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TERMO DE ADJUDICAÇÃO  

 

 

AO EXMO. SR. .........: LAERCIO COSTA DE MELO 

Á ILMA. SRA. ...........: ODINELSON LOPES ALMEIDA 

Á ILMA. SRA. ...........: ELLEN D LUCIE ARRAES SINDEAUX 

 

 

ASSUNTO: COMUNICAÇÃO DE RESULTADO 

 

  Senhores Gestores, 

 

 Venho por meio do presente submetermos Vossas Senhorias à apreciação dos pareceres da Procuradoria 

Municipal e da Controladoria Interna do Município de Santarém Novo acostados aos autos referentes ao 

Processo Administrativo nº 9/2019-007, na modalidade Pregão Presencial SRP Nº 007/2019 – CPL, cujo 

objeto visa a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE SHOWS E 

EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO – PA. Informamos que 

após análise detalhada de todas as documentações e propostas de preços apresentadas pelas empresas licitantes 

sendo registrado apenas o último lance para cada item, conforme Mapa de Lances em anexo a Ata da Sessão. 

Por este motivo, declaro para o bem do serviço público e respeitando o princípio de economicidade, adjudicar 

e encaminhar aos Gestores Municipais para posterior homologação da licitante:  

Empresa: BR FERNANDES EIRELI 

CNPJ: 23.190.681/0001-01  Telefone/Fax: (91) 3235-0928/3235-3224/99207-2059 

Endereço: Rua Tapajós, nº 100, Galpão 77, Bairro: Coqueiro – CEP: 67.113-535– 

Ananindeua/Pará. 

Representante Legal: Blena Rodrigues Fernandes  

E-mail: blenafernandes@gmail.com 

 

 

 

ITEM 
LOTE I - PRODUÇÃO DE 

SHOWS E EVENTOS 
UND QUANTIDADE V. UNIT V.TOTAL 

1 

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 prata 

metálica, considerar espaçamento 

de 0,60m por pessoa, passarela 

frontal de 01.70m mínimo, altura 

entre degraus de 0,25m nos três 

DIÁRIA 4 
 R$                           

12.975,00  

 R$                                     

51.900,00  

mailto:blenafernandes@gmail.com
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primeiros degraus (espaço 

destinado a terceira idade), e altura 

máxima de 0,33m nos degraus 

restantes. 

2 

BANHEIRO QUÍMICO (10 

UNIDADES) em polietileno 

expandido, tipo standard, nas 

dimensões de 1,10m x 1,20m x 

2,30m de altura, com tratamento de 

resíduos através de produto 

químico, com manutenção, limpeza 

e higienização através de sistema a 

vácuo. 

DIÁRIA 20 
 R$                              

3.700,00  

 R$                                     

74.000,00  

3 

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  polegadas com espessura 

mínima de 2,65m 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 200 
 R$                                   

34,00  

 R$                                        

6.800,00  

4 

PALANQUE 4m X 4m: Em 

estrutura tubular metálica, com 

pilares com tubos galvanizados de 

diâmetro mínimo de 1  polegadas 

(48,30mm), contraventados em 

tubos metálicos, com pisos em 

compensado naval ante derrapante 

com 15mm 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/m  e filtro solar, de modo a 

proporcionar maior conforto 

térmico no ambiente. As bases 

deverão ser montadas sobre sapatas 

ajustáveis em fusos metálicos com 

DIÁRIA 10 
 R$                              

3.000,00  

 R$                                     

30.000,00  
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espessura mínima de 1  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  polegadas (48,30mm) e 

espessura mínima de paredes com 

3mm.   

5 

PALCO 12m X 8m: Em estrutura 

tubular metálica, com pilares com 

tubos galvanizados de diâmetro 

mínimo de 1  polegadas 

(48,30mm), contraventados em 

tubos metálicos, com pisos em 

compensado naval ante derrapante 

com 15mm 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/m  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  polegadas 

de modo a se fazer um perfeito e 

seguro nivelamento da estrutura. 

