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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2017, VINCULADA AO PREGÃO 

PRESENCIAL SRP Nº 012/2017.  

  

Às nove horas, do dia 20 de julho de 2017, de um lado a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO, neste ato representado por sua Pregoeira 

a Sra. EDIELMA RAMOS CANTO, localizada à Rua Frei Daniel de Samarate 

- nº 128 – Bairro Centro, Santarém Novo/Pará, nos termos das Leis 

nº. 8.666/93, 10.520/2002, do Decreto 7892/2013, das demais normas 

legais aplicáveis e de acordo com o resultado da classificação das 

propostas apresentadas no Pregão Presencial SRP nº 012/2017, 

publicada na imprensa oficial e homologada pelo Sr. Prefeito 

Municipal, e observadas as condições do edital que integra este 

instrumento de registro, resolve registrar os preços cotados, 

relativamente ao produto/serviço especificado no Anexo I do edital, 

que passa a fazer parte, para todos os efeitos, desta ata, juntamente 

com a documentação e proposta de preços apresentados pelos licitantes 

classificados, conforme segue:   

1. Os preços, as quantidades e as especificações dos objetos 

registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:  

  

Empresa: MS SERVIÇOS DE PRODUÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS  

CNPJ: 07.074.000/0001-85          Telefone / Fax: (91) 3207-0415 

Endereço: TV SÃO ROQUE, SALA-A, Nº 1104 BAIRRO: ICOARACI, BELÉM/PA 

Contato: (91) 98422-3560/99172-0056 

E-mail: bandas@mshows.com.br  

  

Aceitam cotar os produtos/serviços, objeto desta Ata de Registro de 

Preços com preços iguais ao da empresa vencedora do Pregão Presencial 

SRP nº 012/2017, na sequência da classificação do certame, as 

seguintes empresas:  

  

Empresa  CNPJ  Endereço  Contato  Telefone/fax  
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2. DO OBJETO: A presente Ata decorre da licitação realizada sob a 

modalidade Pregão Presencial SRP nº 012/2017, devidamente homologado 

pelo Prefeito Municipal a Sr. PEDRO CABRAL DE OLIVEIRA NETO, tendo 

por Objeto o fornecimento de serviços de Shows e Eventos a serem 

realizados neste Município de Santarém Novo/PA, para atendimento por 

um período de 12 (doze) meses.  

  

3. DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, ficam registrados, 

observada a ordem de classificação, os preços dos fornecedores 

registrados, objetivando o compromisso de fornecimento de serviços 

de Shows e Eventos a serem realizados neste Município de Santarém 

Novo/Pará, para atendimento por um período de 12 (doze) meses, nas 

condições estabelecidas no instrumento convocatório.  

  

4. DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: Este instrumento não obriga a 

Prefeitura Municipal de Santarém Novo a firmar contratações nas 

quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específica para a 

aquisição dos objetos, obedecida a legislação pertinente, sendo 

assegurado ao detentor do registro a preferência de 

fornecimento/serviço, em igualdades de condições.  

  

4.1. O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado 

mediante assinatura do Contrato, observadas as disposições contidas 

no Edital do Pregão Presencial SRP nº 012/2017.  

  

4.2. O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante 

Contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital do 

Pregão Presencial SRP nº 012/2017.   

  

4.3. A presente Ata de Registro de Preço poderá ser usada por 

outros órgãos, desde que autorizados pela Prefeitura Municipal de 

Santarém Novo.  

  

5. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: a presente ata terá 

validade de 12(doze) meses a contar da data de sua assinatura.  

  

5.1. Os fornecedores registrados ficam obrigados, dentro dos 

quantitativos estimados, a atender todos os pedidos efetuados durante 

a validade desta Ata de Registro de Preços.   
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6. DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO: O fornecimento 

dos produtos e/ou serviços, dar-se-á durante a vigência desta Ata, 

no prazo máximo de até 05 (cinco) dia útil da data de solicitação a 

ser entregue no local solicitado.  

6.1. Na eventualidade de se verificar falhas ou imperfeições que 

impeçam o recebimento dos produtos/serviços, a Contratada 

providenciará as medidas saneadoras, o que deverá ocorrer no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias úteis, sendo de sua inteira 

responsabilidade todas as despesas oriundas de devolução e reposição, 

inclusive quanto ao novo prazo de entrega.  

6.2. A Contratada será responsável pelo transporte e entrega dos 

produtos/serviços, desde a sua origem até o endereço definido acima, 

sem quaisquer complementos nos preços contratados ou pagamento 

adicional referente a frete.   

6.3. Não serão motivos para dilatação dos prazos, decorrentes de 

atrasos na entrega de materiais/serviços por parte de eventuais 

subfornecedores da Contratada, a qual assume assim a integral 

responsabilidade decorrente deste ajuste, salvo por motivo de força 

maior ou caso fortuito devidamente comprovado.  

 

 

  

  

  

PLANILHA DE QUATITATIVOS  
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SETOR DE LICITAÇÃO

Empresa: MS SERVIÇOS DE PRODUÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS

CNPJ: 07.074.000/0001-85          Telefone / Fax: (91) 3207-0415

Endereço: TV SÃO ROQUE, SALA-A, Nº 1104 BAIRRO: ICOARACI, BELÉM/PA

Contato: (91) 98422-3560/99172-0056

E-mail: bandas@mshows.com.br

Cerimonialista //

Profissional com experiência na atividade. Deverá conduzir o

evento durante o período de duração. O profissional deverá

possuir desenvoltura para apresentação de eventos, com

conhecimento de normas de 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.

