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RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 

 

 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP-19/2018-SRP 

 

 

  Após analisado o resultado do Pregão Presencial nº PP-19/2018-SRP, o Pregoeiro, Sr. ROBERVAL 

ALVES RODRIGUES, ADJUDICA aos licitantes vencedores dos respectivos itens, conforme indicado no quadro 

abaixo, resultado da adjudicação. 

 
 

 

                           RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO                               

                                                                                 

 
Empresa: ALBERTO RAFAEL  MELO  DA  SILVA  84145030206; C.N.P.J. nº 28.281.688/0001-44, estabelecida à AV AMAZONAS,QUADRA 

03;LOTEESPEC, SN, BELO HORIZONTE, Marabá PA, representada neste ato pelo Sr(a). ALBERTO RAFAEL MELO DA SILVA, C.P.F. nº 

841.450.302-06, R.G. nº 4800157 PC PA.                                                                                                           

  

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                            UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL 

 00001  TELÃO                                               DIA                  10.00           570,000         5.700,00 

        Telão, de no  minmo  200" com projetor de no minimo 300 

        ansi lumens.                                            

 00002  BANHEIROS QUÍMICOS                                  DIA                  50.00           460,000        23.000,00 

        Locação de banheiro  quimico individual, portateis, com 

        montagem, manutenção diaria     e    desmontagem,    em 

        polietileno ou material  similar,  cm teto translucido, 

        dimensões minimas de 1,10m de frente x 1,10m de fundo x 

        2,10 de altura,  composto  de caixa dejeto, porta papel 

        higienico, fechamento com  identificação  de  ocupação, 

        para uso do  publico em geral. Serviços de higienização 

        diaria.                                                 

 00003  BANHEIROS QUÍMICOS PARA PNE's                       DIA                  10.00           575,000         5.750,00 

        locação de banheiro quimico individual, portateis, para 

        deficiente fisicos usuarios  de  cadeira  de rodas, com 

        montagem, manutençã diaria     e     desmontagem,    em 

        polietileno ou material  similar, com teto translucido, 

        dimensões padrões, que   permitam   a  movimentação  da 

        cadeira, composta com    todos    os   equipamentos   e 

        acessorios de segurança   que   atendam  as  exigencias 

        previstas em normas  tecnicas  aprovadas  pelos  Orgãos 

        oficiais competentes. Serviço de higienização diaria.   

 00004  SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PORTE SEIS                    DIA                   5.00         7.720,000        38.600,00 

        Sistema de iluminação    porte   seis,   com   1   mesa 

        computadorizada 2048 canais,   64   canais   de  dimmer 

        montados em rack   de   4.00   watts   por   canal,  03 

        amplificador de sinal  DMX de 8 vias; 72 refletores PAR 

        64 cm filtro   fosco   cores  diversas;  12  refletores 

        Ekipsoidais; 08 refletores  minibrutts  com  6 lampadas 

        DWE 650 watts; 36 refletores PAR LED RGBW; 40 metros de 

        Q30 em aluminio  especial;  24 box truss; 06 corner box 

        truss; 12 corner  4 faces Q30, 16 talhas de 1 tonelada, 

        elevaçõ de 8  metros com manilhas e cintas; 02 maquinas 

        de fumaça DMX,  02  hazers,  Sistema  de intercon com 6 

        pontos.                                                 

 00005  GRUPO GERADOR 230KVA                                DIA                  10.00         2.500,000        25.000,00 

        locação de grupo gerador de energia, movel, silencioso, 

        com capacitação minima  de  230KVA,  trifasico,  tensão 

        380/220 watts, 60hz,  com combustivel, operador e cabos 

        elétricos para ligação.                                 

 00006  ILUMINAÇÃO MOVING LIGHT 575                         DIA                  20.00           345,000         6.900,00 

        Contratação de empeserviço     de     iluminação    com 

        equipamento de moving head com 29 canais DMX, 02 discos 

        de core; sendo  01 com 09 cores fixas e 01 com 08 cores 

        substituivel, correção de  3200K e filtro UV, 02 discos 

        de globos sendo  01  com  06  globos  fixos e 01 com 07 

        globos relantes, prisma de 3facetas de rotação em ambos 

        os sentidos em  diferente velocidades, Dimmer, Shutter, 

        Foco motorizado, iris, frost e Zoom motorizado.         

