
 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Processo Nº. 003/2019- PMC 

Pregão Nº. 003/2019- PMC-PP-SRP 

 

Pelo presente instrumento, A Secretaria Municipal de Administração, por intermédio da Prefeitura 

Municipal de Curuçá, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.171.939/0001-32, com sede na Praça Coronel Horácio, 70 – 

Centro, representada legalmente pelo Ilustríssimo Prefeito Sr. Jefferson Ferreira de Miranda, brasileiro, residente 

e domiciliado em Curuçá, considerando o julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO, PARA REGISTRO DE 

PREÇOS, sob nº. 003/2019 PMC-PP-SRP, publicada no IOE do Dia 07/02/2019,  Jornal Amazônia 08/02/2019, 

RESOLVE registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por elas 

alcançadas por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de 

Registro de Preços, e regido pela Lei Federal nº. 10.520/2002, pela Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações e em 

conformidade com as disposições a seguir. 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

O OBJETO 

A presente Ata tem por objeto o registro de preços que objetiva a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO COM 

MONTAGEM E DESMONTAGEM, EM SUAS DIVERSAS AÇÕES, TAIS COMO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E 

CULTURAIS E EVENTOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, 

SECRETARIAS, FUNDOS E AUTARQUIAS,  conforme o  Anexo II do Edital de Registro de Preço n°  003/2019 PMC-

PP-SRP, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas 

licitantes classificadas. 

CLÁUSULA SEGUNDA  

DO PREÇO 

2.1 - Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos no Anexo VII - A, e nele estão inclusos todas as 

espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer 

despesas inerentes à compra. 

2.2 - Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis, ressalvado o disposto na cláusula terceira deste 

instrumento. 

2.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, 

facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses 

previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a 

preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
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DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-

FINANCEIRA 

3.1 – Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o 

órgão gerenciador deverá: 

a) Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo 

mercado; 

b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido; 

c) Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação. 

3.2 – Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante oferta de 

justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

 Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as justificativas 

sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de fornecimento; 

a) Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação. 

3.3 – Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de Registro de 

Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.  

3.4 – Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de 

restabelecer as condições originalmente pactuadas.  

3.5 – A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a 

ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração 

de seus encargos. 

3.5.1 – Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no 

item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada 

minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada. 

3.5.2 – Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, 

cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, 

bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes 

últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto 

que a sua vigência não supera o prazo de um ano. 

3.5.3 – Não será concedida a revisão quando:  

a) Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;  

b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da 

proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata; 
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c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos 

atribuídos à parte interessada; 

d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, 

incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento. 

3.5.4 – Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise pela 

Prefeitura Municipal de CURUÇÁ, e não poderá exceder o preço praticado no mercado. 

CLÁUSULA QUARTA 

 DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

4.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses: 

4.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor: 

a) não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços; 

b) não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no 

prazo estabelecido, sem justificativa aceitável; 

c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no 

mercado; 

d) incorrer em inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de preços; 

4.1.2 – Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, por 

caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata de 

Registro de Preços. 

4.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa e o 

contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente. 

4.2.1 – O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa, 

quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, observados os critérios 

estabelecidos na cláusula décima primeira deste instrumento. 

4.3 - Da decisão da autoridade competente se dará conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de 

correspondência, com aviso de recebimento. 

4.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através 

de publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia 

subsequente ao da publicação. 
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4.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, para apreciação, 

avaliação e decisão da Administração. 

CLÁUSULA QUINTA 

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

5.1 - A Contratante pagará à Contratada pela contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de 

Locação de Estrutura e Iluminação e Sonorização com montagem e desmontagem, em suas diversas ações, tais como 

apresentações artísticas e culturais e eventos em geral; adquiridos, até o trigésimo dia útil após a apresentação da 

Nota Fiscal/Fatura correspondente, devidamente aceita pelo Contratante, vedada a antecipação.  

5.2 - O pagamento far-se-á por meio de transferência bancária na conta do contratado. 

5.3 - Incumbirão à Contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida, a ser revisto e 

aprovado pela Contratante, juntando-se o cálculo da fatura. 

5.4 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente o estabelecido na Lei nº 4.320/64 e alterações posteriores; 

5.5 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à Contratada para correção, 

ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota 

Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela Contratante. 

5.6 – A eventual inadimplência de um dos órgãos participantes desta Ata não produzirá efeitos quanto aos demais.  

5.7 – A Nota Fiscal deverá vir acompanhada da Certidão de INSS, FGTS e Trabalhista sob pena de não recebimento. 

CLÁUSULA SEXTA 

DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA E DOS CONTRATOS 

6.1 - O prazo de vigência dessa Ata de Registro de Preços é de 12 meses, contado do dia posterior à data de sua 

publicação no Flanelógrafo da Prefeitura Municipal. 

6.2 – O prazo de vigência das contratações decorrentes desse registro de preços apresentará como termo inicial o 

recebimento da ordem de fornecimento, e como termo final o recebimento definitivo Para contratação de empresa 

especializada para a Prestação de Serviços de Locação de Estrutura e Iluminação e Sonorização com montagem e 

desmontagem, em suas diversas ações, tais como apresentações artísticas e culturais e eventos em geral  pela 

Administração, observados os limites de prazo de entrega fixados no Anexo I do Edital 003/2019. 

CLÁUSULA SÉTIMA 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas inerentes a esta Ata correrão à conta das respectivas dotações orçamentárias dos órgãos e entidades da 

Administração Direta e Indireta que aderirem à contratação e serão especificadas ao tempo da ordem de emissão de 

fornecimento. 

CLÁUSULA OITAVA 

DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO 

8.1 - A emissão da Ordem de Fornecimento constitui o instrumento de formalização da aquisição com os 

fornecedores, em conformidade com os prazos estabelecidos na Lei Federal nº. 8.666/93. 
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8.2 – Quando houver necessidade da contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Locação 

de Estrutura e Iluminação e Sonorização com montagem e desmontagem, em suas diversas ações, tais como 

apresentações artísticas e culturais e eventos em geral por algum dos órgãos participantes da Ata, o licitante 

classificado em primeiro lugar será convocado para receber a ordem de fornecimento no prazo de até 02 (dois) dias 

úteis. 

8.3 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos do art. 64, § 

1º da Lei Federal nº. 8.666/93, quando solicitado pelo licitante classificado, durante o seu transcurso, e desde que 

ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame. 

8.4 – Se o licitante classificado em primeiro lugar se recusar a receber a ordem de fornecimento ou se não dispuser 

de condições de atender integralmente à necessidade da Administração, poderá a ordem de fornecimento ser 

expedida para os demais proponentes cadastrados que concordarem em fornecer  os  Serviços de Eventos executivo 

ao preço e nas mesmas condições da primeira colocada, observada a ordem de classificação. 

CLÁUSULA NONA 

DA SOLICITAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, EM SUAS 

DIVERSAS AÇÕES, TAIS COMO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS E EVENTOS EM GERAL 

 9.1 – A contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Locação de Estrutura e Iluminação 

e Sonorização com montagem e desmontagem, em suas diversas ações, tais como apresentações artísticas e 

culturais e eventos em geral dar-se-á no prazo imediato ao recebimento da ordem de fornecimento. 

9.2 – Os  Eventos ocorrerão no endereço em que se consta na ordem de fornecimento com entrega das 08:00 às 

14:00 horas. 

9.3 – A Administração Contratante designará, formalmente, o servidor (ou comissão de, no mínimo, 3 três membros, 

na hipótese do parágrafo 8º do art. 15 da Lei nº 8.666/93) responsável pela Contratação para Eventos, por meio de 

termo circunstanciado que comprove a adequação do objeto aos termos deste contrato e pela atestação provisória 

e/ou definitiva dos mesmos em até 05 (cinco) dias consecutivos. 

