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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONTRATO N® 040/2018
PROCESSO ADM. NM65/2017

PREGÃO PRESENCIAL N'038/2017
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA,
E A EMPRESA DENISE MOURA DO NASCIMENTO - EPP ■ VENCEDORA DO

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N® 038/2017,
DO TIPO MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM, NA FORMA ABAIXO:

elo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ente de Direito Público Interno, sediado à Rua Juarez Távora, n"93, Centro,
CEP: 58.300-410, Santa Rita, Estado da Paraíba, inscrito no Cadastro Geral do Contribuinte do Ministério da Fazenda sob o n" 09.159.666/0001-

61, neste ato representado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, o Senhor EMERSON FERNANDES A. PANTA, inscrito no CPF/MF sob o n"
827.071.464-04, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado, a DENISE MOURA DO NASCIMENTO ■ EPP,inscrita no CNPJ/MF sob

o n" 17.886.274/0001-22, com sede à Rua Juvino Sobreira de Carvalho, n® 29, Centro, CEP:58.119-000, São Sebastião de Lagoa Roça/PB, neste
ato representada por Denise Moura do Nascimento, inscrito no CPF/MF sob o n° 072,740.544-65, doravante denominada CONTRATADA,resolvem

celebrar o presente instrumento, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO SUPORTE LEGAL

1.1 -O presente contrato reger-se-á pelos seguintes diplomas legais:
a) Lei Federal n® 8.666/93 e suas alterações;

^

b)
c)
d}
e)
f)
g)

Lei Federal n® 10.520/2002;
Decreto n® 3,555/2000;
Lei Orgânica do Município de Santa Rita
Lei Complementar n® 101/2000;
Lei Complementar 123/2007;
Decreto n" 038/2017

CUUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:

2.1 O presente contrato tem por objeto: LOCAÇÃO DE SOM. PALCO, TABLADO, GERADORES. DISCIPLINADORES, TENDAS.
ARQUIBANCADAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICÍPIO
DE SANTA RITA/PB, dentro das especificações contidas no Edital do Pregão Presencial n® 038/2017, na Ata de Registro de Preços n° 021/2017 e
anexos que fazem parte deste instrumento independentemente de transcrição,

CLÁUSULA TERCEIRA ■ DO VALOR E PREÇOS:
3,1 O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 936.675,00 (novecentos e trinta e seis mil, seiscentos e setenta e cinco
reais).

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:

4.1 Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos no Art, 65, §§ 5® e 6®, da Lei 8.666/93.

y? If-

4.2 Ocorrendo o desequilíbrio econõmico-financeiro do contraio, poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente, nos
termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da Lei 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do Contratado,

4.3 No caso de reconhecimento do desequilíbrio econômtco-financeiro do preço inicialmente registrado o gerenciador do sistema, se julgar
conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando o fornecedor do compromisso assumido sem aplicação de penalidades, ou
determinar a negodação,

4.4 Quando o preço registrado tomar-se inferior ao praticado no mercado, e o respectivo fomeredor não puder honrar o wmpromisso inicialmente
assumido poderá mediante requerimento ao gerenciador do sistema, devidamente instr^jido com elementos comprobatórios da elevação do preço
inídalmente pactuado, pedir o realinhamento ou o cancelamento de seu registro.

4.5 Na ocorrência do preço registrado toma-se superior ao pratícado no mercado, o gerenciador do sistema notificará o respectivo fornecedor,
visando â negociação para redução do preço registrado e sua adequação ao de mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e
especificações. Dando-se por infrutífera a negociação, será desonerado o fornecedor em relação ao correspondente item e cancelado o seu registro,
sem prejuízo das penalidades cabíveis.

4.6 O realinhamento deverá ser precedido de pesquisa de preços prévia no mercado, banco de dados. índices ou tabelas oficiais e/ou outros meios
disponíveis que assegurem o levantamento adequado das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de guardar a
justa remuneração do objeto contratado e no embasamento da decisão de deferir ou rejeitar o pedido.

4.7 Definido o valor máximo a ser pago pelo ORC,o novo preço para o respectivo item deverá ser consignado através de aposülamento na Ata de
Registro de Preços, ao qual estará o fornecedor vinculado.

