PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ nº 13.827.019/0001-58
Praça Cônego José Lourenço, s/nº, Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-2127/ 3648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA

ATA DE REGISTRO DE PREÇO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0274/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019/2019/SRP
No dia 17 de junho de 2019, o Município de Dom Macedo Costa, por intermédio da Prefeitura
Municipal de Dom Macedo Costa - Órgão Gerenciador, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrita no CNPJ sob o nº 13.827.019/0001-58, endereço na Praça Conego Jose Lourenço, Centro,
Dom Macedo Costa (BA), representado pelo Prefeito Municipal Egnaldo Píton Moura, brasileiro,
solteiro, agente de saúde , inscrito no CPF nº 945.616.725-91 nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e dos Decreto nº 5.450, de 31 de maio de
2005, Decreto Municipal nº 15, de 2014, e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação
da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 008/2019/SRP, RESOLVE registrar os preços
ofertados pelo Fornecedor Beneficiário Menezes Maquinas e Equipamentos LTDA - ME, localizado
Rua Lindolfo Rocha nº 42 centro Jequié, inscrito no CNPJ sob o nº 04.417.067/0001-87,
representado pelo Srª Layana Menezes de Santana conforme quadro abaixo:

LOTE I
ITEM

DESCRIÇÕES (CARACTERÍSTICAS MÍNIMA)

01

Locação de SONORIZAÇÃO de 8 GRAVES, com 1
mesas digitais com 8 canais de entrada, equalização
paramétrica, compressor, Gate por canal, 8 canais de
saída com equalizador gráfico de 15 bandas por canal,
2 fontes de alimentação; Sistema de Sonorização Line
Array, composto por 8 caixas tree- way por lado,
cobertura vertical de 10 graus, horizontal de 120 graus,
sistema de bumper para elevação do sistema ou
Acessórios para trabalhar em Ground Stacked, 8 caixas
de sub Grave com 2 falantes de 18” cada, por lado;
Sistema de amplificação com 6 racks de potência com 4
amplificadores classe D, com no mínimo 2400 watts
RMS por canal em 2 Omhs; 01 processador digital com
4 entradas e 12 saídas; Software de gerenciamento do
sistema através de Tablet ou computador: 01 multicabo
de 56 canais de entrada, transformador de fase por
canal com comprimento mínimo de 60 metros; 01
multicabo de sinal de 12 vias com comprimento mínimo
de 60 metros para o processamento; Main power
trifásico de 63 ampères por fase, regulador de tensão,
voltímetro e amperímetro; Sistema de comunicação
entre P.A. e monitor; Sistema com 8 monitores passivos
two-way com 02 falantes de 12” e 1 Drive cada; Sistema
de amplificação com 02 racks de potência com 4
amplificadores cada com possibilidade de atender 12
vias de monitoração; Side Fill composto por 3 caixas
tree-way de alta frequência e 3 de sub grave com

UND.
REFERÊNCIA
DIÁRIA

QTD.
ESTIMADA
20

VALOR.
UNITARIO
R$ 1.500,00

VALOR.
TOTAL
R$
30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ nº 13.827.019/0001-58
Praça Cônego José Lourenço, s/nº, Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-2127/ 3648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA

02

falantes de 18” por lado; Sistema de amplificação para
alimentação do Side Fill composto por 01 rack com 4
amplificadores Classe D, potência mínima de 1000
watts por canal; Main power trifásico de 125 ampères
por fase, regulador de tensão, voltímetro, amperímetro e
transformador isolador de 10.000 watts para
alimentação; microfones com pedestais, microfones
sem fio, direct box, sub Snake com multipinos.
Locação de SONORIZAÇÃO de 32 GRAVES, com 02
mesas digitais com 32 canais de entrada, equalização
paramétrica, compressor, Gate por canal, 24 canais de
saída com equalizador gráfico de 31 bandas por canal,
2 fontes de alimentação; Sistema de Sonorização Line
Array, composto por 16 caixas tree- way por lado,
cobertura vertical de 10 graus, horizontal de 120 graus,
sistema de bumper para elevação do sistema ou
Acessórios para trabalhar em Ground Stacked, 16
caixas de sub Grave com 2 falantes de 18” cada, por
lado; Sistema de amplificação com 6 racks de potência
com 4 amplificadores classe D, com no mínimo 2400
watts RMS por canal em 2 Omhs; 01 processador digital
com 4 entradas e 12 saídas; Software de gerenciamento
do sistema através de Tablet ou computador: 01
multicabo de 56 canais de entrada, transformador de
fase por canal com comprimento mínimo de 60 metros;
01 multicabo de sinal de 12 vias com comprimento
mínimo de 60 metros para o processamento; Main
power trifásico de 63 ampères por fase, regulador de
tensão, voltímetro e amperímetro; Sistema de
comunicação entre P.A. e monitor; Sistema com 16
monitores passivos two-way com 02 falantes de 12” e 1
Drive cada; Sistema de amplificação com 02 racks de
potência com 4 amplificadores cada com possibilidade
de atender 12 vias de monitoração; Side Fill composto
por 3 caixas tree-way de alta frequência e 3 de sub
grave com falantes de 18” por lado; Sistema de
amplificação para alimentação do Side Fill composto por
01 rack com 4 amplificadores Classe D, potência
mínima de 1000 watts por canal; Main power trifásico de
125 ampères por fase, regulador de tensão, voltímetro,
amperímetro e transformador isolador de 10.000 watts
para alimentação; microfones com pedestais,
microfones sem fio, direct box, sub Snake com
multipinos.