CLÁUSULA DÉCIMA 

DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES 

10.1 - Compete à Contratada: 

a) As contratações de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Locação de Estrutura e 

Iluminação e Sonorização com montagem e desmontagem, em suas diversas ações, tais como 

apresentações artísticas e culturais e eventos em geral serão de acordo com as condições e prazos 

propostos e fornece-los dentro do período da validade; 

b) providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor competente do Contratante; 



 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ 
Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-000 

c) manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme dispõe o inciso XIII, do artigo 55, 

da Lei Nº 8.666/93 e alterações; 

10.2 - Compete à Contratante: 

a) Efetuar o pagamento do preço previsto na cláusula segunda, nos termos deste instrumento; 

b) definir o local para Contratação de Eventos adquiridos; 

a) c) designar servidor (ou comissão de, no mínimo, 3 três membros, na hipótese do parágrafo 8º 

do art. 15 da Lei nº 8.666/93) responsável pelo acompanhamento e fiscalização para as entregas dos   

Serviços de Evento . 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1 – O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o licitante contratado à aplicação de multa de mora, 

nas seguintes condições: 

11.1.1 – Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o 

valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o contrato encontre-

se parcialmente executado; 

11.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do 

objeto; 

11.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o 

contrato e aplique as outras sanções previstas no item 11.2 deste edital e na Lei Federal nº. 8.666/93; 

11.2 - A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a aplicação das seguintes sanções ao licitante contratado: 

a) advertência; 

b) Multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o saldo 

contratual reajustado não executado pelo particular; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública Municipal, Direta ou Indireta, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, Direta ou Indireta, 

pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das 

demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do 
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prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar 

documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 

mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou 

cometer fraude fiscal; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, em toda a 

Federação, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 

a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 

que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 

sanção aplicada com base na alínea “c”. 

§ 1º. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”; “d” e “e” deste item, não são cumulativas entre si, mas poderão ser 

aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos (alínea “b”). 

§ 2º. Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas “c”, “d” e “e”, a autoridade competente submeterá sua 

decisão ao Prefeito Municipal, a fim de que, se confirmada, tenha efeito perante a Administração Pública Municipal. 

§ 3º. Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo Prefeito Municipal, competirá ao 

órgão promotor do certame, por intermédio de sua autoridade competente, decidir sobre a aplicação ou não das 

demais modalidades sancionatárias. 

§ 4º. Confirmada a aplicação de quaisquer das sanções administrativas previstas neste item, competirá ao órgão 

promotor do certame proceder com o registro da ocorrência no SICAF, em campo apropriado. No caso da aplicação 

da sanção prevista na alínea “d”, deverá, ainda, ser solicitado o descredenciamento do licitante no SICAF. 

11.3 – As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a 

ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras: 

a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá notificar o 

licitante contratado, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia; 

b)  A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, indicando, 

no mínimo: a conduta do licitante contratado reputada como infratora, a motivação para aplicação da 

penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa; 

c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto na 

hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em 

ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal nº. 8666/93; 

d) O licitante contratado comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço ocorridas no 

curso do processo licitatório e da vigência do contrato, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao 

local anteriormente indicado, na ausência da comunicação; 
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e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão promotor do 

certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de 

recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93; 

f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da Procuradoria Geral 

do Município. 

11.4 – Os montantes relativos às multas moratórias e compensatórias aplicadas pela Administração poderão ser 

cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos ao licitante contratado, relativos às parcelas 

efetivamente executadas do contrato; 

11.5 – Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão do 

contrato, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada; 

11.6 – Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em desfavor do 

licitante contratado, é obrigatória a cobrança judicial da diferença. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

DA RESCISÃO 

A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, no que 

couberem, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 

DOS ADITAMENTOS 

A presente Ata poderá ser aditada, estritamente, nos termos previstos na Lei no 8.666/93, após manifestação formal 

da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 

DOS RECURSOS 

Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do art. 109, da Lei no 

8.666/93 e alterações posteriores. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 

DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

A execução do contrato será acompanhada pelo (a) Prefeitura Municipal, designado representante da Administração 

nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, que deverá atestar a execução do objeto contratado, observadas as 

disposições deste Contrato, sem o que não será permitido qualquer pagamento. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 

DO FORO 

Fica eleito o foro de Curuçá, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste 

instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e forma, para igual distribuição, 

para que produza seus efeitos legais. 
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Curuçá, 26 de Fevereiro de 2019. 
 

____________________________          
JEFFERSON FERREIRA DE MIRANDA 

Prefeito Municipal 
Contratante 

 
__________________________ 

ELIZABETE MOREIRA DA SILVA 
Pregoeira Oficial 

 
__________________________ 

C. A. KAWASHIMA DE OLIVEIRA EIRELI - ME 
CNPJ: 12.632.639/0001-79 

 
__________________________________ 

M. S. SERVIÇOS DE PRODUÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS LTDA 

CNPJ: 07.074.000/0001-85 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 003/2019 

ANEXO VII - A 

 

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços Nº. 003/2019, celebrada entre a Prefeitura 

Municipal de CURUÇÁ e as Empresas cujos preços estão a seguir registrados por Item, em face à realização do 

Pregão Presencial 003/2019 PMC-PP-SRP. 

RELAÇÃO DOS ITENS 

 

 
ESTRUTURAS 
MODULARES 

              
ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE 

QTD. 
MIN 

QTD. 
MAX.  

Preço 
Médio unt  

Valor Total 
EMPRESA 

VENCEDORA 

1 

LOCAÇÃO DE 
ARQUIBANCADA 
CAPACIDADE DE ATÉ 500 
LUGARESEm estrutura 
modulada metálica, piso 
em compensado ante 
derrapante, estruturado 
com perfil metálico, largura 
mínima de degrau 0,61m, 
revestimento no fundo com 
2,20m de altura mínima, 
em tapume metálico 
pintado com tinta ante 
ferruginosa na cor prata 
metálica, considerar 
espaçamento de 0,60m por 
pessoa, passarela frontal de 
01.70 m mínimo, altura 
entre degraus de 0,25m nos 
três primeiros degraus 
(espaço destinado a 
terceira idade), e altura 
máxima de 0,33m nos 
degraus restantes. 

Diária 2 15 
 R$            

16.000,00  
 R$              

240.000,00  
M. S. 

PRODUÇÕES 

2 

LOCAÇÃO DE 
ARQUIBACANDA COBERTA 
COM CAPACIDADE DE ATÉ 
500 LUGARES 
Em estrutura modulada 
metálica, piso em 
compensado ante 
derrapante, estruturado 
com perfil metálico, largura 
mínima do degrau de 
0,61m, revestimento no 
fundo com 2,20m de altura 
mínima, em tapume 

Diária 2 15 
 R$            

12.900,00  
 R$              

193.500,00  

C.A. 
KAWASHIMA 
DE OLIVEIRA 
EIRELI - ME 
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metálico pintado com tinta 
ante ferruginosa na cor 
prata, considerar 
espaçamento de 0,60m por 
pessoa, passarela frontal de 
01,70m mínimo, altura 
entre degraus de 0,25m nos 
três primeiros degraus 
(espaço destinado a 
terceira idade), e 0,33m 
nos degraus restantes. 
Cobertura em lona vinílica 
sobre tenda em estrutura 
tubular metálica 
galvanizada, devendo a 
lona ter gramatura mínima 
de 550g/m² e filtro solar, 
de modo a proporcionar 
maior conforto térmico no 
ambiente. 

3 

CAMARIM MED. 4 X 4M  
Climatizado, composto de 
estrutura de alumínio, com 
montantes de 02,70m de 
altura, e placas formicada 
tipo TS na cor branca 
brilhante, piso em 
compensado ante 
derrapante estruturado 
com perfil metálico 
recapeado com carpete na 
cor preta, cobertura deverá 
ser em lona vinílica sobre 
tenda em estrutura tubular 
metálica galvanizada, 
devendo a lona ter 
gramatura mínima de 
550g/m² e filtro solar, de 
modo a proporcionar maior 
conforto térmico no 
ambiente. 

