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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00019/2018
  
Aos 12 dias do mês de Junho de 2018, na sede da Comissão Permanente 
de Licitação da Prefeitura Municipal de Conde, Estado da Paraíba, 
localizada na Rodovia Pb 18 - Km 3,5 - Centro - Conde 
da Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal n
3.555, de 08 de Agosto de 2000, Decreto Federal nº 7.892, de 23 de 
Janeiro de 2013, e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como as demais 
normas legais aplicáveis, e, ainda, conforme a classificação da proposta 
apresentada no Pregão Presencial nº 00019/2018 que objetiva o registro 
de preços para: Serviço de locação para estrutura de eventos, com 
quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento; 
resolve registrar o preço nos seguintes termos: 
  
Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE - CNPJ nº 08.916.645/0001
  

VENCEDOR: DENISE MOURA DO NASCIMENTO - EPP
CNPJ: 17.886.274/0001-22 

ITEMESPECIFICAÇÃO MARCAUNID. QUANT.

9 LOCAÇÃO DE GRUPO 
GERADOR DE 
ENERGIA ELÉTRICA 
300KVA - incluindo 
transporte, instalação, 
combustível a diesel, 
operação e 
desinstalação. 

 

Diária 30 

TOTAL  

  

VENCEDOR: JOSE DA SILVA ARAUJO - FILMAGEM 
CNPJ: 04.829.970/0001-55 

ITEMESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT.

3 LOCAÇÃO de sistema de 
som composto de: uma 
mesa de som 16 canais 
digital com 8 mandadas 
de auxiliar; seis caixas 
amplificadas de 500w 
cada com pedestal (todas 
ativas); seis microfones 
dinâmicos; dois 
microfones sem fio UHF; 

 
Diária 30 

ATOS DO PODER EXECUTIVO

LICITAÇÃO  E  COMPRAS 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00019/2018 

de Junho de 2018, na sede da Comissão Permanente 
de Licitação da Prefeitura Municipal de Conde, Estado da Paraíba, 

Conde - PB, nos termos 
da Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº 
3.555, de 08 de Agosto de 2000, Decreto Federal nº 7.892, de 23 de 
Janeiro de 2013, e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como as demais 

ssificação da proposta 
apresentada no Pregão Presencial nº 00019/2018 que objetiva o registro 
de preços para: Serviço de locação para estrutura de eventos, com 
quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento; 

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: 
CNPJ nº 08.916.645/0001-80. 

EPP 

QUANT. P.UNIT. P.TOTAL 

2.000,0060.000,00

60.000,00

FILMAGEM - ME 

QUANT. P.UNIT.P.TOTAL 

477,00 14.310,00

dois microfones sem fio 
UHF; oito pedestais tipo 
girafa para microfone; um 
CD/DVD player; dois 
monitores de voz ativos 
de 500w cada; cabos, 
conexões e 
monitoramento 
necessárias para ligação 
de todo o equipamento 
acima descrito é de 
responsabilidade da 
empresa contratada. 

10 Locação de cadeira de 
plástico sem braço com 
certificação do IMETRO 
suportando no mínimo 
140 Kg. 

11 Locação de tendas em 
lonas com base reforçada 
em ferro galvanizado 
medindo (4 x 4) metros, a 
empresa será
responsável pelo 
SERVIÇO de montagem e 
desmontagem no local 
indicado pela Prefeitura 
Municipal de Conde-PB 

13 LOCAÇÃO e montagem 
de estruturas BOX 
TRUSS Q30 - TIPO 
TRELIÇAS 
Confeccionadas em 
alumínio - Em bom estado 
de conservação. 
Instalação de decoração, 
fixação de caixas de som, 
iluminação e sinalização 
conforme solicitado. As 
treliças deverão ser retas, 
em raio ou circulares 
conforme projeto e Ordem 
de Serviço. A empresa 
deverá providenciar as 
devidas Anotações de 
Responsabilidade Técnica 
da montagem da estrutura 
- exigidas em Lei. Todos 
os equipamentos de 
segurança exigidos pelo 
Corpo de Bombeiros para 
licenciamento serão de 
responsabilidade da 
Licitante, incluindo 
extintores de incêndio, 
proteção para sapatas, 
sinalizações etc. A 

EXECUTIVO 
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Diária 10000 2,20 22.000,00

 
Diária 100 80,00 8.000,00 

 
M 1000 18,90 18.900,00
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licitante será responsável 
pela manutenção da 
estrutura montada 
durante toda execução do 
evento. 

TOTAL  

  
VENCEDOR: LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
CNPJ: 00.597.918/0001-60 
ITEMESPECIFICAÇÃO MARCAUNID. QUANT.