18.400,00R$        

1

LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA CAPACIDADE DE ATÉ 500 LUGARES Em

estrutura modulada metálica, piso em compensado ante

derrapante, estruturado com perfil metálico, largura mínima de

degrau 0,61m, revestimento no fundo com 2,20m de altura mínima,

em tapume metálico pintado com tinta ante ferruginosa na cor

pratametálica, considerar espaçamento de 0,60m por pessoa,

passarela frontal de 01.70 m mínimo, altura entre degraus de

0,25m nos três primeiros degraus (espaço destinado a terceira

idade), e altura máxima de 0,33m nos degraus restantes.

5  R$    17.346,00 86.730,00R$        

2

LOCAÇÃO DE ARQUIBACANDA COBERTA COM CAPACIDADE DE ATÉ 500

LUGARES.Em estrutura modulada metálica, piso em compensado ante

derrapante, estruturado com perfil metálico, largura mínima do

degrau de 0,61m, revestimento no fundo com 2,20m de altura

mínima, em tapume metálico pintado com tinta ante ferruginosa

na cor prata, considerar espaçamento de 0,60m por pessoa,

passarela frontal de 01,70m mínimo,altura entre degraus de

0,25m nos três primeiros degraus (espaço destinado a terceira

idade), e 0,33m nos degraus restantes. Cobertura em lona

vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada,

devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar,

de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente.

3  R$    23.520,00 70.560,00R$        

VALOR TOTAL ESTIMADO

LOTE II   ESTRUTURA 

ITEM ESPECIFICAÇÕES

QUANTIDADE MÍNIMA 

A SER CONSUMIDA 

PELA PREFEITURA

QUANTIDADE MÁXIMA A 

SER CONSUMIDA PELA 

PREFEITURA 

VALOR UNITÁRIO VALOR        TOTAL

7.500,00R$         

7.000,00R$         

3.900,00R$         

Recepcionista Profissional com experiência na atividade

VALOR TOTAL

Diária (8

Garçom Profissional com experiência na atividade para 

atendimento namesa diretora do auditório
Diária (8horas)

21.

CAMARIM -4 X 4M: climatizado, composto de estrutura de

alumínio, com montantes de 02,70m de altura, e placas formicada

tipo TS na cor branca brilhante, piso em compensado ante

derrapante estruturado com perfil metálico recapeado com

carpete na cor preta,cobertura deverá ser em lona vinílica

sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo

a lona ter gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo

a proporcionar maior conforto térmico no ambiente.

DIÁRIA 30  R$     3.600,00 

               3.               R$       390,00 10

QUANTIDADE MÍNIMA 

A SER CONSUMIDA 

PELA PREFEITURA 

               1.              10  R$       750,00 

               2.              20  R$       350,00 

ITEM

QUANTIDADE MÍNIMA A 

SER CONSUMIDA PELA 

PREFEITURA 

VALOR UNIT.ESPECIFICAÇÕES

Diária (8horas)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO

SETOR DE LICITAÇÃO

36.400,00R$        

66.399,15R$         R$     4.426,61 5

PALANQUE 8 X 4M: Em estrutura tubular metálica, com pilares com

tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30

mm), contraventados em tubos metálicos, com pisos em compensado

naval ante derrapante, com 15 mm de espessura, estruturados e

fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de

pregos.·   Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura

tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura

mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior

conforto térmico no ambiente.·   As bases deverão ser montadas

sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura

mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro

nivelamento da estrutura.·   Os palanques devem ser guarnecidos

por guarda-corpos em estrutura tubular metálica, com no mínimo

duas linhas de tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½

polegadas (48,30 mm) e espessura mínima de paredes com 3 mm.

UNID 15

 R$     1.600,00 

19

CERCA MODULADA: Em estrutura tubular metálica modulada nas

dimensões de 01,00m,02,00m, ou 03,00m de comprimento por 01,10

metro de altura, executadas com tubos galvanizados de diâmetro

mínimo de 1 ¼ polegadas com espessura mínima de 2,65 mm de

parede de modo a proporcionar um peso próprio compatível com as

necessidades de isolamento para público.·   As divisões

internas de fechamento das cercas poderão ser em tubos ou

barras metálicas, não podendo proporcionar espaçamento maior

que 10 centímetros entre elas de modo a não causar acidentes

com crianças.·   As ligações entre cercas deverão ser um

sistema de encaixe que garanta a continuidade e estabilidade da

linha, permitindo a transferência e distribuição de cargas

entre elas.

METRO 10  R$     3.640,00 

            22.             

CAMAROTE : 1 UN em estrutura tubular metálica nas dimensões de

4,00m x 3,00 x 2,10m de altura, pé direito de 2,50m, piso em

compensado ante derrapante, estruturado com perfil metálico

pintado com tinta PVA na cor preta, revestido na saia, fundos e

laterais até o guarda-corpo com tapumes metálicos, pintado com

tinta ante ferruginosana cor prata, cobertura deverá ser em

lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica

galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m² e

filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no

ambiente. Com capacidade para 20 lugares.

UNID 100

 Rua Frei Daniel de Samarate - nº 128  – Bairro Centro – Cidade de Santarém Novo – Município de Santarém  Novo/PA - Fone: 91 3484 1285 – CEP. 68.720-000  –  CNPJ. nº 05.149.182/0001-80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
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17.500,00R$        

15.120,00R$        

94.640,00R$        

 R$     2.520,00 

8

PALCO 18m X 14m: Em estrutura tubular metálica, com pilares com

tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30

mm), contraventados em tubos metálicos, com pisos em compensado

naval ante derrapante com 15 mm de espessura, estruturados e

fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos.

