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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  

 

SRP - SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇOS 

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS 

PREGÃO ELETRÔNICO 191/2022 

 

O Município de Dois Vizinhos, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15 da Lei Federal n.º 

8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto Municipal n.º 

7999/2010, torna público os Preços Registrados, conforme abaixo descrito: 

 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

PARA REALIZAR A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GERADOR, SONORIZAÇÃO, 

ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE PALCO, TRELIÇAS, PAINEL DE LED E PALCO PRATICÁVEL PARA 

ATENDER OS EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DA  SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 

CULTURA E ESPORTES E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS DO MUNICÍPIO DE 

DOIS VIZINHOS/PR - EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE. 

 

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses  

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º  031/2023 

Empresa: MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS, inscrita no CNPJ sob o nº 16.651.256/0001-07 

 

ITENS 

Lote Item Código 

do 

produto/

serviço 

Descrição do produto/serviço Marca do 

produto 

Unidade 

de 

medida 

Qtde. Preço 

unitário 

Preço 

total 

LOTE: 

001  

1 37962 LOCACAO PAINEL DE LED contendo: 

- 01 (um) painel de led P06 pixels, de no mínimo 4x2 

metros para transmissão ao vivo, com notebook e 

operador.  

Incluídos no custo as despesas com transporte, 

instalação e retirada dos equipamentos após o 

evento, bem como assistência técnica durante toda a 

realização do evento, bem como custos com 

alimentação e estadia do operador.  

Mega Top 

Eventos 

DIA 12,00 3.829,75 45.957,00 

LOTE: 

001 

2 38434 LOCAÇÃO DE 01 GERADOR 260 KVA chave 

reversora automática não podendo haver tempo de 

espera para acionamento em caso de falta de energia, 

chave geral de 800 amperes, carenagem silenciosa 80 

dbs (gerador silenciado), 4 unidades de cabos com 20 

mts no mínimo e com 01 operador, funcionamento 

de 12 horas por dia despesas operacionais de 

transporte e combustível por conta da proponente, 

bem como a alimentação, hospedagem e transporte 

do operador.  

Mega Top 

Eventos 

DIA 10,00 3.911,68 39.116,80 

LOTE: 

001 

3 38435 SERVIÇO PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS 

PÚBLICOS contratação para prestação de serviço 

para sonorização de eventos públicos em espaço 

aberto ou fechado, para 900 a 1.800 pessoas. 

equipamentos mínimos exigidos:  

- 2 (duas) mesas de som digital com no mínimo 

32(trinta e dois) canais com extensor.  

- 16 (dezesseis) caixas (line array) com falante de 

12” e driver titanium suspensas em treliça de 

alumínio q30.  

-  12 (doze) caixas sub grave, cada uma com 2(dois) 

falantes de 18”.  

- 4 (quatro) microfones sem fio com alcance mínimo 

de 100 metros.  

- 6 (seis) microfones com fio e pedestais para os 

Mega Top 

Eventos 

DIA 10,00 4.100,65 41.006,50 
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mesmos.  

- 6(seis) caixas monitores com falantes de 12” e 

driver titanium.  

- 1(um) kit com 8(oito) microfones para 

microfonação de bateria. 

 - energia no palco na voltagem de 127 e 220 volts, 

com 6(seis) réguas de ac (corrente alternada) 

estabilizadas.  

- potências compatíveis com o som necessário para o 

evento.  

- 1(um) amplificador guitarra 100w mínimo 

prévalvulado ou válvulado. 

- 1(um) amplificador de contrabaixo 

(cabeçote+caixas). -1 corpo de bateria. 

- 6(seis) direct box ativo e passivo.  

-cabos xlr e p10 para uso de instrumentos conforme 

necessidade e solicitação pela direção do 

departamento de cultura.  

- com cabos de aço ou cinta para fixação e 

aterramento.  

-demais equipamentos necessários para a execução.  

- técnico de som. 

incluídos no custo as despesas com transporte, 

instalação e retirada dos equipamentos, bem como 

assistência técnica durante toda a realização do 

evento.  

LOTE: 

001 

4 38436 SERVIÇO PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS 

PÚBLICOS contratação para prestação de serviço 

para sonorização de eventos públicos em espaço 

aberto ou fechado, para 300 a 800 pessoas. 

equipamentos mínimos exigidos:  

-1(uma) mesa de som digital com no mínimo 

32(trinta e dois) canais com extensor.  