2 SERVIÇO: locação de 
palco, com as seguintes 
características mínimas: 
Palco 8m x 6m (oito por 
seis) com 1,80 metros do 
piso ao solo: coberto com 
7,00 metros do piso ao 
teto (perfazendo altura 
total de 8,00 metros); 
01(um) camarim 5 x 5 
(cinco por cinco) 
climatizado. Tanto o 
camarim como o piso do 
palco forrados com 
carpete. Com um 
profissional técnico da 
contratada 
acompanhando para 
prestar assistência 
durante todo o evento. 
Todos os itens 
necessários para a 
montagem do palco de 
acordo com as normas 
técnicas e os serviços de 
montagem, 
desmontagem e 
transporte para o local 
indicado. A empresa 
deverá providenciar as
devidas Anotações de 
Responsabilidade 
Técnica da montagem da 
estrutura   exigida em 
Lei. Todos os 
equipamentos de 
segurança exigidos pelo 
Corpo de Bombeiro para 
licenciamento serão de 
responsabilidade da 
Licitante, incluindo 
extintores de incêndio, 
proteção para sapatas, 
sinalizações, etc. A 
licitante será responsável 
pela manutenção da 
estrutura montada 
durante toda execução 
do evento. 

 
Diária 30 

12 LOCAÇÃO DE PISO 
ELEVADO - TIPO 
TABLADO EM MADEIRA 
Locação, montagem e 
instalação de PISO 
ELEVADO - TIPO 
TABLADO EM 
MADEIRA, em M², 
chapeado em MDF ou 
compensado Naval de no 

 

M² 1000 
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63.210,00

VENCEDOR: LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 

QUANT. P.UNIT. P.TOTAL 

1.399,0041.970,00

 17,90 17.900,00

mínimo 15mm, cor a 
definir, com instalação de 
carpete, com Gramatura: 
440 a 480 g/m², 
Espessura/tufo: 2,5 a 4,0 
mm e largura variável; 
Equipado com 02 (duas) 
rampas de acesso PNE 
identificadas e com 
proteção e acabamento 
nas laterais; Rodapé 
acompanhando cor do 
interior e do piso. A 
empresa deverá 
providenciar as devidas 
Anotações de 
Responsabilidade 
Técnica da montagem da 
estrutura - exigidas em 
Lei. Todos os 
equipamentos de 
segurança exigidos pelo 
Corpo de Bombeiros 
para licenciamento serão 
de responsabilidade da 
Licitante,incluindo 
extintores de incêndio, 
proteção para sapatas, 
sinalizações etc. A 
licitante será responsável 
pela manutenção da 
estrutura montada 
durante toda execução 
do evento. 

TOTAL  

  

VENCEDOR: LIMPADORA E DESENTUPIDORA LTDA
CNPJ: 35.583.475/0001-32 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA

6 LOCAÇÃO DE CABINE 
sanitária para deficiente 
físico - cadeira - com fácil 
acesso de cadeira de 
rodas com mictório, 
papeleira e caixa de 
dejetos com assento, 
suporte para papel 
higiênico, piso anti-
derrapante, identificação 
(masc/fem), ponto de 
ventilação natural, teto 
translúcido, sistema de 
trava com chave, rampa 
retrátil, suporte de apoio, 
com amplo espaço interno 
e corrimões de 
segurança, conferindo 
grande mobilidade e 
conforto ao usuário. (se 
masculino ou feminino, 
depende da necessidade 
dos eventos). 

7 LOCAÇÃO DE CABINE 
SANITÁRIA ? TIPO 
BANHEIRO QUÍMICO 
Incluindo o transporte, 
higienização e 
recolhimento de dejetos, 
para atendimento as 

  2 
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59.870,00

VENCEDOR: LIMPADORA E DESENTUPIDORA LTDA 

MARCAUNID.QUANT. P.UNIT.P.TOTAL 

 
Diária 60 280,00 16.800,00

 
Diária 120 110,00 13.200,00
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necessidades do Evento. 
TOTAL  

  

VENCEDOR: MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA
CNPJ:08.600.611/0001-82 

ITEMESPECIFICAÇÃO MARCAUNID. QUANT. P.UNIT.

4 LOCAÇÃO de sistema 
de som composto de: 
uma mesa de som 
digital 24 canais com 08 
mandadas auxiliares; 
uma multicabo de 24 
canais com 45 metros 
(usados para input na 
mesa); dois 
processador digital com 
2 entradas e 6 saídas; 
um CD/DVD player; três 
microfones sem fio 
UHF; doze microfones 
dinâmicos; seis direct 
box; dois pedestais tipo 
girafa para microfone; 
um amplificador tipo 
cubo de 100W para 
guitarra; um 
amplificador tipo cubo 
de 200W para contra 
baixo; um amplificador 
para teclado; quatro 
monitores 1x15  + 
driver; oito caixas de 
sub grave com 02 
falantes de 18 ; oito 

caixas de alta 
frequência line array 
com 1x12 + driver; dois 
multicabos de 12 canais 
com medusa para 
palco. Cabos, conexões 
e monitoramento 
necessárias para 
ligação de todo o 
equipamento acima 
descrito é de 
responsabilidade da 
empresa contratada. 