As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos

metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se

fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. ·   

Cobertura deverá ser em lona vinílica sobre tenda em estrutura

tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura

mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior

conforto térmico no ambiente. ·    As bases deverão ser

montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com

espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se fazer um

perfeito e seguro nivelamento da estrutura.

DIÁRIA 8  R$    11.830,00 

7

PALANQUE 4m X 4m: Em estrutura tubular metálica, com pilares

com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas

(48,30 mm), contraventados em tubos metálicos, com pisos em

compensado naval ante derrapante com 15 mm de espessura,

estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a

utilização de pregos.·   Cobertura em lona vinílica sobre tenda

em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter

gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a

proporcionar maior conforto térmico no ambiente.·   As bases

deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos

metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se

fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura.·   Os

palanques devem ser guarnecidos por guarda-corpos em estrutura

tubular metálica, com no mínimo duas linhas de tubos

galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm) e

espessura mínima de paredes com 3 mm.

UNID 6

6

PALANQUE 6 X 4M: Em estrutura tubular metálica, com pilares com

tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30

mm), contraventados em tubos metálicos, com pisos em compensado

naval ante derrapante, com 15 mm de espessura, estruturados e

fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de

pregos.·   Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura

tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura

mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior

conforto térmico no ambiente.·   As bases deverão ser montadas

sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura

mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro

nivelamento da estrutura.·   Os palanques devem ser guarnecidos

por guarda-corpos em estrutura tubular metálica, com no mínimo

duas linhas de tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½

polegadas (48,30 mm) e espessura mínima de paredes com 3 mm.

UNID 5  R$     3.500,00 
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SETOR DE LICITAÇÃO

11

PALCO 6m X 4m:Em estrutura tubular metálica, com pilares com

tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30

mm), contraventados em tubos metálicos, com pisos em compensado

naval ante derrapante com 15 mm de espessura, estruturados e

fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos.

As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos

metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se

fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. ·   

Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular

metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de

550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto

térmico no ambiente. ·    As bases deverão ser montadas sobre

sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1

¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento

da estrutura.

DIÁRIA 8  R$     2.800,00 22.400,00R$        

12

PASSARELA T 10m: em estrutura metálica desmontável, com largura

de 3,00m e 1,50m de altura, com pisos em compensado naval ente

derrapante, e revestimentos externos em tapume metálico pintado

com tinta ante ferruginosa na cor prata.

DIÁRIA 8  R$     1.085,00 8.680,00R$         

13
PÓRTICO: Em estrutura tubular metálica de sistema Box Truss Q30

em Alumínio, com vão de 10,00m de largura x 5,00m de altura.
DIÁRIA 8  R$     1.130,50 9.044,00R$         

14

PRATICÁVEIS PARA SONORIZAÇÃO (ABERTO): em estrutura metálica

desmontável, nas dimensões de 1,50m x 1,50m x 2,00m de altura,

com piso em compensado naval ante derrapante, pintado com tinta

PVA na cor preta.

UNID. 80  R$        38,50 3.080,00R$         

47.320,00R$        

61.600,00R$         R$     7.700,00 

10

PALCO 8m X 6m:Em estrutura tubular metálica, com pilares com

tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30

mm), contraventados em tubos metálicos, com pisos em compensado

naval ante derrapante com 15 mm de espessura, estruturados e

fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos.

As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos

metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se

fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. ·   

Cobertura deverá ser em lona vinílica sobre tenda em estrutura

tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura

mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior

conforto térmico no ambiente. ·    As bases deverão ser

montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com

espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se fazer um

perfeito e seguro nivelamento da estrutura.

DIÁRIA 8  R$     5.915,00 

9

PALCO 12m X 8m:Em estrutura tubular metálica, com pilares com

tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30

mm), contraventados em tubos metálicos, com pisos em compensado

naval ante derrapante com 15 mm de espessura, estruturados e

fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos.

As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos

metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se

fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. ·   

Cobertura deverá ser em lona vinílica sobre tenda em estrutura

tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura

mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior

conforto térmico no ambiente. ·    As bases deverão ser

montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com

espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se fazer um

perfeito e seguro nivelamento da estrutura.

DIÁRIA 8
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SETOR DE LICITAÇÃO

17 ROLETAS: Deverá ser fornecido catracas para o controle. UNID 8  R$       233,10 1.864,80R$         

18

TABLADO COM ALTURA ATÉ 1,30m:   Em estrutura tubular metálica,

com pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½

polegadas (48,30 mm), contraventados em tubos metálicos, com

pisos em compensado naval ante derrapante, com 15 mm de

espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos

sem a utilização de pregos. As bases deverão ser montadas sobre

sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1

¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento

da estrutura.

M² 200  R$        84,00 16.800,00R$        

19

TAPUME METÁLICO: Será em chapa de aço galvanizada emoldurada

com perfil de alta resistência, com altura mínima de 2,45m,

fixada ao solo com mão-francesa e piquete de aço.

METRO 200  R$        36,40 7.280,00R$         

21

TENDA 6m X 6m: Cobertura em lona vinílica sobre tenda em

estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter

gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a

proporcionar maior conforto térmico no ambiente a ser coberto.

·   Deverá ser montada sobre pilares com tubos galvanizados de

diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm), contraventados em

tubos metálicos, devidamente estaiados no solo ou em outra

estrutura de apoio através de cabos de aço.

