
 

 

ESTADO DE GOIÁS 

Prefeitura Municipal de São Simão 

 

 
PUBLICAÇÃ
O DE 
RESUMOS DE ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP Nº 110/2017 – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 079/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110/2017 
 
Órgão Gestor: Prefeitura Municipal de São Simão-GO/Fundo Municipal de 
Saúde 
 
Empresas:  
AF ESTRUTURAS E EVENTOS ERELI ME, pessoa jurídica, devidamente inscrita 

no CNPJ sob nº 23.860.396/0001-42 estabelecida na AV. DAS NAÇÕES nº 02 Bairro 

CENTRO CACHOEIRA DOURADA, vencedora dos itens abaixo relacionados: 
LOTE NOME LOTE VALOR 

1 LOTE 01  R$ 264.349,00 

 

ITEM NOME ITEM Valor 

1 Locação, transporte, montagem e desmontagem de tenda piramidal 4 água confeccionada em cano 
galvanizado ¾ 1’ lona branca anti-chamas, fechamento no fundo e laterais medindo 3,00 x 3,00 m 

R$ 0,00 

2 Locação, transporte, montagem e desmontagem de tenda piramidal 4 agua confeccionada em cano 

galvanizado ¾ 1’ lona branca anti-chamas, fechamento no fundo e laterais medindo 5,00 x 5,00 m 

R$ 0,00 

3 Locação, transporte, montagem e desmontagem de tenda piramidal 4 agua confeccionada em cano 

galvanizado ¾ 1’ lona branca anti-chamas, fechamento no fundo e laterais medindo 6,00 x 6,00 m 

R$ 0,00 

4 Locação, transporte, montagem e desmontagem de tenda piramidal 4 agua confeccionada em cano 

galvanizado ¾ 1’ lona branca anti-chamas, fechamento no fundo e laterais medindo 8,00 x 8,00 m 

R$ 0,00 

5 Locação, transporte, montagem e desmontagem de tenda piramidal 4 agua confeccionada em chapa 

dobrada 14mm com calha com pe dirito de 6 metros de altura ‘ lona branca anti-chamas, medindo 9,00 

x 9,00 m 

R$ 0,00 

6 Locação, transporte, montagem e desmontagem de tenda piramidal 4 agua confeccionada em cano 
galvanizado ¾ 1’ lona branca anti-chamas, fechamento no fundo e laterais, 4,50 m de altura de pé 

direito, medindo 10,00 x 10,00 m 

R$ 0,00 

7 Locação, transporte, montagem e desmontagem de tenda piramidal 4 agua confeccionada em chapa 
dobrada 14mm com calha com pé direito de 6 metros de altura de lona transparente anti-chamas, 

medindo 12,00 x 12,00 m 

R$ 0,00 

  R$ 0,00 

 

LOTE NOME LOTE VALOR 

4 LOTE 04 R$ 13.330,00 

 

ITEM NOME ITEM Valor 

1 Agentes de segurança não armada: Disponibilizar agentes de segurança, não armados, habilitados 

legalmente para tal atividade, para realizar patrulha diária em eventos, no horário das 21h às 4h 
devendo estar divididos em grupos, onde cada grupo deverá ter um responsável. 

R$ 0,00 

  R$ 0,00 

 

LOTE NOME LOTE VALOR 

5 LOTE 05 R$ 38.000,00 

 

ITEM NOME ITEM Valor 

1 Locação e instalação de gerador de energia: Instalação e remoção de 1(um)geradores de energia 

silenciados com potência mínima de 180 kva (cento e oitenta quilo-volt ampéres), para funcionar todos 
os dias do evento, durante 12 horas, com as seguintes especificações:silenciado (com container de 

isolamento acústico);blindagem de ruído de até 70 decibéis na distancia de 4,00m;chave de distribuição 

de força trifásica (220 volts + neutro), aterrado; Regulador automático de tensão e frequência (60 hz); 
Painel de controle completo (voltímetro, frequencímetro, amperímetro, contador de horas e demais 

mostrador do conjunto;sistema de proteção contra curto-circuito e sobre corrente; cabeamento anti-

chamas de no mínimo 50 metros que atenda a capacidade de fornecimento de correntes do grupo 
gerador;caixa intermediária c/proteção p/ acoplamento dos equipamentos extintor de incêndio, grade de 

proteção e demais equipamentos de segurança exigidos pela legislação. 

