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CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
RELACIONADOS AOS EVENTOS DO MUNICÍPIO DE ORLEANS.

231/2021

c) Modalidade: Pregão presencial

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente  pela  Lei  10.520/02,  e  alterações  posteriores,  a  vista  do  parecer  conclusivo  exarado  pela
Comissão de Licitações, resolve:

98/2021 - PR

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação: 20/12/2021

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores: Un. Total dos ItensQuantidade Vl. Unitário

GALATAS MIDIAS E EVENTOS LTDA - ME

R$ 33.180,00158,000 210,00002 - "Contratação de Serventes de limpeza uniformizados e com
equipamentos de proteção
individual, devidamente identificados. O período de atuação será de 08
(oito) horas/dia, no período diurno e/ou noturno, conforme necessidade do
contratante. " - Marca: Prpria / Glatas

DI

Total Fornecedor: R$33.180,00

MDJ SEGURANCA PRIVADA E VIGILANCIA LTDA.

R$ 58.560,00183,000 320,000014 - Contratação de seguranças, treinados e capacitados para execução
de segurança desarmada diurna e noturna, uniformizados,de empresa
especializada no ramo credenciada junto a órgão competente. O período
de atuação será de 08 (oito) horas/dia, no período diurno e/ou noturno,
conforme necessidade do contratante. - Marca: MDJ

DI

Total Fornecedor: R$58.560,00

MIX LOCACOES DE BENS MOVEIS LTDA

R$ 62.972,0028,000 2.249,00001 - Locação de Gerador de energia 180 KVA. – 220/380 watts, motor
diesel, unidade geradora, quadro de comando completo, com
combustível, operador e cabos elétricos para ligação, equipamento
silenciado. Até 8 horas de utilização. - Marca: STEMAC

DI

Total Fornecedor: R$62.972,00

NOVA CONSTRUCOES LTDA
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f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores: Un. Total dos ItensQuantidade Vl. Unitário

R$ 20.114,00113,000 178,000012 - Locação de banheiro químico individual, portátil, com montagem,
manutenção diária e desmontagem, em polietileno ou material similar,
dimensões mínimas de 1,10 de frente x 1,10 de fundo x 2,10 de altura,
composto de caixa de dejeto, porta papel higiênico, fechamento com
identificação de ocupado, com placa de identificação de masculino e
feminino. - Marca: WBARROS

DI

R$ 15.870,0046,000 345,000013 - "Locação de banheiro químico individual, portátil, para portadores de
necessidade
especiais, usuários de cadeiras de rodas, com montagem, manutenção
diária e desmontagem, em polietileno ou material similar, dimensões
padrões, que permitam a movimentação da cadeira de rodas do usuário
no interior do banheiro, composto de todos os equipamentos e acessórios
de seguranças que atendam as exigências previstas em normas técnicas
aprovadas pelos Órgãos oficiais competentes, caixa de dejeto, porta
papel higiênico, fechamento com identificação de ocupado, com placa de
identificação de masculino e feminino." - Marca: WBARROS

DI

Total Fornecedor: R$35.984,00

PORTAL MIX EVENTOS LTDA ME

R$ 139.777,00131,000 1.067,00003 - Locação com montagem e desmontagem de TENDAS ACOPLADAS
tipo formato Chapéu de Bruxa (tencionadas), com estrutura em base de
ferro e cobertura em lona antichama, com dimensões mínimas de 10 m de
frente x 10 m de profundidade, com no mínimo 03 m de altura e no
máximo em seus pés de sustentação, contendo 01 ponto para tomada
monofásica e 01 lâmpada de 5000W instalada no teto de cada tenda, e
sistema preventivo contra incêndio com 01 extintor, 01 bloco de
emergência e sinalização de saída em cada tenda, nos termos da
IN24/DAT/CBMSC do Corpo de Bombeiros Militar. - Marca: PORTAL MIX

DI

R$ 6.262,00101,000 62,00004 - Locação com montagem e desmontagem de CORTINAS de lona
antichamas, para fechamento lateral, medindo 10mx3m para fechamento
das tendas. - Marca: PORTAL MIX