UNID 30  R$       445,20 13.356,00R$        

22

TENDA 3m X 3m: Cobertura em lona vinílica sobre tenda em

estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter

gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a

proporcionar maior conforto térmico no ambiente a ser coberto.

·   Deverá ser montada sobre pilares com tubos galvanizados de

diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm), contraventados em

tubos metálicos, devidamente estaiados no solo ou em outra

estrutura de apoio através de cabos de aço.

UNID 40  R$       315,00 12.600,00R$        

23

TORRE PARA SONORIZAÇÃO: tipo Fly, nas dimensões de 2,00m x

8,00m de altura,em estrutura tubular metálica em sistema Box

Truus – Q30 em Alumínio.

UNID 8  R$     1.000,00 8.000,00R$         

24
ORDENAMENTO DE FILAS: Pedestal cromado com fita em poliéster

com 2,00m de extensão.
UNID 10  R$       210,00 2.100,00R$         

653.875,20R$       VALOR TOTAL ESTIMADO

VALOR TOTAL

22.050,00R$        

4.480,00R$         

16.500,00R$        

 R$        44,10 

16

RAMPA: em estrutura metálica, nas dimensões de 7,00m x 3,00m de

largura, com piso em compensado naval ante derrapante, pintado

com tinta PVA na cor preta, para acesso à palcos até 1,30m de

altura.

UNID 8  R$       560,00 

15

PRATICÁVEIS PARA SONORIZAÇÃO (FECHADO): em estrutura metálica

desmontável, nas dimensões de 1,50m x 1,50m x 2,00m de altura,

com piso em compensado naval ante derrapante, pintado com tinta

PVA na cor preta. revestimentos externos em compensado naval

pintado com tinta PVA na cor preta, para subwoofer.

UNID 500

ESPECIFICAÇÕESITEM UNIDADE QUANTIDADE 

 R$     1.100,00 

 LOTE III  ILUMINAÇÃO 

VALOR UNITÁRIO

20

TENDA 10m X 06m: Cobertura em lona vinílica sobre tenda em

estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter

gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a

proporcionar maior conforto térmico no ambiente a ser coberto.

·   Deverá ser montada sobre pilares com tubos galvanizados de

diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm), contraventados em

tubos metálicos, devidamente estaiados no solo ou em outra

estrutura de apoio através de cabos de aço.

UNID 15
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SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO TIPO 01 COM:

120- lâmpadas par 64;

16- elipsoidal;

06 – ribaltas;

30- par led de 3w;

24- lâmpadas ACL ou locolight; 

12- reletores mini brutes; 

02 – maquinas de fumaça; 

30- movinghead spot; 

30- moving beam;

12- strob atomic 3000 ;

02- canhões seguidores ;

03-      mesa de luz digital de 2048 canais DMX ;

03-     sistema de dimer digital DMX com 60 canais de4kwa;

04 pontos de intercon;
- boxtruss e fiação necessária para as ligações dos

equipamentos.

3

VALOR TOTAL

1

2

4

SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO TIPO 02 COM:60 refletores par 64, 16 

ribaltas, 24 lâmpadas ACL ou locolight,80 metros de estrutura 

de alumínio especial de 01,02,03 e 04 metros, 16 box truss de 

01,02,03 e 04 metros, corner box, dobradiças para box, 

Parafusos/Arruelas, bases de box, sleeves para box, 

Talhas/Motores, talhas manuais de 01 tonelada, 24 cintas de 01 

tonelada; Acessórios: Fiação, cabos de AC compatíveis para 

ligação do sistema de iluminação, distribuidores de energia, 

extensões, cabos de comando dimensionados para interligação dos 

equipamentos.

SERVIÇO 8

10  R$     3.412,80  R$       34.128,00 

 R$     3.680,00  R$       29.440,00 

SERVIÇO

 R$       84.000,00 

LOCAÇÕES DE GRUPO DE GERADOR MÓVEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE

180 KVA, trifásicos, tensão 440/380/220/110 VAC, 60 Hz,

disjuntor de proteção, silenciado em nível de ruído sonoro de

32 db, cabine 1,5 metros, acoplado a um caminhão por meio de

grampos fixados no chassi para transporte rápido, com 02 jogos

de cabos de 95mm/4lances/25 metros flexíveis (95mm x 4 x 25m),

quadro de barramento de cobre para conexão intermediária com

isoladores e chave reversora para duas fontes de energia

elétrica dimensionada de acordo com a potência de grupo

gerador, incluindo custo de montagem com ponto de aterramento

para proteção composto de 01 (uma) haste de cobre de 03 metros

de comprimento, com cordoalha de cobre n 16 mm2, no mínimo, com

05 metros com conectores.

DIARIA 25  R$     3.760,00  R$       94.000,00 

LOCAÇÕES DE GRUPO DE GERADOR MÓVEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE

150 KVA, trifásicos, tensão 220/110V, 60 Hz, disjuntor de

proteção, silenciado em nível de ruído sonoro de 32 db, cabine

1,5 metros, acoplado a um caminhão por meio de grampos fixados

no chassi para transporte rápido, com 02 jogos de cabos de

95mm/4lances/25 metros flexíveis (95mm x 4 x 25m), quadro de

barramento de cobre para conexão intermediária com isoladores e

chave reversora para duas fontes de energia elétrica

dimensionada de acordo com a potência de grupo gerador,

incluindo custo de montagem com ponto de aterramento para

proteção composto de 01 (uma) haste de cobre de 03 metros de

comprimento, com cordoalha de cobre n 16 mm2, no mínimo, com 05

metros com conectores.