-.8 Na ocorrência de canceiamento do registro de preços para determinado item, poderá o ORC proceder à nova licitação pa^ efetivar a
correspondente contratação, sem que caiba direito a recurso ou indenização

CLÁUSULA QUINTA • DA DOTAÇÃO:
5.1 As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
02.090 SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO,TURISMO
13 39215022036 Realização de Eventos Culturais do Município

Elementos de Despesas
339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos
000 Recursos Próprios

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

^.10 pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediante processo regular, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias.
contados do período de adimplemento.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS:

7.1 O prazo máximo para a execução do objeto ora contratado, conforme suas características, e que admite prorrogação nos casos previstos pela
Lei 8.666/93, e será considerado a partir da assinatura do contrato:

7.2 O presente contraio terá vigência contratual até o final do exercido financeiro, com validade a partir da assinatura e eficácia legal apôs a
publicação de seu extrato na imprensa oficial.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
8.1 Efetuar o pagamento relativo a prestação dos serviços efetivamente realizados, de acordo com as respectivas cláusulas do presente contrato;
8.2 Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel prestação dos sen/iços contratados;
8.3 Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto á qualidade dos serviços, exercendo a mais ampla e completa
fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais.

CLÁUSULA NONA • DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

9.1 Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à iegislaçâo fiscai, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as
despesas e compromissos assumidos, a qualquer titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
9.2 Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem aiterações, deteriorações, imperfeições ou

quaisquer irreguiaridades discrepantes às exigências do instaimento de ajuste pactuado, ainda que constatados após o recebimento e/ou
pagamento;

9.3 Não ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o conhecimento e a devida autorização expressa
do Contratante;

9.4 Manter, durante a vigência do contrato, em compatibiiidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habiiitação e qualificação
exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.
9.5 Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a documentação na fase de habilitação;
9.6 Manter preposto capacitado e idôneo, aceito peio Contratante, quando da execução do contrato, que o represente integralmente em todos os
seus atos;

9.7 Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e esciarecimentos solicitados;

9.8 Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato,
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscaiização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;

9.9 Executar tcdas as obrigações assumidas com observância a meihor técnica vigente, quadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais,
normas e especificações técnicas correspondentes,

CLÁUSULA DÉCIMA • DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO:
10,1 Este contrato poderá ser alterado, unilateralmente pela Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 65, vedado

**'fetuar acréscimos nos quantitativos fixados, e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Artigos 77,78 e 79 da Lei 8.666/93,
CLÁUSULA DÉCIli/IA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:

11,1 A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos iegals, sujeitará o Contratado, garantida a prévia defesa, às
seguintes penalidades previstas nos Arts, 86 e 87 da Lei 8,666/93; a - advertência; b - muita de mora de 0,5%(zero virguia cinco por cento) aplicada
sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no inicio ou na execução do objeto ora contratado; c - multa de 10%(dez por cento) sobre o
valor contratado pela ínexecução total ou parcial do contrato; d - simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei
8.666/93 e na Lei 10,520/02,

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA ■ DO FORO:

12.1 Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes eiegem o Foro da Comarca de Santa Rita, PB,

12.2 E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.
Santa Rita,• PB, 05 de fevereiro de 2018,

EMERSON FERNANDES A. PANTA
PREFEiTO CONSTITUCiONAL
CONTRATANTE

DENISE MOURA DO NASCIMENTO - EPP

, CNPJ; 17,886.274/0001-22
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

CPF;

Anexo ao Contrato n"040/2018

Item

01

Especificação
SOM TIP01:01 Mesa de som digital com
16 canais expansivel para 32 canais com
no mínimo 8 saldas auxiilares; 01
processador de efeito, Inversão de fase,
fanthon Power, pad •20db e gráficos
31bandas nas saídas; 04 Caixas
amplificadas com pedestal e potência de

Marca

Diárias

R$1,100,00

R$49.500,

23

Diárias

R$3.000,00

R$69.000,00

05

Diárias

R$4.500,00

R$22.500,00

SHURE, NEUTRIX,
HARTKE,

UHF com no mínimo 10 canais de

45

SITUDIO R,
BEHRÍGER,

ROLANDO, DBX,

freqüência; 04 Microfones com fio beta;
10 canais de freqüência; 01 Notebook e 1
DVD Player; 12 Par led RGBW de 3wf com
controladora DMX; 01 Técnico operador

Valor Unt.

ALESSIS,
MACHINE,

de 120°, faixa de freqüência de 50hz a
20khzcom 1x15"+ 1 driver; 04 Monitores
dinâmicos com 1x15" + 1 driver com

Und.