R$ 0,00 

  R$ 0,00 

 

LOTE NOME LOTE VALOR 

6 LOTE 06 R$ 25.400,00 

 

ITEM NOME ITEM Valor 
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1 Locação de sanitário(s) (banheiro(s) químico(s) convencional(is) para todos os dias do evento, 

confeccionados em polietileno de alta densidade com dimensões aproximadas de 1,15 x 1,20m e altura 
2,30m com reservatório de resíduos cuja capacidade é 225l, porta objetos, cabine, suporte para papel 

higiênico e respiro. 

R$ 0,00 

  R$ 0,00 

 

LOTE NOME LOTE VALOR 

7 LOTE 07 R$ 4.800,00 

 

ITEM NOME ITEM Valor 

1 Disciplinador: Gradil (disciplinador), medindo 1,20 m (um vírgula vinte metros) de altura por 2,35 (dois 
virgula trinta e cinco metros) de comprimento cada,  com apoio em mãos francesa fixados por grampos, 

confeccionados em tubo de 1,5” (um vírgula cinco polegadas) e chapa de 14mm (quatorze milímetros). 

Para todos os dias do evento. 

R$ 0,00 

  R$ 0,00 

 

LOTE NOME LOTE VALOR 

8 LOTE 08 R$ 187.600,00 

 

ITEM NOME ITEM Valor 

1 Serviço de tomadas de imagens deverão ser realizadas com filmadoras de tecnologia digital de alta 
definição formato xdcam , padrão  full HD (1920x1080) ou superior para ser utilizada inclusive para 

mídias televisivas e mídias sociais , sendo que todas as imagens editadas ou brutas,   serão de livre 

utilização da ADMINISTRAÇÃO CAPTAÇÃO IMAGENS\ HORA TRABALHADA (só Filmagem) 

R$ 0,00 

2 Serviço de tomadas de imagens com serviço de reportagem (jornalista qualificado) SERVIÇO DE 

REPORTAGEM ACOMPANHAMENTO \ HORA    

R$ 0,00 

3 Serviço de locução conf. Carta de profissionais\minuto R$ 0,00 

4 Serviço de Transmissão simultânea – O número de equipamentos a serem utilizados deverá ser adequado 
à necessidade do evento (utilização de uma ou duas câmeras;( utilização de mesa de edição para 

transmissão simultânea (Até  3 profissionais) A empresa deverá possuir:  Mesa de corte (switcher de 

vídeo), para o caso de filmagem em eventos com vídeo conferência, a fim de que, conectando todas as 
câmeras, possa ser selecionada a imagem que irá ao ar, com efeitos de transição; SERVIÇO DE 

TRANSMISSÃO POR EVENTO \ DIA 

R$ 0,00 

5 trabalho de edição, tanto de matéria jornalística quanto de vídeo institucional, promocional,  mídia 
social, Ou VT para Propaganda em TV  atendendo a  roteiro previamente  elaborado  para o respectivo  

trabalho que consistirá na seleção de imagens, elaboração e inserção de vinhetas gráficas,  inserção de 

caracteres para identificação de pessoas, inserção de abertura e encerramento, inserção de efeitos de 
transição, menu interativo e demais elementos que facilitem a identificação do evento, e deverão ser 

entregues de acordo com a demanda estabelecida e de acordo com o pedido. 

