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PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA
CNP.I; 00.001.636/0001-58
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO N° 001/2022
Processo n° 002/2022
Pregão Presencial n° 001/2022
Ata de Registro de Preço n° 001/2022
Validade 12 meses
O MUNICÍPIO DE WANDERLÂNDIA, instituição de direito público, inscrita no Ministério da Fazenda
sob o n° 00,001.636/0001-58, com sede no Paço Municipal, á Praça Antonio Neto da Flores n° 814,
em Wanderlândia, Estado do Tocantins, neste ato representado pelo Senhor Paulo Roberto
Rodrigues Guimarães. Secretário de Administração inscrito no. CPF: 284.927.301-53 e RG: 206.249
SSP/TO, conforme Decreto n® 007/2021;
Resolve:
Registrar os preços para futura Locações a seguir relacionados, proveniente da sessão publica do
pregão de forma presencial n.® 001/2022, sucedido em 24/01/2022, às 08:10hs.
1. DO FUNDAMENTO LEGAL
A presente Ata decorre da Flomologação do Sr®, Prefeito Municipal de Wanderlândia, constantes nos
autos do processo acima citado, na forma da Lei n° 10,520, de 17 de julho de 2002, Lei Municipal n°
348 de 10 de maio de 2011, Decreto Municipal n® 003A de 04 Janeiro de 2013, Decreto Federal n®
9.488 de 30 de agosto de 2018, Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei 8,666,
de 21 de junho de 1993 (inclui-se em todas as alterações promovidas, no que couber).
2. DOS CONTEMPLADOS EM 1° LUGAR
APLAUSOS - LOCACAO E PROMOÇÃO DE EVENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ:
14.831 403/0001-97 com o VALOR de R$ 651.380,00 (seiscentos e cinquenta e um mil,
trezentos e oitenta reais)
3. OBJETO; Constitui objeto da presente Ata a futuras locaçãc e montagem de infraestruturas
(tendas, disciplinadores, fechamento metálico, Sons PAs, camarins e outros mediante as
condições estabelecidas neste Edital. Conforme Termo de Referencia constantes no Anexo l
deste editai.
Item

Qtde

01

04

LOCAÇAO/DIA
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04

LOCAÇAO/
DIA

03

44
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22

Und

M"

Descrição do Materiai/Serviços
TELAO, de no mínimo 200” com projetor
de no mínimo 3000 Ansi Lumens com
notebook e operador. CONTRATAÇÃO
DE 1 DIÁRIA,
TELAO, de no mínimo 200" com projetor
de no mínimo 3000 Ansi Lumens com
notebook e operador. CONTRATAÇÃO
DE 2 DIÁRIA.
PAINEL DE LED de alta resolução, P-6,
gabinete 96 cm x 96 (cotação per unidade
de gabinete), CONTRATAÇÃO DE 1
DIÁRIA.
PAINEL DE LED de alta resolução, P-6,
gabine.e 96 cm x 96 (cotação po; unidade
de
gabinete). CONTRATAÇÃO
A
PARTIR DE 2 DIÁRIAS.

^

WANDERLANDI.

Preço
Unit.

Preço
Total

670,00

2.680,00

550,00

2.200,00

290,00

12.760.00

220,00

4840,00
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SERVIÇOS
DE
SISTEMA
DE 1.800,00 7.200,00
ILUMINAÇÃO PORTE DOIS - 01 mesa
computadorizada 2048 canais; 36 canais
de dimmer montados em Rack de 4.000
watts por canal; 03 Amplificador de Sinal
Lo
DMX de 8 vias; 12 refletores PAR 64 com
./Fls..2ãl
LOCAÇÃO/DIA Filtros fosco cores diversas; 02 refletores
minibrutts com 6 lâmpadas DWE 650
watts; 12 PAR LED de 3w RGBW, 08
R itj
\
Movings Beam 200; 02 máquinas de
(a
'Pi
fumaça DMX; 02 Hazers; Sistema de
intercon com 6 pontos. CONTRATAÇÃO
A PARTIR DE 1 DIÃRIAS.
SERVIÇOS
DE
SISTEMA
DE 1.500,00 6.000,00
ILUMINAÇÃO PORTE DOIS - 01 mesa
computadorizada 2048 canais; 36 canais
de dimmer montados em Rack de 4.000
watts por canal; 03 Amplificador de Sinal
DMX de 8 vias; 12 refletores PAR 64 com
LOCAÇÃO/DIA Filtros fosco cores diversas; 02 refletores
minibrutts com 6 lâmpadas DWE 650
watts; 12 PAR LED de 3w RGBW, 08
Movings Beam 200; 02 máquinas de
fumaça DMX; 02 Hazers; Sistema de
intercon com 6 pontos. CONTRATAÇÃO
A PARTIR DE 2 DIÁRIAS.
SERVIÇOS
DE
SISTEMA
DE 2.800,00 11.200,00
ILUMINAÇÃO PORTE TRÊS - 01 mesa
computadorizada 2048 canais; 64 canais
de dimmer montados em Rack de 4.000
watts por canal; 03 Amplificador de Sinal
DMX de 8 vias; 24 refletores PAR 64 com
LOCAÇÃO/DIA Filtros fosco cores diversas;12 refletores
Elipsoidais; 06 refletores minibrutts com 6
lâmpadas DWE 650 watts; 04 refletores
STROBO ATOMiC 3.000; 16 PAR LED de
3w RGBW; 02 máquinas de fumaça DMX;
02 Hazers; Sistema de intercon com 6
pontos. CONTRATAÇÃO DE 1 DIÁRIA.
DE
SISTEMA
DE 2.000,00 8.000,00
SERVIÇOS
ILUMINAÇÃO PORTE TRÊS - 01 mesa
computadorizada 2048 canais; 64 canais
de dimmer montados em Rack de 4.000
watts por canal; 03 Amplificador de Sinal
DMX de 8 vias; 24 refletores PAR 64 com
LOCAÇÃO/DIA Filtros fosco cores diversas;12 refletores
Elipsoidais; 06 refletores minibrutts com 6
lâmpadas DWE 650 watts; 04 refletores
STROBO ATOMIC 3.000; 16 PAR LED de
3w RGBW; 02 máquinas de fumaça DMX;
02 Hazers; Sistema de intercon com 6
pontos. CONTRATAÇÃO DE 2 DIÁRIA.
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09

