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PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHãS
HOMOLOGAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2022/CPL.
H O M O L O G A Ç Ã O
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003344/2022/CPL AMPARO LEGAL: Art. 4º, XIII da Lei Federal nº 10.520/2002,
subsidiariamente o Art. 43, VI da Lei nº 8.666/93. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2022/CPL
Expirando o prazo recursal e proferida a adjudicação do objeto da licitação a empresa vencedora pelo Pregoeiro, Homologo para
que produza seus jurídicos e legais efeitos, nos termo do art. 4º, inc. XXII, da Lei nº 10.520/2002 c/c art. 7º, inc. IV, da Lei nº
8.666/93, objeto da presente licitação na modalidade Pregão Presencial Eletrônico nº 005/2022/CPL em favor da empresa: ME
LEVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 08.303.584/0001-86, vencedora da prestação de
serviços de realização de eventos em datas festivas parar suprir a demanda da administração municipal de Olho d’
Água das Cunhãs – MA, no referido Edital, no valor total de R$ 2.193,597,80 (dois milhões, cento e noventa e três mil,
quinhentos e noventa e sete reais e oitenta centavos), cujo objeto é o pregão eletrônico para contratação de empresa visando
futura e eventual prestação de serviços de realização de eventos em datas festivas parar suprir a demanda da
administração municipal de Olho d’Água das Cunhãs. Conforme condições contidas no Anexo I – Termo de Referência, deste
Edital.
EVENTOS FESTIVOS DA ADMINISTRAÇÃO
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DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE PORTE Locação, com montagem e desmontagem de PALCO
MODULAR, obedecendo às seguintes especificações: Dimensões 12 (doze) metros de frente x 08 (oito) metros de
profundidade, com orelhas e plataformas para bateria;
cobertura em Box Truss de alumínio formato de duas águas;
Piso em estrutura com compensado de 20mm; House Mix
para mesa de PA e
altura mínima de 1,20m.
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO MÉDIO - Locação,
com montagem e desmontagem de PALCO MODULAR,
obedecendo às seguintes especificações: - Dimensões de no
mínimo 08 (oito) metros de frente x 06 (seis) metros de
profundidade e altura mínima de 1,20 metros, com orelha e
plataforma para bateria; - Cobertura em Box Truss de
alumínio formato de duas águas; Piso em estrutura com
compensado de 20 mm; House mix para Mesa de PA e Altura,
mínima de 1,20 metros.
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO
PORTE - Locação, com montagem e desmontagem de PALCO
MODULAR, obedecendo às seguintes especificações: Dimensões de no mínimo 06 (seis) metros de frente x 04
(quatro) metros de profundidade e altura mínima de 1,20
metros, com orelha e plataforma para bateria; - Cobertura em
Box Truss de alumínio formato de duas águas; Piso em
estrutura com compensado
de 20 mm; House mix para Mesa de PA e Altura, mínima de
1,20 metros.