Diária 2 15 
 R$              

2.000,00  
 R$                

30.000,00  
M. S. 

PRODUÇÕES 

4 

CAMAROTE 1 UN  
Em estrutura tubular 
metálica nas dimensões de 
4,00m x 3,00 x 2,10m de 
altura, pé direito de 2,50m, 
piso em compensado ante 
derrapante, estruturado 
com perfil metálico pintado 
com tinta PVA na cor preta, 
revestido na saia, fundos e 
laterais até o guarda-corpo 
com tapumes metálicos, 
pintado com tinta ante 
ferruginosa na cor prata, 
cobertura deverá ser em 

Diária 5 20 
 R$              

1.220,00  
 R$                

24.400,00  

C.A. 
KAWASHIMA 
DE OLIVEIRA 
EIRELI - ME 
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lona vinílica sobre tenda 
em estrutura tubular 
metálica galvanizada, 
devendo a lona ter 
gramatura mínima de 
550g/m² e filtro solar, de 
modo a proporcionar maior 
conforto térmico no 
ambiente. Com capacidade 
para 20 lugares 

5 

CAMAROTE 1 UN  
Em estrutura tubular 
metálica nas dimensões de 
4,00m x 3,00 x 2,10m de 
altura, pé direito de 2,50m, 
piso em compensado ante 
derrapante, estruturado 
com perfil metálico pintado 
com tinta PVA na cor preta, 
revestido na saia, fundos e 
laterais até o guarda-corpo 
com tapumes metálicos, 
pintado com tinta ante 
ferruginosa na cor prata, 
cobertura deverá ser em 
lona vinílica sobre tenda 
em estrutura tubular 
metálica galvanizada, 
devendo a lona ter 
gramatura mínima de 
550g/m² e filtro solar, de 
modo a proporcionar maior 
conforto térmico no 
ambiente. Com capacidade 
para 20 lugares 

Diária 5 20 
 R$              

1.560,00  
 R$                

31.200,00  

C.A. 
KAWASHIMA 
DE OLIVEIRA 
EIRELI - ME 

6 

PALANQUE MED. 8 X 4M 
Em estrutura tubular 
metálica, com pilares com 
tubos galvanizados de 
diâmetro mínimo de 1 ½ 
polegadas (48,30 mm), 
contraventados em tubos 
metálicos, com pisos em 
compensado naval ante 
derrapante, com 15 mm de 
espessura, estruturados e 
fixados em tubos e perfis 
metálicos sem a utilização 
de pregos.• Cobertura em 
lona vinílica sobre tenda 
em estrutura tubular 
metálica galvanizada, 
devendo a lona ter 
gramatura mínima de 
550g/m² e filtro solar, de 
modo a proporcionar maior 

Diária 2 15 
 R$              

4.500,00  
 R$                

67.500,00  

C.A. 
KAWASHIMA 
DE OLIVEIRA 
EIRELI - ME 
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conforto térmico no 
ambiente.• As bases 
deverão ser montadas 
sobre sapatas ajustáveis 
em fusos metálicos com 
espessura mínima de 1¼ 
polegadas de modo a se 
fazer um perfeito e seguro 
nivelamento da estrutura.• 
Os palanques devem ser 
guarnecidos por guarda-
corpos em estrutura 
tubular metálica, com no 
mínimo duas linhas de 
tubos galvanizados de 
diâmetro mínimo de 1½ 
polegadas (48,30 mm) e 
espessura mínima de 
paredes com 3 mm 

7 

PALANQUE MED. 6 X 4M  
Em estrutura tubular 
metálica, com pilares com 
tubos galvanizados de 
diâmetro mínimo de 1 ½ 
polegadas (48,30 mm), 
contraventados em tubos 
metálicos, com pisos em 
compensado naval ante 
derrapante, com 15 mm de 
espessura, estruturados e 
fixados em tubos e perfis 
metálicos sem a utilização 
de pregos.• Cobertura em 
lona vinílica sobre tenda 
em estrutura tubular 
metálica galvanizada, 
devendo a lona ter 
gramatura mínima de 
550g/m² e filtro solar, de 
modo a proporcionar maior 
conforto térmico no 
ambiente.• As bases 
deverão ser montadas 
sobre sapatas ajustáveis 
em fusos metálicos com 
espessura mínima de 1¼ 
polegadas de modo a se 
fazer um perfeito e seguro 
nivelamento da estrutura.• 
Os palanques devem ser 
guarnecidos por guarda-
corpos em estrutura 
tubular metálica, com no 
mínimo duas linhas de 
tubos galvanizados de 
diâmetro mínimo de 1½ 

Diária 2 15 
 R$              

3.000,00  
 R$                

45.000,00  
M. S. 

PRODUÇÕES 
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polegadas (48,30 mm) e 
espessura mínima de 
paredes com 3 mm 

8 

PALANQUE MED. 4m X 4m 
Em estrutura tubular 
metálica, com pilares com 
tubos galvanizados de 
diâmetro mínimo de 1 ½ 
polegadas (48,30 mm), 
contraventados em tubos 
metálicos, com pisos em 
compensado naval ante 
derrapante com 15 mm de 
espessura, estruturados e 
fixados em tubos e perfis 
metálicos sem a utilização 
de pregos.• Cobertura em 
lona vinílica sobre tenda 
em estrutura tubular 
metálica galvanizada, 
devendo a lona ter 
gramatura mínima de 
550g/m² e filtro solar, de 
modo a proporcionar maior 
conforto térmico no 
ambiente.• As bases 
deverão ser montadas 
sobre sapatas ajustáveis 
em fusos metálicos com 
espessura mínima de 1¼ 
polegadas de modo a se 
fazer um perfeito e seguro 
nivelamento da estrutura.• 
Os palanques devem ser 
guarnecidos por guarda-
corpos em estrutura 
tubular metálica, com no 
mínimo duas linhas de 
tubos galvanizados de 
diâmetro mínimo de 1½ 
polegadas (48,30 mm) e 
espessura mínima de 
paredes com 3 mm. 

Diária 2 15 
 R$              

3.160,00  
 R$                

47.400,00  

C.A. 
KAWASHIMA 
DE OLIVEIRA 
EIRELI - ME 

9 

PALCO MED. 18m X 14m 
Em estrutura tubular 
metálica, com pilares com 
tubos galvanizados de 
diâmetro mínimo de 1 ½ 
polegadas (48,30 mm), 
contraventados em tubos 
metálicos, com pisos em 
compensado naval ante 
derrapante com 15 mm de 
espessura, estruturados e 
fixados em tubos e perfis 
metálicos sem a utilização 

Diária 2 15 
 R$            

10.000,00  
 R$              

150.000,00  
M. S. 

PRODUÇÕES 
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de pregos. As bases 
deverão ser montadas 
sobre sapatas ajustáveis 
em fusos metálicos com 
espessura mínima de 1¼ 
polegadas de modo a se 
fazer um perfeito e seguro 
nivelamento da estrutura. 
Cobertura deverá ser em 
lona vinílica sobre tenda 
em estrutura tubular 
metálica galvanizada, 
devendo a lona ter 
gramatura mínima de 
550g/m² e filtro solar, de 
modo a proporcionar maior 
conforto térmico no 
ambiente. • As bases 
deverão ser montadas 
sobre sapatas ajustáveis 
em fusos metálicos com 
espessura mínima de 1¼ 
polegadas de modo a se 
fazer um perfeito e seguro 
nivelamento da estrutura. 