10

50

40

REFLETOR PAR LED, Descrição:
Refletor par Led 3W {6 brancas 6
Verrnelha 12 Verde 12 Azul), Bivolt, RGB,
16 milhões de efeito mix de cores
ilimitadas, Ângulo de 25 graus, Dimmer; 0256 graus elétrico ajustável, strobe
LOCAÇAO/DIA mesma velocidade ajustável passo,
Randomstrobe elétrica, strobe Pulse,
Controle, Standard ÜMX512, 7 canais,
Master / Escravo, trabalha sozinho
seguindo o som Endereçamento IP
automático. (Cotação por unidade de
refletor par led)
SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO MOVING
BEEN 200, Descrição: Contratação de
empresa para prestação de serviço de
iluminação com equipamento de Moving
Head com 29 Canais Dmx, 02 Discos de
core: Sendo 01 com 09 cores fixas e 01
com 08 cores substituível, Correção de
3200K e filtro UV, 02 Discos de globos
LOCAÇÂO/DIA sendo
01 com 06 Gobos fixos e 01 com
07 Gobos rotantes, prisma de 3 facetas de
rotação em ambos os sentidos em
diferentes velocidades, Dimmer, Shutter,
Foco motorizado, Iris, Frost e Zoom
motorizado.
(Cotação por Unidade de MOVING
BEEN 200)
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4.000,00
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11.200,00

280,00

TOTAL DO LOTE R$ 70.080,00

LOTE 2
Item

01

Qtde

50

Und

_

WANDERLÂNDI.

Descrição do Material/Serviços

DE
DE
SERVIÇOS
LOCAÇAO
ARQUIBANCADAS. Descrição: Locação de
módulo de arquibancada, de 08 (oito) degraus,
com início do primeiro piso, de no mínimo 1,20
metros do nível do chão, assentos confeccionados
em chapas dobradas e com reforços de segurança
METRO em intervalos máximos de 20 (vinte) centímetros,
LINEAR com encaixes e fixadores nos degraus com pinos
ou parafusos, escadas de acesso com 2,30 metros
de largura e espelhos de degraus no m.áximo de 15
(quinze) centímetros, parapeito e corrimões no
mínimo de 1,10 metros de altura e intervalos de
vãos livres de no máximo 1G (quinze) centímetros
com placa de identificaçâo_informando capacidade
de pessoas. CONTRATAÇÃO DE 1 DIÁRIA.

Preço
Unít.

Preço
Total

350,00

17.500,00
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200

100

40

40

300

100

METRO
LINEAR

METRO
LINEAR

METRO
LINEAR

METRO
LINEAR

METRO
LINEAR

METRO
LINEAR

METRO
LINEAR

DE 300,00
DE
LOCAÇAÜ
SERVIÇOS
ARQUIBANCADAS. Descrição: Locação de
módulo de arquibancada, de 08 (oito) degraus,
com inicio do primeiro piso, de no mínimo 1,20
metros do nível do chão, assentos confeccionados
em chapas dobradas e com reforços de segurança
em intervalos máximos de 20 (vinte) centímetros,
com encaixes e fixadores nos degraus com pinos
ou parafusos, escadas de acesso com 2,30 metros
de largura e espelhos de degraus no máximo de 15
(quinze) centímetros, parapeito e corrimões no
mínimo de 1,10 metros de altura e intervalos de
vãos livres de no máximo 15 (quinze) centímetros
com placa de identificação informando capacidade
de pessoas CONTRATAÇÃO A PARTIR DE 2
DIÁRIAS.
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE FECHAMENTO, 55,00
Descrição; Locação de fechamento, sendo os
mesmos em placas metálicas na altura mínima de
2,20 metros, com travessa e suporte para fixação e
sem pontas de lança, portões para saídas de
emergência, de no mínimo 4,40 metros de largura,
CONTRATAÇÃO DE 1 DIÁRIA.
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE FECHAMENTO. 50,00
Descrição: Locação de fechamento, sendo os
mesmos em placas metálicas na altura mínima de
2,20 metros, com travessa e suporte para fixação e
sem pontas de lança, portões para saídas de
emergência, de no mínimo 4,40 metros de largura.
CONTRATAÇÃO A PARTIR DE 2 DIÁRIAS.
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE BARRICADA DE 36,000
CONTENÇÃO DE PUBLICO - Estrutura de grade
de barricada de contenção e proteção de público,
do tipo alto sustentável, padrão europeu, com piso
medindo 1,00m x 1,00m, fixadas uma au outras por
pinos metálicos de aço contra pinados e parafusos,
com mão de força, degraus para segurança.
CONTRATAÇÃO DE 1 DIARIA.
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE BARRICADA DE 30,00
CONTENÇÃO DE PUBLICO - Estrutura de grade
de barricada de contenção e proteção de público,
do tipo alto sustentável, padrão europeu, com piso
medindo 1,00m x 1,00m, fixadas uma as outras por
pinos metálicos de aço contra pinados e parafusos,
com mão de força, degraus para segurança.
CONTRATAÇÃO A PARTIR DE 2 DIÁRIAS.
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DISCIPLINADORES 30.00
GRADIL, Descrição: Locação de disciplinadores
gradil para isolamento de área, em modelo Inter
traváveis em estrutura de ferro, na altura mínima de
1,20 metros, acabamento superior sem ponteira.
CONTRATAÇÃO DE 1 DIÁRIA.
SE?<VIÇOS DE LOCAÇAO DISCIPLINADORES 26,00
GRADIL, Descrição: Locação de disciplinadores
gradil para isolamento de área, em rriodelo Inter
traváveis em estrutura de ferro, na altura mínima de
1,20 metros, acabamento superior sem ponteira.
CONTRATAÇÃO A PARTIR DE 2 DIÁRIAS.

