
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA 
 

Estado de São Paulo 

Av. Dr. Cândido Rodrigues, 120 - Tel. 4036-2040 

CNPJ 45.279.627/0001-61 

 

 

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO 
 

PROCESSO N.º 505/2019 – PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/2019  
 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO O EVENTUAL FORNECIMENTO DE PALCO, 

TENDAS, GRADES, PRATICAVEIS, SANITÁRIOS, PAINEL DE LED, GERADOR, 

EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA 

ANEXO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 

 
Nos termos do artigo 4º, inciso XXII da LF nº 10.520/02, ADJUDICO e HOMOLOGO a licitação 
em epígrafe às empresas abaixo:  

 

EMPRESA: CINIRA DE OLIVEIRA CONSTANTINO ME, CNPJ: 09.423.692/0001-55 

 

Item 

Consumo 

Estimado 

Anual 

Unidade Descrição 
Valor 

unitário  

1 10 dias 

Fornecimento 
de todo 
conjunto 
descrito para 
cada dia do 
evento 

Equipamento de som – tipo 01 

 

Para atender cerimonial, eventos com 

música mecânica 
02 caixas no tripé c/ falante de 15” e drive 
02 monitores c/ falante de 15” e drive 
02 amplificadores 
01 mesa de som de 12 canais 
02 microfones sem fio 
02 pedestais  
01 CD player 
Cabos e conexões necessárias 

 

R$ 700,00 

2 20 dias 

Fornecimento 
de todo 
conjunto 
descrito para 
cada dia do 
evento 

Equipamento de som – tipo 02 

 

Para atender shows musicais com 

grupos e bandas pequenas, orquestra de 

viola caipira e banda sinfônica 
02 caixas de som com dois falantes de 15” 
e drives 
02 caixas de subgrave com dois falantes de 
18” 
01 amplificador de 2000 Watts 
01 amplificador de 3000 Watts 
01 processador 
01 mesa de som de 32 canais analógico ou 
digital 
01 aparelho de CD player 
04 monitores em vias 
01 rack de periférico (gate, compressor, 
EQ) 

Equipamento para monitor 
04 retornos em vias contendo um 15” e um 
drive 
02 amplificadores 

R$ 1.200,00 
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01 amplificador para guitarra 
01 amplificador de baixo 

Corpo de Bateria (BB, CX, T1, HH) 
10 microfones com fio 
02 microfones sem fio 
01 kit microfone para bateria 
Pedestais, cabos, direct box, microfones 
para corais, em quantidade necessárias. 

 

3 20 dias 

Fornecimento 
de todo 
conjunto 
descrito para 
cada dia do 
evento. 

Equipamento de som tipo 03 

 

Para atender shows musicais: bandas 

sertanejas, bandas de rock, grupos de 

forró, grupos de pagode e bandas baile. 
 
08 caixas modelo line Ray 
08 caixas SB 850 
01 rack de potência para line Ray 
01 rack de potência para SB 850 
01 console digital de 32 canais 
01 processador 
01 CD player 
01 multi-cabo de 50 m com 36 vias 

Monitor 
01 console digital de 32 canais 
02 side fill ( L+R ) com sub grave 
01 powerplay com 8 vias + fones 
06 monitores Clair 
01 monitor para bateria com 01 sub grave ( 
1x18) + caixa com 15x1 drive. 

Backline  
01 corpo de bateria (BB., CX., T1., T2., HH 
) 
01 amplificador para contrabaixo com 
caixas 1x15 e 4x10 
01 amplificador para guitarra com caixas 
2x12 
01 kit de microfone para bateria 
01 kit de microfone para percussão 
10 microfones com fio 
02 microfones sem fio 
Pedestais, cabos, direct Box, microfones 
para corais em quantidades necessárias. 
 
01 gride de Box trus Q30 com uma vara 
central proporcional a medida do palco 
04 praticáveis, cada peça com tamanho 
2x1m, com forração. 

 

R$ 2.200,00 
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4 20 dias 

Fornecimento 
de todo 
conjunto 
descrito para 
cada dia do 
evento. 