 00007  PALCO 08x07m                                        DIA                   5.00         2.000,000        10.000,00 

        Serviço de locação  de palco com montagem e desmontagem 

        e palco com  dimensões  de  08  metros  de  frente X 07 

        metros de profundidade,  com  orelhas  e  plataforma pa 

        bateria(praticavel medindo no  minimo  2x1x0,50m.)  com 

        cobertura em Boz  truss, de duro aluminio forma de duas 

        aguas, piso do   palco   em   estrutura   metalica  com 
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        compensado de 20mm  na  cor preta, altura do solo de no 

        minimo 1,20m, e no maximo de 2m. Housemix para mesas de 

        PA e monitor,  medindo  no minimo 4x4m tipo tenda cada, 

        escada de acesso, incluindo CAMARIM.                    

 00008  PALCO 12x08m                                        DIA                   5.00         9.200,000        46.000,00 

        Serviço de locação  de palco com montagem e desmontagem 

        e palco com  dimensões  de  12  metros  de  frente X 08 

        metros de profundidade,   estrutura   pa   P.A   Fly  e 

        plataforma para bateria(praticavel  medindo  no  minimo 

        2x1x0,50m.) com cobertura   em   Boz   truss,  de  duro 

        aluminio forma de   duas   aguas,   piso  do  palco  em 

        estrutura metalica com compensado de 20mm na cor preta, 

        altura do solo  de  no minimo 1,20m, e no maximo de 2m. 

        Housemix para mesas  de PA e monitor, medindo no minimo 

        4x4m tipo tenda   cada,  escada  de  acesso,  incluindo 

        CAMARIM. PALCO DUAS   ÁGUAS   12X10  (mínimo  12x10)  e 

        Iluminação: Refletores par  64,  Box  Truss  duplo, Box 

        Truss simples, Mini  Brut  com  lâmpadas,  Máquinas  de 

        fumaça, Mesa de  Luz  DIGITAL,  Gride  de  treliças  em 

        alumínio ou similar (piso de compensado de 20 mm na cor 

        preta, com camarim  com  tamanho  mínimo  de  3  x3 com 

        ar-condicionado, cobertura e     laterais    em    lona 

        emborrachada, escada de    acesso,    proteção   contra 

        descarga elétrica, proteção  nas  laterais  e  fundo do 

        palco, com camarins  climatizados).  OBS:  A quantidade 

        estimada se refere  a quantidades maxima a se utilizada 

        por eventos e  que  está incluso despesas com montagem, 

        manutenção, desmontagem e  outras  despesas  (sem  onus 

        para PMPP)                                              

 00009  PALCO GEO SPACE 21X14m                              DIA                   5.00        21.000,000       105.000,00 

        Locação com montagem   e   desmontagem  de  palco,  nas 

        dimensões de 21  metros  de  frente  por  14  metros de 

        profundidade, com piso  e  estrutura  metálica  tubular 

        industrial e compensados  de  20mm  na  cor  preta,  na 

        altura variável de   1,00m   a  2,00m,  com  fechamento 

        frontal em madeira,  com  fundo e lateral em tela, teto 

        em duralumínio na  forma  de  ¬  de  esfera  (tipo  Geo 

        Space), com cobertura  em  lona nightandday, medindo 19 

        metros de frente   por   10   metros  de  profundidade, 

        housemix para mesas  de PA e monitor, medindo no mínimo 

        5x5m. tipo tenda cada, escada de acesso, 05 praticáveis 

        medindo no mínimo 2x1x,050m. cada.                      