15.000,00

Lc'

Rubrii

11.000,00

5.000,00

1.440,00

1.200,00

9.000,00

2.600,00
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SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE GROUND Q-30 com montagem e desmontagem de todas as peças.
CONTRATAÇÃO DE 1 DIÁRIA POR METRO
LINEAR.
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE GROUND Q-30 METRO com montagem e desmontagem de todas as peças.
LINEAR CONTRATAÇÃO A PARTIR DE 2 DIÁRIAS POR
METRO LINEAR.

2700

3.100,00

55,00

5.500,00

METRO
LINEAR

50

100

TOTAL DO LOTE R$ 71.340,00

LOTE 3
item

Qtde

01

1.000

02

400

03

300

04

200

05

04

Und

Descrição do Materíal/Serviços

Preço
Unit.

Preço
Total

LOCAÇAO DE CADEIRAS de plástico tipo PVC
4,20 4.200,00
sem braço; Bem conservadas e limpas.
CONTRATAÇÃO DE 1 DIÁRIA.
1.560,00
LOCAÇAO DE CADEIRAS de plástico tipo PVC
3,90
UND
sem braço; Bem conservadas e limpas.
CONTRATAÇÃO A PARTIR DE 2 DIÁRIAS.
7.00
2.100,00
LOCAÇAO DE MESAS plástica tipo PVC; Bem
UND
conservadas e limpas. CONTRATAÇÃO DE 1
DIÁRIA.
1.200,00
LOCAÇAO DE MESAS plástica tipo PVC; Bem
6,00
UND
conservadas e limpas. CONTRATAÇÃO A
PARTIR DE 2 DIÁRIAS.
GLIMATIZADOR UMIDIFICADOR EVAPORATIVO 500,00 2.000,00
MÓVEL - Descrição: Climatizador móvel com
rodízios, painel eletrônico com 3 velocidades e
controle remoto, Grelha de saída de ar com
LOCAÇÃO movimento oscilatório nas paletas verticais; sensor
/DIA
de nível de água; reservatório interno com grande
autonomia para alimentação manuai e com boia
para alimentação automática; vazão de ar 7.000
mVh; Dímensõesi 32x75x57.
UND

TOTAL DO LOTE R$

11.060,00

LOTE 4
Item

01

Qtde

02

Und

Descrição do Material/Serviços

Preço
Unit.

Preço
Total

SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE TENDAS E 2.800,00 5.600,00
ALAMBRADOS DE SEGURANÇA (CAMAROTE)
Descrição: Contratação de empresa para serviço
de camarote, medindo 6 metros de largura por 12
LOCAÇÃO
metros de comprimento, de no mínimo 1,50
/DIA
metros do nível do chão, com coberturas em lona
antichama, com piso em madeira, escadas e
rampa de acesso e alambrado de proteção
(guarda-corpo). CONTRATAÇÃO DE 1 DIÁRIA.

L
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SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS & ^560,00 4.600,00
ALAMBRADOS DE SEGURANÇA (CAMAROTE)
Descrição: Contratação de empresa para serviço
de camarote, medindo 6 metros de largura por 12
LOCAÇAO metros de comprimento, de no mínimo 1,50
/DIA
metros do nível do chão, com coberturas em lona
antichama, com piso em madeira, escadas e
rampa de acesso e alambrado de proteção
(guarda-corpo) CONTRATAÇÃO A PARTIR DE 2
DIÁRIAS.
LOCAÇAO DE BANHEIRO QUÍMICO, Descrição: 370,00 3.700,00
Locação de banheiro químico individual, portáteis,
com
montagem,
manutenção
diária
e
desmontagem, em polietileno ou material similar,
com teto translúcido, dimensões mínimas de
UN
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. Com
limpeza, higienízação e retirada dos dejetos por
dia.
LOCAÇAO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA
420,00 4.200,00
PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS, Descrição:
Locação de banheiro químico individual, portáteis,
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
UN
permitam a movimentação da cadeira de rodas do
usuário no interior do banheiro, composto de todos
os equipamentos e acessórios de segurança que
atendam às exigências previstas em normas
técnicas aprovadas pelos Órgãos oficiais
competentes. Com limpeza, higienização e
retirada dos dejetos por dia.
\ Rubrii

02

02

03

100

04

10

TOTAL DO LOTE R$

18.100,00

LOTES
Item

01

02

Qtde

02

04

Und

Descrição do Materíal/Servíços

Preço
Total

Preço
Unit.

SEftVIÇOS DE LOCAÇAO DE GRUPO 2.900,00
GERADOR, Descrição: Locação de grupo
gerador de energia, móvel, silencioso, com
LOCAÇÃO capacidade mínima de 80 KVA, trifásico, tensão
/DIA
380/220 watts, 60 Hz, com combustível, operador
e cabos elétricos para ligação, cexado de
isolamento com grades discipiinadoras e fixação
de fita zebrada.
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE GRUPO 3.800,00
GERADOR, Descrição; Locação de grupo
gerador de energia, móvel, silencioso, com
LOCAÇÃO capacidade mínima de 180 KVA, trifásico. tensão
/DIA
380/220 watts, 60 Hz, com combustível, operador
e cabos elétricos para ligação, cercado de
isolamento com grades discipiinadoras e fixação
de fita zebrada.

5.800,00

15.200,00

-4

/
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SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE GRUPO 4.500,00
GERADOR. Descrição: Locação de grupo
O'
gerador de energia, móvel, silencioso, com
Fl
LOCAÇAO capacidade mínima de 260 KVA, trifásico, tensão
/DIA
380/220 watts. 60 Hz, com combustível, operador
e cabos elétricos para ligação, cercado de
\X
isolamento com grades disciplinadoras e fixação
de fita zebrada.
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE GRUPO 5.200,00 10.400.00
GERADOR, Descrição; Locação de grupo
gerador de energia, móvel, silencioso, com
LOCAÇÃO capacidade mínima de 350 KVA, trifásico, tensão
/ DIA
380/220 watts, 60 Hz, com combustível, operador
e cabos elétricos para ligação, cercado de
isolamento com grades disciplinadoras e fixação
de fita zebrada.
TOTAL DO LOTE R$ 49.400,00

