos pequenos (20cm de largura x 25cm de altura) 
disposto sobre asmesas, todos compostos de flores naturais 
(margarida, lírio, rosa, aster, gerbera, gravata, alpinea rosa, 
angélica, heliconia). Obs: hospedagem e alimentação por 
conta da empresa vencedora (reservado cota 25%) 

5 
Serv
iço 

4.739,
10 

23.695,50 

69 

Ornamentação normal - serviços de ornamentação temática e 
cultural a serem realizados em espaços e vias públicas 
compreendendo a produção e/ou recuperação de 01 peça 
artesanal confeccionado em madeirite naval, com pintura 
cores diversas, produção de 01 peça em palha natural e 

8 
Serv
iço 

2.589,
60 

20.716,80 
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outros materiais (alegorias, luminárias e peçascongêneres) 
de pequeno e grande porte com montagem e desmontagem 
conforme demanda da contratante.  

70 

Decoração junina - serviço de decoração – revestimento de 
arquibancada nas laterais e na parte frontal, em malha; 
confecção de bandeirolas em tnt em cores diversas 
perfazendo todo o circuito do evento medindo 
aproximadamente 100m x 90m incluindo a praça de 
alimentação. No modelo tipo pirâmide, enfeites com motivos 
juninos, medindo 50 x 40 cm, confeccionados em cores 
variadas, tais como: 80 balões, 80 flores e 80 leques. 
Confecção de uma fogueira artificial em madeira, com 
iluminação elétrica e ventilador utilizando para efeitos, papel 
celofane. O serviço será executado na realização das 
festividades juninas do município de lima campos com 
duração de no mínimo 03 (três) dias consecutivos. É 
necessária a manutenção do serviço no decorrer do evento. 
Obs: hospedagem e alimentação por conta da empresa 
vencedora 

2 
Serv
iço 

4.889,
10 

9.778,20 

71 

Ornamentação junina - serviços de ornamentação a serem 
realizados em vias e espaços públicos prevendo a produção 
de alegorias utilizando 200 quilos de 
bandeirolasconfeccionadas em material plástico colorido 
(azul, branco, vermelho, verde, amarelo - 20cm de largura e 
30cm de altura), afixados em 50 quilos de plástico fitilho e 
madeira legal formato barrote (bambu de 5 metros de altura), 
confecção e recuperação de 10 peças artesanais diversas em 
madeirite naval e outros materiais alegóricos de pequeno e 
grande porte com montagem e desmontagem conforme 
demanda da contratante. Obs: hospedagem e alimentação 
por conta da empresa vencedora 

2 
Serv
iço 

5.314,
50 

10.629,00 

72 

Decoração otimizada 01 - serviços de ornamentação a serem 
realizados em espaços públicos ou privados alugados ou 
cedidos para a realização de eventos ou festas utilizando 160 
metros de malhas decorativas nas cores verde, vermelho, 
azul e branco, 60 metros de cortinas de cetim nas cores verde, 
vermelho, azul e branco, 50 toalhas de mesa, 500 capas de 
cadeira plástica sem braço, 15 jarros de pedraria decorativos 
com arranjos em formato de leque (150 cm de largura x 75 cm 

2 
Serv
iço 

3.649,
50 

7.299,00 



  

  

 
 EDIÇÃO: Nº 183, AFONSO CUNHA/MA – TERÇA-FEIRA, 02 DE AGOSTO DE 2022. 

de altura) disposto sobre pedestal (70cmx35cm) em coluna 
de madeira escura ou de ferro envelhecido escuro nas cores 
chumbo e dourado e 50 arranjos médios em jarros de vifro (25 
cm de largura x 40cm de altura) disposto sobre as mesas, 
todos compostos de flores naturais (margarida, lírio, aster, 
gerbera gravata, alpinea rosa, angélica, heliconia, rosas 
colombianas brancas; liziantos brancos; jiboia, copo de leite, 
palma de santa rita acompanhado de murta, paulistinha e 
instalação de cortina provisória vertical em tecido no local 
cotado por m².  

