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Oficio n° 01012019. 	 Mucambo - CE, 09 de Dezembro de 2019. 

A Senhor. 

MIGUEL BRASILEIRO ANDRADE 
Ordenador de Despesas da Sec.de Cultura, Turismo, lndust. e Comércio do município de BANABUILJ/Ce. 
Assunto: Adesão à Ata de Registro de Preço N°. 2019.07.03.01, Oriunda na PREGÃO PRESENCIAL N°. 
09.00112019-SRP. 

Prezado Senhor, 

Tendo em vista o disposto nos Artigos 17 e 18 e seus respectivos parágrafos único do Decreto Federal n° 7-892, de 
23 de janeiro de 2013 que preveem a utilização da Ata de registro de preços por órgão ou entidade na condição de 
interessado (carona), com a interveniência do órgão Gestor e anuência do fornecedor, e sua alteração sob o Decreto 
de n° 9.488, de 30 de agosto de 2018, informamos a Vossa Senhoria que a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MUCAMBO/CE, oficializou o interesse em utilizar a Ata de Registro de Preço N°. 2019.07.03.01 oriunda na 
PREGÃO PRESENCIAL W. 09.00112019-SRP, para aderir aos ITENS, constantes nessa Ata, conforme Anexo 
abaixo. 

Informamos ainda que o Decreto acima citado estabelece que caberá ao detentor do preço registrado aceitar ou não o 
pedido de interessado. Assim, aguardo resposta formal de Vossa Senhoria, o mais breve possível, concordando ou 
não com o fornecimento dos itens nas quantidades parciais, sem prejuízo do acordo firmado com o município quando 
da assinatura da Ata. 

Consulto Vossa Excelência sobre a possibilidade de adesão á Ata de Registro de Preço N°. 2019.07.03.01. Oriunda 
na PREGAO PRESENCIAL N°. 09.00112019-SRP, realizada por este Município de BANABUIU/Ce, pelo Ordenador 
de Despesa da Sec.de Cultura, Turismo, lndust. e Comércio do município de BANABUIU/Ce. Essa adesão visa à 
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS 
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE 
DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ-CE, 
conforme tabela em anexo. 

Solicitamos, ainda, uma vez atendido o pleito em tela, que nos encaminhe, indicação das empresas vencedora do 
processo licitatório para os itens descritos, bem como cópia da Ata de Registro de Preços e a Proposta de Preço da 
empresa vencedora. 

Atenciosamente, 

Fr arMartins de Souza 
Secretário de Cultura e Turismo do Municipio de Mucambo/Ce 
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ANEXO A SOLICITAÇÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

Este documento é parte da Ata de Registro de Preços acima referenciada, celebrada entre a Sec.de Cultura, Turismo, lndust e 
Comércio e o Prestador de Serviço/Empresa, cujos preços estão a seguir registrados, em face da realização na PREGÃO 
PRESENCIAL N°. 09.00112019-SRP. 

EMPRESA 	F C CUNHA RUFINO ME 
ENDEREÇO 	: ROD BR 402, 218, SALA 106, TRIANGULO DO MARCO/CE, CEP: 62.560-976 
CNPJ N°: 10.587.06210001-03 

LOTE 01 ESTRUTURA CIVIL 

ITEM - DESCRIÇÃO QUANT. UND 
VALOR 
UNITARIO R$ 

VALOR 
TOTAL R$ 

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO 14M X lOm, BOX TRUSS EM 
ALUMINIO TIPO P30. 	Descrição: Locação 	de palco 14M X 1OM, 
com Piso em plataforma de alumínio e compensado naval, acarpetado, elevado em até 

01 2.5m do solo. Pé direito de até 17m de altura. Coberta com lona anti-chamas e anti-raios 
7.000 00 7.000 00 

uv, em estrutura modular de alumínio reforçado, com capacidade para sustentar DIÁRIA 01 
equipamentos de som e luz de médio e grande porte. Dois sidestages de até 1 O x 5m 
cobertos. Guarda-corpo circundando laterais e findo do palco. Escadas acesso com  
corrimão. Fechamento da "saia" do palco em madeira ou tecido.  