 

Diária 20 2.300,00

5 LOCAÇÃO de sistema 
de som composto de: 
Mesa de som digital 40 
canais, 4 bandas de 
equalização (2 
paramétricos), 08 
mandadas auxiliares e 8 
subgrupos. 08 canais 
de noise-gate 08 canais 
de compressor 03 
processadores de efeito 
01 crossover 4 vias 
stereo 01 equalizadores 
gráfico stereo de 31 
bandas 16 caixas de 
grave com 2x15 e 
1000W RMS ou 16 
caixas (2x 18 ) 16 
caixas de 3 vias, cada 
uma com 2x12 Sistema 
de amplificação que 
atenda às necessidades 

 

Diária 8 3.800,00
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30.000,00

VENCEDOR: MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA 

P.UNIT. P.TOTAL 

2.300,00 46.000,00 

3.800,00 30.400,00 

do sistema MONITOR 
(PALCO) Mesa de 
monitor digital com 40 
canais, 4 bandas de 
equalização (2 
paramétrica), 10 
mandadas auxiliares + 
mix (LR). 12 canais de 
equalizador gráfico de 
31 bandas. 01 
Crossover 4 vias stereo 
(Side Fill) 01 Crossover 
4 vias (Drum Fill) Side 
Fill com 2 caixas para 
sub-woofer e 2 caixas 
de 3 vias (mesmas 
especificações do PA) 
para cada lado 
Monitores tipo drum fill 
08 Monitores 2 x 12 + 
driver de 2 ou 14 
Monitores 1 x 15 + 
driver. Sistema de 
amplificação que atenda 
às necessidades do 
sistema a 
MICROFONES E 
ACESSÓRIOS, 22 
microfones dinâmicos 
para voz e instrumentos 
03 microfones do tipo 
condensador até 06 
microfones sem fio com 
transmissor UHF 08 
direct boxes, de 
preferência ativas 20 
pedestais modelo girafa 
10 garras para 
instrumentos Fiação e 
cabos necessários para 
as devidas conexões 
BACKLINES 02 
amplificadores 
valvulados para guitarra 
+ caixas 01 amplificador 
para contrabaixo 
(400W) + caixas 01 
amplificador para 
teclado (combo) 01 kit 
de bateria acústica 
completo: Bumbo, 
Surdo, 2 Tons, Estante 
de caixa, maquina de 
chimbal, chupeta de 
chimbal, 1 estante de 
pratos tipo girafa, 2 
estantes de prato retas, 
banco ILUMINAÇÃO 48 
lâmpadas PAR 64 - 12 
PC 12 lâmpadas ACL 
ou Locolight 08 
FRESNEL 02 minibrutt, 
1 canhão seguidor 10 
ELIPOSOIDAL 03 racks 
de potência com filtros 
30 SET LIGHT Mesa de 
luz digital com 48 
canais-AVOLITE - Toda 
fiação e assessórios 
necessários inclusos. 

  3 

                       MUNICÍPIO DE CONDE 



 
                DIÁRIO OFICIAL                                                  

 
Nº 1.380                 

Deverá está incluso no 
serviço a 
disponibilização de no 
mínimo 02(dois) 
técnicos da empresa 
contratada para prestar 
assistência durante todo 
o evento, serviços de 
transporte, montagem e
desmontagem no local 
inclusos com 
abrangência em todo 
município de Conde-PB. 
Comprovação de no 
mínimo 02 técnicos de 
som e comprovação de 
no mínimo 02 técnicos 
de iluminação. Diária. 

8 LOCAÇÃO DE 
SERVIÇO DE 
ILUMINAÇÃO -
Cabeamento de energia 
necessário para 
instalação do sistema 
de iluminação e 
eletricista de plantão 
durante o evento. 
Deverá ser licitada 
malha preta para fazer 
o forro falso de toda a 
circulação do evento, e: 
4 - Refletores holofote 
com LED RGB 
integrado de 50W, 
modelo slim, com 
controle remoto, bivolt, 
IP 65 ou IP 66; 4 ? 
Refletores cilíndricos, 
tipo TX-1, fabricado em 
alumínio polido, 
diâmetro 120mm e 
comprimento 110mm, 
acompanha 
transformador 110V e 
lâmpada halógena PAR
36, 30W, 12V; 4 -
Refletores tipo set light 
,com pintura 
eletrostática preta, porta 
gelatina, alça para 
pendurar, lâmpada 
halógena de 1.000W. 
Com sistema de 
dimerização aplicado e 
cor da folha de gelatina 
a definir. 12 ? 
Refletores digitais FLAT 
Par 64 estilo DMX, com 
18 LEDs integrados, 
com controle remoto, 
Potência: 30W e fonte 
de luz de 1W, número 
de canais DMX: 7 
canais combinação 
opcional. 1 - Refletor 
holofote com LED AZUL 
integrado de 50W, 
modelo slim, bivolt, IP 
65 ou IP 66. 1 - Refletor 
holofote com LED 