R$ 0,00 

6 Serviço de edição de vinheta gráfica 2 d ou 3d\ 10 segundos R$ 0,00 

7 Serviço de edição de vídeo \ por peça de até 1 minuto R$ 0,00 

8 Serviço de edição de institucionais \por minuto R$ 0,00 

  R$ 0,00 

 

LOTE NOME LOTE VALOR 

9 LOTE 09 R$ 50.700,00 

 

 

TOTAL DO FORNECEDOR R$ 584.179,00 

 

LEANDRO BORGES MORTATE EIRELI ME, pessoa jurídica, devidamente 

inscrita no CNPJ sob nº 28.694.353/0001-58 estabelecida na RUA 54QD. 99, LT. 02-B 

Bairro VILA BELA SÃO SIMAO, vencedora dos itens abaixo relacionados: 
LOTE NOME LOTE VALOR 

2 LOTE 02  R$ 192.265,00 

 

ITEM NOME ITEM Valor 

1 Locação, transporte, montagem e desmontagem de  palco:  (um) palco em treliças q30 medindo  6,30 x 

4.40m 4 águas , 01 piso com 1 metros de altura confeccionado em perfil de ferro na chapa 14mm e madeira 

compensado naval de 18mm, e a medida do piso ao teto 5 metros, 1 área de serviço medindo 3 x 3m, 01 
camarim de tenda medindo 5x5 com os quatros fechamentos laterais , house mix, escada de acesso. 

R$ 0,00 

2 Locação, transporte, montagem e desmontagem de  palco:  1(um) palco em treliças q30 medindo  8 x 6.60m 

4 águas , 01 piso com 1 metros de altura confeccionado em perfil de ferro na chapa 14mm e madeira 
compensado naval de 18mm, e a medida do piso ao teto 5 metros, 1 área de serviço medindo 3 x 3m, 01 

camarim de tenda medindo 5x5 com os quatros fechamentos laterais , hause mix, escada de acesso. 

R$ 0,00 

3 Locação, transporte, montagem, e desmontagem, de serviços de piso elevado, nas dimensões de 10,00m de 

frente x 6,60m de profundidade, em estrutura metálica com compensado de 20mm, altura do solo de no 
mínimo 1m e no máximo de até 1,50m 

R$ 0,00 

  R$ 0,00 
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LOTE NOME LOTE VALOR 

3 LOTE 03 R$ 345.000,00 

 

ITEM NOME ITEM Valor 

1 Locação, transporte, montagem de sistema de sonorização compreendendo: P.A. 1 x 1,  02 caixas média alta,  

fixadas em pedestal de sustentação, 2 microfones, 02 mesa de som 16 canais. 

R$ 0,00 

2 Locação, transporte, montagem de sistema de sonorização compreendendo: P.A. 4 x 4, banda ao vivo 
(teclado, guitarra, bateria, baixo, percussão e voz), 04 caixas média alta, 04 caixas subgraves, 06 

amplificadores eq. Efeito compressor e gate, sode, monitores, 12 microfones, 02 mesa de som 16 canais. 

R$ 0,00 

3 Locação, transporte, montagem de sistema de sonorização compreendendo: p.a. 8 x 8, banda ao vivo 

(teclado, guitarra, bateria, baixo, percussão e voz), 04 caixas média alta, 04 caixas subgraves, 06 
amplificadores eq. Efeito compressor e gate, sode, monitores, 12 microfones, 02 mesa de som 48 canais. 

R$ 0,00 

4 Iluminação 1 : locação, transporte, montagem, e desmontagem, de serviços de iluminação:  24 refletores com 

lâmpadas par foco2, 36 refletores acl, 12 moving bean 200, 02 mesa digital dmx, 20 refletores par 64 led de 
10 watts, 04 mini bruts com 06 lâmpadas dwe, 02 máquinas fumaça 3.000 watts dmx, 01 rack dimer com 48 

canais digital, 01 menpower de 4000 watts, 70m. De treliça q30 de alumínio. 