10 

PALCO MED. 12m X 8m 
Em estrutura tubular 
metálica, com pilares com 
tubos galvanizados de 
diâmetro mínimo de 1 ½ 
polegadas (48,30 mm), 
contraventados em tubos 
metálicos, com pisos em 
compensado naval ante 
derrapante com 15 mm de 
espessura, estruturados e 
fixados em tubos e perfis 
metálicos sem a utilização 
de pregos. As bases 
deverão ser montadas 
sobre sapatas ajustáveis 
em fusos metálicos com 
espessura mínima de 1 ¼ 
polegadas de modo a se 
fazer um perfeito e seguro 
nivelamento da estrutura. 
Cobertura deverá ser em 
lona vinílica sobre tenda 
em estrutura tubular 
metálica galvanizada, 
devendo a lona ter 
gramatura mínima de 
550g/m² e filtro solar, de 
modo a proporcionar maior 
conforto térmico no 
ambiente. • As bases 

Diária 2 15 
 R$              

8.000,00  
 R$              

120.000,00  
M. S. 

PRODUÇÕES 
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deverão ser montadas 
sobre sapatas ajustáveis 
em fusos metálicos com 
espessura mínima de 1¼ 
polegadas de modo a se 
fazer um perfeito e seguro 
nivelamento da estrutura. 

11 

PALCO MED. 8m X 6m 
Em estrutura tubular 
metálica, com pilares com 
tubos galvanizados de 
diâmetro mínimo de 1 ½ 
polegadas (48,30 mm), 
contraventados em tubos 
metálicos, com pisos em 
compensado naval ante 
derrapante com 15 mm de 
espessura, estruturados e 
fixados em tubos e perfis 
metálicos sem a utilização 
de pregos. As bases 
deverão ser montadas 
sobre sapatas ajustáveis 
em fusos metálicos com 
espessura mínima de 1 ¼ 
polegadas de modo a se 
fazer um perfeito e seguro 
nivelamento da estrutura. 
Cobertura deverá ser em 
lona vinílica sobre tenda 
em estrutura tubular 
metálica galvanizada, 
devendo a lona ter 
gramatura mínima de 
550g/m² e filtro solar, de 
modo a proporcionar maior 
conforto térmico no 
ambiente. • As bases 
deverão ser montadas 
sobre sapatas ajustáveis 
em fusos metálicos com 
espessura mínima de 1¼ 
polegadas de modo a se 
fazer um perfeito e seguro 
nivelamento da estrutura. 

Diária 2 15 
 R$              

4.860,00  
 R$                

72.900,00  

C.A. 
KAWASHIMA 
DE OLIVEIRA 
EIRELI - ME 

12 

PALCO MED. 6m X 4m 
Em estrutura tubular 
metálica, com pilares com 
tubos galvanizados de 
diâmetro mínimo de 1 ½ 
polegadas (48,30 mm), 
contraventados em tubos 
metálicos, com pisos em 
compensado naval ante 
derrapante com 15 mm de 
espessura, estruturados e 

Diária 2 15 
 R$              

3.100,00  
 R$                

46.500,00  

C.A. 
KAWASHIMA 
DE OLIVEIRA 
EIRELI - ME 
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fixados em tubos e perfis 
metálicos sem a utilização 
de pregos. As bases 
deverão ser montadas 
sobre sapatas ajustáveis 
em fusos metálicos com 
espessura mínima de 1 ¼ 
polegadas de modo a se 
fazer um perfeito e seguro 
nivelamento da estrutura. 
Cobertura em lona vinílica 
sobre tenda em estrutura 
tubular metálica 
galvanizada, devendo a 
lona ter gramatura mínima 
de 550g/m² e filtro solar, 
de modo a proporcionar 
maior conforto térmico no 
ambiente. • As bases 
deverão ser montadas 
sobre sapatas ajustáveis 
em fusos metálicos com 
espessura mínima de 1¼ 
polegadas de modo a se 
fazer um perfeito e seguro 
nivelamento 
da estrutura. 

13 

PASSARELA T 10m  
Em estrutura metálica 
desmontável, com largura 
de 3,00m e 1,50m de altura, 
com pisos em compensado 
naval ente derrapante, e 
revestimentos externos em 
tapume metálico pintado 
com tinta ante ferruginosa 
na cor prata. 

Diária 2 15 
 R$              

2.000,00  
 R$                

30.000,00  
M. S. 

PRODUÇÕES 

14 

PÓRTICO  
Em estrutura tubular 
metálica de sistema Box 
Truss Q30 em Alumínio, 
com vão de 10,00m de 
largura x 5,00m de altura. 

Diária 2 15 
 R$              

1.500,00  
 R$                

22.500,00  
M. S. 

PRODUÇÕES 

15 

PRATICÁVEIS PARA 
SONORIZAÇÃO (ABERTO)  
Em estrutura metálica 
desmontável, nas 
dimensões de 1,50m x 
1,50m x 2,00m de altura, 
com piso em compensado 
naval ante derrapante, 
pintado com tinta PVA na 
cor preta. 

UND 2 15 
 R$                    

94,00  
 R$                   

1.410,00  

C.A. 
KAWASHIMA 
DE OLIVEIRA 
EIRELI - ME 

16 
PRATICÁVEIS PARA 
SONORIZAÇÃO (FECHADO)  
Em estrutura metálica 

UND 2 15 
 R$                  

118,00  
 R$                   

1.770,00  

C.A. 
KAWASHIMA 
DE OLIVEIRA 
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desmontável, nas 
dimensões de 1,50m x 
1,50m x 2,00m de altura, 
com piso em compensado 
naval ante derrapante, 
pintado com tinta PVA na 
cor preta. revestimentos 
externos em compensado 
naval pintado com tinta 
PVA na cor preta, para 
subwoofer. 

EIRELI - ME 

17 

RAMPA 
Em estrutura metálica, nas 
dimensões de 7,00m x 
3,00m de largura, com piso 
em compensado naval ante 
derrapante, pintado com 
tinta PVA na cor preta, para 
acesso à palcos até 1,30m 
de altura. 

UND 2 15 
 R$                  

300,00  
 R$                   

4.500,00  
M. S. 

PRODUÇÕES 

18 

TABLADO COM ALTURA 
ATÉ 1,30m 
Em estrutura tubular 
metálica, com pilares com 
tubos galvanizados de 
diâmetro mínimo de 1 ½ 
polegadas (48,30 mm), 
contraventados em tubos 
metálicos, com pisos em 
compensado naval ante 
derrapante, com 15 mm de 
espessura, estruturados e 
fixados em tubos e perfis 
metálicos sem a utilização 
de pregos. As bases 
deverão ser montadas 
sobre sapatas ajustáveis 
em fusos metálicos com 
espessura mínima de 1¼ 
polegadas de modo a se 
fazer um perfeito e seguro 
nivelamento da estrutura. 

M² 15 300 
 R$                    

92,00  
 R$                

27.600,00  

C.A. 
KAWASHIMA 
DE OLIVEIRA 
EIRELI - ME 

19 

TAPUME METÁLICO 
Será em chapa de aço 
galvanizada emoldurada 
com perfil de alta 
resistência, com altura 
mínima de 2,45m, fixada ao 
solo com mão-francesa e 
piquete de aço. 

Metro 15 300 
 R$                    

23,00  
 R$                   

6.900,00  

C.A. 
KAWASHIMA 
DE OLIVEIRA 
EIRELI - ME 

20 

TENDA 10m X 06m 
Cobertura em lona vinílica 
sobre tenda em estrutura 
tubular metálica 
galvanizada, devendo a 
lona ter gramatura mínima 

UND 2 15 
 R$                  

770,00  
 R$                

11.550,00  

C.A. 
KAWASHIMA 
DE OLIVEIRA 
EIRELI - ME 
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de 550g/m² e filtro solar, 
de modo a proporcionar 
maior conforto térmico no 
ambiente a ser coberto. 
Deverá ser montada sobre 
pilares com tubos 
galvanizados de diâmetro 
mínimo de 1 ½ polegadas 
(48,30 mm), 
contraventados em tubos 
metálicos, devidamente 
estaiados no solo ou em 
outra estrutura de apoio 
através de cabos de aço. 

