
MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: 

 

SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E 

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
  
 O Município de Francisco Beltrão, Órgão Gerenciador do Sistema de 
Registro de Preços, com base na Lei Federal 8.666/93, Lei Federal nº 
Decreto Federal nº 7892/13 e Decreto Municipal nº 176/2007, torna público:
 1) Locação de palco, sonorização, iluminação, tendas e camarim, para viabilizar 

a realização de eventos em comemoração ao natal de 2021

eletrônico nº 178/2021 com vigência de 16 de novembro de 2021 a 15 de março de 2022 

conforme segue: 

ATA SRP Nº 934/2021 
EMPRESA DETENTORA:
CNPJ Nº 08.669.561/0001-90
Item Código Descrição 

6 78479 Sonorização pelo período
dezembr o de 2021) rádio feira para a praça, cenários que contenha:
 - 10 Unidades de caixas de som 30/60 W com IP 35 ou IP 6
 - 1 Amplificador 4/8 Ohms ou 70/100 W
 - 1 Mesa de som de 4/6 canais
 - 1 Player com Pendrive.
 Cabeamento conforme o necessário.
1 Técnico responsável da empresa que tenha conhecimento do sistema 
para dar suporte durante toda montagem e realização da radio feira em 
quanto o sistema estiver sendo usado no decorrer dos 28 dias. 

 
ATA SRP Nº 935/2021 
EMPRESA DETENTORA:
CNPJ Nº 07.998.608/0001-04
Item Código Descrição 

4 78477 Locação de 2 tendas tipo piramidal de            5 m X 5 m cada, pelo  
período de 28 dias (de 26 de novembro a 23 de dezembro de 2021), com 
as seguintes características mínimas: 
Cobertura vinílica, com proteção UV, cor branca, antichamas, com 
tensionamento por cordas de nylon, com estrutura em aço galvanizado, 
com pé direito de até 3 m de altura. 
Inclusas, no custo, as despesas com
transporte e instalação dos equipamentos.
Incluso no orçamento o período necessário que antecede o evento para a 
montagem dos equipamentos e, após evento, para a desmontagem 

5 78478 Locação de 8 tendas tipo piramidal de            5 m X 10 m cada pelo   
período de 28 dias (de 26 de novembro a 23 de dezembro de 2021), com 
as seguintes características mínimas: 
Cobertura vinílica, com proteção UV, cor branca, antichamas, com 
tensionamento por cordas de nylon, com estrutura em aço galvanizado, 
com pé direito de até 3,5 m de altura.
Inclusas, no custo, as despesas com
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SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E  

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS 

O Município de Francisco Beltrão, Órgão Gerenciador do Sistema de 
Registro de Preços, com base na Lei Federal 8.666/93, Lei Federal nº 
Decreto Federal nº 7892/13 e Decreto Municipal nº 176/2007, torna público:

Locação de palco, sonorização, iluminação, tendas e camarim, para viabilizar 

a realização de eventos em comemoração ao natal de 2021, decorrente do Pregão 

o nº 178/2021 com vigência de 16 de novembro de 2021 a 15 de março de 2022 

EMPRESA DETENTORA: C R ODELLI - ME 
90 

UN 

Sonorização pelo período de 28 dias (de 26 de novembro a 23 de 
dezembr o de 2021) rádio feira para a praça, cenários que contenha: 

10 Unidades de caixas de som 30/60 W com IP 35 ou IP 6 
1 Amplificador 4/8 Ohms ou 70/100 W 
1 Mesa de som de 4/6 canais 

ive. 
Cabeamento conforme o necessário. 

1 Técnico responsável da empresa que tenha conhecimento do sistema 
para dar suporte durante toda montagem e realização da radio feira em 
quanto o sistema estiver sendo usado no decorrer dos 28 dias.  

SERV 

EMPRESA DETENTORA:FLORENTINO & FLORENTINO LTDA 
04 

UN 

Locação de 2 tendas tipo piramidal de            5 m X 5 m cada, pelo  
período de 28 dias (de 26 de novembro a 23 de dezembro de 2021), com 
as seguintes características mínimas:  
Cobertura vinílica, com proteção UV, cor branca, antichamas, com 

o por cordas de nylon, com estrutura em aço galvanizado, 
com pé direito de até 3 m de altura.  
Inclusas, no custo, as despesas com 
transporte e instalação dos equipamentos. 
Incluso no orçamento o período necessário que antecede o evento para a 

equipamentos e, após evento, para a desmontagem  

SERV 

Locação de 8 tendas tipo piramidal de            5 m X 10 m cada pelo   
período de 28 dias (de 26 de novembro a 23 de dezembro de 2021), com 
as seguintes características mínimas:  
Cobertura vinílica, com proteção UV, cor branca, antichamas, com 

to por cordas de nylon, com estrutura em aço galvanizado, 
com pé direito de até 3,5 m de altura. 
Inclusas, no custo, as despesas com 