 00010  SONORIZAÇÃO - SOM TIPO 1 (REUNIÃO)                  DIA                  20.00         2.070,000        41.400,00 

        SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO  -  SOM TIPO 1 (REUNIÃO)- 1 Mesa 

        de som 16  canais  digital com 8 mandadas de auxiliar;6 

        Caixas amplificadas de  500W  cada  com pedestal (todas 

        ativas);6 Microfones dinâmicos;2  Microfones lapela sem 

        fio UHF;2 Microfones   sem  fio  UHF;8  Pedestais  tipo 

        girafa para microfone;8    Pedestais   de   mesa   para 

        microfone;1 CD/DVD player;1 Notebook;2 Monitores de voz 

        ativos de 500W  cada;6 par led de 3W;- Cabos e conexões 

        necessárias para ligação  de  todo  o equipamento acima 

        descrito.                                               

 00012  TENDA ABERTA 08X08m                                 DIA                  25.00           840,000        21.000,00 

        Locação com montagem e desmontagem de tenda aberta, nas 

        dimensões mínimas de 08 metros de frente x 08 metros de 

        profundidade, com 02  metros  altura  em  seus  pés  de 

        sustentação, cobertura do   tipo   pirâmide,  com  lona 

        branca, estrutura em  tubo  galvanizado,  para  uso  do 

        público em geral.                                       

 00013  TENDA ABERTA 10X10m                                 DIA                  25.00           990,000        24.750,00 

        Locação com montagem e desmontagem de tenda aberta, nas 

        dimensões mínimas de 10 metros de frente x 10 metros de 

        profundidade, com 02  metros  altura  em  seus  pés  de 

        sustentação, cobertura do   tipo   pirâmide,  com  lona 

        branca, estrutura em  tubo  galvanizado,  para  uso  do 

        público em geral.                                       

 00014  TENDA ABERTA 03x03m                                 DIA                  25.00           345,000         8.625,00 

        Locação com montagem e desmontagem de tenda aberta, nas 

        dimensões mínimas de  3  metros de frente x 3 metros de 

        profundidade, com 02  metros  altura  em  seus  pés  de 

        sustentação, cobertura do   tipo   pirâmide,  com  lona 

        branca, estrutura em  tubo  galvanizado,  para  uso dos 

        barraqueiros                                            

 00015  TENDA ABERTA 06X06m                                 DIA                  50.00           680,000        34.000,00 

        Locação com montagem e desmontagem de tenda aberta, nas 

        dimensões mínimas de 06 metros de frente x 06 metros de 

        profundidade, com 02  metros  altura  em  seus  pés  de 

        sustentação, cobertura do   tipo   pirâmide,  com  lona 

        branca, estrutura em  tubo  galvanizado,  para  uso  do 

        público em geral.                                       

 00016  PAINEL DE LED OUTDOOR                               DIA                   5.00         3.450,000        17.250,00 

        PAINEL DE LED  OUTDOOR,  P10,  gabinete 96 cm x 96 (por 

        unidade de gabinete)                                    

 00017  LOCAÇÃO ALAMBRADOS                                  DIA                 500.00            31,000        15.500,00 

        Locação com montagem  e  desmontagem de alambrados para 

        isolamento de área,   em   modelo  Inter  traváveis  em 
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        estrutura de tubos  galvanizados  e  tela  em  malha de 

        ferro, na altura  mínima  de  1,20  metros,  acabamento 

        superior sem ponteira.                                  

 00018  LOCAÇÃO DE FECHAMENTO                               DIA                 500.00            40,000        20.000,00 

        Locação com montagem e desmontagem fechamento, 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.                       

 00019  LOCAÇÃO DE GROUND Q 50.                             DIA                 500.00            31,000        15.500,00 

 00020  LOCAÇÃO DE GROUND Q 30.                             DIA                 500.00            40,000        20.000,00 

 00021  SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO TIPO 3 COMPLETO              DIA                  10.00         9.000,000        90.000,00 