21 

TENDA 6m X 6m 
Cobertura em lona vinílica 
sobre tenda em estrutura 
tubular metálica 
galvanizada, devendo a 
lona ter gramatura mínima 
de 550g/m² e filtro solar, 
de modo a proporcionar 
maior conforto térmico no 
ambiente a ser coberto. 
Deverá ser montada sobre 
pilares com tubos 
galvanizados de diâmetro 
mínimo de 1 ½ polegadas 
(48,30 mm), 
contraventados em tubos 
metálicos, devidamente 
estaiados no solo ou em 
outra estrutura de apoio 
através de cabos de aço. 

UND 2 15 
 R$                  

480,00  
 R$                   

7.200,00  

C.A. 
KAWASHIMA 
DE OLIVEIRA 
EIRELI - ME 

22 

TENDA 3m X 3m 
Cobertura em lona vinílica 
sobre tenda em estrutura 
tubular metálica 
galvanizada, devendo a 
lona ter gramatura mínima 
de 550g/m² e filtro solar, 
de modo a proporcionar 
maior conforto térmico no 
ambiente a ser coberto. 
Deverá ser montada sobre 
pilares com tubos 
galvanizados de diâmetro 
mínimo de 1 ½ polegadas 
(48,30 mm), 
contraventados em tubos 
metálicos, devidamente 
estaiados no solo ou em 
outra estrutura de apoio 
através de cabos de aço 

UND 2 15 
 R$                  

270,00  
 R$                   

4.050,00  

C.A. 
KAWASHIMA 
DE OLIVEIRA 
EIRELI - ME 

23 
TORRE PARA 
SONORIZAÇÃO 

UND 2 15 
 R$              

1.360,00  
 R$                

20.400,00  
C.A. 

KAWASHIMA 
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Tipo Fly, nas dimensões de 
2,00m x 8,00m de 
altura,em estrutura tubular 
metálica em sistema Box 
Truus – Q30 em Alumínio. 

DE OLIVEIRA 
EIRELI - ME 

24 

BANHEIRO QUIMICO  
Individual portátil, com 
montagem, manutenção 
diária e desmontagem em 
polietileno ou material 
similar, com teto, 
dimensões mínimas de 
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 

Diária 2 50 
 R$                  

226,00  
 R$                

11.300,00  

C.A. 
KAWASHIMA 
DE OLIVEIRA 
EIRELI - ME 

25 

BANHEIRO QUIMICO PARA 
CADEIRANTE  
Individual portátil, para 
usuários de cadeiras de 
rodas, com montagem, 
manutenção diária e 
desmontagem em 
polietileno ou material 
similar com teto 
translúcido, dimensões 
padrões, que permitam a 
movimentação de cadeiras 
de rodas do usuário no 
interior do banheiro, 
composto de todos os 
equipamentos e acessório 
de segurança que atendam 
às exigências previstas em 
normas técnicas aprovadas 
pelos órgãos oficiais 
competentes. 

Diária 2 30 
 R$                  

260,00  
 R$                   

7.800,00  

C.A. 
KAWASHIMA 
DE OLIVEIRA 
EIRELI - ME 

            
 R$          

1.225.380,00  
  

 

ILUMINAÇÃO E 
EQUIPAMENTOS DE 
APOIO 

     

  

       
  

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE 
QTD. 
MIN 

QTD. 
MAX.  

VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

EMPRESA 
VENCEDORA 

26 

LOCAÇÕES DE GRUPO DE 
GERADOR MÓVEL, COM 
CAPACIDADE MÍNIMA DE 
150 KVA 
Trifásicos, tensão 
220/110V, 60 Hz, disjuntor 
de proteção, silenciado em 

Diária 2 15 
 R$              

2.490,00  
 R$                

37.350,00  
M. S. 

PRODUÇÕES 
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nível de ruído sonoro de 32 
db, cabine 1,5 metros, 
acoplado a um caminhão 
por meio de grampos 
fixados no chassi para 
transporte rápido, com 02 
jogos de cabos de 
95mm/4lances/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 03 
metros de comprimento, 
com cordoalha de cobre n 
16 mm2, no mínimo, com 
05 metros com conectores. 

27 

LOCAÇÕES DE GRUPO DE 
GERADOR MÓVEL, COM 
CAPACIDADE MÍNIMA DE 
180 KVA 
Trifásicos, tensão 
440/380/220/110 VAC, 60 
Hz, disjuntor de proteção, 
silenciado em nível de 
ruído sonoro de 32 db, 
cabine 1,5 metros, 
acoplado a um caminhão 
por meio de grampos 
fixados no chassi para 
transporte rápido, com 02 
jogos de cabos de 
95mm/4lances/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 03 

Diária 2 15 
 R$              

2.700,00  
 R$                

40.500,00  

C.A. 
KAWASHIMA 
DE OLIVEIRA 
EIRELI - ME 
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metros de comprimento, 
com cordoalha de cobre n 
16 mm2, no mínimo, com 
05 metros com conectores. 

28 

SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO 
TIPO 01 COM: 
• 120 lâmpadas par 64; 
• 16 elipsoidal; 
• 06 ribaltas; 
• 30 par led de 3w; 
• 24 lâmpadas ACL ou 
locolight; 
• 12 reletores mini brutes; 
• 02 máquinas de fumaça; 
• 30 movingheads spot; 
• 30 movingbeam; 
• 12 strobatomic 3000; 
• 02 canhões seguidores; 
• 03 mesas de luz digital de 
2048 canais DMX; 
• 03 sistemas de dimer 
digital DMX com 60 canais 
de4kwa; 
• 04 pontos de intercon; 
• Boxtruss e fiação 
necessária para as ligações 
dos equipamentos. 

Serviço 2 15 
 R$              

5.600,00  
 R$                

84.000,00  

C.A. 
KAWASHIMA 
DE OLIVEIRA 
EIRELI - ME 

29 

SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO 
TIPO 02 COM: 
60 refletores par 64, 16 
ribaltas, 24 lâmpadas ACL 
ou locolight, 80 metros de 
estrutura de alumínio 
especial de 01,02,03 e 04 
metros, 16 box truss de 
01,02,03 e 04 metros, 
corner box, dobradiças 
para box, 
Parafusos/Arruelas, bases 
de box, sleeves para box, 
Talhas/Motores, talhas 
manuais de 01 tonelada, 24 
cintas de 01 tonelada;  
Acessórios: Fiação, cabos 
de AC compatíveis para 
ligação do sistema de 
iluminação, distribuidores 
de energia, extensões, 
cabos de comando 
dimensionados para 
interligação dos 
equipamentos. 

Serviço 2 15 
 R$              

4.500,00  
 R$                

67.500,00  

C.A. 
KAWASHIMA 
DE OLIVEIRA 
EIRELI - ME 

30 

SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO 
TIPO 03 COM:  
• 90 Lâmpadas par 64; 
• 24 Par led de 3w; 

Serviço 2 15 
 R$              

4.000,00  
 R$                

60.000,00  
M. S. 

PRODUÇÕES 
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• 08 Mini brutes; 
• 08 movingheads spot 
575w; 
• 01 Maquina de fumaça; 
• 16 Set light 1000w; 
• 02 Canhões seguidores; 
• 01 Mesa de luz digital de 
2048 canais DMX divididos 
em 04 universos; 
• 01 Sistema de dimmer 
digital DMX 36 canais de 
4kw; 
• Boxtruss e fiação 
necessária para as ligações 
dos equipamentos. 

31 

SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO 
TIPO 04 COM: 
• 24 Lâmpadas par 64 foco 
05; 
• 16 Parled; 
• 04 Mini brutes; 
• 01 Mesa de luz digital de 
24 canais DMX; 
• 01Dimmer de 12 canais 
de 4kw; 
• 01 Maquina de fumaça 
com ventilador; 
• Boxtruss e fiação 
necessária para as ligações 
dos equipamentos. 

