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MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022

PROCESSO LICITATÓRIO 10602124-B/2021

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Fornecedor : BRASHOW PROMOCOES E EVENTOS LTDA - 03.665.540/0001-82

Item Quant. Un Descrição Marca Modelo
Unitário

Adjudicado
Total

Adjudicado
Unitário
Orçado

Total
Orçado

Econ.
% Econ. R$

1 10,00 DIÁRIA PALCO ABERTO 1. Palco sem cobertura
medindo 18 x 16 x 18m de frente com
16m de fundo, pé direito de 4,40m, duas
(02) escadas de acesso(entrada e saída),
piso de compensado naval com 15mm de
espessura e fixados em tubos e perfis
metálicos sem a utilização de pregos.
Corrimão nas laterais.

SERVIÇO SERVIÇO R$ 5.500,00 R$ 55.000,00 R$
6.233,33

R$ 62.333,30 11,76% R$ 733,33

2 15,00 DIÁRIA PALCO GRANDE: Especificação: 16
metros de frente por 14 metros de fundo,
pe direito de 4,40 metros, 2 colunas de
1,20 x 1,20, cobertura de lona.

SERVIÇO SERVIÇO R$ 5.800,00 R$ 87.000,00 R$
7.433,33

R$
111.499,95

21,97% R$
1.633,33

3 15,00 DIÁRIA PALCO COBERTO 1: Medindo 10mx8m,
com 10 metros de frente 8 metros de
fundo, pé direito de 4,40 metros, 2
colunas torres de P.A Fly de 1,20 x 1,20,
a estrutura em ferro. Teto de lona anti-
chamas, escada de acesso, saída frontal,
piso de compensado naval com 15 mm
de espessura estruturados e fixados em
tubos e perfis metálicos sem a utilização
de pregos, fechamento lateral e cobertura
de lona, incluindo house mix de no
mínimo 4m x 4m.

SERVIÇO SERVIÇO R$ 4.800,00 R$ 72.000,00 R$
4.866,67

R$ 73.000,05 1,37% R$ 66,67

4 30,00 DIÁRIA PALCO COBERTO 2: Medindo mx8m,
com 6 metros de frente 6 metros de
fundo, pé direito de 4,40 metros, 2
colunas torres de P.A Fly de 1,20x 1,20, a
estrutura em ferro. Teto de lona anti-
chamas, escada de acesso, saída frontal,
piso de compensado naval com 15 mm
de espessura estruturados e fixados em
tubos e perfis metálicos sem a utilização
de pregos, fechamento lateral e cobertura
de lona, incluindo house mix de no
mínimo 4m x 4m.

SERVIÇO SERVIÇO R$ 1.850,00 R$ 55.500,00 R$
1.900,00

R$ 57.000,00 2,63% R$ 50,00

5 200,00 DIÁRIA BANHEIRO QUÍMICO: Banheiro Químico
individual portátil, com montagem,
manutenção diária e desmontagem em
polietileno ou material similar, com teto,
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.

SERVIÇO SERVIÇO R$ 300,00 R$ 60.000,00 R$ 326,67 R$ 65.334,00 8,16% R$ 26,67

O  PREGOEIRO  do  MUNICÍPIO  DE  AUGUSTO  CORRÊA/PA  comunica  aos  interessados  e  participantes  do  PREGÃO
ELETRÔNICO 009/2022 referente à Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada em locação e montagem de estrutura, sonorização
P.A e iluminação, provenientes de eventos festivos anuais realizados no Município de Augusto Corrêa, a fim de atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação,
que ADJUDICA nos termos do Inciso IX do Art. 17 do Decreto nº 10.024/2019, o objeto do certame a empresa:
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Item Quant. Un Descrição Marca Modelo
Unitário

Adjudicado
Total

Adjudicado
Unitário
Orçado

Total
Orçado

Econ.
% Econ. R$

6 30,00 DIÁRIA BANHEIRO QUIMICO PARA
PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS.
Locação de banheiro químico individual
portátil, para deficientes físicos usuários
de cadeiras de rodas, com montagem,
manutenção diária e desmontagem em
polietileno ou material similar com teto
translúcido, dimensões padrões, que
permitam a movimentação de cadeiras de
rodas do usuário no interior do banheiro,
composto de todos os equipamentos e
acessório de segurança que atendam as
exigências previstas em normas técnicas
aprovadas pelos órgãos oficiais
competentes.