SERV 
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O Município de Francisco Beltrão, Órgão Gerenciador do Sistema de 
Registro de Preços, com base na Lei Federal 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, 
Decreto Federal nº 7892/13 e Decreto Municipal nº 176/2007, torna público: 

Locação de palco, sonorização, iluminação, tendas e camarim, para viabilizar 

, decorrente do Pregão 

o nº 178/2021 com vigência de 16 de novembro de 2021 a 15 de março de 2022 

Quant. Valor 
unitário 

R$ 

1,00 10.950,00 

Quant. Valor 
unitário 

R$ 

1,00 6.840,00 

1,00 9.780,00 
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Transporte e instalação dos equipamentos.
Incluso, no orçamento, o período necessário que antecede o evento para 
a montagem dos equipamentos e, após evento, para a desmontagem 

7 78480 Locação de 1 camarim no tamanho de        5 m X 5 m coberto e fechado   
pelo período de 28 dias (de 26 de novembro a 23 de dezembro de 2021), 
contendo: 
- 3 pontos de luz  
- 3 Pontos de ac 110V e 127V
- Piso deck 
- 2 espelhos  
- 2 araras 
- 2mesas 
- 8 cadeiras 
Inclusas as despesas com transporte e instalação dos materiais. 

 
ATA SRP Nº 936/2021 
EMPRESA DETENTORA:
CNPJ Nº 11.495.234/0001-73
Item Código Descrição 

1 78474 Locação de 01 palco pelo período de 28 dias (de 26 de novembro a 23 de  
dezembro de 2021) com as seguintes características: 
 - No tamanho de 8 m de frente por 6 m de profundidade com chapas 
naval de, no mínimo, 18 mm, com fechamento em tecido preto.
 - Mínimo de 1 m de altura do chão com fechamento em tecido preto;
 -  02 escadas metálicas com corrimão e 1 rampa de acesso para 
cadeirantes; 
 -  Disponibilização de carpe para o palco, nas cores preto e vermelho, 
quantidade conforme necessidade do evento e so
Departamento de Cultura.
Inclusas, no custo, as despesas com
Transporte e instalação 
Incluso, no orçamento, o período que antecede o evento, para a 
montagem dos equipamentos e após evento, para a desmontagem.         

2 78475 Contratação para prestação de serviço para sonorização de eventos públ 
icos em espaço aberto ou fechado, para 600 a 1.500 pessoas. Pelo período 
de 28 dias (de 26 de novembro a 23 de dezembro de 2021) Equipamentos 
mínimos exigidos:             
- 01 mesa de som analógica ou digital com no mínimo 32 canais com 
extensor. 
- 08 caixas (LINE ARRAY) com falante de 12” e DRIVER TITANIUM 
suspensas em treliça de alumínio Q30.
- 04 caixas SUB GRAVE, cada uma com 2 falantes de 18”.
- 04 microfones sem fio com alcance m
-10 microfones com fio e pedestais para estes. 
- 06 caixas monitores com falantes de 12” e DRIVER TITANIUM. 
- 01 kit com 8 microfones para microfonação de bateria.
- Energia no palco na voltagem de 127 V e 220 V, com 6 réguas de AC 
(corrente alternada) estabilizadas.
- Potências compatíveis com o som necessário para o evento.
- 01 amplificador guitarra 100 W mínimo PRÉ
VALVULADO 
 -01 amplificador de contrabaixo (CABEÇOTE+CAIXAS).
- 01 corpo de bateria. 
- 06 DIRECT BOX ATIVO E PASSIVO.
 - Cabos XLR e P10 para uso de instrumentos conforme necessidade e 
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Transporte e instalação dos equipamentos. 
Incluso, no orçamento, o período necessário que antecede o evento para 
a montagem dos equipamentos e, após evento, para a desmontagem  

Locação de 1 camarim no tamanho de        5 m X 5 m coberto e fechado   
dias (de 26 de novembro a 23 de dezembro de 2021), 

3 Pontos de ac 110V e 127V 

Inclusas as despesas com transporte e instalação dos materiais.  

SERV 

EMPRESA DETENTORA:RODRIGO PONSONI BONETTI 
73 

UN 

Locação de 01 palco pelo período de 28 dias (de 26 de novembro a 23 de  
dezembro de 2021) com as seguintes características:  

No tamanho de 8 m de frente por 6 m de profundidade com chapas 
naval de, no mínimo, 18 mm, com fechamento em tecido preto. 

nimo de 1 m de altura do chão com fechamento em tecido preto; 
02 escadas metálicas com corrimão e 1 rampa de acesso para 

Disponibilização de carpe para o palco, nas cores preto e vermelho, 
quantidade conforme necessidade do evento e solicitação do 
Departamento de Cultura. 
Inclusas, no custo, as despesas com 
Transporte e instalação - Montagem e desmontagem. 
Incluso, no orçamento, o período que antecede o evento, para a 
montagem dos equipamentos e após evento, para a desmontagem.                  