Serviço 2 15 
 R$              

2.500,00  
 R$                

37.500,00  
M. S. 

PRODUÇÕES 

32 

LOCAÇÃO DE 02 SKY 
PAPER MÁQUINA DE 
PAPEL, CH 04 
Lançador de Serpentina 12 
Gerb para Cascata in Door, 
02 SKY Rose. 

Diária 1 5 
 R$                  

460,00  
 R$                   

2.300,00  

C.A. 
KAWASHIMA 
DE OLIVEIRA 
EIRELI - ME 

33 

LOCAÇÃO DE TELÃO DE 
LED  
01 painel de 3X2 m em led 
de alta resolução (10mm), 
outdoor e indoor, com 
dimensões 200X400mm, 
com processador de vídeo, 
estrutura de box em 
alumínio, cabos e 
acessórios, computador 
com sistema de projeção 

Diária 1 5 
 R$              

4.300,00  
 R$                

21.500,00  

C.A. 
KAWASHIMA 
DE OLIVEIRA 
EIRELI - ME 

34 

LOCAÇÃO DE TELÃO 
CONVENCIONAL 
01 tela de retro projeção 
nos tamanhos de: 3X2, 2x2, 
1,20x80, 3x3 e 5x2 m em 
lona, com projetor de 2000 
anselumes , estrutura de 
box em alumínio, cabos e 
acessórios, computador 

Diária 1 5 
 R$              

2.100,00  
 R$                

10.500,00  

C.A. 
KAWASHIMA 
DE OLIVEIRA 
EIRELI - ME 
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com sistema de projeção. 

35 

LOCAÇÃO DE 02 TVS 40” 
02 Televisores Digital 
colocadas em estrutura de 
box de alumínio, com 2m 
de altura, ligadas em 01 
DVD ou Notebook, cabos e 
acessórios. 

Diária 1 5 
 R$                  

350,00  
 R$                   

1.750,00  

C.A. 
KAWASHIMA 
DE OLIVEIRA 
EIRELI - ME 

  VALOR TOTAL         
 R$              
362.900,00  

  

        

 

SONORIZAÇÃO E 
EQUIPAMENTOS DE 
APOIO 

     

 

        
ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE 

QTD. 
MIN 

QTD. 
MAX.  

VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

EMPRESA 
VENCEDORA 

36 

SERVIÇO DE 
SONORIZAÇÃO GRANDE 
PORTE (PA) COM: 
• 01 Mesa de som 56 canais 
com 24 mandadas digital; 
• 01 multicabo de 64 canais 
com 60 metros + splinter; 
• 02 processadores digitais; 
• 02 CD player; 
• 01 notebook; 
• 24 caixas de subgrave 
com 02 falantes de 18”; 
• 24 caixas de alta 
frequência LineArray com 
2x12” + 2X8”+driver; 
• 04 torres de delay cada 
com 6 unidades de caixas 
de alta frequência 
LineArray com 1x12” + 
driver e 04unidades de 
caixas de subgrave com 
02falantes de 18”. 
Sistema de amplificação 
que atenda as necessidades 
do sistema acima e fiação e 
conexões para as devidas 
ligações. 
MONITOR (PALCO) 
• 01 Mesa de som 56 canais 
com 32 mandadas digital; 
• 02 processadores digitais 
para o sidefill; 
• 01 sidefill com 2 caixa 
para subgrave com 2x18” e 
2 caixa de 3 vias com1x15” 
+ 1x10” + driver ou 8 caixas 
de alta frequência 
LineArray com1x12”+ 
driver para cada lado 
(esquerdo e direito); 
• 16 monitores 2x12” + 

Diária 2 15 
 R$              

6.000,00  
 R$                

90.000,00  

C.A. 
KAWASHIMA 
DE OLIVEIRA 
EIRELI - ME 
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driver de 2”; 
• 02 monitores tipo 
drumfill com 2x15” + 
driver 2”; 
• 02 caixa de sub grave de 
bateria com 02 falantes de 
18”. 
Sistema de amplificação 
que atenda as necessidades 
do sistema 
acima e fiação e conexões 
para as devidas ligações. 
MICROFONES E 
ACESSORIOS 
• 30 microfones sem fio 
UHF; 
• 40 microfones dinâmicos; 
• 20 microfones tipo 
condensador; 
• 12 direct Box ativo e 
passivo; 
• 50 pedestais tipo girafa 
para microfone; 
• 16 garras para 
instrumentos; 
• 12 fones de ouvido para 
monitoração in ear; 
• 03 power play 
(amplificador para fone de 
ouvido) sendo cada um 
para 04 fones; 
• cabos e conexões 
completa para o sistema. 
BACKLINES 
• 02 amplificadores para 
guitarra 100 w + caixa com 
4x12”; 
• 02 amplificadores de 
guitarra tipo cubo com 
2x12”; 
• 01 amplificador para 
contra baixo com 01 caixa 
com 4x10” + 1x15”; 
• 02 kits de bateria acústica 
completos; 
• 12 praticáveis 2,0x1,0m; 
• 01 amplificador para 
teclado (tipo combo). 

37 

SERVIÇO DE 
SONORIZAÇÃO MÉDIO 
PORTE COM:  
• 01 Mesa de som digital de 
48 canais com 16 
mandadas auxiliares; 
• 01 Multicabo de 48 canais 
com 60 metros + spliter; 

  2 15 
 R$              

4.800,00  
 R$                

72.000,00  

C.A. 
KAWASHIMA 
DE OLIVEIRA 
EIRELI - ME 
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• 02 Processadores digitais; 
• 01 CD/DVD player; 
• 01 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 as necessidades 
do sistema acima e fiação e 
conexões para as devidas 
ligações. 
MONITOR (PALCO) 
• 01 Mesa de som digital 48 
canais com 16 mandadas 
auxiliares; 
• 01 Processador digital 
para o sidefill; 
• 01 Sidefill com 2 caixa 
para subgrave com 2x18” e 
2 caixa de 3 vias, com 
1x15”+1x10”+ driver ou 2 
caixas de alta frequência 
LineArray com 1x12”+ 
driver para cada lado 
(esquerdo e direito); 
• 10 Monitores 2x12” + 
driver de 2”; 
• 02 Monitores tipo 
drumfill com 2x15” + 
driver 2” 04 Multicabos de 
12 canais. 
Sistema de amplificação 
que atenda as necessidades 
do sistema acima e fiação e 
conexões para as devidas 
ligações. 
MICROFONES E 
ACESSORIOS 
• 08 Microfones sem fio 
UHF; 
• 24 Microfones dinâmicos; 
• 04 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 
• 02 Amplificadores para 
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guitarra 100 w + caixa; 
• 01 Amplificador para 
contra baixo com 1 caixa 
com 4x10” +1x15”; 
• 01 Kit de bateria acústica 
completo; 
• 08 Praticáveis 2,0x1,0m; 
• 01 Amplificador de 
teclado (tipo combo). 
Sistema de Comunicação 
Intercom com 02 pontos. 

38 

SERVIÇO DE 
SONORIZAÇÃO 
APAELHAGEM GRANDE 
PORTE COM: 
• 01 Mesa de som digital 24 
canais com 08 mandadas 
auxiliares; 
• 01 Multicabo de 24 canais 
com 45 metros (usados 
para input na mesa); 
• 02 Processador digital 
com 02 entradas e 06 
saídas; 
• 01 CD/DVD player; 
• 01 Notebook; 
• 02 Microfones sem fio 
UHF; 
• 12 Microfones dinâmicos; 
• 06 Direct Box; 
• 12 Pedestais tipo girafa 
para microfone; 
• 01 Amplificador tipo cubo 
de 100w para guitarra; 
• 01 Amplificador tipo cubo 
de 200w para contra baixo; 
• 01 Amplificador para 
teclado; 
• 06 Monitores 1x15” + 
driver; 
• 08 Caixas de sub grave 
com 02 falantes de 18”; 
• 08 Caixas de alta 
frequência LineArray com 
1x12 + driver; 
• 02 Multicabos de 12 
canais com medusa para 
palco; 
 
Sistema de amplificação 
que atenda as necessidades 
do sistema acima e fiação e 
conexões para as devidas 
ligações. 