LOTE 6
Item

01

02

03

Qtde

02

02

02

Und

Descrição do Material/Serviços

SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE PALCO 08 X
07,, Descrição: Prestação de serviços em
locação de palco nas dimensões de 08 metros
de
frente x 07 metros de profundidade, piso do
LOCAÇÃO
palco
em estrutura metálica com compensado
/ DIA
de 20mm na cor preta, altura do solo de no
mínimo 1,20m, cobertura do tipo pirâmide, com
lona branca, estrutura em tubo galvanizado.
CONTRATAÇÃO DE 1 DIÁRIA.
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE PALCO 08 X
7m., Descrição: Prestação de serviços em
locação de palco nas dimensões de 8 metros de
frente
x 7 metros de profundidade, piso do palco
LOCAÇÃO
em estrutura metálica com compensado de
/DIA
20mm na cor preta, altura do solo de no mínimo
1,20m, cobertura do tipo pirâmide, com lona
branca, estrutura em tubo galvanizado.
CONTRATAÇÃO A PARTIR DE 2 DIÁRIAS.
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE PALCO
12X08m, Descrição: Prestação de serviços em
locação com montagem e desmontagem, de
palco nas dimensões de 12 metros de frente x
08 metros de profundidade, com orelha e
plataforma para bateria (praticável medindo no
mínimo 2x1x.050m.), com cobertura em Box
LOCAÇAO
truss,
de duro alumínio forma de duas águas,
/DIA
piso do palco em estrutura metálica com
compensado de 20mm na cor preta, altura do
solo de no mínimo 1,20m. e no máximo até
2,00m. Housemix para mesas de PA e monitor,
medindo no mínimo 4x4m tipo tenda cada.
escada de acesso. CONTRATAÇÃO DE 1
DIÁRIA.

Ot

WANDERLÃNDIj

Preço
Unit.

Preço
Total

3.300,00

6.600,00

2.800,00

5.600,00

6.000,00

12.000,00
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SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE PALCO
12X08m, Descrição: Prestação de serviços em
locação com montagem e desmontagem, de
palco nas dimensões de 12 metros de frente x
08 metros de profundidade, com orelha e
plataforma para bateria (praticável medindo no
mínimo 2x1x,050m.), com cobertura em Box
LOCAÇÃO
truss,
de duro alumínio forma de duas águas,
/DIA
piso do palco em estrutura metálica com
compensado de 20mm na cor preta, altura do
solo de no mínimo 1,20m. e no máximo até
2,00m, Housemix para mesas de PA e monitor,
medindo no mínimo 4x4m tipo tenda cada,
escada de acesso. CONTRATAÇÃO A PARTIR
DE 2 DIÁRIAS.
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE PALCO
14X10m, Descrição: Prestação de Serviços em
Locação com montagem e desmontagem de
palco medindo 14 metros de frente x 10 metros
de profundidade, estrutura para P.A. Fly e
plataforma para bateria (praticável medindo no
mínimo 2x1x,050m.), com cobertura em Box
LOCAÇAO
truss
de duro alumínio forma de duas águas,
/DIA
piso do palco em estrutura metálica com
compensado de 20mm na cor preta, altura do
solo de no mínimo 1,20m. e no máximo até
2,00m. Housemix para mesas de PA e monitor,
medindo no mínimo 4x4m tipo tenda cada,
escada de acesso. CONTRATAÇÃO DE 1
DIÁRIA.
SEÍWIÇOS DE LOCAÇAO DE PALCO
14X09m. Descrição: Prestação de Ser\'iços em
Locação com montagem e desmontagem de
palco medindo 14 metros de frente x 09 metros
de profundidade, estrutura para P.A. Fly e
plataforma para bateria (praticável medindo no
mínimo 2x1x,050m.), com cobertura em Box
LOCAÇÃO
truss
de duro alumínio forma de duas águas,
/DIA
piso do palco em estrutura metálica com
compensado de 20mm na cor preta, altura do
solo de no mínimo 1,20m. e no máximo até
2,00m. Housemix para mesas de PA e monitor,
medindo no mínimo 4x4m tipo tenda cada,
escada de acesso. CONTRATAÇÃO A PARTIR
DE 2 DIÁRIAS.
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08

02

WAND£RLANDIi

SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE PALCO GEO 13.500,00 27.000,00
SPACE 21X14m, Descrição; Locação de palco,
nas dimensões de 21 metros de frente por 14
metros de profundidade, com piso e estrutura
metálica tubular industrial e compensados de
20mm na cor preta, na altura variável de 1,00m
a 2,00m, com fechamento frontal em madeira,
LOCAÇÃO com fundo e lateral em tela, teto em duralumínio
/DIA
na forma de % de esfera (tipo Geo Space), com
cobertura em lona nightandday, medindo 19
metros de frente por 10 met^^os de
in<
profundidade, housemix para mesas de PA e
monitor, medindo no mínimo 5x5m. tipo tenda
cada, escada de acesso, 05 praticáveis
medindo no mínimo 2x1x,050m. cada.
CONTRATAÇÃO DE 1 DIÁRIA.
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE PALCO GEO 10.000,00 20.000,00
SPACE 20X14m, Descrição: Locação de palco,
nas dimensões de 21 metros de frente por 14
metros de profundidade, com piso e estrutura
metálica tubular industrial e compensados de
20mm na cor preta, na altura variável de 1,00m
a 2,00m, com fechamento frontal em madeira,
LOCAÇÃo| com fundo e lateral em tela, teto em duralumínio
/DIA
na forma de % de esfera (tipo Geo Space), com
cotiertura em lona nightandday, medindo 19
metros de frente por 10 metros de
profundidade, housemix para mesas de PA e
monitor, medindo no mínimo 5x5m. tipo tenda
cada, escada de acesso, 05 praticáveis
medindo no minimo 2x1x,050m. cada.
CONTRATAÇÃO A PARTIR DE 2 DIÁRIAS.

m

TOTAL DO LOTE R$

141.200,00

LOTE 7
Item

01

Qtde

06

Und

Descrição do Material/Servíços

SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO - SOM TIPO 1
(REUNIÃO) - 1 Mesa de som 8 canais digital
com 4 mandadas de auxiliar; 4 Caixas
amplificadas de 500W cada com pedestal
LOCAÇAO
(todas ativas); 2 Microfones sem fio UHF;2
/DIA
Pedestais tipo girafa para microfone;1 CD/DVD
player;1
Notebook; Cabos e conexões
necessárias para
ligação de todo o
equipamento acima descrito.