DIÁRIA 4 
 R$                              

7.000,00  

 R$                                     

28.000,00  

6 

PALCO 8m X 6m: Em estrutura 

tubular metálica, com pilares com 

tubos galvanizados de diâmetro 

mínimo de 1  polegadas 

(48,30mm), contraventados em 

tubos metálicos, com pisos em 

compensado naval ante derrapante 

com 15mm 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/m  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  polegadas 

de modo a se fazer um perfeito e 

seguro nivelamento da estrutura. 

DIÁRIA 16 
 R$                              

3.600,00  

 R$                                     

57.600,00  
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PALCO 6m X 4m: Em estrutura 

tubular metálica, com pilares com 

tubos galvanizados de diâmetro 

mínimo de 1  polegadas 

(48,30mm), contraventados em 

tubos metálicos, com pisos em 

compensado naval ante derrapante 

com 15mm 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/m  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  polegadas 

de modo a se fazer um perfeito e 

seguro nivelamento da estrutura. 

DIÁRIA 16 
 R$                              

3.800,00  

 R$                                     

60.800,00  

8 

TAPUME METÁLICO: Será em 

chapa de aço galvanizada e 

moldurada com perfil de alta 

resistência, com altura mínima de 

2,45m, fixada ao solo com mão-

francesa e piquete de aço. 

METRO 200 
 R$                                   

43,00  

 R$                                        

8.600,00  

9 

TENDA 10m X 06m: Cobertura 

em lona vinílica sobre tenda em 

estrutura tubular metálica 

galvanizada, devendo a lona ter 

gramatura mínima de 550g/m  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  polegadas (48,30mm), 

contraventados em tubos metálicos, 

devidamente estalados no solo ou 

em outra estrutura de apoio através 

de cabos de aço.  

DIÁRIA 10 
 R$                              

2.500,00  

 R$                                     

25.000,00  

10 

TENDA 6m X 6m: Cobertura em 

lona vinílica sobre tenda em 

estrutura tubular metálica 

galvanizada, devendo a lona ter 

gramatura mínima de 550g/m  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  polegadas (48,30mm), 

contraventados em tubos metálicos, 

devidamente estalados no solo ou 

DIÁRIA 15 
 R$                              

1.500,00  

 R$                                     

22.500,00  
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em outra estrutura de apoio através 

de cabos de aço. 

11 

SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO 

TIPO 01 C0M: 

120- lâmpadas par 64; 

16- elipsoidal; 

06- ribaltas; 

30- par de led de 3w; 

24- lâmpadas ACL ou locolight; 

12- refletores mini brutes; 

02- máquinas 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 de 4kwa; 

04- pontos de intercon;  

- boxtruss e fiação necessária para 

as ligações dos equipamentos  

DIÁRIA 16 
 R$                              

2.400,00  

 R$                                     

38.400,00  

12 

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. 

DIÁRIA 10 
 R$                              

2.500,00  

 R$                                     

25.000,00  

13 

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 auto 

falantes de 18”; 

24-caixas de alta frequência 

LineArray com 2x12” + 2x8” + 

driver; 

04-torres de delay cada com 6 

unidades de caixas de alta 

frequência LineArray com 1x12” + 

driver e 04 unidades de caixas de 

subgrave com 02 auto falantes de 

18” 

- sistema de amplificação que 

atenda as necessidades do sistema 

acima e fiação e conexões para as 

devidas ligações. 

MONITOR (PALCO) 

01-mesa de som 56 canais com 32 

DIÁRIA 9 
 R$                              

7.800,00  

 R$                                     

70.200,00  
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mandadas digital; 

02-processadores digitais para o 

sidefill; 

01-sidefill com 2 caixas para 

subgrave com 2x18” e 2 caixa de 3 

vias com 1x15” + 1x10” + driver 

ou 8 caixas de alta frequência 

LineArray com 1x12” + driver para 

cada lado (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 auto falantes de 18”; 

-sistema de amplificação que 

atenda as necessidades do sistema 

acima e fiação e conexões para as 

devidas ligações. 

MICROFONES E ACESSÓRIOS 

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 

100w + 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)  



                                                          
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO 

 
 

Rua Frei Daniel de Samarate, nº 128, Bairro Centro, CEP. 68.720-000 – Município de Santarém  Novo - Pará. 

Fone: (91) 3484 1285 – Email: santaremnovocpl@outlook.com  –  CNPJ:05.149.182/0001-80. 
 