YAMAHA,

1000w cada com entrada Xlr, cobertura

900w de potência; 02 Microfones sem fio

Valor Total

Qtd.

COMPENSADO
NAVALMADEIRAS

PINHEIROS LTDA,
PAR,LED, CABOS
SANTA ÂNGELO E

NEUTRIX, PA
FLAY

e auxiliar.

SOM TIPO 2:01 Mesa de som digital com
32 canais e 16 saidas auxiilares, 04
processadores de efeitos, Gate e
compressor por canal, equalizador,
delay, inversão de fase, fanthon Power,
pad •20db e 16 gráficos 31bandas 2processador digital com 2 entradas e 6
saídas 1- CD player 1> notebook 6-

MACHINE,

SITUDIO R,
BEHRIGER,
SHURE, NEUTRIX,
HARTKE,

ROLANDO, DBX,

microfones sem fio bastão UHF 4mlcrofones sem fio facial UHF 26microfones dinâmicos 12> Direct box 20-

COMPENSADO
NAVALMADEIRAS

pedestais tipo girafa para microfone 1-

PINHEIROS LTDA,

amplificador tipo cubo de 100w para
guitarra 1- amplificador tipo cubo de
400w para contra baixo 12- monitores
1x15" * driver 08- caixas de sub grave
02

YAMAHA,
ALESSIS,

PAR, LED CABOS
SANTA ÂNGELO E

NUTRIX, PA FLAY
CANHÃO LED PAR

com 02 falantes de 18" 08- caixas de alta

54 LEDS DE 3W

freqüênciaLineArray com 2x8" + driver •
sistema de amplificação que atenda as
necessidades do sistema acima e fiação
e conexões para as devidas ligações 01-

RGBW OPT DMX,
SENSOR,

Técnico de som e auxiliar ILUMINAÇÃO

DISPLAY PRO

LP007, REFLETOR
DE LED100WHOLOFOTE
BRANCO FRIO1P65 BiVOLT

24- refletores com lâmpadas par 64 foco
02 e 05 02- mini brutes de 4 lâmpadas 24par led RGBW de 3w 01-Maqulna de
Fumaça DMX 06- Set Light 500w 01 -mesa
de luz DMX 01- Técnico de iluminação e

PEERL LIGHTING,

auxiliar.

PRO LIGHT, BLUE

SKYPIX2010,

LIGHT55X

RGBWA,PAR,

LED, CABOS
PIRELLI

03

SOM TIPO 3: PA 01 Mesa digital com 48
canais
de
entrada, equallzação
paramétrica, 08 rack de efeito,
compressor e gate por canal, 24 canais
de salda com equalizador gráfico de 31
bandas por canal, 02 fontes de
alimentação; 01-Slstema de sonorização
LineArray, composto por 24 caixas de 3
vias com 2x12" + 4x6,5" + 2 driver com
cobertura vertical de 10 graus, horizontal

YAMAHA,
ALESSIS,
MACHINE,

SITUDIO R,
BEHRIGER,

SHURE, NEUTRIX,
HARTKE,
ROLANDO, DBX,
COMPENSADO
NAVAL-

de 120 graus, sistema de bumper para

MADEIRAS

elevação do sistema ou acessórios para
24 caixas

PINHEIROS LTDA,
PAR, LED CABOS

de sub grave com 2 falantes de 21" com

SANTA ÂNGELOE

trabalhar em GraudStacked

4000w cada * sistema de amplifícação

NUTRIX, PA FLAY

com 6 racks de potência com 4
ampllficadores classe D, com no minimo
2400 watts RMS por canal em 2 Ohms;01
processador digital com 4 entradas e 12
saídas com software de gerenciamento

CANHÃO LED PAR

do

LP007, REFLETOR

sistema

através

de

tablet

ou

computador 01-Multicabo de 48 canais
com comprimento minimo de 80 metros
01-Multicabo

de

12

vias

com

54 LEDS DE 3W

RGBW OPT DMX,
SENSOR,
DISPLAY PRO
DE LEDIOOWHOLOFOTE
BRANCO FRIO-

comprimento minimo de 80 metros para

IP65 BIVOLT

o processamento 01-Front FUI composto
por 4 caixas de alta freqüência com 2x8"
+ driver amplificadas Main Power