Preço
Unit.

Preço
Total

1.500,00

9.000,00
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03

04

04

04

04

SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO - SOM P.A 04
- 1 Mesa de som digital 32 canais com 08
mandadas auxiliares; 1 Processador digitais
com 2 entradas e 6 saídas;1 CD/DVD player;1
Notebook;1
Microfone sem fio UHF;06
Microfones dinâmicos; 2 Direct Box; 06
Pedestais tipo girafa para microfone; 2
LOCAÇAO Monitores 1x15" + driver; 02 Caixas de sub
/DIA
grave com 02 falantes de 18” (cada): 02 Caixas
de alta frequência Linearray com 2x12 + driver;
2 Multicabos de 12 canais com medusa para
palco;- Técnico de Som para operar todo o
sistema; Sistema de amplificação que atenda às
necessidades do sistema acima e fiação e
conexões
para
as
devidas
ligações.
CONTRATAÇÃO DE 1 DIÁRIA.
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO - SOM P.A 04
- 1 Mesa de som digital 32 canais com 08
mandadas auxiliares; 1 Processador digitais
com 2 entradas e 6 saídas;1 CD/DVD player;1
Notebook;1
Microfone sem fio UHF;06
Microfones dinâmicos; 2 Direct Box; 06
Pedestais tipo girafa para microfone; 2
LOCAÇÃO Monitores 1x15” + driver; 02 Caixas de sub
/ DIA
grave com 02 falantes de 18" (cada); 02 Caixas
de alta frequência Linearray com 2x12 + driver;
2 Multicabos de 12 canais com medusa para
palco;- Técnico de Som para operar todo o
sistema; Sistema de amplificação que atenda âs
necessidades do sistema acima e fiação e
conexões
para
as
devidas
ligações.
CONTRATAÇÃO A PARTIR DE 2 DIÁRIAS.
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO - SOM P.A 08
- 1 Mesa de som digital 32 canais com 08
mandadas auxiliares; 2 Processadores digitais
com 2 entradas e 6 saídas;1 CD/DVD player;1
Notebook;3 Microfones sem fio UHF;12
Microfones dinâmicos; 6 Direct Box; 12
Pedestais tipo girafa para microfone; 4
LOCAÇÃO Monitores 1x15” + driver; 04 Caixas de sub
/DIA
grave com 02 falantes de 18” (cada); 04 Caixas
de alta frequência Linearray com 2xÍ2 + driver;
2 Multicabos de 12 canais com medusa para
palco;- Técnico de Som para operar todo o
sistema: Sistema de amplificação que atenda às
necessidades do sistema acima e fiação e
conexões
para
as
devidas
ligações.
CONTRATAÇÃO DE 1 DIÁRIA.
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05

06

04

04

SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO - SOM P.A 08
- 1 Mesa de som digital 32 canais com 08
mandadas auxiliares; 2 Processadores digitais
com 2 entradas e 6 saídas;1 CD/DVD player;1
Notebook;3 Microfones sem fio UHF;12
Microfones dinâmicos; 6 Direct Box; 12
Pedestais tipo girafa para microfone; 4
LOCAÇÃO Monitores 1x15" + driver; 04 Caixas de sub
/DIA
grave com 02 falantes de 18” (cada); 04 Caixas
de alta frequência Linearray com 2x12 + driver;
2 Multicabos de 12 canais com medusa para
palco;- Técnico de Som para operar todo o
sistema; Sistema de amplificação que atenda às
necessidades do sistema acima e fiação e
conexões
para
as
devidas
ligações.
CONTRATAÇÃO A PARTIR DE 2 DIÁRIAS.
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO - SOM P.A 16
- 1 Mesa de som digital 32 canais com 08
mandadas auxiliares;IMulticabo de 48 canais
com 45 metros (usados para input na mesa};2
Processadores digitais com 2 entradas e 6
saídas;1 CD/DVD
player;1 Nolebook;3
Microfones sem fio UHF;12 Microfones
dinâmicos;6Direct Box;12 Pedestais tipo girafa
para microfone;1 Amplificador tipo cubo de
LOCAÇAO 100W para guitarra;1 Amplificador tipo cubo de
/DIA
100W para guitarra;1 Amplificador tipo cubo de
200W para contra baixo;1 Amplificador para
teclado;6 Monitores 1x15” + driver;8 Caixas de
sub grave com 02 falantes de 18";8 Caixas de
alta frequência Linearray com 2x12 +
driver;2Multicabos de 12 canais com medusa
para palco;- Sistema de amplificação que
atenda às necessidades do sistema acima e
fiação e conexões para as devidas ligações.
CONTRATAÇÃO DE 1 DIÁRIA.