73 

Ornamentação otimizada 02 - serviços de ornamentação a 
serem realizados em vias e espaços públicos prevendo a 
confecção e recuperação de 10 peças artesanais diversas em 
madeirite naval e outros materiais alegóricos de pequeno e 
grande porte com montagem e desmontagem conforme 
demanda da contratante. Onde a empresa vencedora deverá 
em todos os tipos de decoração: se responsabilizar pela mão 
de obra e materiais necessários à execução do serviço bem 
como pela montagem e desmontagem dos mesmos 

2 
Serv
iço 

3.429,
60 

6.859,20 

74 

Decoração de carnaval, compreendendo os seguintes itens: * 
cetim liso - 40 m de cada, totalizando 240 metros, nas cores: 
azul, rosa, amarelo, vermelho, branco, laranja * tnt - 20 rolos 
de 50 m gramatura 60 * barbante - 60 rolos de corda seda 
poliester 2 mm de espessura com 420 m * ferro 4.2 - 30 barras 
* tubos - 20 chapas preta 18 de 02 polegadas * barras de 
metalon 18 - 30 barras de 20 x 20 * fita metalóide - 480 rolos 
de 20 mm, nas cores azul, vermelho, dourado, verde, rosa, 
prata * cola quente - 02 refis grosso - 1000 gr * tinta 
fluorescente 3600 l - 01 lata de cada nas cores: verde, 
amarelo limão, violeta, laranja, rosa * prego 15 x 15 - 02 
pacotes * prego 17 x 21 - 02 pacotes * grampos 26/6 - 01 caixa 
na cor prata * mourões de eucalipto não tratado - 25 unidades 
(praça bandeira 3 m) * arame galvanizado - 100 rolos de 
arame galvanizado nº 18 * arame galvanizado - 20 rolos de 
arame galvanizado nº 14 * rolo de espuma - 10 unidades de 5 
cm * eucaliptos - 30 unidades (postes 5 m) de 12 a 14 cm de 
diâmetro * brocal - 04 pacotes de 500 g nas cores azul, rosa, 
vermelho e dourado * cola de contato - lata 3,6 l * malha 
helanca ligth - 125 metros de malha de 1,60 de largura nas 
cores: azul, laranja, amarelo, vermelho e verde limão * pistola 

1 
Serv
iço 

6.399,
60 

6.399,60 
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de cola quente - para refil grosso de 1000 gr - 05 unidades * 
grampeador - estrutura e trilho em metal, medidas: l x a x c: 
38 mm x 60 mm x 140 mm, capacidade de - 10 unidades * eva 
- 35 metros nas cores: rosa, azul, verde, amarelo, vermelha, 
violeta, branco " manta - 6 rolos de 25 m com 8 mm de 
espessura disponibilização de profissional(is) liberal(is) com 
experiência em montagem e desmontagem de suportes de 
madeirite, mourões de eucalipitos e tabuas de pinos para a 
proteção dos elementos decorativos das ruas e praças 
previamente definidas pela organização do evento. Para 
trabalhar 8 horas diarias durante 3 dias. . Obs: hospedagem 
e alimentação por conta da empresa vencedora 

75 

Show pirotécnico noturno tipo 2: - 01 und torta 110 tubos tubos 
europa “leque”; - 01 und torta 103 tubos pancadão extreme; - 
01 und torta 120 tubos meteoro - 01 und torta 151 tubos 1,5; 
- 01 kit 09 tubos 4” cores variadas; *com duração mínima de 
07 minutos.  

4 
Serv
iço 

4.599,
60 

18.398,40 

76 
Segurança tipo i: 30 (trinta) seguranças desarmados, 
devidamente uniformizados para garantir a segurança do 
público e dos artistas. Incluso o lanche.  

6 
Diári

a 
3.499,

50 
20.997,00 

77 
Segurança tipo ii: 50 (cinquenta) seguranças desarmados, 
devidamente uniformizados para garantir a segurança do 
público e dos artistas. Incluso o lanche.  

8 
Diári

a 
5.649,

00 
45.192,00 

78 

Brigadistas de emergência de primeiros socorros – 
fornecimento de locação e serviços de prestação de serviços 
de mãode obra de socorrista/brigadista – serviço de brigada 
anti-pânico para atuar em primeiros socorros em linha de 
show, uniformizado comcarga horária de 12h, de acordo com 
a portaria reguladora.  

12 
Diári

a 
222,7

5 
2.673,00 

79 

Paineis de led para uso em ambientes externos e internos. -
características dos painéis outdoor p3: painéis de led modular 
com gabinetes slim fabricados em liga de alumínio e com peso 
inferior a 18 kg/gabinete, placas com medidas de 0,768x0,768 
– fator de proteção : ip65 frontal e traseiro. –painéis tipo smd 
ou rgb, com resolução (dotpitch) entre 2.6mm e 9 mm real, 