DIÁRIA 25  R$     3.360,00 

ESPECIFICAÇÕESITEM UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO

 Rua Frei Daniel de Samarate - nº 128  – Bairro Centro – Cidade de Santarém Novo – Município de Santarém  Novo/PA - Fone: 91 3484 1285 – CEP. 68.720-000  –  CNPJ. nº 05.149.182/0001-80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO

SETOR DE LICITAÇÃO

SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO TIPO 03 COM:

90 Lâmpadas par 64; 

24 Par led de 3w;

08 Mini brutes; 

08 moving heads spot 575w; 

01 Maquina de fumaça; 

16 Set light 1000w; 

02 Canhões seguidores; 

01 Mesa de luz digital de 2048 canais DMX divididos em 04

universos;

01 Sistema de dimmer digital DMX 36 canais de 4kw; 

- boxtruss e fiação necessária para as ligações dos

equipamentos.

SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO COM:

24 Lâmpadas par 64 foco 05; 

16 Parled;

4 Mini brutes; 

1 Mesa de luz digital de 24 canais DMX; 

1Dimmer de 12 canais de 4kw;

1 Maquina de fumaça com ventilador;

- boxtruss e fiação necessária para as ligações dos

equipamentos.

9

10

11

4

SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO TIPO 02 COM:60 refletores par 64, 16 

ribaltas, 24 lâmpadas ACL ou locolight,80 metros de estrutura 

de alumínio especial de 01,02,03 e 04 metros, 16 box truss de 

01,02,03 e 04 metros, corner box, dobradiças para box, 

Parafusos/Arruelas, bases de box, sleeves para box, 

Talhas/Motores, talhas manuais de 01 tonelada, 24 cintas de 01 

tonelada; Acessórios: Fiação, cabos de AC compatíveis para 

ligação do sistema de iluminação, distribuidores de energia, 

extensões, cabos de comando dimensionados para interligação dos 

equipamentos.

5

6

8

TELÃO CONVENCIONAL: 01 tela de retro projeção nos tamanhos de:

3X2, 2x2, 1,20x80, 3x3 e 5x2 m em lona, com projetor de 2000

anselumes , estrutura de box em alumínio, cabos e acessórios,

computador com sistema de projeção.

SERVIÇO 10  R$     2.000,00  R$       20.000,00 

TELÃO DE LED: 01 painel de 3X2 m em led de alta resolução

(10mm), outdoor e indoor, com dimensões 200X400mm, com

processador de vídeo, estrutura de box em alumínio, cabos e

acessórios, computador com sistema de projeção.

SERVIÇO 5  R$     6.000,00  R$       30.000,00 

02 SKY PAPER MÁQUINA DE PAPEL, CH 04 Lançador de Serpentina 12

Gerb para Cascata in Door, 02 SKY Rose.
SERVIÇO 10  R$       720,00  R$        7.200,00 

FOGOS OUTDOOR, TORTAS DE PISTOLAS 12 TIROS, rojões e foguetes,

tempo de duração de queima: 02 minutos.
SERVIÇO 3  R$     6.450,00  R$       19.350,00 

SERVIÇO 8  R$     2.840,00  R$       22.720,00 

6  R$     4.000,00  R$       24.000,00 SERVIÇO

SERVIÇO 8  R$     3.680,00  R$       29.440,00 

 Rua Frei Daniel de Samarate - nº 128  – Bairro Centro – Cidade de Santarém Novo – Município de Santarém  Novo/PA - Fone: 91 3484 1285 – CEP. 68.720-000  –  CNPJ. nº 05.149.182/0001-80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO

SETOR DE LICITAÇÃO

 R$      371.970,00 

SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE ( PA ) COM: 

01-Mesa de som 56 canais com 24 mandadas digital;

01- multicabo de 64 canais com 60 metros + splinter;

02- processadores digitais;

02- CD player;

01-notebook;

24- caixas de subgrave com 02 falantes de 18”;

24- caixas de alta freqüênciaLineArray com 2x12” + 2X8” +

driver;

04- torres de delay cada com 6 unidades de caixas de alta

freqüênciaLineArraycom 1x12” + driver e 04unidades de caixas de

subgrave com 02falantes de 18”

- sistema de amplificação que atenda as necessidadesdo sistema

acima efiação e conexões para as devidas ligações.

MONITOR (PALCO)

01-Mesa de som 56 canais com 32 mandadas digital;

02- processadores digitais para o sidefill;

01- sidefill com 2 caixa para subgrave com 2x18” e 2 caixa de 3

vias com1x15” + 1x10” + driver ou 8 caixas de alta

freqüênciaLineArray com1x12”+ driver para cadalado (esquerdo e

direito)16- monitores 2x12” + driver de 2”;

02- monitores tipo drumfill com 2x15” + driver 2”;

02- caixa de sub grave de bateria com 02 falantes de 18”

R$ 83.000,00

VALOR TOTAL ESTIMADO

ITEM ESPECIFICAÇÕES

QUANTIDADE MÍNIMA 

A SER CONSUMIDA 

PELA PREFEITURA

QUANTIDADE MÁXIMA A 

SER CONSUMIDA PELA 

PREFEITURA

VALOR UNITÁRIO VALOR       TOTAL

12

LOTE - IV  SONORIZAÇÃO 

02 TVS 40”, digital colocadas em estrutura de box de alumínio,

com 2m de altura, ligadas em 01 DVD ou Notebook, cabos e

acessórios.