        - SERVIÇO DE  SONORIZAÇÃO  - SOM TIPO 3 (PA)- 1 Mesa de 

        som digital 32      canais      com     12     mandadas 

        auxiliares;1Multicabo de 32   canais   com   50  metros 

        (usados para input  na  mesa);2  Processadores digitais 

        com 2 entradas e 6 saídas;1 CD/DVD player;1 Notebook;12 

        Caixas de subgrave  com 02 falantes de 18";12 Caixas de 

        alta frequência Linearray com 1x12" + driver; - Sistema 

        de amplificação que  atenda  às necessidades do sistema 

        acima e fiação  e  conexões  para as devidas ligações;- 

        MONITOR (PALCO) -  1  Mesa de som digital 32 canais com 

        12 mandadas auxiliares;1Sidefill   com   1  caixa  para 

        subgrave com 2X18"  e  1  caixa  de  3 vias com 1X15" + 

        1X10" + driver ou 2 caixas de alta frequência linearray 

        com 1X12" +   driver   para   cada   lado  (esquerdo  e 

        direito);10 Monitores 2X12"  +  driver  de 2";1 Monitor 

        tipo drumfill com  2X15"  +  driver  2";  -  Sistema de 

        amplificação que atenda   às  necessidades  do  sistema 

        acima e fiação  e  conexões  para  as devidas ligações; 

        -MICROFONES E ACESSÓRIOS - 6 Microfones sem fio UHF ;20 

        Microfones dinâmicos;1 Kit de microfones para bateria;4 

        Microfones tipo condensador;8Direct   Box;20  Pedestais 

        tipo girafa para microfone;10 Garras para instrumentos; 

        - Cabos e   conexões   necessários   para   os  devidos 

        equipamentos. - BACKLINES   -   2  Amplificadores  para 

        guitarra 100W +  caixa;1 Amplificador para contra baixo 

        com 1 caixa  com  4X10"  +  1X15";1  Amplificador  para 

        teclado (combo);1 Kit  de  bateria  acústica completo;- 

        Sistema de comunicação intercom com 02 pontos.          

 00022  SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO TIPO 4 COMPLETO              DIA                   2.00        17.000,000        34.000,00 

        - SERVIÇO DE  SONORIZAÇÃO  - SOM TIPO 4 (PA)- 1 Mesa de 

        som digital 48      canais      com     16     mandadas 

        auxiliares;1Multicabo de 48  canais  com  60  metros  + 

        splinter; 2 Processadores  digitais;1  CD/DVD  player;1 

        Notebook;16 Caixas de   subgrave  com  02  falantes  de 

        18";16 Caixas de  alta frequência Linearray com 2x12" + 

        4X6.5" + 2  driver  em  guias  de  onda;  -  Sistema de 

        amplificação que atenda   às  necessidades  do  sistema 

        acima e fiação  e  conexões para as devidas ligações; - 

        MONITOR (PALCO) -  1  Mesa de som digital 48 canais com 

        16 mandadas auxiliares;1  Processador  digital  para  o 

        sidefill;1Sidefill com 2 caixas para subgrave com 2X18" 

        e 2 caixas  de  3  vias com 1X15" + 1X10" + driver ou 2 

        caixas de alta  frequência linearray com 1X12" + driver 

        para cada lado  (esquerdo e direito);10 Monitores 2X12" 

        + driver de  2";2  Monitores  tipo drumfill com 2X15" + 

        driver 2";4Multicabos de   12   canais;-   Sistema   de 

        amplificação que atenda   às  necessidades  do  sistema 

        acima e fiação  e  conexões para as devidas ligações; - 

        MICROFONES E ACESSÓRIOS  - 8 Microfones sem fio UHF ;24 

        Microfones dinâmicos;1 Kit de microfones para bateria;4 

        Microfones tipo condensador;12  Direct Box;28 Pedestais 

        tipo girafa para microfone;12 Garras para instrumentos; 

        - Cabos e   conexões   necessários   para   os  devidos 

        equipamentos.                                           

 00023  SERVIÇO DE SEGURANÇA                                DIA                  10.00           110,000         1.100,00 

        SEGURANÇA - o  serviço  de segurança será realizado por 

        homens e /ou   mulheres   que   estejam  com  camisetas 

        identificadora cujo objetivo  é  manter  a  ordem  e  a 

        tranquilidade da realização dos eventos realizados pela 

        Prefeitura Municipal de Palestina do Pará, realizando o 

        controle de acesso   no   palco,   camarins   ou   área 

        reservadas indicadas pela  organização dos eventos OBS: 

        A quantidade estimada    (30   serv.)   se   refere   a 

        quantidades maxima a  se  utilizada  por  eventos e que 

        está incluso despesas    com    montagem,   manutenção, 

        desmontagem e outras despesas (sem onus para PMPP)      

 00024  MINI TRIO ELÉTRICO                                  DIA                   4.00         2.870,000        11.480,00 

        Mini Trio com  potência de 30 mil watts, com de mesa de 

        som com mínimo  12  canais.  Comprimento:  8 m e 40 cm; 

        Altura: 3 m  e  60  cm;  Largura: 2 m e 30 cm, com dois 

        carros de som interligados via radio.                   