DI

R$ 53.397,00102,000 523,50005 - Locação com montagem e desmontagem  de TENDAS tipo formato
Chapéu de Bruxa (tencionadas), com estrutura em base de ferro e
cobertura em lona antichama, com dimensões mínimas de 5 m de frente x
5 m de profundidade, com no mínimo 03 m de altura em seus pés de
sustentação, contendo 01 ponto para tomada monofásica e 01 lâmpada
de 5000W instalada no teto de cada tenda, e sistema preventivo contra
incêndio com 01 extintor, 01 bloco de emergência e sinalização de saída
em cada tenda, nos termos da IN24/DAT/CBMSC do Corpo de Bombeiros
Militar. - Marca: PORTAL MIX

DI

R$ 4.029,00102,000 39,50006 - Locação com montagem e desmontagem de Fechamentos laterais
5,0m x 3m em lona na cor branca. - Marca: PORTAL MIX

DI

R$ 5.617,50750,000 7,49007 - Locação de Mesa p/ 04 cadeiras em PVC na cor branca. - Marca:
PORTAL MIX

UN

R$ 8.568,003.060,000 2,80008 - Locação de Cadeiras sem braços em PVC na cor branca. - Marca:
PORTAL MIX

UN

R$ 123.695,0055,000 2.249,00009 - "SOM PORTE 03 - Serviços de sistema de sonorização: - 01 mesa
digital com 32 canais de entrada; equalização paramétrica, compressor,

DI
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f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores: Un. Total dos ItensQuantidade Vl. Unitário
gate por canal, 12 canais de saída com equalizador gráfico de 31 bandas
por canal, 2 fontes de alimentação; sistema de sonorização line array,
composto por 8 caixas ativa e 4 caixas de sub grave contendo 01 falante
de ´´18´´ cada; 08 pedestais de caixa; 01 processador digital com 4
entradas e 8 saídas; software de gerenciamento do sistema através de
tablet ou computador; 01 multicabo de 40 canais de entrada,
transformador de fase por canal com comprimento mínimo de 30 metros
para o processamento; man power trifásico de 63 ampéres por fase,
regulador de tensão, voltímetro e amperímetro; 08 pedestais para
microfone; 06 microfones com fio; 02 microfones sem fio uhf; 10 cabos xlr
x xlr com no mínimo 5 metros de comprimento; 06 cabos p10 x p10 com
no mínimo 5 metros de comprimento; 08 extensões com no mínimo 5
metros de comprimento; 01 computador para rodar áudio; 08 cabos xlr x
xlr com no mínimo 100 metros de comprimento cada. - Marca: PORTAL
MIX

R$ 104.972,0028,000 3.749,000010 - "SOM PORTE 01 - - Serviços de sistema de sonorização:  02 mesas
digitais com 48 canais de entrada, equalização paramétrica, compressor,
gate por canal, 12 canais de saída com equalizador gráfico de 31 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, 6 caixas de sub grave com
2 falantes de 18 cada, por lado; 02 sistema de amplificação com 4 racks
de potência com 4 amplificadores classe d, com no mínimo 2400 watts
rms por canal em 0mhs; 01 processador digital com 4 entradas e 8
saídas; software de gerenciamento do sistema através de tablet ou
computador; 01 multicabo de 60 canais de entrada, transformador de fase
por canal com comprimento mínimo de 30 metros para o processamento;
main power trifásico de 63 ampéres por fase, regulador de tensão,
voltímetro e amperímetro; man power trifásico de 125 ampéres por fase,
regulador de tensão, voltímetro, amperímetro e transformador isolador de
10.000 watts para alimentação, - sistema de comunicação entre p.a e
monitor; sistema com 10 monitores passivos two-way com 02 falantes de
12 e 1 drive cada; side fill composto por 2 caixas tree-way de alta
frequência e 2 de subgrave 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;
microfones com pedestais, microfones sem fio, direct box, sub snake com
multipinos; back line: 01 set de baixo; 01 amplificador de guitarra; 01
corpo de bateria; microfones, pedestais e direct box conforme riders
solicitados. - Marca: PORTAL MIX

DI

R$ 62.972,0028,000 2.249,000011 - "ILUMINAÇÃO PORTE 04 - Serviços de sistema de iluminação: 16
metros de alumínio k30 reforçados; 06 sapatas grande; 02 slives 4 faces;
02 paus de carga; 02 talhas para elevação de 1 tonelada; 02 cintas para 1
tonelada; 50 parafusos e porcas; man power trifásico com 125 amperes
por fase estabilizados e com aterramento; 04 pró power; 01 mesa de
iluminação ma; 06 moving red beam 5r com bolha para chuva; 12 par led
rgbwa outdoor com 15w; 06 ribaltas rgbw outdoor com 15 w; 04 refletores
vapor metálico 400w; 04 amplificadores de sinal rgb; cabeamentos para
sinal e ac. - Marca: PORTAL MIX