15 
Diári

a 
3.930,

00 
58.950,00 
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taxa de refresh rate de no máximo 2500hz, temperatura de 
cor entre 5.000°k9.000°k, ângulo de visão mínimo de 140° 
graus e brilho de 6.000cd/m², painéis dotados de sistema de 
hanging (sustentação) compostos de bumper e hastes 
verticais em alumínio com resistência mecânica a tração de 
no mínimo 260 mpa, com encaixes macho e fêmea 
compartilhado em linhas verticais, com capacidade de 
sustentar em cada apoio até 500 kgf. equipe de montagem e 
operação– led: 01 (um) coordenador de montagem; 02 (dois) 
técnicos de montagem sênior; 01 (um) assistente de 
montagem. Obs: item destinado a composição de palco para 
veiculação de vídeo e transmissão de cenas gravadas ao vivo 
do ambiente de shows. Torna-se necessário quando da 
realização para aglomeração de público superior a 15 mil 
pessoas. No projeto do evento será definido o tamanho do 
painel de led para laterais de palco e fundo de palco, sendo 
no máximo as duas laterais do palco de 5 x 4 cada uma, e no 
fundo palco 8 x 4 . Obs: hospedagem e alimentação por conta 
da empresa vencedora. 

80 

Fechamento (montagem e desmontagem): sendo os mesmos 
em placas metálicas na altura mínima de 2,20 metros, com 
travessa e suporte para fixação e sem pontas de lança, 
portões para saídas de emergência, de no mínimo 4,40 
metros de largura. Obs: hospedagem e alimentação por conta 
da empresa vencedora.  

400 Und 
159,0

0 
63.600,00 

81 

Grade de isolamento - produto: grade de isolamento tubular, 
material: aço tubular 1 1/2" - galvanizado à fogo medidas: 2,00 
x 1,20 m (comprimento x altura). Obs: hospedagem e 
alimentação por conta da empresa vencedora 

400 Und 24,00 9.600,00 

82 

Montagem e desmontagem de grid de alumínio box truss: 
peças de q30 em alumínio para montagem de estruturas (10 
torres de 5mt, 20 torres de 4mt, 15 torre de 1m, 20 cubos 3 
face, 10 sapatas, 10 slive, 8 torre de 0,50 ct. (totalizano 
250m2). 4 dias. Obs: hospedagem e alimentação por conta 
da empresa vencedora 

50 Und 
112,0

0 
5.600,00 

83 
Locação e serviço de barracas padronizadas: tamanho 4m x 
4m e 6m x 6m, estrutura metalon com balcão frente e lateral, 
modelo chapéu de bruxa, fechamento total, 03 lonas (teto, 

70 Und 
645,0

0 
45.150,00 
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saia e fechamento, em lona antichamas, anti-mofo, anti-raios 
uv, cor branca) Obs: hospedagem e alimentação por conta da 
empresa vencedora. 

85 
Espaço para reunião, climatizado, com sanitários, com área 
para eventos, com capacidade para, no Mínimo, 200 pessoas. 
E, que tenha documentação para  reunião  de  público. 

10 und 
1.590,

00 
15.900,00 

86 

Mestre de Cerimônias, com experiência comprovada. Deverá 
conduzir a abertura dos eventos e quando solicitado, 
CONTRATANTE.  O  profissional  deverá  possuir 
desenvoltura  e  experiência para  a  apresentação de  
eventos,  com conhecimento  de  normas  do Cerimonial  
Público,  possuir  características  de improvisador,  ter  
segurança  e  conhecer bem os passos do evento,  ter  
cuidado  com a aparência, discrição  e  sobriedade,  postura  
correta  e  trajar roupas bem talhadas e discretas. 

20 und 
303,1

4 
6.062,80 

87 

Garçon/Garçonete, profissional  experiente, dinâmico, 
devidamente  trajado  com  roupa clássica  para  atender  com  
presteza  às solicitações de autoridades, convidados e 
demais  participantes do evento. 

40 und 
105,0

2 
4.200,80 

88 
Toalha de mesa Branca  ou  colorida,  conforme especificação 
da  CONTRATANTE,  com  qualidade e acabamento superior 
a ser colocadas sobre as mesas durante o almoço/jantar. 

200 und 2,91 582,00 

89 
Conjunto de Mesas com 06 Cadeiras de plástico com  forro,  
para  convidados  das  mesas adjacentes,  em  plástico  com  
certificação  e normas Inmetro. 

200 und 16,20 3.240,00 

90 
Conjunto de Mesas com 08 Cadeiras de plástico com  forro,  
para  convidados  das  mesas adjacentes,  em  plástico  com  
certificação  e normas Inmetro. 