SERVIÇO 6  R$     1.188,66  R$        7.132,00 

R$ 8.300,001 DIARIA 10
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- sistema de amplificação que atenda as necessidades do sistema

acima efiação e conexões para as devidas ligações.

MICROFONES E ACESSORIOS

30- microfones sem fio UHF;

40- microfones dinâmicos;

20- microfones tipo condensador;

12- direct Box ativo e passivo;

50- pedestais tipo girafa para microfone;

16- garras para instrumentos;

12 – fones de ouvido para monitoração in ear;

03 – power play (amplificador para fone de ouvido) sendo cada

um para 04 fones;

- cabos e conexões completa para o sistema.

BACKLINES

02- amplificadores para guitarra 100 w + caixa com 4x12”

02- amplificadores de guitarra tipo cubo com 2x12”

01-amplificador para contra baixo com 01 caixa com 4x10” +

1x15”;

02- kits de bateria acústica completos;

12- praticáveis 2,0x1,0m;

01 – amplificador para teclado (tipo combo)

SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE COM: 01

Mesa de som digital de 48 canais com 16 mandadas auxiliares;

01 Multicabo de 48 canais com 60 metros + spliter;

02 Processadores digitais;

01 CD/DVD player;

01 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 as necessidades do

sistemaacima e fiação e conexões para as devidas ligações.

R$ 83.000,00

R$ 57.500,00

R$ 8.300,00

2 DIARIA 10 R$ 5.750,00

1 DIARIA 10
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MONITOR (PALCO)

01 Mesa de som digital 48 canais com 16 mandadas auxiliares;

01 Processador digital para o sidefill;

R$ 57.500,002 DIARIA 10 R$ 5.750,00
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1Sidefill com 2 caixa para subgrave com 2x18” e 2 caixa de 3

viascom 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”;

02 Monitores tipo drumfill com 2x15” + driver 2” 04 Multicabos

de 12 canais;

- Sistema de amplificação que atenda as necessidades do

sistemaacima e fiação e conexões para as devidas ligações.

MICROFONES E ACESSORIOS

08 Microfones sem fio UHF;

24 Microfones dinâmicos;

04 Microfones tipo condensador;

12 Direct Box;

28 Pedestais tipo girafa para microfone;

12 Garras para instrumentos;

- Cabos e conexões necessários para os devidos equipamentos.

BACKLINES

02 Amplificadores para guitarra 100 w + caixa;

01 Amplificador para contra baixo com 1 caixa com 4x10” +

1x15”;

01 Kit de bateria acústica completo;

08 Praticáveis 2,0x1,0m;

01 Amplificador de teclado (tipo combo);

- Sistema de Comunicação Intercom com 02 pontos.

SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO APAELHAGEM GRANDE PORTE COM :

01 Mesa de som digital 24 canais com 08 mandadas auxiliares;

01 Multicabo de 24 canais com 45 metros (usados para input

namesa);

02 Processador digital com 02 entradas e 06 saídas;

01 CD/DVD player;

01 Notebook;

02 Microfones sem fio UHF;

12 Microfones dinâmicos

06 Direct Box;

12 Pedestais tipo girafa para microfone;

340.000,00R$       

R$ 57.500,00

3 DIARIA 10  R$    34.000,00 

2 DIARIA 10 R$ 5.750,00
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01 Amplificador tipo cubo de 100w para guitarra;

01 Amplificador tipo cubo de 200w para contra baixo;

01 Amplificador para teclado;

06 Monitores 1x15” + driver;

08 Caixas de sub grave com 02 falantes de 18”;

08 Caixas de alta frequência LineArray com 1x12 + driver;

02 Multicabos de 12 canais com medusa para palco;

- Sistema de amplificação que atenda as necessidades do

sistemaacima e fiação e conexões para as devidas ligações

SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO COM:

01 Mesa de som 16 canais digital com 08 mandadas de auxiliar;

06 Caixas amplificadas de 500 w cada com pedestal (todas

ativas);

06 Microfones dinâmicos;

02 Microfones lapela sem fio UHF;

02 Microfones sem fio UHF;

08 Pedestais tipo girafa para microfone;

08 Pedestais de mesa para microfone;

01 CD/DVD player;

01 Notebook;

02 Monitores de voz ativos de 500w cada;

- cabos e conexões necessárias para ligação de todo o

equipamento acima descrito

SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO COM:

01 Mesa de som 16 canais;

02 Caixas amplificadas de 500 w cada com pedestal (todas 

ativas);

03 Microfones dinâmicos;

01 Microfone sem fio UHF

04 Pedestais tipo girafa para microfone;

01 CD/DVD player;

01 Notebook;

02 Monitores de voz ativos de 500w cada;

04 Praticáveis 2,0x1,0m;

- cabos e conexões necessárias para ligação de todo 

oequipamento acima descrito.

SERVIÇO DE MINI- TRIO ELETRICO COM:

R$ 29.120,00

6 R$ 21.200,00

340.000,00R$       

R$ 49.600,00

SERVIÇO 5 R$ 4.240,00

5 DIARIA 20 R$ 1.456,00

4 DIARIA 20 R$ 2.480,00

3 DIARIA 10  R$    34.000,00 
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01 Caminhão de pequeno porte com 04 caixas na frente, 06 caixas

no fundo e 16 caixas nas laterais, sendo 08 por lado, com

falantes de 15" + 10" + driver por caixa, mesa de som de 16

canais digital, 02 microfones sem fio UHF, 06 microfones

dinâmicos, 01 CD/DVD player e 01 Notebook, - cabos e conexões

necessárias para ligação de todo o equipamento acima descrito,

assim como para ligar instrumentos como violões, teclados e

cavacos.