R$ 0,00 

5 Iluminação 2 : locação, transporte, montagem, e desmontagem, de serviços de iluminação: 02 canhões 

seguidores com 1200 watts, p/ uso externo. 12 refletores com lâmpadas par foco 5.12 refletores com 
lâmpadas par foco 1.16 refletores ACL. 08 strobos atomic 3000. 01 cosole digital DMX.12 elipsoidais de 750 

Watts com Iris.12 muving beam 200.08 talhas de 02 toneladas.18 refletores par 64 led de 10 watts.06 mini 

bruts com 06 lâmpadas cada DWE.02 máquinas de fumaça 3.000 watts DMX. 01 rack dimer com 48 canais 
digitais. 01 men power de 4000 watts.76 m (setenta e seis) de treliça (Q50) em alumínio.48 m (quarenta e 

oito) de treliça (Q30) em alumínio.O som deverá atender os riders de eventuais bandas contratadas pela 

administração 

R$ 0,00 

6 Locação, transporte, montagem de sistema de sonorização compreendendo: P.A. 6 x 6, banda ao vivo 

(teclado, guitarra, bateria, baixo, percussão e voz), 04 caixas média alta, 04 caixas subgraves, 06 

amplificadores eq. Efeito compressor e gate, sode, monitores, 12 microfones, 02 mesa de som 48 canais. 

R$ 0,00 

7 Locação, montagem, desmontagem de sonorização compreendendo: P.A 15x12 sendo: 02 torres de PA de 15 

x 12 ( Electro voice, DAS, LS Áudio, JBL ou vertec).02 mixers digitais com no mínimo 48 canais, com 20 

vias de monitor, entradas XLR balanceadas com cabos necessários para seu funcionamento.02 processadores 
digitais, de no mínimo 03 vias estéreos;02 equalizadores gráficos estéreos de 31 x 31;13 amplificadores de 

potência com no mínimo 04 de 600 watts  drives, 04 de 3.000 watts p/ auto falantes de 12 polegadas e 05 de 

5.000 watts p/ os sub de 18 polegadas.04 amplificadores de potencias de 2.000 watts para monitores.30 
microfones com cabos (ou sem fio conf. Necessidade) e pedestais específicos para instrumentos, percussão, 

bateria, voz, sopro e metais.02 cubos de guitarras. 02 cubos para baixo.02 baterias completas, sem caixa e 

pratos.20 direct box ativo ou passivo.01 cd player (DVD) ou notebook.30 caixas de som com 02 vias, com 02 
titânios e 02 alto falantes de 10 polegadas, com cabos necessários para seu funcionamento por caixa.24 

caixas de subwoofer de no mínimo 1.600 watts de potência; RMS cada, com cabos necessários para seu 

funcionamento.12 caixas tipo spot para monitor de palco, com 02 vias, mínimo de 500 watts RMS cada.02 
caixas p/ grave side drums modelo SB 850.08 caixas p/ grave modelo SB 850 p/ side ou similar.08 caixas p/ 

médio grave modelo KF 853 ou KF 850 ou similar p /side.01 multicabo, 48 vias e splitado.OBS.:O som 

deverá atender os riders de eventuais bandas contratadas pela administração 

R$ 0,00 

  R$ 0,00 

 

TOTAL DO FORNECEDOR R$ 537.265,00 

 

TOTAL DO CERTAME R$ 1.121.444,00 
 

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para 

locação de estruturas diversas, materiais, equipamentos de sonorização, e mão de 

obra especializada para atender aos diversos eventos promovidos e/ou apoiados 

pelas Secretarias que compõem a Administração Pública do Município de São 

Simão-GO, referente aos itens dos lote 01 ao lote 09 que compõem o pregão 
em epígrafe, no valor total de R$ 1.121.444,00 (um milhão, cento e vinte e um 
mil, quatrocentos  quarenta e quatro reais ). 
 
Validade: 12 meses, de 24/10/2017 a 24/10/2018 
 
 

Glenea de Brito Costa 
Diretora de Licitação 

 