SERVIÇO SERVIÇO R$ 440,00 R$ 13.200,00 R$ 473,33 R$ 14.199,90 7,04% R$ 33,33

7 600,00 UNID CERCA MODULAR DE ISOLAMENTO/
GUARDA CORPO. Em estrutura tubular
metálica GALVANIZADA modulada nas
demissões de 3,00 metros de
comprimento por 1,20 metro de altura,
executadas com tubos galvanizados de
diâmetros 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 o publico as divisões
internas de fechamento das cercas
poderão ser em tubos ou barras
metálicas, não podendo proporcionar
espaçamento maior que 10 centímetros
entre eles de modo a não causar
acidentes com crianças. As ligações entre
cercas deverão ser um sistema de
encaixa que garanta a continuidade e
estabilidade da linha, permitindo a
transferência e distribuição de cargas
entre elas.

SERVIÇO SERVIÇO R$ 40,00 R$ 24.000,00 R$ 51,67 R$ 31.002,00 22,59% R$ 11,67

8 100,00 UNID PLACA DE FECHAMENTO PLACA DE
METAL GALVANIZADO. Medindo 2m x
2,20m utilizada para fechar áreas para
eventos.

SERVIÇO SERVIÇO R$ 40,00 R$ 4.000,00 R$ 46,67 R$ 4.667,00 14,29% R$ 6,67

9 100,00 DIÁRIA COBERTURA EM TENDA VINILICA 1.
Cobertura de 6mx6m em vinilica sobre
tenda em estrutura tubular metálica
galvanizada, devendo a lona ter
gramatura mínima de 700g/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 ½ polegadas
(48,30 mm) contraventados em tubos
metálicos, devidamente estaiados no solo
ou em outra estrutura de apoio através de
cabos de aço.

SERVIÇO SERVIÇO R$ 670,00 R$ 67.000,00 R$
1.033,33

R$
103.333,00

35,16% R$ 363,33

10 50,00 DIÁRIA COBERTURA EM TENDA VINILICA 2.
Cobertura de 10M x 10m em lona vinilica
sobre tenda em estrutura tubular metálica
galvanizada, devendo a lona ter
gramatura mínima de 700g/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 ½ polegadas (48,30 mm)
contraventados em tubos metálicos
devidamente entaiados no solo ou em
outra estrutura de apoio, através de
cabos de aço.

SERVIÇO SERVIÇO R$ 990,00 R$ 49.500,00 R$
2.000,00

R$
100.000,00

50,50% R$
1.010,00
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Item Quant. Un Descrição Marca Modelo
Unitário

Adjudicado
Total

Adjudicado
Unitário
Orçado

Total
Orçado

Econ.
% Econ. R$

11 100,00 DIÁRIA COBERTURA EM TENDA VINILICA 3.
Cobertura de 4m x 4m em lona vinilica
sobre tenda em estrutura tubular metálica
galvanizada, devendo a lona ter
gramatura mínima de 700g/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 ½ polegadas (48,30
mm) contraventados em tubos metálicos
devidamente entaiados no solo ou em
outra estrutura de apoio, através de
cabos de aço.

SERVIÇO SERVIÇO R$ 460,00 R$ 46.000,00 R$ 933,33 R$ 93.333,00 50,71% R$ 473,33

12 20,00 DIÁRIA GERADOR DE ENERGIA DE 180 KVA.
Silenciado com container de isolamento
acústico, blindagem de ruído de até 70
decibéis na distancia de 4 metros, chave
de distribuição de força trifásica 220 volts
+ Neutro, sendo todo o sistema
devidamente aterrado, com regulador
automático de tensão e frequência
(60Hz), painel de controle fácil
visualização dos comandos, sistema de
proteção contra curto circuito e sobre
corrente, cabeamento anti- chamas de no
mínimo 50 metros que atenda a
capacidade de fornecimento de corrente
do grupo gerador, sendo que os cabos
deverão estar em bom estado de
conservação, em emendas e dentro das
normas da ABNT; extintor de incêndio,
grades de proteção e demais
equipamentos de segurança exigidos pela
legislação.