SKYPIX2010,
PEERL LIGHTING,

trifasico de 63 ampéres por fase,
regulador de tensão, voitímetro

e

PRO LIGHT, BLUE
LIGHT55X

amperímetro; Sistema de comunicação

RGBWA, PAR,
LED, CABOS

entre PA e monitor Ol-Técnico de som e

PIRELLI

auxiliar MONITOR 01-Mesa digital com 48
canais de entrada, equalização
paramétrica, 08 rack de efeito,
compressor e gate por canal, 24 canais
de saída com equalizador gráfico de 31

bandas, 02 fontes de alimentação 01Sistema com 16 monitores passivos two>
way com 02 falantes de 12' e 1 Drive cada

01-Sístema de amplificação com 02 racks
de potência com 4 ampllficadores cada
com possibilidade de atender 12 vias de
monitoração 01-Side Fill composto por 2

caixas de alto freqüência de 1x15" 800w
+ 1x10" 400w + drive 300w e 2 de sub

grave com falantes de 18' 2000w por lado

■t-

amplificação

para

alimentação

composto por 01 Rack
ampllficadores Classe D,

com 4
potência

mínima de 2400 watts por canal 01-Main
PowerTrifàsicode125amperes por fase,
regulador de tensão,
voltimetro,
amperímetro e transformador isolado de

10.000 watts para alimentação com
saídas 110v e 220v estabilizadas 48-

Microfones dinâmicos com pedestais 08Microfones condensador 08-Microfones
sem fio UHF head set 08-mícrofones sem
fio UHF Bastão com base de alta

freqüência 20-Oirect Box passivo e ativo
08-Sub Snake com multipinos 02Ampllficadores para guitarra de lOOw *■

caixa com 4 de 12" 01-Amplificador para
baixo de 800w com duas caixas 1 falante
15" e 4 falantes 10" 01-Sístema de fones

com fio composto por 12 canais de
amplificador e 12 fones 01-Kit de bateria
acústica
completa
20-Pratlcável
telescópico de 2,0x1,0 com altura
regulável de 0,50 a 1,00m 01-Técnico de
som

02-Auxiliares

Técnicos

ILUMINAÇÃO 60-Ref1etores Par 64 Focos 01, 02 e 05 com lâmpadas de

lOOOw e gelatinas com cores variadas

16-Eiipsoidal de 36° a 50° 16- Fresnel 12Moving beam SR200w 12-Moving Head
575 06-Moving wash 08-Strob 3000w
DMX 12-Ribaltas de led 3w 24-Par Led 5w

RGBWA 04-Varas de ACL com 4
refletores cada 08-Max Brutt 06

Lâmpadas 02-Canhão seguidor de 1200w
02 Máquinas de fumaça 2000 DMX com
ventilador 01-Mesa de luz Digitai c/ 2048
canais com 4 universos, 12-Set Lights de
lOOOw 01-Rack Dimmer com 36 Canais

de 4000W 01-Cabos e Conexões para

Ligar Todo o Sistema, 60-Metros
Lineares de Estrutura em Duraiuminio no

Formato de Q30, 30-Metros Lineares de
Estrutura em Duraiuminio no Box Truss,

01-Técnico de iluminação 02-Auxi!iares
: Técnicos

LOCAÇÃO DE DiSCÍPLiNADORES; em
aço ou ferro galvanizado e 2x1 metros,
04

para disciplinar entradas, isolar áreas,
organizar filas dentro do espaço do
evento,
proteger
equipamentos,
permitindo a visibilidade, entre outras

TOUDOS

RODRIGUES,AÇO

600

Diárias

R$ 30,00

R$18.000,00

15

Diárias

R$1.950,00

R$ 29.250,00

GALVANIZADO

funcionalidades.

LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180 KVA:
Geradores

especiais,

devidamente

cercados com grades de proteção,
silenciados a diesel, com reguladores
eletrônico de tensão e freqüência, painel

elétrico
completo
(voitímetro,
frequencímetro e comando, etc)
disjuntores geral tripolar, com chave
trifãsica com fusível de proteção de 400

amperes cada, nas tensões 110 e 220V,
estabilizado, aterrado e com chave
reversora. Deverá ser fornecido cabo

com metragem suficiente para as suas
05

utilizações (mínimo de 100 metros) e
caixa de distribuição de energia
compatível com as necessidades do
evento, como também todas as
conexões necessárias para o perfeito
funcionamento do equipamento. A
contratada fica responsável pelo

transporte
e abastecimento
de
combustível dos geradores, operadores,
além de extintores de incêndio exigíveis,

sendo que as quantidades e localização

poderão ser alteradas pelo Corpo de
Bombeiros.