3.000,00
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SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO - SOM P.A 32
- 1 Mesa de som digital 32 canais com 16
mandadas auxiliares; IMulticabo de 48 canais
com 60 metros + splinter; 2 Processadores
digitais;1 CD/DVD player;1 Notebook;16 Caixas
de subgrave com 02 falantes de 18";16 Caixas
de alta frequência Linearray com 2x12” + 4X6.5”
+ 2 driver em guias de onda; - Sistema de
amplificação que atenda às necessidades do
sistema acima e fiação e conexões para as
devidas ligações;
MONITOR (PALCO)-1 Mesa de som digital 32
canais com
16 mandadas auxiíiares;1
Processador digital para o sidefill;1Sidefill com 2
caixas para subgrave com 2X18" e 2 caixas de
3 vias com 1X15" + 1X10" + driver ou 2 caixas
de alta frequência linearray com 1X12" + driver
para cada lado {esquerdo e diieito);10
LOCAÇÃO
Monitores 2X12” + driver de 2”;2 Monitores tipo
/DIA
drumfili com 2X15" + driver 2”;4Multicabos de
12 canais;- Sistema de amplificação que atenda
às necessidades do sistema acima e fiação e
conexões para as devidas ligações;
MICROFONES E ACESSÓRIOS - 8 Microfones
sem fio UHF ;24 Microfones dinâmicos;1 Kit de
microfones para bateria;4 Microfones tipo
condensador;12 Direct Box;28 Pedestais tipo
girafa
para
microfone;12 Garras
para
instrumentos; - Cabos e conexões necessários
para os devidos equipamentos.
BACKLINES - 2 Amplificadores para guitarra
100W + caixa;1 Amplificador para cont’'a baixo
com 1 caixa com 4X10” + 1X15”;1 Amplificador
para teclado (combo);1 Kit de bateria acústica
completo;2 Praticáveis 2,0X1,0m- Sistema de
comunicação intercom com 02 pcntos. CONTRATAÇÃO DE 1 DIÁRIA.
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SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO - SOM P.A 32
- 1 Mesa de som digital 32 canais com 16
mandadas auxiliares; IMulticabo de 48 canais
com 60 metros + splinter; 2 Processadores
digitais;1 CD/DVD player;1 Notebook;16 Caixas
de subgrave com 02 falantes de 18”;16 Caixas
de alta frequência Linearray com 2x12” + 4X6.5”
+ 2 driver em guias de onda; - Sistema de
amplificação que atenda às necessidades do
sistema acima e fiação e conexões para as
devidas ligações; MONITOR (PALCO) ● 1 Mesa
de som digital 32 canais com 16 mandadas
auxiliares;1
Processador digital para o
sidefill;1Sidefill com 2 caixas para subgrave
com 2X18" e 2 caixas de 3 vias com 1X15” +
1X10” + driver ou 2 caixas de alta frequência
linearray com 1X12” + driver para cada lado
LOCAÇÃO (esquerdo e direito);10 Monitores 2X12" + driver
/DIA
de 2";2 Monitores tipo drumfill com 2X15 +
driver 2";4Multicabcs de 12 canais;- Sistema de
amplificação que atenda às necessidades do
sistema acima e fiação e conexões para as
devidas
MICROFONES
E
ligações;
ACESSÓRIOS - 8 Microfones sem fio ÜHF ;24
Microfones dinâmicos;1 Kit de microfones para
bateria:4 Microfones tipo condensador;12 Direct
Box;28 Pedestais tipo girafa para microfone;12
Garras para instrumentos; - Cabos e ccnexôes
necessários para os devidos equipamentos.
BACKLINES - 2 Amplificadores para guitarra
100W + caixa;1 Amplificador para contra baixo
com 1 caixa com 4X10” + 1X15”;1 Amplificador
para teclado (combo);1 Kit de bateria acústica
completo;2 Praticáveis 2,0X1,0m- Sistema de
comunicação intercom com 02 pontos.
CONTRATAÇÃO A PARTIR DE 2 DIÁRIAS.
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SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO - SOM P.A 48
- 1 Mesa de som 48 canais com 24 mandas
digitais;IMulticabo de 64 canais com 60 metros
+ splinter; 2 Processadores digitais;2 CD/DVD
player;1 Notebook;24 Caixas de sub grave com
02 falantes de 18’’;24 Caixas de alta frequência
Linearray com 2x12" + 2X8” + driver;4 Torres
de delay cada com 6 unidades de caixas de alta
frequência linearray com 1X12” + driver e 4
unidades de caixas de subgrave com 02
falantes de 18”;- Sistema de amplificação que
atenda às necessidades do sistema acima e
fiação e conexões para as devidas ligações;
MONITOR (PALCO)-1 Mesa de som digitai 48
canais com 24 mandadas;2 Processadores
digitais para o sidefill;1Sidefill com 2 caixas para
subgrave com 2X18” e 2 caixas de 3 vias com
1X15” + 1X10" + driver ou 8 caixas de alta
frequência linearray com 1X12” + driver para
cada lado (esquerdo e direito);16 Monitores
2X12” + driver de 2”;2 Monitores tipo drumfili
LOCAÇAO
com 2X15” + driver 2";2 Caixas de sub grave de
/DIA
bateria com 02 falantes de 18"- Sistema de
amplificação que atenda ás necessidades do
sistema acima e fiação e conexões para as
devidas
ligações;
MICROFONES
E
ACESSÓRIOS - 20 Microfones sem fio UHF ;24
Microfones dinâmicos;10 Microfones tipo
condensador;12 Direct Box ativo e passivo;30
Pedestais tipo girafa para microfone;16 Garras
para instrumentos;12 fones de ouvido para
monitoração in ear; 3 power play (amplificador
para fone de ouvido) sendo cada um para 4
fones- Cabos e conexões completas para o
sistema. BACKLINES - 2 Amplificadores para
guitarra 100W + caixa com 4X12";2
Amplificadores de guitarra tipo cubo com
2X12"1 amplificador para contra baixo com 1
caixa com 4X10” + 1X15";1 amplificador para
teclado (tipo combo)1 Kit de bateria acústica
compleío;6 Praticáveis 2,0X1,0m. OBS: tem
que atender qualquer Artista NacionalCONTRATAÇÃO DE 1 DIÁRIA.
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SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO - SOM P.A 48
- 1 Mesa de som 48 canais com 24 mandas
digitais;IMulticabo de 64 canais com 60 metros
+ splinter; 2 Processadores dígitais;2 CD/DVD
player;1 Notebook;24 Caixas de sub grave com
02 falantes de 18";24 Caixas de alta frequência
Linearray com 2x12” + 2X8” + driver;4 Torres
de delay cada com 6 unidades de caixas de alta
frequência linearray com 1X12” + driver e 4
unidades de caixas de subgrave com 02
falantes de 18”;- Sistema de amplificação que
atenda às necessidades do sistema acima e
fiação e conexões para as devidas ligações;
MONITOR (PALCO)-1 Mesa de som digital 48
canais com 24 mandadas;2 Processadores
digitais para o sidefill;1Sidefiil com 2 caixas para
subgrave com 2X18" e 2 caixas de 3 vias com
1X15” + 1X10” + driver ou 8 caixas de alta
frequência linearray com 1X12" + driver para
cada lado (esquerdo e direito);16 Monitores
2X12" + driver de 2”;2 Monitores tipo drumfill
LOCAÇÃO
com 2X15” + driver 2”;2 Caixas de sub grave de
/DIA
bateria com 02 falantes de 18”- Sistema de
amplificação que atenda às necessidades do
sistema acima e fiação e conexões para as
devidas
ligações;
MICROFONES
E
ACESSÓRIOS - 20 Microfones sem fio UHF ;24
Microfones dinâmicos;10 Microfones tipo
condensador;12 Direct Box ativo e passivo;30
Pedestais tipo girafa para microfone;16 Garras
para instrumentos;12 fones de ouvido para
monitoração in ear; 3 power play (amplificador
para fone de ouvido) sendo cada um para 4
fones- Cabos e conexões completas para o
sistema. BACKLINES - 2 Amplificadores para
guitarra 100W + caixa com 4X12”;2
Amplificadores de guitarra tipo cubo com
2X12”1 amplificador para contra baixo com 1
caixa com 4X10” + 1X15”;1 amplificador para
teclado (tipo combo)1 Kit de bateria acústica
completo; 6 Praticáveis 2,0X1,0m. OBS: tem
que atender qualquer Artista Nacional CONTRATAÇÃO A PARTIR DE 2 DIÁRIA.
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TOTAL DO LOTE R$ 205.00,00