SERVIÇO SERVIÇO R$ 2.800,00 R$ 56.000,00 R$
2.933,33

R$ 58.666,60 4,55% R$ 133,33

13 20,00 DIÁRIA GERADOR DE ENERGIA DE 250 KVA.
Silenciado com container de isolamento
acústico, blindagem de ruído de ate 70
decibéis na distância de 4 metros, chave
de distribuição de força trifásica 220 volts
+ neutro, sendo todo o sistema
devidamente aterrado, com regulador
automático de tensão e freqüência (60
hz), painel de controle com fácil
visualização dos comandos, sistema de
proteção contra curto circuito e sobre
corrente, cabeamento anti- chamas de no
mínimo 50 metros que atenda a
capacidade de fornecimento de corrente
do grupo gerador, sendo que os cabos
deverão estar em bom estado de
conservação, sem emendas e dentro das
normas da ABNT; extintor de incêndio
grades de proteção e demais
equipamentos de segurança e exigidos
pela legislação.

SERVIÇO SERVIÇO R$ 3.200,00 R$ 64.000,00 R$
3.233,33

R$ 64.666,60 1,03% R$ 33,33

14 20,00 DIÁRIA CAMAROTE. Camarote medindo 2 x 3
metros, piso cm compensado de 15 mm,
em estrutura metálica em tubos
galvanizado, parede 2 mm, cobertura em
lona antichama.

SERVIÇO SERVIÇO R$ 780,00 R$ 15.600,00 R$ 800,00 R$ 16.000,00 2,50% R$ 20,00

15 30,00 DIÁRIA SISTEMA DE SOM PEQUENO PORTE 1.
Com 01 Mesa analógica de som com 16
canais com 1 auxiliar, no mínimo;01
sistema PA (full range) com 02 caixas (15
+ driver),01 Amplificação para o sistema
caso as caixas e retornos não possuírem
a mesma,04 microfones,04 pedestais,04
direct boxes,01 cd player,01 mic sem fio
UHF,01 Sistema de AC ATERRADO.
Cabeamento necessário para interligação
de todo o sistema.

SERVIÇO SERVIÇO R$ 1.450,00 R$ 43.500,00 R$
1.566,67

R$ 47.000,10 7,45% R$ 116,67
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Item Quant. Un Descrição Marca Modelo
Unitário

Adjudicado
Total

Adjudicado
Unitário
Orçado

Total
Orçado

Econ.
% Econ. R$

16 33,00 DIÁRIA SISTEMA DE SOM PEQUENO PORTE 2.
Com 01 Mesa analógica de som com 24
canais com 2 auxiliar, no mínimo;01
sistema PA (full range) com 02 caixas (15
+ driver) mais 02 caixas (15+ driver) mais
02 caixas sub Graves,02 Amplificação
para o sistema caso as caixas e retornos
não possuírem a mesma,06
microfones,06 pedestais,01 Kit de
microfones para bateria,04 direct
boxes,01 cd player,01 mic sem fio UHF,01
Sistema de AC ATERRADO. Cabeamento
necessário para interligação de todo o
sistema (microfones, instrumentos,
potencias, caixas, insert, energias e etc).

SERVIÇO SERVIÇO R$ 1.850,00 R$ 61.050,00 R$
1.966,67

R$ 64.900,11 5,93% R$ 116,67

17 20,00 DIÁRIA SISTEMA DE SOM MÉDIO PORTE. Com
Mesa Digital de 32 canais (M7LC, LS9,
DIGI, Sound, Graft SI) Sistema LINE
ARRAY importado (D.A.S, K ARRAY,
Electro Voyce., (VERTEC OU EAW)
mínimo de 06 caixas por lad,
SUBGRAVES (mínimo de 06 caixas por
lado) Sistema de SIDE estéreo com dois
Subs e duas caixas LINE ARRAY ATIVAS
por lado,01 Multicabo de 48 vias,01
processador digital de caixas DBS ou
BSS,01 Aparelho de CD,01 Aparelho para
gravação,04 processadores de efeitos,08
canais de gate,08 canais de
compressor,01 equalizador stereo 31
bandas; para insert. Material de Palco
médio porte,01 mesa digital de 32 canais
(M&LC, LS9,DIGI, Sound Graft SI) com
24 auxiliares,12 equalizadores estéreos
de 31 bandas,02 processador de
efeitos,04 canais de gate,04 canais de
compressor,01 processador digital de
caixas (DBS ou BSS),02 Amplificadores
de guitarra ( no mínimo JAZZ CHORUS
ou Meteoro vector - Caixa e Cabeçote),01
Amplificador Importado de baixo (mínimo
da marca HARTKE System ou AMPEG -
Caixas Originais. Sistema de monitores
de retorno (D.A.S, SM 400 ou
ATTACK),03 Microfones sem fio SHURE
SM 58 BETA,10 Microfones SHURE SM
58,02 Kit de Microfones para baterias
(SHURE PG, SHURE BETA ou AKG),10
direct - boxes,28 pedestais,08 clamps,01
sistema de AC aterrado,01 sistema de
intercomunicação entre PA e Palco,
cabeamento necessário para interligação
de todo o sistema (microfones,
instrumentos, potencias, caixas, insert,
energia e etc.).