UNID

QUANT

Loc.
Diária

10

Loc.
Diária

20

Loc.
Diária

15

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL GRANDE PORTE, deverão possuir no mínimo as
seguintes caracteristicas: controlados através de mesa
especial Overlight a partir de “House Mix” com 64 (sessenta
e quatro) canhões coloridos de lâmpadas par 64, foco 02,
vinte efeitos (movingred) 575, duas torres de contra luz com
Loc.
três minibrute para iluminação da platéia e canhão seguidor.
Diária
Toda iluminação montada em gride (Box Q30 de alumínio ou
similar) 200 metros, devendo estar montada 24 (vinte e
quatro) horas antes do evento.
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL MEDIO PORTE, os equipamentos deverão possuir
no mínimo as seguintes características: 30- lâmpadas par 64;
08 – elipsoidal; 03 – ribaltas; 10 - par led de 3w; 16 lâmpadas ACL ou locolight; 20 - refletores mini brutes; 01 –
máquina de fumaça; 12 - moving head spot; 06 - strob atomic Loc.
3000; 1- mesa de luz digital de 2048 canais DMX; 1- sistema Diária
de dimer digital DMX com 60 canais de 4kwa e fiação
necessárias para as
ligações dos equipamentos.
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL PEQUENO PORTE, os equipamentos deverão
possuir no mínimo as seguintes características: 20- lâmpadas
par 64; 08 – elipsoidal; 02 – ribaltas; 08 - par led de 3w; 10 lâmpadas ACL ou locolight; 10 - refletores mini brutes; 01 –
Loc.
máquina de fumaça; 10 - moving head spot; 06 - strob atomic
Diária
3000; 1- mesa de luz digital de 2048 canais DMX; 1- sistema
de dimer digital DMX com 40 canais de 4kwa e fiação
necessárias para as ligações dos equipamentos.
ESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS
PARA GRANDE PORTE: Instalação de sonorização
profissional a ser montada na estrutura de palco, com 24
(vinte e quatro) caixas em cada lateral, perfazendo um total
de 48 (quarenta e oito) caixas de graves, médio grave e
agudo, e 24 (vinte quatro)sub-graves em cada lateral,
totalizando assim um PA com 96 (noventa e seis) caixas
acústicas e mais 02 (duas) torres de Delay, montadas 20
(vinte) metros após a House Mix, cada um com 06 (seis) altas
e 06 (seis) graves, contendo controle através de 2 (duas)
Loc.
mesas com 48 (quarenta e oito) canais, uma instalada no
Diária
palco para controle de periféricos e outra em “House Mix”
instalada a 50 (cinquenta) metros do palco para controle de
PA. Toda amplificação do PA crash áudio, side duplo, com
estrutura fly, e todo material de palco (monitores, retornos,
cubo de baixo, cubo de guitarra, 06 (seis) microfones sem-fio
e 60 (sessenta) microfones com fio. Esta configuração
garante qualidade de som em até 150 (cento e cinquenta)
metros em linha reta sem perdas, com capacidade estimada
para 40.000 (quarenta) mil pessoas, devendo estar montado e
revisado 24 (vinte e quatro) horas antes do evento.

VALOR
MÉDIO
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

7.288,47

72.884,70

4.223,06

84.461,20

2.595,35

38.930,25

7.049,69

84.596,28

3.317,95

99.538,50

3.235,47

64.709,40

7.130,95

85.571,40
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20
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ESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DE
MEDIO E PEQUENO PORTE: sonorização para eventos de
pequeno e médio porte: Instalação de sonorização
profissional com médio e pequeno porte a ser montada na
estrutura de palco, com 12 (doze) caixas em cada lateral no
sistema “line” perfazendo um total de 24 (vinte e quatro)
caixas acústicas de médio, grave e agudo. Com 12 (doze)
graves e sub- graves colocados no solo lateralmente ao palco
a ser montado, contendo controle através de 02 (duas) mesas Loc.
Diária
de 48 (quarenta e oito) canais, uma instalada no palco para
controle de periféricos e outra instalada a 50 (cinquenta)
metros do palco. Configuração sonora que garanta qualidade
de somem até 100 (cem) metros em linha reta sem perdas,
com capacidade estimada para 20.000 (vinte mil) pessoas,
devendo estar montado 24 (vinte quatro) horas do evento.
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMARIM 4X4M. Descrição:
Locação com montagem e desmontagem de camarim
LOc.
climatizado, medindo 4 metros de frente por 4 metros de
Diária
profundidade, banheiro, porta e iluminação, equipado com
mesa, cadeira e ar condicionado, anexado ao palco.

Estrutura metálica de Grid P-30 medindo 60 metros.
Estrutura de Fechamento: locação com montagem e
desmontagem de fechamento, sendo os mesmos em placas
tipo tapume 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, em metro linear.
ARQUIBANCADA: para 1.000 (mil pessoas, com bom
acabamento, estrutura metálica tubular, sem cobertura, duas
escadas de acesso com largura mínima de 2m e 20 cm,
corrimão, com fechamento total ou longarinas Dde proteção
com espaçamento máximo de 15 cm. Com Pára-Corpo
medindo 1 metro e cinqüenta centímetros do piso ao 1°
degrau, totalm ente fechado ou com longarinas com
espaçamento máximo de 15 cm. Pára–Corpo também na parte
mais elevada da arquibancada, com o mínimo de 1metro e
cinqüenta centímetros de altura, totalmente fechado ou
longarinas com espaçamento máximo de 15 cm, com PáraCorpo nas laterais com o mínimo de 1 metro e 50 centímetros
de altura, totalmente fechado ou longarinas com
espaçamento máximo de 15 centímetros, com roletas nas
entradas principais, 02 (dois) camarins climatizados, medindo
4m x 8m cada, com bases para PAs,com instalação elétrica.
TRIO ELÉTRICO: Carreta 3 eixos; Comprimento mínimo:
23,00 metros. Altura máxima: 4,60 metros; Palco e sobre
palco com mínimo de 60m² com cobertura; Grupo Gerador:
180 KWA (ou superior); Potência do sistema de som no
mínimo 50.000 watts. Entrada social e de serviço; Camarim:
(Sofá, Geladeira, Micro-ondas, Ar Condicionado, TV LCD com
sistema de câmera para transmissão simultânea do palco,
Espelho, Banheiro); Back Line (Palco) para cada trio; 01
Bateria completa Pearl Export (ou similar); 01 Amplificador
para guitarra Peavey 212; (ou similar) 01 Amplificador para
guitarra; 01 Amplificador para teclados; Captação
(Microfonação) no mínino: 01 Microfone Bumbo; 01
Microfone caixa top; 01 Microfone caixadown; 03 Microfones
condenser ( HH E OH); 03 Microfones tons e surdo lateral; 04
Microfones para percussão; 02
Microfones captação de amps de GT; 08 Microfones sem fio
com receptor LX 4;