 
Diária 30 2.450,00
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2.450,00 73.500,00 

BRANCO integrado de 
50W, modelo slim, 
bivolt, IP 65 ou IP 66. 1 
- Refletor holofote com 
LED AMBAR integrado 
de 50W, modelo slim, 
bivolt, IP 65 ou IP 66. 
15 Kits compostos por 
soquetes E27, 1m 
cabos PP e lâmpadas 
com bulbo transparente, 
filamento vintage, base 
E27. Sistema instalado 
em tela tipo alambrado 
de aço galvanizado, 
com 4 metros de 
extensão e na largura 
da circulação. 30 -
Luminária placa de LED 
de sobrepor, 12W, 
instalada em barra 
metálica apoiada na 
estrutura do estande e 
localizada na 
circulação. 4 -
Refletores de alumínio 
polido com pintura 
eletrostática preta com, 
refletor simétrico, uso 
de reator integrado, 
porta gelatina, para 
lâmpada vapor metálico 
de 250W, 4000K. Cor 
da folha de gelatina a 
definir. 2 - Refletores de 
alumínio polido com 
pintura eletrostática 
preta com, refletor 
simétrico, uso de 
reatorintegrado, porta 
gelatina, para lâmpada 
vapor metálico de 
400W, 3000K. Cor da 
folha de gelatina a 
definir. 36 - Pontos de 
alimentação do sistema 
lumino-técnico cênico 
nas ilhas e na 
circulação, conforme 
projeto. Todos os 
equipamentos de 
segurança exigidos pelo 
Corpo de Bombeiros 
para licenciamento 
serão de 
responsabilidade da 
Licitante. A licitante será 
responsável pela 
manutenção da 
estrutura montada 
durante toda execução 
do evento. 

TOTAL  

  
  
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, 
considerados da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
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149.900,00

DA VALIDADE DOS PREÇOS: 
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, 
considerados da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial. 
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A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de 
Conde firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou 
nos quantitativos estimados, facultando-se a realização de licitação 
específica para aquisição pretendida, assegurada preferên
fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a 
recurso ou indenização. 
  
CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS: 
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta 
Ata, devidamente formalizada através da respectiva Ordem de Serviço, 
serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de 
licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00019/2018, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente
de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:
  
Pela Prefeitura Municipal de Conde, que também é o órgão gerenciador 
responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela 
sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.
  
Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as 
disposições do Pregão Presencial nº 00019/2018, que fizerem adesão a 
esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador.
  
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00019/2018 e seus 
anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido certame:
  
- DENISE MOURA DO NASCIMENTO - EPP. 
Item(s): 9. 
Valor: R$ 60.000,00. 
- JOSE DA SILVA ARAUJO - FILMAGEM - ME. 
Item(s): 3 - 10 - 11 - 13. 
Valor: R$ 63.210,00. 
- LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS. 
Item(s): 2 - 12. 
Valor: R$ 59.870,00. 
- LIMPADORA E DESENTUPIDORA LTDA. 
Item(s): 6 - 7. 
Valor: R$ 30.000,00. 
- MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA. 
Item(s): 4 - 5 - 8. 
Valor: R$ 149.900,00. 
  
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO: 
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica 
eleito o Foro da Comarca de Conde. 
  

Conde - PB, 12 de Junho de 2018.
 
 
 

MÁRCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA
Prefeita  

                                                  Conde,  13  de junho de 2018 
 

                                                                                                                  

de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de 
Conde firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou 

se a realização de licitação 
específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao 
fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a 

DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE 

A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta 
formalizada através da respectiva Ordem de Serviço, 

serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de 
licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00019/2018, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata 
de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada: 

Pela Prefeitura Municipal de Conde, que também é o órgão gerenciador 
responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela 

spectivo orçamento programa. 

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as 
disposições do Pregão Presencial nº 00019/2018, que fizerem adesão a 
esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador. 

ISPOSIÇÕES GERAIS: 
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00019/2018 e seus 
anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido certame: 

 

Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica 

PB, 12 de Junho de 2018. 

MÁRCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA 
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