SERV 

Contratação para prestação de serviço para sonorização de eventos públ 
icos em espaço aberto ou fechado, para 600 a 1.500 pessoas. Pelo período 
de 28 dias (de 26 de novembro a 23 de dezembro de 2021) Equipamentos 
mínimos exigidos:              

som analógica ou digital com no mínimo 32 canais com 

08 caixas (LINE ARRAY) com falante de 12” e DRIVER TITANIUM 
suspensas em treliça de alumínio Q30. 

04 caixas SUB GRAVE, cada uma com 2 falantes de 18”. 
04 microfones sem fio com alcance mínimo de 100 m. 

10 microfones com fio e pedestais para estes.  
06 caixas monitores com falantes de 12” e DRIVER TITANIUM.  
01 kit com 8 microfones para microfonação de bateria. 
Energia no palco na voltagem de 127 V e 220 V, com 6 réguas de AC 

(corrente alternada) estabilizadas. 
Potências compatíveis com o som necessário para o evento. 
01 amplificador guitarra 100 W mínimo PRÉ-VALVULADO OU 

01 amplificador de contrabaixo (CABEÇOTE+CAIXAS). 
 

ATIVO E PASSIVO. 
Cabos XLR e P10 para uso de instrumentos conforme necessidade e 

SERV 
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1,00 3.399,00 

Quant. Valor 
unitário 

R$ 

1,00 13.443,00 

1,00 19.193,00 
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solicitação pelo técnico de som do departamento de cultura.
- Com cabos de aço ou cinta para fixação e aterramento.
- Demais equipamentos necessários para a execução.
Inclusas, no custo, as despesas com
Transporte e instalação dos equipamentos,
Bem como assistência técnica durante toda a realização do evento 
durante os 25 (vinte e cinco) dias em que decorre o evento.
Incluso no orçamento o período necessário que antecede o e
montagem dos equipamentos e, após evento, para a desmontagem. 

3 78476 Locação de equipamentos para iluminação pelo período de 28 dias (de 26  
de novembro a 23 de dezembro de 2021). Equipamentos exigidos:
Treliça para grid de iluminação em alumínio Q30 linha pesada, com o 
mínimo 72 m, 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.
- 6 Moving BEAN 200.
- 20 canhões - par Led 64 RGBW 3W.
- 2 máquinas de fumaça 1500 W.
  - Mesa Digital 
  - 4 MINI BURT com 4 lâmpadas.
  - 8 ELIPSOIDAIS mínimo 250 W.
  - 12 lâmpada par 64. 
  - 2 DIMMER 12 canais.
  - 2 PO POWER 
  - Todo cabeamento necessário para iluminação.
  - Com cabos de aço ou cinta para fixação e aterramento.
Inclusas, no custo, as despesas com
transporte e instalação dos equipamentos,
bem como assistência técnica durante toda a realização do evento 
durante os 25(vinte e cinco) dias em que decorre o evento.
Incluso, no orçamento, o período necessário que antecede o evento para 
a montagem dos equipamentos e, após evento, para a desmontagem. 

Francisco Beltrão, 
 
Alex Bruno Chies 

Sistema de Registro de Preços 
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solicitação pelo técnico de som do departamento de cultura. 
Com cabos de aço ou cinta para fixação e aterramento. 
Demais equipamentos necessários para a execução. 

sas, no custo, as despesas com 
Transporte e instalação dos equipamentos, 
Bem como assistência técnica durante toda a realização do evento 
durante os 25 (vinte e cinco) dias em que decorre o evento. 
Incluso no orçamento o período necessário que antecede o evento para a 
montagem dos equipamentos e, após evento, para a desmontagem.  

Locação de equipamentos para iluminação pelo período de 28 dias (de 26  
de novembro a 23 de dezembro de 2021). Equipamentos exigidos: 
Treliça para grid de iluminação em alumínio Q30 linha pesada, com o 
mínimo 72 m, 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. 
EAN 200. 

par Led 64 RGBW 3W. 
2 máquinas de fumaça 1500 W. 

4 MINI BURT com 4 lâmpadas. 
8 ELIPSOIDAIS mínimo 250 W. 

 
2 DIMMER 12 canais. 

Todo cabeamento necessário para iluminação. 
Com cabos de aço ou cinta para fixação e aterramento. 

Inclusas, no custo, as despesas com 
transporte e instalação dos equipamentos, 
bem como assistência técnica durante toda a realização do evento 

os 25(vinte e cinco) dias em que decorre o evento. 
Incluso, no orçamento, o período necessário que antecede o evento para 
a montagem dos equipamentos e, após evento, para a desmontagem.  

SERV 

 
Francisco Beltrão, 17 de novembro de 2021. 

Sistema de Registro de Preços - SRP  
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1,00 14.999,00 