 00025  SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE CAMARIM                     SERVIÇO              10.00         1.150,000        11.500,00 

        Decoração do camarim  medindo  8x8  =  I6m2 com paredes 

        forradas com tecido  branco  de boa qualidade e detalhe 

        colorido a combinar,  01  frigobar ou cooler grande; 01 
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        cooler pequeno para  gelo em cubo; 01 forno micro-ondas 

        ver as datas  com o responsável pelo camarim); 01 sofá 

        de dois lugares,  ou  1  de  dois  lugares e 01 de três 

        lugares e dois  pufes,  08  cadeiras  de  ferro  ou  de 

        plástico com capas,  01 mesa media com toalhas brancas, 

        e/ou cor clara  a  combinar com a pessoas responsável ; 

        02 mesas pequenas  com  toalhas brancas, e/ou cor clara 

        para colocar objetos  pessoais,  01 tapete tipo carpete 

        grande e limpo,   02  lixeiras,  01  espelho  de  corpo 

        inteiro, 01 arara  (móvel  de  ferro  ou  madeira  para 

        pendurar cabides), jardinagem (plantas ornamentais), 01 

        arranjo de flores brancas (rosas, gérberas, lise anto e 

        outros), 10 copos  de  vidros para whisky por noite, 12 

        pratos de sobremesa  de  louça  por  noite, 12 jogos de 

        talheres por noite   (talheres   em  inox),  manutenção 

        diária dos camarins  (limpeza, troca de toalhas e etc); 

        Disponibilizar 02 funcionários  por  noite para atender 

        especificamente as ordens  dos  organizadores  e  oudos 

        artistas.                                               

 

                                                                                           VALOR TOTAL R$      632.055,00 

  

  

Empresa: LOURISVAL FERREIRA  DE  JESUS  PRODUCOES-  ME;  C.N.P.J.  nº  41.370.685/0001-45, estabelecida à R ESPANHA, nº 05, 

VILA REDENÇÃO, Imperatriz MA,  representada  neste  ato  pelo  Sr(a).  LOURISVAL FERREIRA DE JESUS, C.P.F. nº 256.766.953-

15, R.G. nº 0256126720039 GEJUSPC MA.                                                                                                        

  

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                            UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL 

 00011  SONORIZAÇÃO - SOM TIPO 2 - (SOM)                    DIA                  10.00         2.870,000        28.700,00 

        SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO - SOM TIPO 2 - (SOM) - 1 Mesa de 

        som digital 24      canais      com     08     mandadas 

        auxiliares;1Multicabo de 24   canais   com   45  metros 

        (usados para input  na  mesa);2  Processadores digitais 

        com 2 entradas  e 6 saídas;1 CD/DVD player;1 Notebook;3 

        Microfones sem fio  UHF;12 Microfones dinâmicos;6Direct 

        Box;12 Pedestais tipo     girafa    para    microfone;1 

        Amplificador tipo cubo    de   100W   para   guitarra;1 

        Amplificador tipo cubo    de   100W   para   guitarra;1 

        Amplificador tipo cubo  de  200W  para  contra  baixo;1 

        Amplificador para teclado;6  Monitores 1x15" + driver;8 

        Caixas de sub  grave com 02 falantes de 18";8 Caixas de 

        alta frequência Linearray com 1x12 + driver;2Multicabos 

        de 12 canais   com   medusa  para  palco;-  Sistema  de 

        amplificação que atenda   às  necessidades  do  sistema 

        acima e fiação e conexões para as devidas ligações.     

 

                                                                                           VALOR TOTAL R$       28.700,00 

  

 

 

 

Palestina do Pará – PA, 06 de Junho de 2018 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ROBERVAL ALVES RODRIGUES  

Pregoeiro 
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