SERVIÇO DE TRIO ELETRICO COM:

01 Caminhão(Cavalo Mecânico) + Carreta com som de Grande Porte

e com Gerador de energia. 

SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO COM:

12 - torres de delay cada com 4 unidades de caixas de alta

freqüênciaLineArray com falantes 15"  + 10" + driver.

9

01 CARRO DE SOM DE PEQUENO PORTE com 01 caixa na frente, 01

caixa no fundo e 02 caixas nas laterais, sendo 02 por lado, com

falantes de 15" + 10" + driver por caixa, mesa de som de 04

canaisl, 02 microfones dinâmicos, 01 CD play automotivo.

HORA 100 R$ 90,00 9.000,00R$         

10 01 Kit de CD Play com 01 Profissional (DJ)+ 01 Notebook. DIARIA 15 R$ 200,00 3.000,00R$         

Locação de UM  SOM DE CARRETINHA SONORA, com

capacidade       para       garantir       a       sonorização 

      de

aproximadamente 300m² com 06 sub-grave de falante de 18

spi graves, 06 medios com falante de 15spi, 06 cornetas,06

TI, 01 mesa digital de 24 canais, 01processador digital de

caixa, 01 equalizador estéreo de 31 bandas, 02 microfones

com fio, 02 microfones sem fio, 01 iluminação completa e 

01 Djs.

768.860,00R$       

SERVIÇO DE CARRETA PALCO COM:Locação de Carreta palco: medindo 

14x03m, licenciada, com inspeção do CREA e Bombeiros, possuindo 

camarim refrigerado, tenda em lite Day.

R$ 52.500,00

LOTE  V   BANDAS

QUANTIDADE MÍNIMA A 

SER CONSUMIDA PELA 

PREFEITURA VALOR         TOTAL

VALOR TOTAL ESTIMADO

6 R$ 21.200,00

R$ 50.000,00

R$ 10.400,00

R$ 63.540,00

ITEM ESPECIFICAÇÕES

QUANTIDADE MÍNIMA 

A SER CONSUMIDA 

PELA PREFEITURA

VALOR UNITÁRIO

12 DIÁRIA 15 R$ 3.500,00

11 DIARIA 10 R$ 6.354,00

R$ 10.000,00

8 DIARIA 5 R$ 1.300,00

SERVIÇO 5 R$ 4.240,00

7 SERVIÇO 5
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R$ 405.000,00VALOR TOTA ESTIMADO

R$ 300.000,00

Contratação de produtora de  

ventos     para     subsidiar     a 

execução de show de 02h30m de BANDA LOCAL quetenha no mínimo 

02 vocais  , 04 

musicos (com guitarra, baixo,violão, cavaco, bateria, teclado, 

etc.

Contratação de produtora de  

eventos     para     subsidiar     a 

execução      de      show      de  02h30min  minutos   de  

BANDA    NACIONAL , que detenha no  

mínimo 02 vocais, 08 músicos (com guitarra, baixo, violão , 

Contratação de produtora de  

eventos     para     subsidiar     a 

execução      de      show      de  02h30min  minutos   de  

 BANDA   REGIONA L , que detenha no  

mínimo 02 vocais, 08 músicos (com guitarra, baixo, violão , 

cavaco, bateria, teclado, etc.).

DIAS 8 R$ 8.500,00

R$ 37.000,00

1 R$ 68.000,00

3 DIAS 3 R$ 100.000,00

2 DIAS 10 R$ 3.700,00
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7. DOS PREÇOS: A Contratante pagará às empresas vencedoras, o valor 

estipulado para cada item, conforme segue:  

7.1 O prazo para pagamento, após o recebimento dos produtos/serviços 

e aceite da Nota Fiscal pela Prefeitura Municipal de Santarém 

Novo, efetivar-se-á em até 30 (trinta) dias úteis, após o 

repasse dos recursos financeiros do programa, ocorrerá mediante 

Ordem Bancária e/ou Cheque Nominal em favor da vencedora.  

7.2 Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstâncias que impeçam 

o pagamento da despesa, aquela será devolvida ao contratado, e 

o pagamento ficará pendente até que o mesmo providencie as 

medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento 

iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação 

do documento fiscal não acarretando qualquer ônus a contratante.   

7.3 Caso a Vencedora seja optante pelo Sistema Integrado de 

Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, 

juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de 

evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, 

conforme legislação em vigor.  

7.4 Para execução do pagamento de que trata o item acima, a 

Contratada deverá fazer constar na Nota Fiscal correspondente, 

emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome da 

Contratante, informando o número de sua conta bancária, o nome 

do Banco e a respectiva Agência.  

7.5 Não haverá reajustamento de preços, durante a vigência deste 

Contrato.   

7.5.1. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou 

previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou 

impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força 

maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea 

econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes 

pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada e a 
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retribuição da Contratante para a justa remuneração do 

fornecimento/serviço, o Contrato poderá ser revisado, objetivando a 

manutenção do equilíbrio econômico - financeiro inicial do ajuste.  

7.5.1.1 Na hipótese de solicitação de revisão dos preços, esta 

deverá demonstrar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do 

Contrato, por meio de apresentação de planilha (s) detalhada (s) de 

e documentação correlata (lista de preços da fonte produtora e/ou 

transportadora, notas fiscais de aquisição de produtos e/ou matérias-

primas, etc), que comprovem que o fornecimento se tornou inviável 

nas condições inicialmente avençadas.  