Diária 2 15 
 R$            

27.000,00  
 R$              

405.000,00  

C.A. 
KAWASHIMA 
DE OLIVEIRA 
EIRELI - ME 

39 
SERVIÇO DE 
SONORIZAÇÃO PEQUENO 

  2 15 
 R$              

2.800,00  
 R$                

42.000,00  
C.A. 

KAWASHIMA 
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PORTE 1 COM: 
• 01 Mesa de som 16 canais 
digital com 08 mandadas 
de auxiliar; 
• 06 Caixas amplificadas de 
500 w cada com pedestal 
(todas ativas); 
• 06 Microfones dinâmicos; 
• 02 Microfones lapela sem 
fio UHF; 
• 02 Microfones sem fio 
UHF; 
• 08 Pedestais tipo girafa 
para microfone; 
• 08 Pedestais de mesa 
para microfone; 
• 01 CD/DVD player; 
• 01 Notebook; 
• 02 Monitores de voz 
ativos de 500w cada. 
 
Cabos e conexões 
necessárias para ligação de 
todo o equipamento acima 
descrito 

DE OLIVEIRA 
EIRELI - ME 

40 

SERVIÇO DE 
SONORIZAÇÃO PEQUENO 
PORTE 2 COM:  
• 01 Mesa de som 16 
canais; 
• 02 Caixas amplificadas de 
500 w cada com pedestal 
(todas 
• ativas); 
• 03 Microfones dinâmicos; 
• 01 Microfone sem fio UHF 
• 04 Pedestais tipo girafa 
para microfone; 
• 01 CD/DVD player; 
• 01 Notebook; 
• 02 Monitores de voz 
ativos de 500w cada; 
• 04 Praticáveis 2,0x1,0m. 
 
Cabos e conexões 
necessárias para ligação de 
todo o equipamento acima 
descrito. 

Diária 2 15 
 R$              

1.920,00  
 R$                

28.800,00  

C.A. 
KAWASHIMA 
DE OLIVEIRA 
EIRELI - ME 

41 

LOCAÇÃO DE MINI TRIO 
ELETRICO COM: 
01 Caminhão de pequeno 
porte com 04 caixas na 
frente, 06 caixas no fundo e 
16 caixas nas laterais, 
sendo 08 por lado, com 
falantes de 15" + 10" + 

Diária 1 5 
 R$              

5.200,00  
 R$                

26.000,00  

C.A. 
KAWASHIMA 
DE OLIVEIRA 
EIRELI - ME 



 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ 
Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-000 

driver por caixa, mesa de 
som de 16 canais digital, 02 
microfones sem fio UHF, 06 
microfones dinâmicos, 01 
CD/DVD player e 01 
Notebook, cabos e 
conexões necessárias para 
ligação de todo o 
equipamento acima 
descrito, assim como para 
ligar instrumentos como 
violões, teclados e cavacos. 

42 

LOCAÇÃO DE TRIO 
ELETRICO COM:  
01 Caminhão (Cavalo 
Mecânico) + Carreta com 
som de Grande Porte e com 
Gerador de energia. 

Diária 1 5 
 R$            

10.100,00  
 R$                

50.500,00  

C.A. 
KAWASHIMA 
DE OLIVEIRA 
EIRELI - ME 

43 

SONORIZAÇÃO DE APOIO – 
TORRES DE DELAY 
Torre de Delay, cada uma 
com 4 unidades de caixas 
de alta frequência 
LineArray com falantes 15" 
+ 10" + driver. Tam. 6m de 
altura. 

DIÁRIA 1 5 
 R$              

1.600,00  
 R$                   

8.000,00  

C.A. 
KAWASHIMA 
DE OLIVEIRA 
EIRELI - ME 

44 

01 CARRO DE SOM DE 
PEQUENO PORTE  
Com 01 caixa na frente, 01 
caixa no fundo e 02 caixas 
nas laterais, sendo 02 por 
lado, com falantes de 15" + 
10" + driver por caixa, 
mesa de som de 04 canaisl, 
02 microfones dinâmicos, 
01 CD play automotivo. 

Hora 20 200 
 R$                  

116,00  
 R$                

23.200,00  

C.A. 
KAWASHIMA 
DE OLIVEIRA 
EIRELI - ME 

45 

LOCAÇÃO DE CARRETA 
PALCO COM: 
Locação de Carreta palco: 
medindo 14x03m, 
licenciada, com inspeção do 
CREA e Bombeiros, 
possuindo camarim 
refrigerado, tenda em lite 
Day. 

Diária 1 5 
 R$              

5.000,00  
 R$                

25.000,00  

C.A. 
KAWASHIMA 
DE OLIVEIRA 
EIRELI - ME 

46 

LOCAÇÃO DE 
SONORIZAÇÃO – SOM DE 
CARRETINHA SONORA 
COM:  
Capacidade para garantir a 
sonorização de 
aproximadamente 300m², 
com 06 sub-grave de 
falante de 18 spi graves, 06 
médios com falante de 
15spi, 06 cornetas, 06 TI, 

Diária 1 5 
 R$              

2.100,00  
 R$                

10.500,00  

C.A. 
KAWASHIMA 
DE OLIVEIRA 
EIRELI - ME 
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01 mesa digital de 24 
canais, 01processador 
digital de caixa, 01 
equalizador estéreo de 31 
bandas, 02 microfones com 
fio, 02 microfones sem fio, 
01 iluminação completa e 
01 Djs. 

 
VALOR TOTAL          

 R$              
781.000,00  

  

        

 

 MATERIAIS, 
EQUIPAMENTOS E 
MOBILIÁRIOS PARA 
COBERTURA DE EVENTOS 
E SOLENIDADES 

 

 

        
ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE 

QTD. 
MIN 

QTD. 
MAX.  

VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

EMPRESA 
VENCEDORA 

47 

KIT DE PROJEÇÃO I 
Kit composto de: 01 Tela de 
projeção tipo mapa ou fixa 
de até 150” (3,00 x 2,40) - 
01 Projetor de 
vídeo/Datashow XGA 
(1024x768) com potência 
mínima de luz de 3.000 
ANSI lumens 
(Sanyo/Sharp/Sony ou 
equivalente) - 01 Notebook 
Core 2 Duo – com todos os 
programas básicos. 

Diária 2 10 
 R$                  

420,00  
 R$                   

4.200,00  

C.A. 
KAWASHIMA 
DE OLIVEIRA 
EIRELI - ME 

48 

KIT DE PROJEÇÃO II 
Kit composto de:02 Telas 
de projeção de até 250” 
(5,00 x 3,75) - 02 
Projetores de 
vídeo/Datashow XGA 
(1024x768) com potência 
mínima de luz de 5.000 
ANSI lumens 
(Sanyo/Sharp/Sony ou 
equivalente) - 01 Notebook 
Core 2 Duo – com todos os 
programas básicos. 

Diária 2 10 
 R$                  

720,00  
 R$                   

7.200,00  

C.A. 
KAWASHIMA 
DE OLIVEIRA 
EIRELI - ME 

49 

SERVIÇOS DE DECORAÇÃO 
– GRANDE PORTE 
Serviços de coordenação e 
execução artística de 
decoração para eventos de 
grande porte. Incluso mão 
de obra e material. 

serviço 2 10 
 R$            

23.000,00  
 R$              

230.000,00  

C.A. 
KAWASHIMA 
DE OLIVEIRA 
EIRELI - ME 

50 

SERVIÇOS DE DECORAÇÃO 
– MÉDIO PORTE 
Serviços de coordenação e 
execução artística de 
decoração para eventos de 
médio porte. Incluso mão 

serviço 2 10 
 R$            

15.000,00  
 R$              

150.000,00  
M. S. 