LOCAÇAO DE GERADOR DE 250 KVA:
Geradores
especiais, devidamente
cercados com grades de proteção,
silenciados a diesel, com reguladores

eletrônico de tensão e freqüência, painel
elétrico

completo

(voitímetro,

frequencímetro e comando, etc)
disjuntores geral tripolar, com chave
trifásica com fusível de proteção de 800
amperes cada, nas tensões 110 e 220V,
estabilizado, aterrado e com chave
reversora. Deverá ser fornecido cabo

CUMMiNS

,<v\ede,
com metragem suficiente para a suas

06

caixa de distribuição de energia
compativei com as necessidades do
evento, como também todas as
conexões necessárias para o perfeito
funcionamento do equipamento. A
contratada fica responsávei peio
transporte
e
abastecimento
de
combustivei dos geradores, operadores,
além de extintores de incêndio exigiveís,

1

Oi

utiiizações (minimo de 100 metros] e

n

5^
CUMMiNS

15

Diárias

R$ 3.100,00

R$46.50õ;0

10

Diárias

R$ 6.000,00

R$ 60.000,00

sendo que as quantidades e iocaiização
poderão ser alteradas peio Corpo de
Bombeiros.

PALCO 16.00X 10,00 MT; Locação,
montagem, manutenção e desmontagem
de palco com as seguintes dimensões;

16(Frente) x 10(Fundo) Metros,com piso
de 0,50 Cm até 2,20 Cm do soio
(dependendo da necessidade da
produção), com pé direito de 7,00 metros
de altura sustentando teto em cobertura

Vulcan/lona KP1000 com tratamento UV,

anti-chamas tensionada, formato 02
águas, montadas em torres de Box Truss
P50 de duro alumínio fixada ao solo por
meio de sapatas, fixados com parafusos
de 5/8. Estrutura ventada em cabos de

aço

de

sustentação, fixados

por

ponteiras do tipo estaca e esticadores.
Piso todo forrado com carpete na cor
preta, em módulos metálicos com
chapas de compensado naval 20mm,
com escada de acesso e rampa de
acessibilidade de acordo com a norma
ABNT 9050. Duas torres de alumínio em

Q30 para fixação do PA de som tipo FLY,

07

BARRA METAIS,
PRIME
ESTRUTURAS
TUBO SAURO

com dimensões de 10,00m altura, 1,50m

ViNILONA,

largura,com base de sustentação tipo pé

COMPENSADO
NAVAL-PINHEIRQ
LTDATALHA

de galinha. Housemíx 05 x 05 Metros,
com tablado de no mínimo 30 Cm do solo
e fechamento em todos os lados com

discípiínadores. 02 Und. CAMARIM- 05x
05m., com paredes e teto em painéis TS
formicados, Octanorm ou similar,
podendo no teto ser utilizado placas de

COCK, AR
CONDICIONADO

CÔNSUL, CINTA
CATRACACABLE

MAX, PVC, DUAS

material reciclado, na cor branca e

ÁGUAS AÇO

emoldurados por perfis metálicos com
piso estruturado em barrotes de 3"x 3" e

GALVANIZADO

compensados de 12mm revestido em
carpete na cor cinza ou preta,em perfeito

estado de conservação. O camarim
deverá ser provido com porta de acesso
contendo fechadura (com chave) e

maçaneta. Instalação elétrica, a cada
12mS deverá ser composta por 04
(quatro) luminárias com duas lâmpadas
fluorescentes 20w cada, 04 (quatro)
pontos de tomada, 01 (um) aparelho de
ar- condicionado de no minimo 16.000

BTU em bom estado de conservação.
Espaço reservado para colocação de
banheiro químico. COBERTURA Em
tenda do tipo chapéu de bruxa, coberto

'if

em lona anti-chamas com blackout, na

cor branca, com sistema de drenagem
para águas pluviais, devendo apresentar
beirai de no minimo 0,50m das paredes

Oi

dos camarins. Com ATERRAMENTO As

hastes de aterramento, Copperwel,
deverão ser de 5/8"x 2,40m em cobre.
Obs.; 1. O palco deverá ter a quantidade
de

aterramentos

necessários

"d

ao

atendimento das normas de segurança
do CREA e Corpo de Bombeiros militar;
2. Deverá ser montado guarda corpo nas
laterais e fundo do palco com as normas
do CREA e Corpo de Bombeiros Militar;

3. A empresa deverá manter um técnico
durante todo o evento para resolver
eventuais problemas que possam
acontecer na estrutura

montada. 4.