SERVIÇO SERVIÇO R$ 4.500,00 R$ 90.000,00 R$
4.600,00

R$ 92.000,00 2,17% R$ 100,00
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Item Quant. Un Descrição Marca Modelo
Unitário

Adjudicado
Total

Adjudicado
Unitário
Orçado

Total
Orçado

Econ.
% Econ. R$

18 20,00 DIÁRIA SISTEMA DE SOM GRANDE PORTE.
Material de PA grande porte, 01 mesa
digital de 48 canais (M7LC, LS9, DIGI),02
multicabos de 48 vias sendo 1 de 56 vias
e outro de 48 vias,01 processador digital
de caixas DBS ou BSS,01 Sistema de
som LINE ARRAY importado (D.A.S, K
ARRAY, Eletro Voyce, VERTEC ou EAW)
mínimo de 06 caixas por lado,
SUBGRAVES (mínimo de 06 caixas por
lado),02 aparelhos de CD,01 Aparelho de
gravação, 04 processadores de efeitos,12
canais de gate,12 canais de
compressor,01 equalizador stereo 31
bandas, para insert Material de Palco
Grande Porte,01 mesa digital de 32
canais sendo 1 com 24 auxiliares,20
equalizadores estéreo de 31 bandas,04
processador de efeitos,04 canais de
gate,04 canais de compressor,01
processadores de efeitos 12 canais de
gate,12 canais de compressor,01
equalizador stereo 31 bandas; para insert.
Material de Palco grande porte,01 mesa
digital de 32 canais sendo 1 com 24
auxiliares e outras com 16 auxiliares,20
equalizadores estéreos de 31 bandas 04
processador de efeitos,04 canais de
gate,04 canais de compressor,01
processador digital de caixas (DBS ou
BSS),01side fill estéreo processado,01
drum fill,01sistema de monitores de
retorno (D.A.S, SM 400 OU ATTACK,08
fones de ouvido com seus
amplificadores,01 amplificador importado
de baixo (mínimo da marca HARTKE
System ou AMPEG - caixas Originais),02
Amplificadores de guitarra (no mínimo
JAZZ CHORUS ou Meteoro Vector -
Caixa e Cabeçote),04 Microfones sem fio
SHURE SM 58 BETA,16 microfones SM
58,10 microfones condensadores SM
81,02 kit de microfones para bateria
(SHURE PG,SHURE BETA OU AKG),12
direct-boxes,60 pedestais,10 clamps,01
sistema de AC aterrado,20 cabos Y para
microfones,08 multicabos subsnake de 12
vias com multipino 01 sistema de front fill
com 08 caixas (full range),01 Sistema de
intercomunicações entre PA e
Palco.Cabeamento necessário para
inteligação de todo o sistema (microfones,
instrumentos, potencias, caixas, insert,
energias etc).

SERVIÇO SERVIÇO R$ 8.500,00 R$ 170.000,00 R$
8.933,33

R$
178.666,60

4,85% R$ 433,33

19 40,00 DIÁRIA SISTEMA DE LUZ - PEQUENO PORTE.
08 Canhões de 1000 watts com lâmpada
PAR 64 (foco 1 e foco 5) e gelatinas
coloridas conforme o espetáculo (se
necessário o mesmo montado em varas
de 4),01 rack de luz com 24kw no mínimo
(preferência digital com sinal dmx) 01
mesa de luz com multicabo para ligar a
mesma no rack (preferência mesa digital
com sinal dmx),01 ac do rack com 50mts
no mínimo,01 Maquina de fumaça,
Extensões, cabos e conectores para
ligação do mesmo.