DIÁRIA

03

R$ 5.600,00

VALOR TOTAL DO LOTE I

R$
16.800,00

R$
46.800,00

LOTE II
ITEM

DESCRIÇÕES (CARACTERÍSTICAS MÍNIMA)

UND DE

QTDE

VALOR.

VALOR.
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01

Locação de PALCO tradicional com duas aguas, medindo
10 metros de frente 08 metros de profundidade, piso do
palco em estrutura metálica com compensado de 20 mm
na cor preta, altura do solo de 2,00 m, com cobertura box
truss de duro alumínio forma concha, estrutura para P.A fly
e 02 praticáveis medindo no mínimo 2x1x,050m.cada
housemix para mesa de PA e monitor, medindo no mínimo
5x5. Tipo tenda cada, escada de acesso, fechamento de
fundo de palco: 01 camarim na mesma altura do palco de
3mx3m em ts com porta fechadura e com ar-condicionado
20.000btus; com dois portões para estacionamento e 02
sanitários portáteis.

REFERÊNCI
A
DIÁRIA

ESTIMADA

UNITARIO

TOTAL

03

R$
5.000,00

R$ 15.000,00

VALOR TOTAL DO LOTE II

R$ 15.000,00

LOTE III
ITEM

DESCRIÇÕES (CARACTERÍSTICAS MÍNIMA)

01

Locação de sistema de ILUMINAÇÃO com 01 mesa
computadorizada 2048 canais; 64 canais de dimmer
montados em Rack de 4.000 wats por canal; 03
amplificador de Sinal DMX de 8 vias; 24 refletores, PAR
64 com Filtros fosco cores diversas; 12 refletores
Elipsoidais; 08 refletores minibrutts com 6 lâmpadas DWE
650 watts; 36 refletores PAR LED RGBW; 40 metros de
Q 30 em alumínio especial; 24 box Truss; 12 corner 4
faces Q 30; 16 talhas de 1 tonelada, elevação de 8 metros
com manilhas e cintas; 02 máquinas de fumaça DMX; 02
Hazers; Sistema de intercon com 6 pontos.

UND DE
REFERÊNCI
A
DIÁRIA

QTDE
ESTIMADA

VALOR.
UNITARIO

VALOR.
TOTAL

05

R$
2.900,00

R$ 14.500,00

VALOR TOTAL LOTE III

R$ 14.500,00

QTDE
ESTIMADA
02

VALOR.
TOTAL
R$ 16.600,00

LOTE IV
ITEM

DESCRIÇÕES (CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS)

04

Locação de TRIO ELÉTRICO carreta, com deck
superior com palco em aço antiderrapante, nas
medidas mínimas de 10x2, 70: 27,00 metros
quadrados de área livre, deck inferior contendo casa
de máquinas e corredor, 01 camarim com sanitário.
Gerador com potência mínima de 100 KVA trifásico
com tratamento acústico, com caixas de som
laterais e frontais em 04 vias com potência de no
mínimo 60.000 WATTS RMS, equipamento contendo
microfones, cubos de contra baixo e guitarra, bateria
completa, mesa de som de 32 canais digitais, com
08 auxiliares, 08 directs box ativos e ou passivos,

UND DE
REFERÊNCIA
DIARIA

VALOR.
UNITARIO
R$
8.300,00
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pedestais, cabos, 01 aparelho de efeito de voz, 06
equalizadores de 31 bandas, 08 monitores de
retorno, 01 monitor de bateria, 06 microfones sem
fio, 24 pares de 54 leds de 03 watts, 12 moving
beam 200 7r, 04 laser show na cor verde, 01
máquina
de
fumaça,
mesa
controladora
computadorizada 2048 canais, 02 técnicos de
sonorização e 02 técnicos de iluminação, cobertura
com toldo desmontável na parte de cima e lateral.
VALOR TOTAL LOTE IV