LOTE 08
Item

01

Qtde

20

Und

Descrição do Materíal/Servíços

UND

SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE TENDA ABERTA
5mx5m, Descrição: Locação de tenda aberta, nas
dimensões mínimas de 05 metros de frente x 05
metios de profundidade, com 02 metros altura em
seus pés de sustentação, cobertura do tipo
pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo
galvanizado, para uso do público em geral.
CONTRATAÇAO DE 1 DIÁRIA.

Preço
Unit.

Preço
Total

600,00

12.000,00

7
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06
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LOTE 09

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE TENDA ABERTA
4mx4m, Descrição; Locação de tenda aberta, nas
dimensões mínimas de 05 metros de frente x 05
metros de profundidade, com 02 metros altura em
seus pés de sustentação, cobertura do tipo
pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo
galvanizado, para uso do público em geral.
CONTRATAÇAO A PARTIR DE 2 DIÁRIAS.
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE TENDA ABERTA
6mx6m, Descrição: Locação de tenda aberta, nas
dimensões mínimas de 06 metros de frente x 06
metros de profundidade, com 02 metros altura em
seus pés de sustentação, cobertura do tipo
pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo
galvanizado, para uso do público em geral.
CONTRATAÇAO DE 1 DIÁRIA.
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE TENDA ABERTA
6mx6m, Descrição: Locação de tenda aberta, nas
dimensões mínimas de 06 metros de frente x 06
metros de profundidade, com 02 metros altura em
seus pés de sustentação, cobertura do tipo
pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo
galvanizado, para uso do público em geral.
CONTRATAÇAO A PARTIR DE 2 DIÁRIAS.
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE TENDA ABERTA
8mx8m, Descrição: Locação de tenda aberta, nas
dimer.sões mínimas de 08 metros de frente x 08
metros de profundidade, com 02 metros altura em
seus pés de sustentação, cobertura do tipo
pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo
galvanizado, para uso do público em geral.
CONTRATAÇAO DE 1 DIÁRIA.
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE TENDA ABERTA
8mx8m, Descrição; Locação de tenda aberta, nas
dimensões mínimas de 08 metros de frente x 08
metros de profundidade, com 02 metros altura em
seus pés de sustentação, cobertura do tipo
pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo
galvanizado, para uso do público em geral.
CONTRATAÇAO A PARTIR DE 2 DIÁRIAS.
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE TENDA ABERTA
lOmxIOm, Descrição; Locação de tenda aberta,
nas dimensões mínimas de 10 metros de frente x
10 metros de profundidade, com 02 metros altura
em seus pés de sustentação, cobertura do tipo
pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo
galvanizado, para uso do público em geral.
CONTRATAÇAO DE 1 DIÁRIA.
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE TENDA ABERTA
lOmxIOm, Descrição: Locação de tenda aberta,
nas dimensões mínimas de 10 metros de frente x
10 metros de profundidade, com 02 metros altura
em seus pés de sustentação, cobertura do tipo
pirâmide, com iona branca, estrutura em tubo
galvanizado, para uso do público em geral.
CONTRATAÇAO A PARTIR DE 2 DIÁRIAS.
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TOTAL DO LOTE R$ 61.200,00
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Descrição do Materíal/Serviços
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Preço
Total

v\C 5^reço
Unít.

SEGURANÇA NOTURNO, treinado e capacitado
para execução de segurança desarmada noturna,
DIÁRIA uniformizado e com nada consta na polícia civil, de
empresa especializada no ramo e credenciada
junto a órgão competente.
UNIFORMIZADA
com
RECEPCIONISTA
DlARIA experiência
em
recepção
de
autoridades,
convidados e participantes das diversas atividades.
HORA