Serviços de montagem, desmontagem,
vigilância e transporte para o local
Indicado pela Prefeitura na Cidade de
Santa RIta-PB inclusos na diária.

PALCO 12,00X 10,00 MT: Locação,
montagem, manutenção e desmontagem
de palco com as seguintes dimensões;
12(Frente) x 10(Fundo) Metros,com piso
de 0,50 Cm até 2,20 Cm do soio

(dependendo da necessidade da
produção), com, com pé direito de 7,00
metros de altura sustentando teto em

cobertura Vulcan/lona KP 1000 com

tratamento UV, anti-chamas tensionada,
formato 02 águas, montadas em torres de
Box Truss P50 de duro alumínio fixada ao

solo por meio de sapatas, fixados com
parafusos de 5/8. Estrutura ventada em
cabos de aço de sustentação,fixados por
ponteiras
do
tipo
estaca
e
estIcadores.Píso

todo

forrado

com

carpete na cor preta, em módulos
metálicos com chapas de compensado

08

BARRA METAIS,
PRIME
ESTRUTURAS
TUBO SAURO

naval 20mm, com escada de acesso e

VINiLONA,

rampa de acessibilidade de acordo com

COMPENSADO
NAVAL-PINHEIRO
LTDATALHA

a norma ABNT 9050. Duas torres de

alumínio em Q30 para fixação do PA de
som tipo FLY,com dimensões de 10,00m
altura, 1,50m largura, com base de

sustentação

tipo

pé

de

galinha.

COCK, AR
CONDICIONADO

CÔNSUL, CINTA

Housemix 05 x 05 Metros, com tablado de

CATRACACABLE

no minimo 30 Cm do solo e fechamento

MAX, PVC, DUAS

em todos os lados com disciplinadores.

ÁGUAS AÇO

02 Und. CAMARIM- 05x 05m., com

GALVANIZADO

paredes e teto em painéis TS formicados,
Octanorm ou similar, podendo no teto
ser utilizado placas de material reciclado,
na cor branca e emoldurados por perfis
metálicos com piso estruturado em
barrotes de 3"x 3" e compensados de
12mm revestido em carpete na cor cinza

ou

preta, em

perfeito

estado de

conservação. O camarim deverá ser
provido com porta de acesso contendo
fechadura (com chave) e maçaneta.
Instalação elétrica, a cada 12m', deverá

14

Diárias

R$4.700,00

R$ 65.800,00

ser composta por 04 (quatro) luminárias
com duas lâmpadas fluorescentes 20w
cada, 04 (quatro) pontos de tomada, 01

-c,
a>

sm..
iO

(um)aparelho de ar- condicionado de no
mínimo 16.000 BTU em bom estado de

conservação. Espaço reservado para
colocação de
banheiro químico.
COBERTURA Em tenda do tipo chapéu
de bruxa, coberto em lona anti-chamas

com blackout, na cor branca, com
sistema de drenagem para águas
pluviais, devendo apresentar beirai de no
minimo 0,50m das paredes dos

camarins. Com ATERlÚMENTO As
hastes

de

aterramento, Copperwel,

deverão ser de 5/8"x 2,40m em cobre.

Obs.: 1. O palco deverá ter a quantidade
de

aterramentos

necessários

ao

atendimento das normas de segurança
do CREA e Corpo de Bombeiros militar;
2. Deverá ser montado guarda corpo nas
laterais e fundo do palco com as normas
do CREA e Corpo de Bombeiros Militar;
3. A empresa deverá manter um técnico
durante todo o evento para resolver
eventuais problemas que possam
acontecer

na estrutura

montada. 4.

Serviços de montagem, desmontagem,
vigilância e transporte para o local
Indicado pela Prefeitura na Cidade de
Santa

RIta-PB

Inclusos

na

diária.