R$16.600,00

LOTE V
ITEM

DESCRIÇÕES (CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS)

UND DE
REFERÊNCIA

QTDE
ESTIMADA

VALOR.
UNITARIO

VALOR.
TOTAL

01

Locação de GRUPO GERADOR móvel, silencioso, com
capacidade mínima de 150 KVA trifásico, tensão
380/220 watts, 60 Hz, com combustível, operador e
cabos elétricos para ligação.
Locação de GRUPO GERADOR móvel, silencioso, com
capacidade mínima de 180 KVA trifásico, tensão
380/220 watts, 60 Hz, com combustível, operador e
cabos elétricos para ligação.
Locação de GRUPO GERADOR móvel, silencioso, com
capacidade mínima de 300 KVA trifásico, tensão
380/220 watts, 60 Hz, com combustível, operador e
cabos elétricos para ligação.

DIARIA

05

R$ 900,00

R$
4.500,00

DIARIA

05

R$ 2.000,00

R$
10.000,00

DIARIA

03

R$ 2.000,00

R$
6.000,00

02

03

VALOR TOTAL LOTE V

R$
20.500,00

LOTE VI
ITEM

DESCRIÇÕES (CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS)

UND DE
REFERÊNCIA

QTDE
ESTIMADA

VALOR.
UNITARIO

VALOR.
TOTAL

01

Locação de BANHEIRO QUÍMICO individual, portáteis,
com montagem, manutenção diária e desmontagem, em
polietileno ou material similar, com teto translúcido,
dimensões mínimas de 1,10m de frente x 1,10m de
fundo x 2,10 de altura, composto de caixa de dejeto,
porta papel higiênico, fechamento com identificação de
ocupado, para uso do público em geral.

DIARIA

20

R$ 200,00

R$
4.000,00

R$
VALOR TOTAL LOTE IV 4.000,00
LOTE VII
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ITEM

DESCRIÇÕES (CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS)

UND DE
REFERÊNCIA

QTDE
ESTIMADA

VALOR.
UNITARIO

VALOR.
TOTAL

01

Locação de TOLDOS, medindo 3X3m com pé direito
de 2,50m a 3m, com calhas em volta da tenda. Estrutura
metálica com ferro tubular chapas 14 e 1” a 3” , com
partes soldadas em sistema mig, galvanização de alta
resistência e com partes unidas por encaixe e fixadas
por parafusos e conexões em aço. Pés de sustentação
em tubo. Lona de cobertura em laminado branco de
PVC calandrado com reforço de fibra de tecido de
poliéster de alta tenacidade, totalmente impermeável
Night in Day e com blackout solar.
Locação de TOLDOS, medindo 5X5m com pé direito
de 2,50m a 3m, com calhas em volta da tenda. Estrutura
metálica com ferro tubular chapas 14 e 1” a 3” , com
partes soldadas em sistema mig, galvanização de alta
resistência e com partes unidas por encaixe e fixadas
por parafusos e conexões em aço. Pés de sustentação
em tubo. Lona de cobertura em laminado branco de
PVC calandrado com reforço de fibra de tecido de
poliéster de alta tenacidade, totalmente impermeável
Night in Day e com blackout solar.
Locação de TOLDOS-TENDA, medindo 12X12m com
pé direito de 2,50m a 3m, com calhas em volta da
tenda. Estrutura metálica com ferro tubular chapas 14 e
1” a 3” , com partes soldadas em sistema mig,
galvanização de alta resistência e com partes unidas
por encaixe e fixadas por parafusos e conexões em aço.
Pés de sustentação em tubo. Lona de cobertura em
laminado branco de PVC calandrado com reforço de
fibra de tecido de poliéster de alta tenacidade,
totalmente impermeável Night in Day e com blackout
solar.

DIARIA

40

R$ 200,00

R$
8.000,00

DIARIA

40

R$ 250,00

R$
10.000,00

DIARIA

10

R$ 1.100,00

R$
11.000,00

02

03

VALOR TOTAL LOTE VII

Este Registro de Preço tem vigência de 12 (doze) meses contados da data da sua assinatura,
com eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município e da União, tendo início
e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.
O Edital do Pregão Presencial nº 008/2019/2019/SRP e seus Anexos integram esta Ata de
Registro de Preço, independentemente de transcrição.

R$
29.000,00
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A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelo representante legal da
Prefeitura Municipal e do Fornecedor Beneficiário indicado acima.
Dom Macedo Costa, 17 de junho 2019.
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
EGNALDO PITON MOURA
Prefeito Municipal
MENEZES MAQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA
Representante legal: Layana Menezes de Santana
CI: 07922807901 e CPF: 025.477.505-54
Instrumento de outorga de poderes: contrato social