JWftV

1.IAM «OM

PROPAGANDA EM CARRO DE SOM VOLANTE
TOTAL DO LOTE R$

270,00

13.500,00

250,00

2.500,00

80,00

8.000,00

24.000,00

Fica expressa que todas as despesas geradas serão de inteira responsabilidade do fornecedor
registrado, inclusive as obrigações previdenciárias e trabalhistas;
4. VALIDADE E REAJUSTAMENTO
A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua
publicação em imprensa oficial da Prefeitura de Wanderlândia.
Poderá a Administração, mesmo comprovada à ocorrência mencionada no parágrafo anterior, optar
por cancelar a Ata e providenciá-lo em outro procedimento licitatório.
Fica facultada a Administração em firmar as contratações que poderão advir, pela Ata de Registro de
Preços, podendo ser adquirido o mesmo objeto ora registrado, por outros meios previstos legalmente.
Caso evidenciado que o valor registrado em Ata tornar-se superior ao praticado no mercado será
convocado o classificado em primeiro lugar, para negociações, e sendo esta frustrada, convocaramse os remanescentes pela ordem de classificação para assim fazê-lo.
Caso evidenciado que o valor registrado em Ata tornar-se inferior ao praticado no mercado, e o
vencedor classificado em primeiro lugar declarar a impossibilidade de fornecimento nos preços
registrados, este será liberado do compromisso, sem aplicações de penalidades, sendo os demais
remanescentes convocados, em ordem de classificação para assim fazê-lo.
5. DAS PENALIDADES
Sem prejuizo da cobrança de perdas e danos, a classificada em primeiro lugar, poderá sujeitar às
penalidades seguintes:
a) - multa de 10% (dez por cento) do valor global do contrato, no caso de inexecuçâo total da
obrigação;
b) - multa de 10% (dez por cento) do valor correspondente à parte contratual não cumprida, no caso
de inexecuçâo parcial da obrigação;
c) - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, no caso de inexecuçâo diária do objeto deste
contrato, até o máximo de 30 (trinta) dias, a partir dos quais será considerado descumprimento parcial
da obrigação, conforme alínea anterior;
/
d) - suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com o Município d'
Wanderlândia, pelo prazo que for fixado pela Administração em função da natureza e da gravidade d
falta cometida, conforme previsto nos termos do artigo 7° da Lei 10.520/02, Decreto Municipal n*"
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e) - declaração de inidoneidade para iicitar ou contratar com a AdminisVaç;
para tanto, reincidências de faltas, sua natureza e gravidade.

ública, considerando,

A aplicação de quaisquer das penalidades previstas reaiizar-se-á em processo administrativo,
devidamente autuado, e que assegure o contraditório e a ampla defesa, conforme os preceitos legais
da Lei 8.666/93.
6. DO CONTRATO
O instrumento contratual será substituído pela Nota de Empenho, na forma do § 4° do art. 62 da Lei
8.666/93 e art. 11 do Decreto Federal n. ° 9.488/2018 e Decreto Municipal n.° 003A/2013, visto tratarse de compra/ serviços com entrega imediata e integral.
A Nota de Empenho será enviada pela Secretaria Municipal de Solicitante da Prefeitura de
Wanderlândia ao licitante vencedor do certame, ou, quando convocado, o mesmo deverá retirá-lo
prazo máximo de dois dias úteis, contados da notificação.
O não cumprimento das condições estabelecidas neste Edital e nos seus anexos por parte da
mantenedora desta Ata implicará na sua desclassificação e a imediata convocação das
remanescentes, sem prejuízos das sanções cabíveis
Fica facultado à Administração, quando o vencedor não aceitar ou não retirar a Nota de Empenho, no
prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
para fazê-lo em igual prazo, nas condições estabelecidas no encerramento de seus lances verbais e
registradas na Ata de Registro de Preços.
Aplica-se, no que couber, a disposição contida nos arts. 54 a 88 da Lei 8.666/93, independentemente
de transcrição.
As despesas com a presente aquisição correrão à conta da Secretaria de Administração, Gabinete do
Prefeito, Educação, Cultura e Turismo, Assistência Social, Secretaria de Saúde e Secretaria de
Esporte na dotação orçamentária consignada no projeto/atividade 04.122.0004.2-002, 04.122.0004.2006, 12.361.0004.2-018. 13.122.0004.2-081, 27.122.0004.2-069. 10.122.0004.2-034, 08.122.0004.2045, Natureza da Despesa 3.3.90.39, fonte 0500. Recursos Próprios.
7. VALOR E PAGAMENTO
Pelas Locações efetivamente realizadas, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA os preços
constantes nos preços registrados nesta ata, salvo alterações conforme notificações inseridas em
reajustamentos.
Fica expressamente estabelecido que os preços contratados incluam todos os custos diretos e
indiretos para a completa execução do avençado.
Os pagamentos devidos ao licitante serão efetuados em moeda corrente nacional, mensaimente e de
acordo com as quantidades executadas.
Os pagamentos deverão ser efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias da data da entrada das notas
fiscais do Protocolo da PREFEITURA, após as mesmas serem conferidas e atestadas pelo
responsável na Secretaria Municipal de Finanças fica facultada à PREFEITURA a antecipação de
pagamentos de notas fiscais, mediante descontos previamente acordados.
8. DO LOCAL E DO PRAZO DA ENTREGA:

O serviço será realizado de acordo com as necessidades das Secretarias Municipais, mediantl
empenho fornecido pela contratante, com local e horário designado pela equipe desta Secretaria.
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9. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O.''

É permitida a inclusão nesta ata de qualquer órgão da Administração Publica que apresentar pedido
de inclusão junto a Comissão Geral de Licitação da Prefeitura de Wanderlândía - TO, onde houver
autorização formal do licitante em atendé-ía, nas mesmas condições nela estabelecidas.
10. TRIBUTOS
São de inteira responsabilidade da CONTRATADA os ônus tributários e encargos sociais resultantes
deste Contrato, inclusive os decorrentes da Legislação Trabalhista e da Previdência Social.
Em caso algum, a CONTRATANTE pagará indenização à CONTRATADA por encargos resultantes
da Legislação Trabalhista e da Previdência Social, oriundo de Contrato entre a mesma e seus
empregados.
11. FORO
Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato, elegem as partes o Foro da cidade
de Wanderíândia, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
12. DISPOSIÇÕES GERAIS
Reger-se-á a presente Ata de Registro de Preços, no que for omissos, pelas disposições constantes
na Lei n° 10.520/2002, Decreto Municipal n° 0003A de 04 de janeiro de 2013, Decreto Federai n°
9.488, de 30 de agosto de 2018, Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, com
aplicação subsidiária da Lei n° 8.666/93, e no processo n° 002/2022.
PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDÍA, Estado do
Tocantins, no dia 27 de janeiio de 2022.

Paulo Roberto Rodrigues Guimarães
Secretário Muraicinal de Administração
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lO Mirai

'de Sousa

fegcteiro
Eudes de^Sousa Felix Bequiman
Equipe de Apoio

?

Diana RéginaEváBoefista de Almeida
Equipe be Apoio
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APLAUSOS - LOCACAO E PROMOÇÃO DE EVENTOS EIRELI
CNPJ: 14.831.403/0001-97
Charles Viana dos Santos
CPF/MF n° 433.905.101-25
Empresa
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