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Ofício nº 547/2022 – GP/PMCP                
  Cachoeira do Piriá/PA, 23 de Agosto de 2022. 

 
 
Do: Gabinete do Prefeito Municipal de Cachoeira do Piriá. 
Ao: Ilmo Sr. José Jailton Ferreira Santos 
Secretário Municipal de Administração do Município de Zé Doca -MA. 
 
Assunto: Adesão à Ata de Registro de Preço, oriundo do Pregão Eletrônico SRP N° 006/2022 
 

Senhor Secretário, 

       Honrado em cumprimenta - lá, dirijo-me a Vossa Excelência, com fundamento no artigo 22 do Decreto 
Federal nº 7.892/2013, para solicitar a anuência da Prefeitura Municipal de Zé Doca – MA, órgão 
gerenciador, para a Adesão à Ata de Registro de Preços nº 001.008/2022 e 005.008/2022, oriundo do 
Pregão Eletrônico SRP N° 006/2022, eis que esta possibilitará o atendimento das necessidades do 
município de Cachoeira do Piriá visando contratação de empresas especializadas em prestação de 
serviços para locação de estruturas diversas, materiais, equipamentos e mão de obra especializada, de 
bandas e danças folclóricas para apresentação de shows artísticos para atender aos diversos eventos no 
Município. Para tanto, informo que o deferimento da presente adesão seria de acordo com as 
especificações e quantidades abaixo: 

BANHEIROS QUÍMICOS 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNID QTDE 
VALOR 

UNITÁRIO  
VALOR 
TOTAL  

1 

BANHEIROS QUIMICOS - Locação de banheiros químicos  individual,  
portátil,  com  montagem, manutenção diária e desmontagem, em 
polietileno ou material  similar,  com teto translúcido,  dimensões 
mínimas de 1,16m de frente x 1,22m de fundo x 2,10 de altura, 
composto de caixa de dejeto, porta papel higiênico, fechamento com 
identificação de ocupado,  para  público  em geral.   

UNID/DIÁRIA 150 179,99 26.998,50 

SUB-TOTAL 26.998,50 

  

INFRAESTRUTURA I 

3 

PALCO GRANDE PORTE - Locação de Palco em estrutura de alumínio 
coberto, medindo 16m de e frente por 14m de fundo de área coberta 
de boca, com 2m de altura do chão ao piso e pé direito com 6m, 
estrutura para PA LINE em alumínio Q30 de 2m de largura por 8m 
de altura, piso em estrutura metálica revestido em compensado de 
15mm acarpetado, na cor grafite ou preto, escada, com fechamento 
completo em torno do palco em Painel de 3x2 estrutura em metalon, 
revestido em madeira, será exigido ART deste item. 

UNID/DIÁRIA 1 6299,99 6299,99 

4 

PALCO GRANDE PORTE - Locação de Palco em estrutura de alumínio 
coberto, medindo 14m de frente por 10m de fundo de área coberta 
de boca, com 2m de altura do chão ao piso e pé direito com 6 metros, 
estrutura para PA LINE em alumínio Q30 de 2m de largura por 8m 
de altura, piso em estrutura metálica revestido em compensado de 
15mm em carpetado, na cor grafite ou preto, escada, com 
fechamento completo em tomo do palco em Painel de 3x2 estrutura 
em metalon, revestido em madeira, será exigido ART deste item. 

UNID/DIÁRIA 1 4190,00 4190,00 
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5 

PALCO MÉDIO PORTE - Locação de Palco em estrutura de alumínio 
coberto, medindo 12m de frente por 8m de fundo de área coberta de 
boca, com 2m de altura do chão ao piso e pé direito com 6m, 
estrutura para PA LINE em alumínio Q30 de 2m de largura por 8m 
de altura, piso em estrutura metálica revestido em compensado de 
15mm acarpetado, na cor grafite ou preta, escada, com fechamento 
completo em tomo do palco em Painel de 3x2 estrutura em metalon, 
revestido em madeira. 

UNID/DIÁRIA 2 3398,99 6797,98 

6 

PALCO PEQUENO PORTE - Locação de Palco em  estrutura de 
alumínio coberto, medindo 10m de frente por 8m de fundo de área 
coberta de boca, com 2m de altura do chão ao piso e pé direito com 
6m, estrutura para PA LINE em alumínio Q30 de 2m de largura por 
8m de altura, piso em estrutura metálica revestido em compensado 
de 15mm acarpetado,  na  cor  grafite ou preto,  escada,  com 
fechamento completo em tomo do palco em Painel de 3x2 estrutura 
em metalom, revestido em madeira.  