SERVIÇO SERVIÇO R$ 1.100,00 R$ 44.000,00 R$
1.166,67

R$ 46.666,80 5,71% R$ 66,67

20 30,00 DIÁRIA SISTEMA DE LUZ - MÉDIO PORTE. 24
canhões de 1000 watts com lâmpada
PAR 64 (foco 1 e foco 5) e gelatinas
coloridas conforme o espetáculo (se
necessário o mesmo montado em varas
de 4 ou 6 refletores),08 refletores PAR
LED 3 watts,01 rack de luz a AVOLITE
OU PILOT 2000,01 ac do Rack com 50
mts no mínimo,06 Moving Hea 575 (NEO,
ACME, SGM) 01 maquina de fumaça.
Extensões cabos e conectores para
ligação do mesmo 50 metros de estrutura
de alumínio Q30.

SERVIÇO SERVIÇO R$ 2.300,00 R$ 69.000,00 R$
2.566,67

R$ 77.000,10 10,39% R$ 266,67
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Item Quant. Un Descrição Marca Modelo
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Adjudicado
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Orçado
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% Econ. R$

21 22,00 DIÁRIA SISTEMA DE LUZ - GRANDE PORTE.
48 canhões de 1000 watts com lâmpada
PAR 64 (foco 1 e foco 5) e gelatinas
coloridas conforme o espetáculo (se
necessário o mesmo montado em varas
de 4 ou 6 refletores),12 refletores PAR
LED 3 watts, 02 rack de Luz com 48 kw
no mímino digital dm. (ou 2 de 24 kw), 01
módulo de disjuntores padrão, rack com
12 canais, 01 mesa de luz digital dmx
avolite pearl ou similar 512 canais no
mínimo,01 ac do rack com 50 mts no
mínimo,12 moving head 575 (NEO,
ACME, SGM),02 maquinas de fumaça
dmx com ventilador,01 spliter de 04
canais no mínimo,01 strobo de 3000w,12
refletores acl ou loco light,01 canhão
seguidor hmi 1200w. Extensões cabos e
conectores para ligação do mesmo 50
metros de estrutura de alumínio Q30.

SERVIÇO SERVIÇO R$ 5.000,00 R$ 110.000,00 R$
5.166,67

R$
113.666,74

3,23% R$ 166,67

22 40,00 DIÁRIA CARRO DE SOM - TIPO TRIO
ELÉTRICO. Caminhão de 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.

SERVIÇO SERVIÇO R$ 3.900,00 R$ 156.000,00 R$
4.000,00

R$
160.000,00

2,50% R$ 100,00

23 20,00 DIÁRIA PRATICÁVEIS MODULADOS
PANTOGRÁFICOS. Em estrutural de
alumínio com pisos em compensado
naval com 15 mm de espessura,
modulados nas dimensões 2m x 1m, com
altura regulável através de sistema de
ajuste pantográfico variável de 0,2 a 1m.
Os praticáveis deverão ter sistema de
atracação de modo a que os módulos
formem uma estrutura única e segura.

SERVIÇO SERVIÇO R$ 500,00 R$ 10.000,00 R$ 516,67 R$ 10.333,40 3,23% R$ 16,67

24 10,00 DIÁRIA CAMARIN BASICO 1 DE 4M X 4M.
Executado sobre pisos em compensado
naval de 15 mm de espessura
estruturados e fixados em tubos e perfis
metálicos sem a utilização de pregos. A
estrutura devera ser em alumínio pelo
sistema octanorm ou similar, com paredes
de vedação vinilica sobre tenda em
estrutura tubular metálica galvanizada,
devendo a mona ter gramatura mínima de
700g/m2 e filtro solar.

SERVIÇO SERVIÇO R$ 2.000,00 R$ 20.000,00 R$
2.066,67

R$ 20.666,70 3,23% R$ 66,67

25 150,00 METRO ARQUIBANCADA. metros seis lances,
acento com acabamento, estrutura,
metálica tubular, sem cobertura de toldos,
duas escadas de acesso com largura
mínima de 2 m e 20 cm, corrimão, com
fechamento total ou longarinas com
espaçamento Máximo de 15 cm.

SERVIÇO SERVIÇO R$ 460,00 R$ 69.000,00 R$ 600,00 R$ 90.000,00 23,33% R$ 140,00

Subtotal
Adjudicado:

R$
1.511.350,00

Subtotal
Orçado: R$

1.755.935,95

13,93% 244.585,95

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado Total Orçado Economia % Economia R$

R$ 1.511.350,00 R$ 1.755.935,95 13,93% 244.585,95

Augusto Corrêa - Pará, 08 de Fevereiro de 2022 

JOSÉ GEISON RIBEIRO SILVA 
PREGOEIRO 
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