Iluminação tipo 1 - Pequeno 
12 canhões par led RGBW 54x3 watts 
04 movin led 3 watts 
01 máquina de fumaça 
01 mesa controladora 
01 trave em formato gol de estrutura 
boxtruss Q20 (se necessário conforme 
local)  
01 técnico de luz  
 
 

R$ 800,00 

5 20 dias 

Fornecimento 
de todo 
conjunto 
descrito para 
cada dia do 
evento. 

Iluminação tipo 2 - Grande 
12 canhões par 64 1000 watts 
18 canhões par led RGBW 54x3 watts 
08 movin bean 7R 
01 máquina de fumaça 
01 mesa controladora 
01 rack de energia 
01 rack Dimmer 48 canais DMX 
02 mini brut 
02 canhões seguidor 
02 PC  
01 GRID Q30 de Boxtruss com uma vara 
central proporcional a medida do palco 
01técnico de luz acompanhando todo o 
evento  

R$ 1.400,00 

10 10 dias 

Fornecimento 
de todo 
conjunto 
descrito para 
cada dia de 
evento 
 

Palco 6X6 
Palco 6x6m, em duas águas de treliças de 
alumínio (P30), composta por quatro 
colunas, sendo a altura do pé direito de 7 
metros. 
Cobertura e fechamento traseiro e lateral 
composto de lona emborrachada anti 
chama e anti UV. Capacidade de carga do 
teto é de 1.000 kg distribuídos em toda 
área do teto. Deverá acompanhar o palco 
02 Fly P.A., agregado a coluna da frente de 
7m de altura por 2m de largura, montados 
em treliça. Piso do palco (6x6m), sendo (36 
metros quadrados livre), em estrutura 
metálica com base confeccionada com 
tubos de aço costurados SAE 1010/1020 da 
classificação Dim 2440, com bitola 48,3 mm 
e espessura de 3,000 mm sendo suas 
junções feitas de encaixes travados por 
cunhas gravitacionais ( tipo engatamento) e 
com bases reguláveis para nivelamento de 
0,30 até 1,90 de acordo com o desnível do 
local e estrutura de Fly, superfície do piso 
do palco composto por plataformas 
modulares 2x1 em compensado naval com 
25mm de espessura com carpetes escada 
articuláveis de alumínio com travas e 
guarda corpo com grades compatíveis com 

R$ 1.430,00 
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as normas ABNT. 

11 400 und. 

Unidade 
 
Fornecimento 
de todo 
conjunto 
descrito para 
cada dia de 
evento 
 

Grades, para contensão de público, 
medindo 1,20m de altura x 2,00m de 
comprimento, em estrutura tubular 
galvanizada. 

R$ 12,00 

14 150 und. 

Unidade 
Fornecimento 
de todo 
conjunto 
descrito para 
cada dia de 
evento 

Praticáveis, com forração, medindo cada 
módulo 2x1 metros de comprimento, com 
até 1 metro de altura com escada. 

R$ 60,00 

18 10 dias 

Fornecimento 
de todo 
conjunto 
descrito para 
cada dia de 
evento 
 

Camarim de apoio 

 
Medindo 4 X 4, coberto com tenda branca, 
fechado nas laterais com TS branco com 
2,12m de altura apoiados em estrutura de 
alumínio Octanorm com teto forrado, com 
piso em placas modulares carpetadas, 
porta com fechadura e chave, iluminação, 
sendo uma a cada dois metros quadrados, 
de 0,40 cm. 