140 und 21,90 3.066,00 

91 

Coffee break por pessoa: devendo atender no mínimo a 
seguinte sugestão: Bebida: Café com e sem açúcar, água, 
chá em sache  (03  sabores),  suco  natural  da  fruta  ou 
industrializado  líquido  não  gaseificado  em caixa  de  1  lt,  
(laranja,  abacaxi,  caju,  goiaba, pêssego, manga, uva e 
maracujá) tradicional e light,  água  mineral,  leite  com  
chocolate  em pó. Comida: pão de queijo, enroladinho de 
queijo com  coco,  biscoito  de  queijo,  rosquinhas diversas,  
bolo  de  chocolate  com  calda  de chocolate, bolo de fubá, 

300 und 31,50 9.450,00 
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bolo de cenoura com calda  de  chocolate,  mini  sanduíche  
de  pão brioche,  mini  americano,  enroladinho  de salsicha, 
salada de fruta. 

92 

Buffet  para  Festa  Junina por pessoa:  Entrada  devendo 
atender  no  mínimo  a  seguinte  sugestão: Churrasquinhos 
variados; Pamonhas (sal, doce e  à  moda);  Milho  cozido;  
Cachorro  quente; Pipoca; Caldos: Caldo de  feijão  com 
bacon; Caldo de frango  com  milho  verde;  Cheiro  verde; 
Torradas. Doces:  Pé  de  moleque;  Canjica;  Amendoim 
torrado;  Algodão  doce;  Maçã  do  amor; Paçoca; Arroz doce, 
Mané Pelado.Doces:  Pé  de  moleque;  Canjica;  Amendoim 
torrado;  Algodão  doce;  Maçã  do  amor; Paçoca; Arroz doce, 
Mané Pelado. Bebidas:  Refrigerantes:  cola  normal,  cola 
zero,  guaraná  normal  e  guaraná  zero;  Suco natural  da  
fruta  e/ou  industrializado  líquido, não gaseificado e 
embalado em caixinhas de 1 lt.  (laranja,  abacaxi,  caju,  
goiaba,  pêssego, manga,  uva  e maracujá  normal  e  light);  
Água  mineral (com e sem gás); Quentão 

200 und 24,00 4.800,00 

93 

Almoço/Jantar por pessoa: Almoço/Jantar por pessoa:02  
tipos arroz  (a decidir),  filé ao  molho  (a  decidir),  frango  (a  
decidir),  02 massas  (a  decidir),  salada  imperial  (tomate 
seco,  palmito,  alface  americana,  agrião, rúcula, ervilha 
fresca e 02 frutas da estação); bebidas variadas (sucos, 
refrigerante e agua ) 

300 und 32,00 9.600,00 

94 

Almoço/Jantar tipo Churrasco por pessoaCarnes  assadas 
diversas,  arroz;  Feijão tropeiro; Salada; Mandioca; Farofa; 
Torresmo; Batata  frita; bebidas variadas (sucos, refrigerante 
e agua ) 

300 und 35,00 10.500,00 

95 

Coquetel  com  serviço  volante por pessoa:  e  mesas  de 
apoio, material de qualidade  compatível  com o  evento,  com  
garçons  para  atendimento devidamente 
uniformizados.Bebidas:  coquetel de  frutas  sem  álcool,  Suco 
natural da fruta ou industrializado líquido não gaseificado  em  
caixa  de  1lt  (laranja,  abacaxi, caju, goiaba, pêssego, manga, 
uva e maracujá, sabores normal e  light), gelo, Refrigerante 
de boa qualidade (cola e guaraná normal e light), e  água  
mineral  (com  e  sem  gás),  todos servidos em copos de 

500 und 18,00 9.000,00 
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vidro.Bebidas:  coquetel de  frutas  sem  álcool,  Suco natural 
da fruta ou industrializado líquido não gaseificado  em  caixa  
de  1lt  (laranja,  abacaxi, caju, goiaba, pêssego, manga, uva 
e maracujá, sabores normal e  light), gelo, Refrigerante de boa 
qualidade (cola e guaraná normal e light), e  água  mineral  
(com  e  sem  gás),  todos servidos em copos de 
vidro.Cardápio  padrão:  pelo menos  coxinha, quibe, bolinho 
de queijo e carne. 

96 

Alimentação: Lanche Sólidos: 3 opções salgadas, 3 opções 
doces;Líquidos: 2 tipos de suco natural, café com e sem leite; 
Inclusos acessórios necessários para uso pessoal como 
guardanapos, palitos, copos, pratos, talheres. 