DI

R$ 52.252,202.002,000 26,100015 - Locação com montagem e desmontagem de Pavilhão Coberto
modular, contendo as características abaixo relacionadas: Lona branca
em Tela Poliéster com filme PVC, alto extinguível (não propaga o fogo),
estrutura Q30 e Q50 em alumínio, com vãos de 10m, com pé direito
medindo 4m. - Marca: PORTAL MIX

M2
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f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores: Un. Total dos ItensQuantidade Vl. Unitário

R$ 7.308,36202,000 36,180016 - Locação com montagem e desmontagem de portal de acesso, ou
backdrop em Q30 ou Q50. - Marca: PORTAL MIX

MT

R$ 31.490,983.002,000 10,490017 - Locação com montagem e desmontagem de tablado em
Compensado naval. - Marca: PORTAL MIX

M2

R$ 28.053,482.202,000 12,740018 - Locação com montagem e desmontagem de Piso de madeira tipo
Deck. - Marca: PORTAL MIX

M2

R$ 7.757,10702,000 11,050019 - Locação e colocação de carpete para forração. - Marca: PORTAL
MIX

M2

R$ 35.010,18402,000 87,090020 - Locação com montagem e desmontagem de Balcão de atendimento
em TS e Alumínio, 1,1m de altura, 0,5m de largura. - Marca: PORTAL MIX

M2

R$ 13.644,36302,000 45,180021 - Locação, com montagem e desmontagem de stand, com estrutura de
alumínio e fechamento em placas de ts branco, com altura de 2,20m, com
piso coberto com carpete na cor grafite ou preto, iluminação com
lâmpadas, 01 tomada em cada stand, com porta e chave se necessario. -
Marca: PORTAL MIX

M2

R$ 21.052,98702,000 29,990022 - Locação com montagem e desmontagem de Palco, com blocos de
2,2m x 1,1m, com regulagem de altura de 0,4m a 1,5m, em estrutura
metálica e piso em madeira compensada revestido em carpe na cor preto,
ou grafite, se necessário. - Marca: PORTAL MIX

M2

R$ 6.369,18302,000 21,090023 - Locação com montagem e desmontagem de Fechamento Metálico,
com 2m de altura x 2m de comprimento, engate universal e pés de
sustentação. - Marca: PORTAL MIX

MT

R$ 68.253,901.110,000 61,490024 - Locação com montagem e desmontagem de Barricada Metálica
galvanizada de contenção do público, com 1,2m de altura x 2m de
comprimento, ou de 1,2m de altura x 3m de comprimento, engate
universal e pés de sustentação. - Marca: PORTAL MIX

MT

R$ 170.999,4357,000 2.999,990025 - "SOM PORTE 02: Serviços de sistema de sonorização: 02 mesas
digitais com 32 canais de entrada, equalização paramétrica, compressor,
gate por canal, 12 canais de saída com equalizador gráfico de 31 bandas
por canal, 2 fontes de alimentação; sistema de sonorização line array,
composto por 6 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, 6 caixas de sub grave com
2 falantes de 18 cada, por lado; 02 sistema de amplificação com 4 racks
de potência com 4 amplificadores classe d, com no mínimo 2400 watts
rms por canal em 0mhs; 01 processador digital com 4 entradas e 8
saídas; software de gerenciamento do sistema através de tablet ou
computador; 01 multicabo de 42 canais de entrada, transformador de fase
por canal com comprimento mínimo de 30 metros para o processamento;
man power trifásico de 63 ampéres por fase, regulador de tensão,
voltímetro e amperímetro; main power trifásico de 125 ampéres por fase,
regulador de tensão, voltímetro, amperímetro e transformador isolador de
10.000 watts para alimentação, - sistema de comunicação entre p.a e
monitor; sistema com 6 monitores passivos two-way com 02 falantes de
12 e 1 drive cada; side fill composto por 2 caixas tree-way de alta
frequência e 2 de subgrave 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;
microfones com pedestais, microfones sem fio, direct box, sub snake com

DI
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f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores: Un. Total dos ItensQuantidade Vl. Unitário
multipinos; back line: 01 set de baixo; 01 amplificador de guitarra; 01
corpo de bateria; microfones, pedestais e direct box conforme riders
solicitados. - Marca: PORTAL MIX