UNID/DIÁRIA 3      3.758,89     11.276,67  

8 

PALCO MINE PORTE - Locação de Palco em  estrutura de alumínio ou 
ferro galvanizado coberto, medindo 6m de frente por 6m de fundo 
de área coberta de boca, estrutura para PA LINE em alumínio ou 
ferro galvanizado de 2m de largura por 6m de altura, piso em 
estrutura metálica, revestido em compensado de 15mm acarpetado, 
na cor grafite ou preto, escada, com fechamento completo em torno 
do palco em Painel e metalon, revestido em madeira.  

UNID/DIÁRIA 5      2.310,00     11.550,00  

10 
TABLADO  - locação de tablado medindo 2m de frente por 2m de 
fundos, com 1m de altura, em estrutura de ferro galvanizado e folhas 
de compensado de 15mm com fechamento nas laterais. 

UNID/DIÁRIA 1000         125,00  
 
125.000,00  

13 

CAMARIM TIPO 2 - Locação de camarim montado em alumínio e 
ortonome, com 3m de frente por 3m de fundos coberto com toldo de 
5m de frente por 5m de fundo, montado em estrutura tubular, 
coberto em lona tipo  nightday,  piso  revestido  em  carpete  cinza ou 
preto, climatizado. 

UNID/DIÁRIA 2      2.100,00       4.200,00  

15 
DISCIPLINADORES  -  Locação  de disciplinadores em estrutura 
metálica galvanizada tipo cano ou metalon, com 2m de cumprimento 
por 1m de altura. 

UNID/DIÁRIA 600           15,00       9.000,00  

18 
TENDA  -  locação  com  montagem  e  desmontagem de barraca 
medindo 9X6 montada em feno  galvanizado  e  lona  Nigth&Day  
branca.  

UNID/DIÁRIA 35         836,00     29.260,00  

20 
TENDA  -  locação  com  montagem  e  desmontagem de barraca 
medindo 10X10 montada em feno  galvanizado  e  lona  Nigth&Day  
branca.  

UNID/DIÁRIA 40         950,00     38.000,00  

23 Ornamentação para eventos grande Und 1    19.800,00     19.800,00  

24 Ornamentação para eventos pequeno Und 10      4.450,00     44.500,00  

SUB-TOTAL                        292.586,67  

  

 INFRAESTRUTURA II 
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27 

SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE - Locação e sistema de som de 
grande porte com 1 mesa de som digital de mínimo 48 canais, 24 
caixas acústicas subgraves, 16 caixas acústicas médio (tipo line = 2 x 
8), 04 Amplificadores 5000 RMS, 04 amplificadores 3200 RMS, 04 
amplificadores 1200 RMS, 02 processadores de frequência. 02 torres 
de 08 metros (cada) para sistema line. 02 talhas 1,5 ton. de 07 
metros (cada) para sistema fly, 01 cabo de 70 m com 48 vias de 
canais (INPUT), 01 Main Power 10.000 watts para 110 V, 02 sider. 
duplo estéreo. 01 console digital mínimo de 48 canais, 01 
processador de frequência. mínimo de 04 monitores 800 watts 
passivo, 02 monitores 1000 watts, 06 canais de ear fone com 06 
fones porta pro. 01 cubo de guitarra de 200w, 01 cabeçote para 
contrabaixo de 2000W, 02 microfones sem fio, 01 kit microfone para 
bateria tipo super lux (09 microfones), 01 kit microfone para sopro 
(03 microfones ), 22 microfones, 02 monitores de comunicação P.A / 
monitor, 02 amplificadores 4000 RMS. 04 amplificadores 3200 RMS. 
02 amplificadores 1200 RMS. 12 pedestais, 08 direct box ativo, 10 
garras LP, 01 bateria corpo. Sistema de AC compatível com 
equipamento solicitado com proteção emborrachado, com tensão de 
220 e 110V, aterramento com vara de cobre de 1,5 metros. 