12

Diária
2000
/Metr o

Loc.
Diária

TELÃO DE LED:e alta (0.78 cm x 0.78cm) 18 placas (4.68m x
Loc.
2.34m / 12mm) sustentação NQ-30 em grid e levantado em
talhas manualmente.

65.928,80

3.160,43

37.925,16

20

Diária
/Metr o 2000

Loc.
Diária

3.296,44

28,79

57.580,00

18,20

36.400,00

3.342,20

40.106,40

28.159,75

112.639,00

4.356,08

43.560,80

12

4
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CAMAROTE - metro de altura, revestido em compensado de
12mm, montado em estrutura metálica de tuba galvanizado
de 11/2 polegadas em com espessura de 3,00mm (patente
4830), aberto com toldos vínicos sem tensionados com
dimensões de 12 metros de comprimento por 6,00 metros de
profundidade, dotados de estrutura metálica em formato
piramidal, com painel de fundo e laterais em os8 ou
compensado de 12 mm, divisórias na altura 1,10 metros em
barrotes em compensado nas duas faces, pintados no cor a
definir, fechamento de atura de 2,20 metros executado em
chapa metálica pintada com tinta látex em cor a ser definida, Loc.
Diária
piso composto por módulos estruturados em aço 1045 e
forrados em compensado de 12m com sobre piso em osb ou
compensado de 15mm, revestido com carpete com cor a ser
definida, pintura em tinta pvc, 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 15 (quinze
graus)
TENDA 5X5 locação de tenda em estrutura tubular metálica
com cobertura de lona impermeável com tamanhos danados
Loc.
(6x6) com 3.0 metros de altura do chão, nas laterais, dotado
Diária
de luminárias com lâmpadas 100w
TENDA 8X8 locação de tenda em estrutura tubular metálica
com cobertura de lona impermeável com tamanho variados
(8x8) com 3,0 metros de altura do chão, nas laterais, dotado Loc.
Diária
de luminárias com
lâmpadas 100w
TENDA10x10 locação de lenda em estrutura tubular
metálica com cobertura de lona impermeável com tamanhos
varados (10x10) com 3,0 metros de altura do chão, laterais,
dotado de luminárias com lâmpadas 100w

Loc.
Diária

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS:
Locação de cabine
sanitária química (banheiro químico) individual, para uso do
público em geral, portátil, entregue no local do evento e
removida após o término do mesmo, com dimensões mínimas
1,10m de largura por 1,10mt de profundidade com 2,10m de
altura, porta com fechamento e indicação de ocupado, caixa Diária
de retenção de dejetos, porta papel higiênico, teto em
material translucido, pontos de ventilação, com equipe de
manutenção durante o evento, e retirada dos dejetos
por equipe especializada e equipada após término do mesmo.
Contratação do serviço de segurança desarmada – turno
noturno, treinada, capacitada, uniformizada e nada consta na
polícia civil, durante todo período do evento. devidamente
Diária
credenciados para os dias dos
eventos. Cotar preço global para contratação.
Serviço de locação de veículo, equipado com som
automotivo de alta
Hora
potência. Para divulgação do evento nas ruas deste
município e municípios circunvizinhos.

2.592,85

38.892,75

179,03

8.951,50

314,55

15.727,50

443,08

22.154,00

146,53

29.306,00

90,77

22.692,50

250,78

12.539,00

46,78

1.403,40

15

50

50

50

200

250

50

22

Divulgação do evento em emissoras de rádios da região,
tipo spot.

23

Serviços gráficos especializados, incluindo publicidade do
Serviç o 80
evento. incluindo publicidade do evento.

445,60

35.648,00

24

Contratação de 03 locutores para condução e animação do
Diária
evento.