20 	
LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS, Descrição: Locação com montagem e 	

250,00 	1 000 00 
desmontagem de praticáveis medindo 1 metro x2 metros. 	 UNID. 	04  

LOTE 02- ESTRUTURA ELÉTRICA 

}TEM DESCRIÇÃO QUANT. UNI) 
VALOR 
 UNITARIO R$ 

VALOR 
TOTAL R$ 

LOCAÇÃO DE SONORIÇÃO PROFISSIONAL GRANDE 
PORTE 	PARA 	ATRAÇÃO 	NACIONAL 	E 
NORTE/NORDESTE DE GRANDE PORTE, Descrição: 
Locação 	com 	montagem, 	operação, 	desmontagem 	de 
sonorização profissional, contendo: 02 	mesas 	digitais 	com 
48 	canais 	de 	entrada, equalização 	paramétrica, 
compressor, 	Gate 	por 	canal, 24 	canais 	de 	saída 	com 
equalizador 	gráfico 	de 	31 bandas por 	canal, 	2 fontes de 
alimentação; Sistema de Sonorização Line Array 	, composto 
por 	9 caixas 	tree- way 	por 	lado 	, 	 cobertura 	vertical 	de 
10 	graus, horizontal 	de 	120 	graus, 	sistema 	de 	bumper 
para elevação do sistema ou acessórios para 	trabalhar em 
Ground Stacked 	12 caixas de sub Grave com 2 falantes de 18" DIÁRIA 01 

01 
cada 	, por lado; 02 Sistema de amplificação com de 18" cada 	

, 5.000,00 5.000,00 
por lado; 02 Sistema de amplificação com 4 racks 	de potência 
com 	4 	amplificadores classe D com no mínimo 	2400 	watts 
RMS por 	canal 	em 2 Omhs; 01 	processador 	digital 	com 	4 
entradas 	e 	8 	saídas; Software 	de 	gerenciamento 	do 
sistema através 	de Tablet ou computador; 01 	multicabo de 
48 canais 	de entrada, 	transformador 	de 	fase 	por 	canal 
com comprimento mínimo de 60 metros; 01 multicabo de sinal 
de 	12 	vias 	com comprimento mínimo 	de 60 metros para o 
processamento; Main power trifásico de 63 ampères por fase, 
regulador de tensão, voltímetro e amperímetro; Main power 
trifásico de 125 	ampères por fase , regulador de tensão, 
voltímetro 	, 	 amperímetro 	e 	transformador 	isolador 	de 
10.000 watts para alimentação; Sistema de comunicação 
em P.A e Monitor,Sistema com 16 monitore 	passivos  
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two-way com 	02 	falantes de 	12" 	e 	1 	Drive 	cada; 	Side 
Fui composto por 2 caixas tree-way de alta 	frequência e 2 de 
subgrave com 	falantes 	de 	18" 	por 	lado; 	Sistema 	de 
amplificação para 	alimentação do 	Side FilI composto por 	01 
Rack com 4 amplificadores Classe D , potência mínima 	de 1000 
watts por 	canal; 	microfones com pedestais, microfones sem 
fio, direct box, sub Snake com multipinos.  
ILUMINAÇÃO BRANCA DE GRANDE PORTE - Locação de sistema de 
iluminação branca de grande porte • 46 refletores PAR 64 s/ Gelatina, 
26 	Sei 	Light, 	mesa 	de 	comando, 	3 	módulos 	potência, 	cabos 	e DIÁRIA 01 

350000 350000 

L conectores 
ILUMINAÇÃO COLORIDA DE GRANDE PORTE - locação de sistema 
de iluminação de grande porte de acordo com as dimensões do palco 

14 de grande porte sendo - 46 Refletores PAR 64 si Gelatina, 38 Set Light, 3.500,00 3.500,00 
14 muving Light. 8 Mini Brutts, 2 ventiladores, duas maquinas de DIÁRIA 01 
Fumaça Mesa Comando. 6 Módulos Potência. Cabos e Conectores.  
GERADOR DE ENERGIA DE 250 KVA - Locação de grupos de 
geradores móveis, com capacidade mínima de 250 KVA. Trifésicos, 
tensão 440/3801220/110 VAC. 60 Hz. Disjuntor de proteção, silenciado 
em nível de ruído sonoro de 32 db. 1.5 metros, acoplado a um caminhão 
por meio de grampos fixados no chassi para transporte rápido, com 02 

20 jogos de cabos de 95mm/4 lances/25 metros flexíveis (95mm x 4 x 
25m). quadro de barramento de cobre para conexão intermediária com DIARIA 01 2.000,00 2.000,00 
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.  