R$ 85.555,9827,000 3.168,740026 - SOM PORTE 04 - SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO –
02 mesas digitais com 24 canais de entrada, equalização paramétrica,
compressor, gate por canal, 12 canais de saída com equalizador gráfico
de 31 bandas por canal, 2 fontes de alimentação; Sistema de Sonorização
Line Array, composto por 6 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, 6 caixas de
sub Grave com 2 falantes de 18 cada, por lado; 02 Sistema de
amplificação com 4 racks de potência com 4 amplificadores classe D, com
no mínimo 2400 watts RMS por canal em 0mhs; 01 processador digital
com 4 entradas e 8 saídas; Software de gerenciamento do sistema
através de tablet ou computador; 01 multicabo de 24 canis de entrada,
transformador de fase por canal com comprimento mínimo de 30 metros
para o processamento; Main power trifásico de 63 ampéres por fase,
regulador de tensão, voltímetro e amperímetro; Main power trifásico de
125 ampéres por fase, regulador de tensão, voltímetro, amperímetro e
transformador isolador de 10.000 watts para alimentação, - Sistema de
comunicação entre P.A e Monitor; Sistema com 8 monitores passivos two-
way com 02 falantes de 12 e 1 Drive cada; Side Fill composto por 2 caixas
tree-way de alta frequência e 2 de subgrave 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; microfones com pedestais, microfones sem fio, direct box, sub
Snake com multipinos. - Marca: PORTAL MIX

DI

R$ 90.787,2327,000 3.362,490027 - "ILUMINAÇÃO PORTE 01 - serviços de sistema de iluminação: 100
metros de alumínio k30 reforçados; 06 sapatas grande; 06 slives 4 faces;
06 paus de carga; 06 talhas para elevação de 1 tonelada; 06 cintas para 1
tonelada; 200 parafusos e porcas; man power trifásico com 125 amperes
por fase estabilizados e com aterramento; 04 pró power; 01 módulo
dimmer 12 canais; 01 mesa de iluminação ma; 30 moving red beam 5r; 30
par led rgbwa com 15w; 16 cobe led de 200w; 12 ribaltas rgbw com 15w;
08 amplificadores de sinal rgb; 08 super strobos led rgb; 04 mini brutts 4
lâmpadas; 12 lâmpadas par 64 f5; 01 canhão seguidor; 02 máquinas de
fumaça; 02 ventiladores; cabeamentos para sinal e ac. - Marca: PORTAL
MIX

DI

R$ 57.728,0022,000 2.624,000028 - "ILUMINAÇÃO PORTE 02: serviços de sistema de iluminação: - 60
metros de alumínio k30 reforçados; 06 sapatas grande; 06 slives 4 faces;
06 paus de carga; 06 talhas para elevação de 1 tonelada; 06 cintas para 1
tonelada; 100 parafusos e porcas; man power trifásico com 125 amperes
por fase estabilizados e com aterramento; 04 pró power; 01 módulo
dimmer 12 canais; 01 mesa de iluminação ma; 20 moving red beam 5r; 12
par led rgbwa com 15w; 8 cobe led de 200w; 08 amplificadores de sinal
rgb; 04 mini brutts 4 lâmpadas; 01 canhão seguidor; 02 máquinas de
fumaça; 02 ventiladores; cabeamentos para sinal e ac. - Marca: PORTAL
MIX

DI

R$ 70.848,0027,000 2.624,000029 - ILUMINAÇÃO PORTE 03 - Serviços de sistema de iluminação: - 46
metros de alumínio k30 reforçados; 12 sapatas grande; 04 slives 4 faces;
04 paus de carga; 06 talhas para elevação de 1 tonelada; 06 cintas para 1
tonelada; 100 parafusos e porcas; man power trifásico com 125 amperes
por fase estabilizados e com aterramento; 04 pró power; 02 mesas de
iluminação ma; 12 moving red beam 5r com bolha para chuva; 24 par led
rgbwa outdoor com 15w; 10 ribaltas rgbw outdoor com 15 w; 08 refletores

DI
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f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores: Un. Total dos ItensQuantidade Vl. Unitário
vapor metálico 400w; 08 amplificadores de sinal rgb; 01 canhão seguidor;
02 máquinas de fumaça; 02 ventiladores; cabeamentos para sinal e ac;
10 cabos de sinal 100 metros rgb. - Marca: PORTAL MIX

Total Fornecedor: R$1.256.400,86

R$ 1.447.096,86Total geral:
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