PRODUÇÕES 
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de obra e material. 

51 

SERVIÇOS DE DECORAÇÃO 
– PEQUENO PORTE 
Serviços de coordenação e 
execução artística de 
decoração para eventos de 
pequeno porte. Incluso 
mão de obra e material. 

serviço 2 10 
 R$              

4.400,00  
 R$                

44.000,00  

C.A. 
KAWASHIMA 
DE OLIVEIRA 
EIRELI - ME 

  VALOR TOTAL 
        

 R$              
435.400,00  

  

        

 

 MÃO DE OBRA 
ESPECIALIZADA E 
EQUIPES DE APOIO 

     

 

        
ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE 

QTD. 
MIN 

QTD. 
MAX.  

VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

EMPRESA 
VENCEDORA 

52 

MESTRE DE CERIMÔNIA –  
1 profissional treinado e 
capacitado, para execução 
dos serviços de cerimonial 
pelo período de 
aproximadamente de 8h, 
com experiência 
confirmada. 

Diária 1 150 
 R$                  

300,00  
 R$                

45.000,00  

C.A. 
KAWASHIMA 
DE OLIVEIRA 
EIRELI - ME 

53 

EQUIPE DE 
RECEPCIONISTA – 02 
PESSOAS 
Profissional habilitado a 
efetuar atividades 
relacionadas aos serviços 
de recepção para eventos, 
deverá possuir domínio e 
ter fluência no idioma 
Português, deverá 
apresentar-se devidamente 
equipado e uniformizado.  

Diária 1 10 
 R$                  

310,00  
 R$                   

3.100,00  

C.A. 
KAWASHIMA 
DE OLIVEIRA 
EIRELI - ME 

54 

EQUIPE DE ARBITRAGEM 
ESPORTIVA – 02 PESSOAS 
Profissional habilitado para 
atuar como árbitro 
esportivo, pelo período 
diário de 12h, em Torneios 
Esportivos e Gincanas de 
Bairros, nas modalidades: 
Futsal, volei, basquete, e 
demais modalidades 
esportivas. Categoria: 
Feminino e Masculino. 

Diária 1 30 
 R$                  

860,00  
 R$                

25.800,00  

C.A. 
KAWASHIMA 
DE OLIVEIRA 
EIRELI - ME 

  
 MÃO DE OBRA 
ESPECIALIZADA         

 R$                
73.900,00  

  

        

 

 SHOWS MUSICAIS E 
ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E 
CULTURAIS 

    

 

        
ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE 

QTD. 
MIN 

QTD. 
MAX.  

VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

EMPRESA 
VENCEDORA 

55 SHOW BANDA MUSICAL - UND 1 10  R$             R$              M. S. 
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ATRAÇÃO REGIONAL – 
CATEGORIA POPULAR 1 
Contratação de produtora 
de eventos para subsidiar a 
execução de show de 
02h30min minutos de 
BANDA REGIONAL de 
música popular nacional, 
de repertório variado, com 
os hits mais tocados pelas 
rádios, segundo a tabela do 
ECAD em 2016 e 2017, nos 
estilos: arrocha, axé, 
samba, pagode, funk, forró 
e sertanejo, que detenha no 
mínimo 02 vocais, 08 
músicos (com guitarra, 
baixo, violão, cavaco, 
bateria, teclado, etc.). 
Incluindo transporte, 
alimentação e estadia.  

13.400,00  134.000,00  PRODUÇÕES 

56 

SHOW BANDA MUSICAL - 
ATRAÇÃO REGIONAL – 
CATEGORIA POP RCK  
Contratação de produtora 
de eventos para subsidiar a 
execução de show de 
02h30min minutos de 
BANDA REGIONAL de 
música popular, de 
repertório no estilo pop 
rock 
nacional/internacional 
variado, com os hits de pop 
e rock mais tocados desde 
os anos 70, 80 e 90 até a 
atualidade.  A banda deverá 
ter no mínimo a seguinte 
formação: 02 cantores, 01 
tecladista, 01 baterista, 01 
contrabaixista, 01 
guitarrista. Incluindo 
transporte, alimentação e 
estadia. 

UND 1 10 
 R$            

10.000,00  
 R$              

100.000,00  
M. S. 

PRODUÇÕES 

57 

SHOW BANDA MUSICAL – 
ATRAÇÃO NACIONAL – 
CATEGORIA GOSPEL 
Contratação de produtora 
de eventos para subsidiar a 
execução de show de 
02h30min minutos de 
BANDA GOSPEL de renome 
nacional, que atua dentro 
dos limites nacionais, com 
repertório gospel formado 
pelos hits mais tocados da 

UND 1 10 
 R$            

50.000,00  
 R$              

500.000,00  
M. S. 

PRODUÇÕES 
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categoria, além de 
repertório autoral. A banda 
deverá ter no mínimo a 
seguinte formação: 01 
cantor, 01 tecladista, 01 
baterista, 01 
contrabaixista, 01 
guitarrista, 01 iluminador e 
02 técnicos de som. 
Incluindo transporte, 
alimentação e estadia. 

58 

SHOW BANDA MUSICAL – 
ATRAÇÃO NACIONAL – 
CATEGORIA POPULAR 
Contratação de produtora 
de eventos para subsidiar a 
execução de show de 
02h30min minutos de 
BANDA MUSICAL 
NACIONAL POPULAR de 
renome nacional, que atua 
dentro dos limites 
nacionais. Com repertório 
reconhecidamente de 
sucesso nacional. A banda 
deverá ter no mínimo a 
seguinte formação: 01 
cantor, 01 tecladista, 01 
baterista, 01 
contrabaixista, 01 
guitarrista, 01 iluminador e 
02 técnicos de som. 
Incluindo transporte, 
alimentação e estadia. 

UND 1 10 
 R$         

120.000,00  
 R$          

1.200.000,00  
M. S. 

PRODUÇÕES 

59 

SHOW MUSICAL – VOZ E 
TECLADO - ATRAÇÃO 
REGIONAL – CATEGORIA 
POPULAR 
Contratação de produtora 
de eventos para subsidiar a 
execução de show de 
Atração de Voz e Teclado, 
para apresentação de 
01h30min. Repertório 
musical popular, de estilos 
variados. Incluindo 
transporte, alimentação e 
estadia. 

UND 1 10 
 R$              

1.800,00  
 R$                

18.000,00  
M. S. 

PRODUÇÕES 

60 

APRESENTAÇÃO DE 
GRUPO ARTÍSTICO DE 
DANÇA  
Contratação de produtora 
de eventos para subsidiar a 
execução de apresentação 
de atração de Grupo 
Artístico de Dança, 

UND 2 15 
 R$              

6.000,00  
 R$                

90.000,00  
M. S. 

PRODUÇÕES 



 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ 
Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-000 

composto por no mínimo 
10 integrantes, para 
apresentação de dança 
regional categorias: 
Carimbó, Forró, Quadrilha 
Junina, Samba, Rip Rop 
(Dança de Rua) e demais 
categoriais regionais. 
Incluindo possíveis 
despesas com 
deslocamento. 

  
VALOR TOTAL  

        
                 
2.042.000,00  

  

  TOTAL GERAL:         
                
4.920.580,00    

 
Curuçá, 26 de Fevereiro de 2019. 
 
 
 

____________________________          
JEFFERSON FERREIRA DE MIRANDA 

Prefeito Municipal 
Contratante 

 
__________________________ 

ELIZABETE MOREIRA DA SILVA 
Pregoeira Oficial 

 
__________________________ 

C. A. KAWASHIMA DE OLIVEIRA EIRELI - ME 
CNPJ: 12.632.639/0001-79 

 
__________________________________ 

M. S. SERVIÇOS DE PRODUÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS LTDA 

CNPJ: 07.074.000/0001-85 
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