R$ 700,00 

 

 

EMPRESA: FLUXION EVENTOS LTDA ME, CNPJ 05.256.973/0001-00 

 

Item 

Consumo 

Estimado 

Anual 

Unidade 

Descrição 
Valor 

unitário  

7 08 dias 

Fornecimento 
de todo 
conjunto 
descrito para 
cada dia de 
evento 
 

Palco 12X8 

Palco 12x8m, em duas águas de treliças de 
alumínio (P50), composta por quatro 
colunas, sendo a altura do pé direito de 7 
metros. 
Cobertura e fechamento traseiro e lateral 
composto de lona emborrachada anti 
chama e anti UV. Capacidade de carga do 
teto é de 1.000 kg distribuídos em toda 
área do teto. Deverá acompanhar o palco 
02 Fly P.A., agregado a coluna da frente de 
7m de altura por 2m de largura, montados 
em treliça. Piso do palco (12x8m), sendo 
(96 metros quadrados livre), em estrutura 
metálica com base confeccionada com 
tubos de aço costurados SAE 1010/1020 da 
classificação Dim 2440, com bitola 48,3 mm 
e espessura de 3,000 mm sendo suas 
junções feitas de encaixes travados por 

R$ 4.000,00 
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cunhas gravitacionais ( tipo engatamento) e 
com bases reguláveis para nivelamento de 
0,30 até 1,90 de acordo com o desnível do 
local e estrutura de Fly, superfície do piso 
do palco composto por plataformas 
modulares 2x1 em compensado naval com 
25mm de espessura com carpetes escada 
articuláveis de alumínio com travas e 
guarda corpo com grades compatíveis com 
as normas ABNT. 
Área de serviço na lateral do palco medindo 
3x3m coberta seguindo a mesma altura do 
piso do palco. 
House mix medindo 3x3m, coberta, piso 
0,40cm de altura.  
Medindo 4 X 4, coberto com tenda branca, 
com paredes montadas em sistema de 
perfis modulares, painéis em TS fechado 
nas laterais  branco com 2,12m de altura 
apoiados em estrutura de alumínio 
Octanorm com teto forrado, com piso em 
placas modulares carpetadas, porta com 
fechadura e chave, iluminação, sendo uma 
a cada dois metros quadrados, de 0,40 cm. 
50 metros de grade de proteção de público, 
medindo 1,20m de altura e 2m de 
comprimento, em estrutura tubular 
galvanizada.  

8 10 dias 

Fornecimento 
de todo 
conjunto 
descrito para 
cada dia de 
evento 
 

Palco 10X8 

Palco 10x8m, em duas águas de treliças de 
alumínio (P30), composta por quatro 
colunas, sendo a altura do pé direito de 7 
metros. 
Cobertura e fechamento traseiro e lateral 
composto de lona emborrachada anti 
chama e anti UV. Capacidade de carga do 
teto é de 1.000 kg distribuídos em toda 
área do teto. Deverá acompanhar o palco 
02 Fly P.A., agregado a coluna da frente de 
7m de altura por 2m de largura, montados 
em treliça. Piso do palco (10x8m), sendo 
(80 metros quadrados livre), em estrutura 
metálica com base confeccionada com 
tubos de aço costurados SAE 1010/1020 da 
classificação Dim 2440, com bitola 48,3 mm 
e espessura de 3,000 mm sendo suas 
junções feitas de encaixes travados por 
cunhas gravitacionais ( tipo engatamento) e 
com bases reguláveis para nivelamento de 
0,30 até 1,90 de acordo com o desnível do 
local e estrutura de Fly, superfície do piso 
do palco composto por plataformas 
modulares 2x1 em compensado naval com 
25mm de espessura com carpetes escada 

R$ 3.550,00 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA 
 

Estado de São Paulo 

Av. Dr. Cândido Rodrigues, 120 - Tel. 4036-2040 

CNPJ 45.279.627/0001-61 

 

articuláveis de alumínio com travas e 
guarda corpo com grades compatíveis com 
as normas ABNT. 
Área de serviço na lateral do palco medindo 
3x3m coberta seguindo a mesma altura do 
piso do palco. 
House mix medindo 3x3m, coberta, piso 
0,40cm de altura.  
Medindo 4 X 4, coberto com tenda branca, 
com paredes montadas em sistema de 
perfis modulares, painéis em TS fechado 
nas laterais  branco com 2,12m de altura 
apoiados em estrutura de alumínio 
Octanorm com teto forrado, com piso em 
placas modulares carpetadas, porta com 
fechadura e chave, iluminação, sendo uma 
a cada dois metros quadrados, de 0,40 cm. 
50 metros de grade de proteção de público, 
medindo 1,20m de altura e 2m de 
comprimento, em estrutura tubular 
galvanizada. 