Locação de palco, com as seguintes
características mínimas: palco de 8m x 6

m (oito por seis) com 1,80 metros de piso
ao solo,coberto com 7 metros de piso ao
teto ( perfazendo a altura total 8,80
metros. Todos os itens necessários para
a montagem do tablado de acordo com
as normas técnicas de segurança e os
serviços de montagem, desmontagem,
vigilância e transporte para o local
indicado pela Prefeitura na cidade de
Santa Ríta-PB inclusos na diária.
LOCACAO DE PALCO MEDINDO 08M x

06M (oito por seis metros): com 1,80
metros de piso ao solo, coberto com 7
metros de piso ao teto (perfazendo a

PRIME
ESTRUTURAS
TUBO SAURO

altura total 8,80 metros. Todos os itens

VINILONA,

necessários para a montagem do tablado

COMPENSADO
NAVAL-PINHEIRO
LTDA TALHA

de acordo com as normas técnicas de
09

BARRA METAIS,

segurança e os serviços de montagem,
desmontagem, vigilância e transporte
para o local Indicado pela Prefeitura na
cidade de Santa Rlta-P6 inclusos na
diária.

COCK, AR

46

Diárias

80

Und

R$ 3.700,00

R$170.200,00

CONDICIONADO

CÔNSUL,CINTA
CATRACACABLE

MAX, PVC, DUAS

ÁGUAS AÇO
GALVANIZADO
LOCACAO

11

DE

TABLADO

SEM

COBERTURA, MEDINDO 06 x 06(seis por
seis metros): com o piso forrado com
carpete azul escuro, todos os Itens
necessários para a montagem do tablado
de acordo com as normas técnicas de

BARRA METAIS,

R$1.400,00

R$112.000,00

PRIME
ESTRUTURAS

'f

segurança e os serviços de montagem,
desmontagem, vigilância e transporte

para o local indicado pela Prefeitura na
cidade de Santa Rira-PB, inclusos na
diária.

ARQUIBANCADA COM 08 (oIto)
DEGRAUS: metro linear, com bom
acabamento metálica tubular, COM
COBERTURA de tendas, modelo chapéu
de bruxa ou pirâmide (04 x 04 metros),
confeccionadas

em

lona

anti-

chamasnightandday
(branca
ou
transparente), com no minimo três
escadas de acesso com largura mínima
2m e 20cm, com corrimão, com
fechamento total ou longarinas com
espaçamento máximo de 15 cm. Com
Para-Corpo medindo 1 metro e cinqüenta
centímetros

de

altura,

totalmente

fechado ou longarinas com espaçamento
máximo de 15 cm, com Para-Corpo nas
laterais com no minimo 1 metro e 50

12

centímetros

de

altura,

totalmente

fechado ou longarinas com espaçamento
máximo

de 15 centímetros. Deverá

250

Metros

R$700,00

R$ 175.000,00

650

Metros

R$ 30,00

R$19.500,00

TRAMONTINA

40000

Und

R$1,65

R$66.000,00

TRAMONTINA

9550

Und

R$3,50

R$ 33.425,00

BARRA METAIS,
PRIME
ESTRUTURAS

conter no mínimo 01 (um) refletor de no

minimo 400 Whatts, tipo HQI, a cada 06
(seis) metros, com instalação elétrica,
aterramento e quadro com disjuntores
para ilgar/desligar os mesmos.Conforme
as normas técnicas do CREA Metro linear

Para Período de até 05 (cinco) dias e
Corpo de Bombeiros Militar. Todos os
itens necessários para a montagem da
arquibancada de acordo com as normas
técnicas de segurança e os serviços de
montagem, desmontagem, vigilância e
transporte para o local indicado pela
Prefeitura na cidade de Santa Rita-PB,
inclusos na diária.

ESTRUTURA EM GRID: metro linear, grid
em alumínio padrão Q30, para montagem

de portais e pórticos, para divulgação
13

das demandas da

prefeitura, com

montagem e desmontagem por conta do

TOLDOS

RODRIGUES, AÇO
GALVANIZADO

contratante.

CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO. COR
BRANCA: empilhável, resistente até

150Kg de boa qualidade, com ótimo
14

estado de conservação e higiene.
Serviços de montagem, desmontagem,
vigilância e transporte para o local
indicado pela Prefeitura da cidade de
Santa Rita-PB, inclusos na diária.
MESA PLASTICA BRANCA QUADRADA:

15

empilhável e de boa qualidade, com
ótimo estado de conservação e higiene.
Serviços de montagem, desmontagem,
vigilância e transporte para o local

indicado pela Prefeitura da cidade de
Santa Rita-PB, Inclusos na diária.
Valor Total

R$936.675,00
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