UNID/DIÁRIA 8      3.987,99  31.903,92 

28 

SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE -Locação de sistema de som de 
médio Porte com 1 mesa de som digital de mínimo 32 canais, 16 
caixas acústicas subgraves, 16 caixas acústicas médio (tipo tine = 2 x 
4), 02 amplificadores 5000 RMS, 02 amplificadores 3200 RMS, 02 
amplificadores 1200 RMS, 02 processadores de frequência. 02 torres 
de 05 metros (cada) para sistema fly, 02 talhas 1.5 ton. de 04 metros 
(cada) para sistema fly, 01 cabo de 70 m com 28 vias de canais 
(INPUT), 01 main power 10.000 watts para 110 V. 02 sider duplo 
estéreo, 01 console digital mínimo de 24 canais. 01 processador de 
frequência, mínimo de 02 monitores 800 watts passivo. 02 
monitores 1000 watts, 06 canais de ear fone com 06 fones porta pro, 
01 cubo de guitarra de 200w, 01 cabeçote para contrabaixo de 
2000W, 02 microfones sem fio, 01 kit microfone para bateria tipo 
super lux (09 microfones), 01 kit microfone para sopro (03 
microfones ), 16 microfones, 02 monitores de comunicação P.A / 
monitor, 01 amplificadores 4000 RMS, 02 amplificadores 3200 RMS, 
01 amplificadores 1200 RMS, 12 pedestais, 08 direct box ativo, 01 
bateria corpo. Sistema de AC compatível com equipamento solicitado 
com proteção emborrachado, com tensão de 220 e 110V, 
aterramento com vara de cobre de 1,5 metros. 

UNID/DIÁRIA 5      3.066,99  15.334,95 

29 

SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE -  locação de sistema de som 
composta de 01 mesa de som de 32 canais máster,  16  caixas  
acústicas subgraves, 16 caixas acústicas médio (tipo tine = 2 x 4) 
equalizador gráfico estéreo 113/8 "Q' constante. 04 canais de Gates, 
sistema de PA com 03 vias ativas, compostas de 04 caixas acústicas 
subgraves, 04 caixas acústicas médios, 01 amplificador  de  4000 W  
RMS  02  ohms,  01 amplificador  de  3200  W  RMS  02  ohms,  01 
amplificador de 1200 W RMS, 02 monitores 800 watts passivo, 01 
amplificador de 3200 W RMS, 01 microfone sem fio, 03 microfones 
dinâmicos para voz 4 pedestais, CD player,08 direct box, sistema de 
AC compatível com equipamento solicitado com proteção 
emborrachado,  com  tensão  de  220  e  110V, aterramento com vara 
de cobre de 1.5 metros. 

UNID/DIÁRIA 10      2.900,00  29.000,00 

30 

ILUMINAÇÃO COLORIDA DE GRANDE PORTE - locação de sistema de 
iluminação - 24 Refletores PAR LED 3W , 14 move bim, 08 cobe 200 
W 06 Mini Brutts, Mesa digital que Possua 4.096 PARÂMETROS, 15 
FADERS EXECUTORES MOTORIZADOS E DUAS TELAS SENSÍVEIS AO 
TOQUE DISPONÍVEIS, 2 ventiladores, duas maquinas de Fumaça, 06 
Módulos Potência, Cabos e Conectores. 

UNID/DIÁRIA 1      4.389,98  4.389,98 



 
 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ 

Rua Getúlio Vargas, 534, Centro – Cachoeira do Piriá –Pará – CEP 68.617-000 - CNPJ: 01.612.360/0001-07 
 

.  
www.cachoeiradopiria.pa.gov.br 

31 

ILUMINAÇÃO COLORIDA DE MÉDIO FORTE - locação de sistema de 
iluminação - 12 Refletores PAR LED 3W , 04 cob , 10 moving bim, 4 
Mini Brutts, 2 ventiladores, duas maquinas de Fumaça Mesa 
Comando, 4 Módulos Potência, Cabos e Conectores. 

UNID/DIÁRIA 8      3.699,00  29.592,00 

33 

GERADOR DE ENERGIA - Locação de grupos de geradores móveis, 
com capacidade mínima de 260 KVA, trifásicos, tensão 
440/380/220/110 VAC, 60 Hz, disjuntor de proteção, silenciado em 
nível de ruído sonoro de 32db, 1,5 metros, acoplado a um caminhão 
por meio de grampos fixados no chassi para transporte rápido, com 
02 jogos de cabos de 95mm/4 lances/25 metros flexíveis (95mm x 4 
x 25m), quadro de barramento de cobre para conexão intermediária 
com isoladores e chave reversora para duas fontes de energia 
elétrica  dimensionada  de  acordo  com  a potência  de  grupo  
gerador,  incluindo  custo  de montagem com ponto de aterramento 
para proteção composto de 01 (uma) haste de cobre de 3 metros de 
comprimento, com cordoalha de cobre nu 16 mm2, no mínimo, com 
5 metros com conectores.  