LOTE 03 - BANHEIROS QUÍMICOS 

ITEM DESCRIÇÃO 
1  

QUANT. UNO 
VALOR 
UNITARIO R$ 

VALOR 1 
TOTAL R$ 

BANHEIROS QUíMICOS - Locação de banheiros químicos individual, 
portátil, com montagem, MANUTENÇÃO DIÁRIA e desmontagem, em 

01 
polietileno ou material similar, com teto translúcido, dimensões mínimas 150,00 1.200,00 
de 1.16m  de frente x 1,22m de fundo x 2,10 de altura, composto de caixa DIÁRIA 08 
de 	dejeto, 	porta 	papel 	higiênico, 	fechamento 	com 	identificação 	de 
ocupado, para uso do público em geral.  

LOTE 04- DECORAÇÕES 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UND 
VALOR 
UNITARIOR$ 

VALOR 
TOTAL R$ 

DECORAÇÃO 	DE GRANDE PORTE - 	Serviço 	de decoração e 

02 
ornamentação temática num espaço de 300MT onde serão realizados os 3.000,00 3.000,00 
eventos 	com 	materiais 	alternativos 	e 	regionais, 	cortinas, 	bancadas, SERVIÇO 01 

luminárias, malhas, balões e arranjos de flores naturais.  

L 

(C)TF 07 ATRACÕES MUSICAIS. PROD(JCÃO E EQUIPE DE APOIO. 

ÍEM DESCRIÇÃO 	 - - QUANT. UNO 
VALOR 
UNFFARIOR$ 

VALOR 
TOTAL R$ 

2 ATRAÇÃO NORTE/NORDESTE DE GRANDE POí Contratação de 20,000,00 20.000,00 
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Atração de Renome Norte e Nordeste de grande porte. Para apresentação de 
eventos em datas comemorativas como Carnaval, Semana santa, Réveilion 01 
etc. A atração a que se refere este item, deve estar em evidencia e entre as CACHE 
mais requisitadas no momento. Que tenha reconhecimento da crítica e do 
público geral na atualidade, deve ter se apresentado em programas a nível de 
rede regional (Norte e Nordeste) nos últimos 90 dias da data da expedição da 
ordem de serviço, sendo artista ou banda com repertório voltado para os ritmos 
de Axé, forró ou sertanejos 	para realização de Show em praça pública com 
duração mínima de duas horas, munidas de todos os instrumentos de palco 
necessário para sua apresentação. PARA APRESENTAÇÕES EM DATAS 
COMEMORATIVAS COMO CARNAVAL, REVEILLON, FESTIVAL JUNINO 
ATRAÇÃO REGIONAL DE GRANDE PORTE - Contratação de Atração de 
Renome regional de grande porte, artista ou banda com repertório voltado para 
os ritmos de Axé. forró. Mpb ou pop Rock, para realização de Shows em praça 
pública com duração mínima de duas horas, munidas de todos os instrumentos CACHE 01 3.000,00 3.000,00 
de palco necessário para sua apresentação. PARA APRESENTAÇÕES EM 
DATAS COMEMORATIVAS COMO CARNAVAL, REVEILLON, FESTIVAL 
JUNINO 
PRODUTORA DE EVENTOS TIPO 1 - Contratação de empresa produtora de 
eventos 	de 	Cunho 	Cultural 	e 	de 	Espetáculos 	artísticos com 	equipe de 

20 produtores profissionais, para a produção do evento. Produzindo coordenando DIARIA 01 3.000,00 3.000,00 
e organizando o evento em toda sua totalidade tanto na parte da estrutura 
como nas atrações em uma equipe de 30 pessoas. 

EQUIPE DE APOIO NOTURNO - Contratação de equipe desarmada, 
24 Treinada, uniformizada e capacitada para execução de serviço de apoio aos SERVIÇO 10 180,00 1.800,00 

eventos noturno com experiência em eventos de Grande porte. 

. 
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