- 8(oito) caixas (line array) com falante de 12” e 

driver titanium suspensas em treliça de alumínio q30.  

- 4(quatro) caixas sub grave, cada uma com 2(dois) 

falantes de 18”.  

- 3 (três) microfones sem fio com alcance mínimo de 

100 metros.  

- 4 (quatro) microfones com fio e pedestais para os 

mesmos.  

- 4 (quatro) caixas monitores com falantes de 12” e 

driver titanium.  

-  - energia no palco na voltagem de 127 e 220 volts, 

com 6(seis) réguas de ac (corrente alternada) 

estabilizadas.  

- potências compatíveis com o som necessário para o 

evento.   

-cabos xlr e p10 para uso de instrumentos conforme 

necessidade e solicitação pela direção do 

departamento de cultura.  

- com cabos de aço ou cinta para fixação e 

aterramento.  

-demais equipamentos necessários para a execução.  

- técnico de som. 

incluídos no custo as despesas com transporte, 

instalação e retirada dos equipamentos, bem como 

assistência técnica durante toda a realização do 

evento.  

Mega Top 

Eventos 

DIA 10,00 4.100,42 41.004,20 

LOTE: 

001 

5 38437 SERVIÇO PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS 

PÚBLICOS CONTRATAÇÃO PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA 

SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS EM 

Mega Top 

Eventos 

DIA 10,00 2.444,07 24.440,70 
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ESPAÇO ABERTO OU FECHADO, PARA 100 A 

500 PESSOAS. EQUIPAMENTOS MÍNIMOS 

EXIGIDOS:  

-1(UMA) MESA DE SOM DIGITAL COM NO 

MÍNIMO 32(TRINTA E DOIS) CANAIS COM 

EXTENSOR.  

- 04 (QUATRO) CAIXAS SUSPENSAS EM 

PEDESTAL. 

- 1 (UM) MICROFONE SEM FIO COM ALCANCE 

MÍNIMO DE 100 METROS.  

- 2 (DOIS) MICROFONES COM FIO E 

PEDESTAIS PARA OS MESMOS.  

-  - ENERGIA NO PALCO NA VOLTAGEM DE 

127 E 220 VOLTS, COM 6(SEIS) RÉGUAS DE AC 

(CORRENTE ALTERNADA) ESTABILIZADAS.  

- POTÊNCIAS COMPATÍVEIS COM O SOM 

NECESSÁRIO PARA O EVENTO.   

-CABOS XLR E P10 PARA USO DE 

INSTRUMENTOS CONFORME NECESSIDADE 

E SOLICITAÇÃO PELA DIREÇÃO DO 

DEPARTAMENTO DE CULTURA.  

- COM CABOS DE AÇO OU CINTA PARA 

FIXAÇÃO E ATERRAMENTO.  

-DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS 

PARA A EXECUÇÃO.  

- TÉCNICO DE SOM. 

INCLUÍDOS NO CUSTO AS DESPESAS COM 

TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DOS 

EQUIPAMENTOS, BEM COMO ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA DURANTE TODA A REALIZAÇÃO 

DO EVENTO.  

LOTE: 

001 - 

Lote 001 

6 38438 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 

ILUMINAÇÃO locação de equipamentos para 

iluminação pelo período de 01 dias. equipamentos 

exigidos: - treliça para grid de iluminação em 

alumínio q30 linha pesada, com o mínimo 72(setenta 

e dois) metros, com altura e local de acordo com a 

definição da equipe técnica do departamento de 

cultura; 

- fechamento para o grid fundo e laterais em tecido 

preto. 

- 10 (dez) moving bean 200.  

- 16 (dezesseis) refletores par led 64 rgbw 3w. 

 -2 (duas) máquinas de fumaça 1500w, com 

dissipador de fumaça.  

- 1 mesa digital para controle de iluminação 

 - 4(quatro) mini brut com 4(quatro) lâmpadas.  

- 6 (seis) elipsoidais mínimo 250w, com íris.  

- 08 (oito) lâmpadas par 64.  

- 2 (dois) dimmer 12(doze) canais.  

- todo cabeamento necessário para iluminação.  

- com cabos de aço ou cinta para fixação e 

aterramento. 

- técnico de iluminação. 

incluídos no custo as despesas com transporte, 

instalação e retirada dos equipamentos, bem como 

assistência técnica durante toda a realização do 

evento.  