UNID/DIÁRIA 8      2.590,00  20.720,00 

34 

GERADOR DE ENERGIA - Locação de grupos de  geradores móveis, 
com capacidade mínima de 180 KVA, trifásicos, tensão 
440/380/220/110 VAC, 60 Fiz, disjuntor de proteção, silenciado em 
nível de roído sonoro de 32 da, 1,5 metros, acoplado a um caminhão 
por meio de grampos fixados no chassi para transporte rápido, com 
02 jogos de cabos de 95mm/4 lances/25 metros flexíveis (95mm x 4 
x 25m), quadro de barramento de cobre para conexão intermediária 
com isoladores e chave reversora para duas fontes de energia  
elétrica  dimensionada  de  acordo  com  a potência  de  grupo  
gerador,  incluindo  custo  de montagem com ponto de aterramento 
para proteção composto de 01 (uma) haste de cobre de 3 metros de 
comprimento, com cordoalha de cobre nu 16 mm2, no - mínimo, com 
5 metros com conectores. 

UNID/DIÁRIA 5      1.499,90  7.499,50 

35 

TELÃO - Locação com montagem e desmontagem de  sistema de  
vídeo composto de 01  telão de 200 polegadas, estrutura de 
sustentação em alumínio Q30, 01 projetores de 5000 ansilumens, 
com transmissão  simultânea. 

UNID/DIÁRIA 10      1.400,00  14.000,00 

SUB-TOTAL 152.440,35 

  

 ATRAÇÕES MUSICAIS 

42 

ATRAÇÃO LOCAL DE MÉDIO PORTE - Contratação de Atração de 
Renome local de  médio porte, artista ou banda com repertório 
voltado para os ritmos de Axé, sertanejo,  forró, Mpb ou pop Rock. 
Para realização de Shows em praça pública com duração mínima de 
duas horas, composta de no mínimo 15 integrantes, munidas de 
todos os instrumentos de palco necessário para sua apresentação. 

CACHÉ 10 4.199,00 41.990,00 

43 

ATRAÇÃO LOCAL DE PEQUENO PORTE - Contratação de Atração  de 
Renome local de pequeno porte, artista ou banda com repertório 
voltado para os ritmos de Axé, sertanejo,  forró, Mpb ou pop Rock. 
Para realização de Shows em praça pública com duração mínima de 
duas horas, composta de no mínimo 10 integrantes, munidas de 
todos os instrumentos de palco necessário para sua apresentação. 

CACHÉ 14 4.500,00 63.000,00 

45 

BANDA de médio e grande porte com reconhecimento em nível  
REGIONAL, estilo musical e repertório de predominância musicas 
nacional para realização de shows artísticos com duração mínima de 
03 (três) horas cada, sem repetição de apresentação em quaisquer 
das datas estabelecidas e conte com no mínimo 20 Integrantes, 
sendo: 02 cantor e  02 cantoras, 03 becking vocal, 01 baterista, 01 
guitarrista, 02 percussionista,  01 sanfoneiro, 01 tecladista, 01 
contra baixista, 02 metais e 06 dançarinas, 01 controladores de mesa 
de som, . 

CACHÉ 4 26.500,00 106.000,00 
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46 

Bandas de médio e grande porte com reconhecimento em nível de 
Nacional, estilo musical e repertório de predominância musicas 
nacional para realização de shows artísticos com duração mínima de 
02 (duas) horas cada, sem repetição de apresentação em quaisquer 
das datas estabelecidas e conte com no mínimo 10 Integrantes, 
sendo: 01 cantor ou cantora, 01 baterista, 01 guitarrista, 01 
percussionista, 01 tecladista, 01 contra baixista, 02 metais e 02 
dançarinas. 

CACHÉ 3 39.900,00 119.700,00 

SUB-TOTAL                        330.690,00  

  

TOTALIZAÇÃO 802.715,52  

 
 

      Solicito, ainda, uma vez atendido o pleito em tela, que nos encaminhe o ofício de autorização do órgão 

gerenciador da ARP e do aceite da empresa vencedora do processo licitatório, o termo de adjudicação e 

homologação bem como a Proposta de Preço vencedora. Para qualquer necessidade de contato, 

disponibilizamos o endereço de e-mail: cpl.cachoeiradopiria@gmail.com. 

 

      Sem mais, agradeço a atenção e coloco – me à vossa disposição para o esclarecimento de eventuais 

dúvidas. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Raimundo Nonato Alencar Machado  
Prefeito Municipal  

 Cachoeira do Piriá/PA 
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