9 15 dias 

Fornecimento 
de todo 
conjunto 
descrito para 
cada dia de 
evento 
 

Palco 8X6 

Palco 8x6m, em duas águas de treliças de 
alumínio (P30), composta por quatro 
colunas, sendo a altura do pé direito de 7 
metros. 
Cobertura e fechamento traseiro e lateral 
composto de lona emborrachada anti 
chama e anti UV. Capacidade de carga do 
teto é de 1.000 kg distribuídos em toda 
área do teto. Deverá acompanhar o palco 
02 Fly P.A., agregado a coluna da frente de 
7m de altura por 2m de largura, montados 
em treliça. Piso do palco (8x6m), sendo (48 
metros quadrados livre), em estrutura 
metálica com base confeccionada com 
tubos de aço costurados SAE 1010/1020 da 
classificação Dim 2440, com bitola 48,3 mm 
e espessura de 3,000 mm sendo suas 
junções feitas de encaixes travados por 
cunhas gravitacionais ( tipo engatamento) e 
com bases reguláveis para nivelamento de 
0,30 até 1,90 de acordo com o desnível do 
local e estrutura de Fly, superfície do piso 
do palco composto por plataformas 
modulares 2x1 em compensado naval com 
25mm de espessura com carpetes escada 
articuláveis de alumínio com travas e 
guarda corpo com grades compatíveis com 
as normas ABNT. 
Área de serviço na lateral do palco medindo 
3x3m coberta seguindo a mesma altura do 
piso do palco. 
House mix medindo 3x3m, coberta, piso 

R$ 1.640,00 
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0,40cm de altura.  
Medindo 4 X 4, coberto com tenda branca, 
com paredes montadas em sistema de 
perfis modulares, painéis em TS fechado 
nas laterais  branco com 2,12m de altura 
apoiados em estrutura de alumínio 
Octanorm com teto forrado, com piso em 
placas modulares carpetadas, porta com 
fechadura e chave, iluminação, sendo uma 
a cada dois metros quadrados, de 0,40 cm. 
50 metros de grade de proteção de público, 
medindo 1,20m de altura e 2m de 
comprimento, em estrutura tubular 
galvanizada. 

15 08 dias 

Fornecimento 
de todo 
conjunto 
descrito para 
cada dia de 
evento 
 

Gerador 
Para atender shows e eventos de grande 
porte para distribuição de iluminação e 
sonorização de palco e banda. 
 
180 KVA com operador e combustível já 
incluso. 

 

R$ 2.750,00 

 

EMPRESA: RF COSTA EVENTOS ME, CNPJ 14.714.076/0001-93 

 

Item 

Consumo 

Estimado 

Anual 

Unidade 

Descrição 
Valor 

unitário  

12 25 dias 

Fornecimento 
de todo 
conjunto 
descrito para 
cada dia de 
evento 

Tenda, chapéu de bruxa, com cobertura de 
lona branca, com estrutura metálica 
galvanizada, com sistema de calha para 
escoamento de águas pluviais e com 
fechamento fundo e lateral, medindo 10x10 
metros, com altura de pé no mínimo 3,5 
metros. 
Com 10 dias de antecedência. 

R$ 750,00 

13 15 dias 

Fornecimento 
de todo 
conjunto 
descrito para 
cada dia de 
evento 

Tenda, chapéu de bruxa, com cobertura de 
lona branca, com estrutura metálica 
galvanizada, com sistema de calha para 
escoamento de águas pluviais e com 
fechamento fundo e lateral, medindo 3x3 
metros, com altura de pé no mínimo 2,70 
metros. 

R$ 209,00 

16 30 dias 

Fornecimento 
de todo 
conjunto 
descrito para 
cada dia de 
evento 
 

Banheiros Químicos  

 
Portátil, que dispensa rede de água e 
esgoto.  
Com caixa de dejetos com capacidade de 
180l, mictório opcional, suporte de papel 
higiênico, cesto de lixo, piso antiderrapante, 
ventilação natural, teto translúcido, 
identificação (masc ou fem) fechadura que 
sinalize livre ou ocupado. 