500 und 23,00 11.500,00 

  
4.035.594,

96 

VALOR TOTAL: R$ 4.035.594,96 (QUATRO 
MILHÕES, TRINTA E CINCO MIL, 
QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO 
REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS). 
CLÁUSULA QUINTA: Da Revisão dos 
Preços Os percentuais de descontos 
registrados permanecerão fixos e 
irreajustáveis pelo período de 12 (doze) 
meses. A revisão dos percentuais de desconto 
só será admitida no caso de comprovação do 
desequilíbrio econômico-financeiro, a ser 
feita, preferencialmente, através de notas 
fiscais de aquisição de matérias-primas, lista 
de preços de fabricante ou outros que 
demonstrem indiscutivelmente a elevação do 
custo do objeto. Para a concessão desta 
revisão, a empresa deverá comunicar a 
Prefeitura Municipal de Afonso Cunha/MA as 
variações dos preços, por escrito e 
imediatamente, com pedido justificado, 
anexando os documentos comprobatórios da 
majoração. Durante o período de análise do 
pedido, a empresa deverá efetuar o 
fornecimento pelo percentual de desconto 
registrado, mesmo que a revisão seja 
posteriormente julgada procedente. 

CLÁUSULA SEXTA: Do Cancelamento do 
Registro de Preços A empresa terá seus 
registros cancelados quando: I - Descumprir 
as condições da Ata de Registro de Preços; II 
- Não retirar a nota de empenho ou 
instrumento equivalente no prazo 
estabelecido pela Administração, sem 
justificativa aceitável; III - Não aceitar reduzir o 
seu preço registrado, na hipótese de este se 
tornar superior àqueles praticados no 
mercado; IV - Sofrer sanção prevista nos 
incisos III ou IV do caput do artigo 87 da Lei 
8.666/93 ou artigo 7º da Lei nº 10.520/02; 
Poderá ainda ser cancelado o registro de 
preços na ocorrência de fato superveniente, 
decorrente de caso fortuito ou força maior, que 
prejudique o cumprimento da ata, 
devidamente comprovados e justificados: I - 
Por razão de interesse público; ou II - A pedido 
da empresa. Em qualquer caso, assegurados 
o contraditório e a ampla defesa, o 
cancelamento ocorrerá mediante 
determinação da Prefeitura Municipal de 
Afonso Cunha/MA. 
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CLÁUSULA SÉTIMA: Dos Ilícitos Penais As 
infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 
serão objeto de processo judicial na forma 
legalmente prevista, sem prejuízo das demais 
cominações aplicáveis. CLÁUSULA OITAVA: 
Do Contrato Nas eventuais necessidades da 
contratação do objeto constante da presente 
ATA, o fornecedor será convocado para 
assinatura dos contratos, dentro do prazo de 
05 (cinco) dias úteis, contados da respectiva 
convocação. Parágrafo Único: Esse prazo 
poderá ser prorrogado uma vez, por igual 
período, quando solicitado durante o seu 
transcurso, desde que ocorra motivo 
justificado e aceito por esta Administração 
Pública. A recusa em formalizar o ajuste, no 
prazo previsto, sem justificativa por escrito e 
aceita pela autoridade competente, bem como 
a não manutenção de todas as condições 
exigidas na habilitação, sujeitará o licitante às 
penalidades cabíveis, devendo a 
Administração cancelar o registro do licitante, 
podendo adotar as providências estabelecidas 
no edital. Os contratos poderão ser alterados 
nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, 
desde que haja interessa da Administração, 
com a apresentação das devidas justificativas. 
CLÁUSULA NONA: Disposições Gerais A 
assinatura da presente Ata implicará na plena 
aceitação, pela empresa, das condições 
estabelecidas no edital de licitação e seus 
anexos. O licitante vencedor somente será 
liberado, sem penalidade, dos compromissos 
previsto nesta ATA, nas hipóteses previstas 
no art. 18, § 1º art. 19, inciso I e art. 21, incisos 
I e II, do Decreto nº 7.892/2013. Passam a 
fazer parte desta ATA, para todos os efeitos, a 
documentação e propostas apresentadas 
pelos licitantes. A existência dessa ata de 
registro de preço, não obriga esta prefeitura 
municipal a firmar solicitações e contratos. 

Foro para dirimir qualquer dúvida oriunda da 
execução deste ajuste será o da Comarca de 
Coelho Neto/MA. E, por estarem em pelo e 
comum acordo com as disposições 
estabelecidas na presente ata, assinam este 
instrumento, em duas vias de igual teor e 
forma, para um só efeito. Afonso Cunha - MA, 
20 de julho de 2022. ARQUIMEDES 
AMÉRICO BACELAR PREFEITO 
MUNICIPAL AFONSO CUNHA – MA ORGÃO 
GERENCIADOR. WESLLYANNY BRUNNA 
KARENN DIAS COSTA CPF nº 609.020.413-
71 WB SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA 
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