20

907,62

18.152,40

25

Serviço de hotelaria para hospedagens de integrantes de
bandas, operários da estrutura do evento e produção.

Diária

250

82,53

20.632,50

26

Fornecimento de refeições necessárias para pessoas e
artistas envolvidas na execução do evento.

Unida
de

400

19,30

7.720,00

1.736,73

17.367,30

83.636,15

501.816,90

27

28

Serviços especializados de ornamentação e decoração
temática da
área de realização do evento com bandeirolas e toda
estrutura necessária para decoração.
Contratação de atração musical (banda show) de renome
Nacional (grande porte) estilo variado, com excelente
repertório, equipe de palco, músicos de gabarito com
instrumentos, som, iluminação e efeitos à altura do
espetáculo, para 01 show de duração mínima de 02h00min.

Unida
de

Serviç o

Cachê
Artísti
co

30

10

6
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29

30

31

32

33

Contratação de atração musical (banda show) de renome
nas Regiões Norte e Nordeste (médio porte) estilo variado,
com excelente repertório, equipe de palco, músicos de
gabarito com instrumentos, som, iluminação e efeitos à altura
do espetáculo, para 01show de duração
mínima de 02h30min.
Contratação de atração musical (banda show) de renome
nas Regiões Norte e Nordeste, (pequeno porte), estilo
variado, com excelente repertório, equipe de palco, músicos
de gabarito com instrumentos, som, iluminação e efeitos à
altura do espetáculo, com
show de duração mínima de 02h30min.
DANÇAS FOLCLORICAS: contratação de danças regionais
folcloricas tais como: bumba -boi, dança portuguesa, cacuriá,
tambor de crioula, entre outras danças tipicas do periodo
junino
CAMISETAS PARA ORGANIZADORES E
COLABORADORES DE EVENTOS no município para a
festa de São João, com 67% poliéster e 33% viscose, cor a
critério de cada secretaria. Nas costas logomarca da
Prefeitura Municipal com tamanho de 15 cm x 15 cm, na
frente logotipo da Secretaria com tamanho aprox. 12 cm de
altura x 7 cm de largura, acompanhado com a descrição de
cada função. Nos tamanhos: Pequeno
(P), Médio (M) e Grande (G).
Fornecimento de fogos de artifício, conjugados da
seguinte forma: 3 (três) caixas de foguetes 12 x 1, 1 (uma)
caixa de girândola 1080 (mil e oitenta) tiros e 1 (uma) caixa
de girândola 468 (quatrocentos e sessenta e oito) tiros,

Cachê
Artísti
co

8

Cachê
Artísti
co

6

Cachê
Artísti
co

14

Unida
de

80

KIT

8

34.404,59

275.236,72

15.207,03

91.242,18

7.418,49

103.858,86

18,98

1.518,40

5.488,25

43.906,00

Olho d’Água das Cunhãs – M A, 05 de maio de 2022. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO WESLY
ALVES DE SÁ, Portaria nº 29/2022, de 17 de janeiro de 2022. Decreto nº 02/2021 de 01 de janeiro de 2021. Responsável legal da
CONTRATANTE.
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Código identificador: dfa5c12d1b8fe552eb56caf0c5174ca2

www.olhodaguadascunhas.ma.gov.br

6/7

OLHO D'ÁGUA DAS CUNHãS, QUINTA * 05 DE MAIO DE 2022 * ANO VI * Nº 983

GLAUBER CARDOSO AZEVEDO
Prefeito

www.olhodaguadascunhas.ma.gov.br
Prefeitura Municipal de Olho D'Água Das Cunhãs
RUA JOÃO PESSOA, 56 , CEP: 65706000
CENTRO - Olho d'Água das Cunhãs / MA
Contato: 98981810609

www.diariooficial.olhodaguadascunhas.ma.gov.br

Instituído pela Lei Municipal Nº 835, de 09 de Fevereiro de 2017

MUNICIPIO DE OLHO
D AGUA DAS
CUNHAS:
06014005000150

Digitally signed by MUNICIPIO DE OLHO D AGUA
DAS CUNHAS:06014005000150
DN: c=BR, st=MA, l=OLHO DAGUA DAS CUNHAS,
o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB; RFB e-CNPJ A1; AR FACILID
CERTIFICADORA DIGITAL; Videoconferencia;
29422374000187, cn=MUNICIPIO DE OLHO D AGUA
DAS CUNHAS:06014005000150
Date: 05.05.2022 06:00:38 -0300

www.olhodaguadascunhas.ma.gov.br

7/7