R$ 215,00 
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Especificações: 
Altura 2,30m X Largura 1,20m X 
Comprimento 1,20m, peso total por cabine 
75 kg.  
Condições Gerais: 
As unidades dos banheiros químicos 
devem ser colocadas no local do evento, 
com manutenção, aplicação de produto 
química para higienização, colocação de 
papel higiênico e serviço de dejetos diários. 
Modelo: 
Standard. 

 

17 30 dias 

Fornecimento 
de todo 
conjunto 
descrito para 
cada dia de 
evento 
 

Contêineres com banheiros  

 
Portátil, que necessita rede de água e 
esgoto.  
Módulos containeres para banheiros, 
contendo 07 (sete) cabines, lavabo, 
lavatório e mictório, suporte de papel 
higiênico, cesto de lixo, piso antiderrapante, 
ventilação natural, identificação (masc.ou 
fem.) e fechadura que sinalize livre ou 
ocupado. 
Condições Gerais: 
As unidades dos containeres devem ser 
colocadas no local do evento com tempo 
hábil para as devidas ligações de água e 
esgoto, bem como retiradas ao término do 
evento. 

R$ 1.950,00 

 

EMPRESA: VALTER GERALDO SERAFIM 04586188880, CNPJ 14.042.901/0001-50 

 

 

Item 

Consumo 

Estimado 

Anual 

Unidade 

Descrição 
Valor 

unitário  

6 06 dias 

Fornecimento 

de todo 

conjunto 

descrito para 

cada dia do 

evento. 

PAINEL DE LED 4x3M 
Painel de led, de alta definição com 
espaçamento máximo de pixels de 6mm 
real, capaz de ser utilizado em área externa 
(outdoor) e interna, com possibilidade de 
controlar níveis de intensidade, 
combinações de cores e que permita a 
veiculação de vários formatos de vídeo e 
mídias em tempo real conversor e 
controlador de imagens de alta resolução e 
fontes de vídeo especificamente 
desenvolvidos para uso em painéis de led, 
que aceite entradas de vídeos e garanta a 
veiculação de vários formatos de 
áudio/vídeo a longa distancia com boa 
qualidade, que funcione em qualquer 

R$ 2.290,00 
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sistema de video (NT SC/PAL – M), 
freqüência de scan de no mínimo, 280hz, 
entradas de sinal diversas (super vídeo, 
componente, VGA, digital) com opções de 
instalação em Box truss, pendurado ou 
empilhado. 
Com 01 operador, talhas necessárias para 
montagem e cabeamento necessário para 
ligação do sistema. 

 

Observações: 

01 – É de total responsabilidade da (s) contratada (s): 

- A montagem e desmontagem dos materiais e equipamentos, bem como todos os 

encargos decorrentes do serviço ficarão a cargo da contratada. 

- Todas as estruturas deverão estar devidamente aterradas e equalizadas, conforme 

Normas Vigentes da ABNT. 

- Contratação de seguro para os equipamentos e serviços contratados.  

- A guarda e vigilância dos equipamentos e serviços contratados. 

- Sempre que solicitado, a contratada apresentará a prefeitura de Piracaia, os devidos 

Atestados de responsabilidade técnica (ART). 

- A locação será diária, a empresa deverá ficar a disposição da Prefeitura até o término do 

evento. 

02 – A contratante avisará da data, horário e local do evento com 10 dias de 

antecedência. 

 

Condições de pagamento: O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, contados da 

data da entrega efetiva dos serviços constantes da respectiva Autorização de 

Fornecimento, em conta bancária cuja titularidade seja a do fornecedor, após a 

apresentação da nota fiscal/fatura. 

 

Piracaia, 07 de junho de 2019. 

 

_________________________ 

DR. JOSE SILVINO CINTRA 

Prefeito Municipal 