7 

 
 

14 

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 auto 

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 sistema 

acima e fiação e conexões para as 

devidas ligações. 

MICROFONES E ACESSÓRIOS 

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 

100w + 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 2 pontos. 

DIÁRIA 20 
 R$                              

3.500,00  

 R$                                     

70.000,00  
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SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO 

APARELHAGEM GRANDE 

PORTE COM: 

01-mesa de som digital 24 canais 

com 8 mandadas auxiliares; 

01-multicabo de 24 canais com 45 

metros ( usados para input na 

mesa); 

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; 

01-amplificador tipo cubo de 100w 

para guitarra; 

01-amplificador tipo cubo 200w 

para contra baixo; 

01-amplificador para teclado; 

06-monitores 1x15” + driver; 

08- caixas de subgrave com 02 auto 

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 sistema 

acima e fiação e conexões para as 

devidas ligações. 

DIÁRIA 10 
 R$                           

27.000,00  

 R$                                   

270.000,00  

16 

SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO 

COM: 

01-mesa de som 16 canais digital 

com 08 mandadas de auxiliar; 

06-caixas amplificadas de 500w 

cada uma 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. 

DIÁRIA 30 
 R$                              

2.000,00  

 R$                                     

60.000,00  
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SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO 

COM: 

01-mesa com 16 canais; 

02-caixas amplificadas de 500w 

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 o equipamento 

acima descrito. 

DIÁRIA 30 
 R$                              

1.500,00  

 R$                                     

45.000,00  

18 

SERVIÇO DE MINI TRIO 

ELÉTRICO COM: 

01-caminhão de pequeno porte com 

04 caixas na frente, 06  caixas no 

fundo e 16 caixas nas laterais, 

sendo 08 por lado, com auto 

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 equipamento acima 

descrito, assim como para ligar 

instrumentos como violões, 

teclados e cavacos. 

DIÁRIA 10 
 R$                              

4.000,00  

 R$                                     

40.000,00  

19 

SERVIÇO DE TRIO ELETRICO 

COM: 

01-caminhão (cavalo mecânico) + 

carreta com som de grande porte e 

com gerador de energia. 

DIÁRIA 4 
 R$                              

9.490,00  

 R$                                     

37.960,00  

20 

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 

auto falantes de 15” + 10” + driver 

por caixa, mesa de som de 04 

canais, 02 microfones dinâmicos, 

01 CD play automotivo. 

DIÁRIA 200 
 R$                                 

250,00  

 R$                                     

50.000,00  

21 

CARRETINHA SONORA, com 

capacidade para garantir a 

sonorização de aproximadamente 

300m com 06 subgrave de auto 

falante de 18 spi graves, 06 médios 

com auto falantes de 15 spi, 06 

cornetas, 06 TI, 01 mesa digital de 

24 canais, 01 processador digital de 

caixa, 01 equalizador estéreo de 31 

DIÁRIA 30 
 R$                              

2.500,00  

 R$                                     

75.000,00  
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bandas, 02 microfones com fio, 02 

micro fones sem fio, 01 iluminação 

completa e 01 Dj. 

22 

BANDA REGIONAL para 

execução de show de  02h30min, 

com no  mínimo 02 vocais e 08 

músicos (com guitarra, baixo, 

violão , cavaco, bateria, teclado, 

etc.). 

UND 10 
 R$                              

8.000,00  

 R$                                     

80.000,00  

23 

BANDA LOCAL para execução de 

show de 02h30m, com no mínimo 

02 vocais, 04 musicos (com 

guitarra, baixo, violão, cavaco, 

bateria, teclado, etc.). 

UND 15 
 R$                              

3.000,00  

 R$                                     

45.000,00  

                                                                                VALOR GLOBAL 
 R$                                

1.271.760,00  

 

     Diante do exposto, estando o procedimento licitatório dentro da mais perfeita normalidade e de acordo com 

às exigências edilícias e legais, recomendamos que seja homologado o Processo Administrativo nº 9/2019-007, 

promovendo o que couber. 

  

 

Santarém Novo – PA, 25 de março de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

LILLIAN WITTE NOGUEIRA DE OLIVEIRA 
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