7.5.1.2 Fica facultado à Contratante realizar ampla pesquisa de 

mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos 

itens anteriores, a decisão quanto a revisão dos preços pactuados.  

7.5.1.3 A eventual autorização da revisão dos preços será concedida 

após a análise técnica e jurídica da Contratante, a partir da data 

do efetivo desequilíbrio da equação econômico financeira, apurada em 

processo administrativo.  

7.5.1.4 Enquanto eventuais solicitações de revisão dos preços 

pactuados estiverem sendo analisadas, a Contratada não poderá 

suspender o fornecimento dos produtos/serviços contratados e o 

pagamento será realizado ao preço vigente.  

7.5.2. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou 

extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando 

ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada 

repercussão nos preços contratados, poderão implicar na revisão 

destes para mais ou menos, conforme o caso.  

8. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES  

  

8.1 As empresas ora signatárias obrigam-se a:  

8.1.1. Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos 

itens a qual sagrou-se vencedora, bem como pela legislação vigente 

inerente ao objeto contratual.  
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8.1.2. Entregar o material/serviço, objeto deste ajuste, de acordo 

com as normas de segurança, de transporte, de armazenagem e 

acondicionamento.   

8.1.3. A Contratada é vedada, sob as penas da Lei, prestar 

quaisquer informações a terceiros sobre a natureza ou o andamento do 

fornecimento do objeto desta relação, bem como divulgar, através de 

quaisquer meios de comunicação, dados e informes relativos ao mesmo, 

à tecnologia adotada e à documentação envolvida, salvo por expressa 

autorização da Contratante.  

8.1.4. Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra 

informação acerca do fornecimento/serviço, objeto deste Contrato, 

sem prévia autorização da Contratante.  

8.1.5. Responder, diretamente por quaisquer perdas, danos ou 

prejuízos que vier a causar à Contratante ou a terceiros, decorrentes 

de sua ação ou omissão, dolosa ou culposa, na execução da presente 

relação, independentemente de outras cominações contratuais ou 

legais a que estiver sujeita. 8.2. A Contratante obriga-se a:  

8.2.1. Prestar às Contratadas todos os esclarecimentos necessários 

ao fornecimento/serviço dos itens contratados.  

8.2.2. Efetuar os pagamentos devidos nos termos acima dispostos.  

8.2.4. Aplicar aos Fornecedores, as penalidades previstas nas leis 

que regem a matéria, pelo descumprimento de suas cláusulas.  

9. DAS PENALIDADES: A Administração poderá aplicar ao licitante 

vencedor, assegurada a defesa prévia pelo prazo de 05 (cinco) 

dias, as seguintes penalidades:  

  

a) Advertência;  

b) Multa de mora de 0,3% (três décimos por cento) por dia de 

atraso, até o trigésimo dia, na entrega do objeto, incidente 

sobre o valor total da fatura, contado a partir da 

solicitação de entrega da bem/serviço encaminhada pela  

Administração;  
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c) Multa de 5% (cinco por cento) a 30% (trinta por cento) sobre 

o valor do fornecimento/serviço, quando decorridos  

30 dias, ou mais, de atraso;  

d) Suspensão temporária de participação e impedimento de 

contratar com a Administração por prazo não superior a cinco 

anos, bem como aplicação de multa de 10% (dez por cento) 

incidente sobre o valor total do fornecimento/serviço, no 

caso de recusa em assinar o contrato ou retirar a Nota de 

Empenho;  

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição prevista no item anterior, ou até 

que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que publicou a penalidade, que será concedida 

sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 

prejuízos resultantes, e depois de decorrido o prazo da 

sanção aplicada.  

9.1 Se o licitante fornecedor não recolher o valor da multa que 

porventura lhe for aplicada, com amparo na letra “a” do item 

anterior, dentro de 05 (cinco) dias a contar da data da 

intimação, a respectiva importância será automaticamente 

descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, até o limite de 30% 

(trinta por cento).   

9.2 Poderão, ainda, ser aplicadas as penas de advertência ou 

suspensão temporária de participação e impedimento de 

contratar, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, a pessoa, física 

ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no art. 7º 

da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.  

  

10. DA FISCALIZAÇÃO: A prestação do fornecimento/serviço será objeto 

de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por 

representante da Contratante, com atribuições específicas, 

especialmente designado para tal fim e, aceitas pela Contratada.  

10.1 A fiscalização será exercida no interesse da Administração e 

não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive 

perante terceiros, por quaisquer irregularidades e, a sua 
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ocorrência, não implica corresponsabilidade da Contratante ou 

de seus agentes e prepostos.  

11. DA PUBLICAÇÃO: A ata será publicada em forma de extrato, na 

imprensa oficial, conforme disposto no parágrafo único, do artigo 

61 da Lei nº 8.666/93.  

  

12. DO FORO: Fica eleito o Foro da Comarca de Santarém Novo do 

Pará/PA, para dirimir quaisquer questões decorrentes da 

utilização da presente ata.  

  

Quaisquer alterações somente poderão ser realizadas mediante termo 

aditivo formalizado entre as partes.  

  

  

 

 

 

  

  

EDIELMA RAMOS CANTO  

Pregoeira  

  

  

  

 

 

  

MS SERVIÇOS DE PRODUÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS    

Representante Legal: MESSIAS A P SILVA  

CNPJ: 07.074.000/0001-85   
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