Mega Top 

Eventos 

DIA 10,00 6.302,00 63.020,00 

LOTE: 

001 

7 38439 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 

ILUMINAÇÃO locação de equipamentos para 

iluminação. equipamentos exigidos:  - 10 (dez) 

canhões par led 64 rgbw 3w. 

- 4 (quatro) moving bean 200 

Mega Top 

Eventos 

DIA 10,00 2.904,00 29.040,00 
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- 04 mini brut com 4 lâmpadas 

 -1 (uma) máquina de fumaça 1500w, com dissipador 

de fumaça.  

- 1 mesa digital para controle de iluminação. 

- 4 (quatro) elipsoidais mínimo 250w.  

- 06 (seis) lâmpadas par 64.  

- 1 (um) dimmer 12(doze) canais.  

- 1 (um) po power  

- todo cabeamento necessário para iluminação.  

- com cabos de aço ou cinta para fixação e 

aterramento.  

- técnico de iluminação.  

 incluídos no custo as despesas com transporte, 

instalação e retirada dos equipamentos, bem como 

assistência técnica durante toda a realização do 

evento.  

LOTE: 

001 

8 38440 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 

ILUMINAÇÃO locação de equipamentos para 

iluminação. equipamentos mínimos exigidos: - 06 

(seis) canhões par led 64 rgbw 3w. 

- 02 (dois) mini brut com 4 lâmpadas  

- 1(uma) mesa para controle de iluminação 

- 06(seis) lâmpadas par 64.  

- 1 (um) dimmer 06 (seis) canais.  

- 1 (um) po power  

- todo cabeamento necessário para iluminação.  

- com cabos de aço ou cinta para fixação e 

aterramento. 

- técnico de iluminação. 

 incluídos no custo as despesas com transporte, 

instalação e retirada dos equipamentos, bem como 

assistência técnica durante toda a realização do 

evento.  

Mega Top 

Eventos 

DIA 10,00 1.809,00 18.090,00 

LOTE: 

001 

9 38442 LOCACAO DE PALCO PROFISSIONAL TAM 

12X08 METROS Estrutura em aço e lona 

galvanizada, fechamento nas laterais e fundo com 

tela preta, piso de madeira e escada para acesso 

lateral, seguindo as exigências dos bombeiros. 

Incluídos no custo as despesas com instalação, 

retirada e transporte até o local do evento, bem como 

assistência técnica durante toda a realização do 

evento. As despesas com transporte, hospedagem e 

alimentação de equipe técnica será por conta do 

proponente.  

Mega Top 

Eventos 

DIA 5,00 8.241,00 41.205,00 

LOTE: 

001 

10 38443 LOCAÇÃO DE TRELIÇAS Locação de treliças para 

eventos da prefeitura municipal de dois vizinhos pelo 

período de 02 dias. Equipamentos exigidos:  

- treliça para grid de iluminação em alumínio q30 

linha pesada, com altura e local de acordo com a 

definição da equipe técnica do departamento de 

cultura;  

- fechamento para o grid fundo e laterais em tecido 

ou sombrite preto. 

Inclusos despesas com transporte até o local do 

evento, instalação e retirada, bem como custos com 

alimentação e estadia de equipe de montagem  

Mega Top 

Eventos 

M 500,00 63,00 31.500,00 

LOTE: 

001 

11 38450 LOCAÇÃO DE PRATICÁVEL locação de 

praticável para atender aos eventos da prefeitura 

municipal de dois vizinhos  

Palco praticável 2x1m c/ pés telescópicos. Com 

regulagem de altura: sistema de ajuste de altura 

telescópico. Opções de regulagem de alturas: 40 à 

Mega Top 

Eventos 

UN 150,00 269,75 40.462,50 
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60cm; 60 à 100cm. Alumínio. Plataforma: perfis 

extrudados especiais de 100mm de altura, pés: perfil 

quadrado 60x60mm;1 travessa retangular de reforço 

(abaixo da madeira) de 2mm de espessura, tampo de 

compensado naval 25mm, antiderrapante, com trava. 

Inclusos despesas com transporte até o local do 

evento, instalação e retirada, bem como custos com 

alimentação e estadia de equipe de montagem  

TOTAL 414.842,70 

 

Dois Vizinhos, 18 de janeiro de 2023. 

 

 

 

 

Luis Carlos Turatto 

Prefeito  


