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ESTADO DO AMAPÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2018 – 

SEMCULT/PMFG 
REFERENTE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018-PMFG 

Aos 20 dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, A PREFEITURA 
DE FERREIRA GOMES, com sede na Rua Duque de Caxias, S/nº, Bairro 
Centro, CEP: 68.915-000, Ferreira Gomes-AP, CNPJ nº 23.066.814/0001-
24, neste ato representada por seu Prefeito, JOÃO ALVARO ROCHA 
RODRIGUES, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da 
Fazendo sob o nº 226 407 032 34, no uso de suas atribuições legais, 
resolve, nos termos da Constituição Federal, artigo 37, inciso XXI, e § 1º, 
Lei nº 10.520, de 17.07.2002, Decreto nº 5.450/2005, Decreto Federal nº 
8.538/16, Lei Complementar nº 123/2006, e subsidiariamente, no que 
couber a Lei 8.666/93, e alterações posteriores pelo disposto no Edital e 
seus respectivos Anexos, e nas demais normas aplicáveis ao objeto do 
certame, em face da licitação na modalidade pregão, forma presencial – 
SRP, registrar os preços da empresa segundo as seguintes cláusulas e 
condições: 
1. DO OBJETO 
1.1. A presente ata tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DO 
ARAGUARI VERÃO, afim de atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Cultura-SEMCULT, conforme descrito no Termo de Referência 
anexo ao presente edital. 
2. DAS EMPRESAS REGISTRADAS 
2.1. Empresa Adjudicatária:  
Empresa vencedora: A D VALENTE EPP, CNPJ nº. 17.374.338/0001-06, 
Endereço: Avenida Xavantes, 972, Bairro Buritizal, Macapá/AP, CEP nº 
68.902-864, Representada pela Sra. Ariana Valente Faria, portadora do 
CPF (MF) 592.420.192-91, Fone: 96-9135-5690. 
3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
3.1. O Órgão Gerenciador da ata de registro de preços será a 
SEMCULT/PMFG, que exercerá suas atribuições por intermédio da 
Comissão Permanente de Licitação.  
4. DOS PREÇOS REGISTRADOS 
4.1. Os preços, as quantidades e as especificações do fornecimento 
registrado nesta ata constam das propostas das empresas adjudicatárias, 
que é parte integrante desta ata, sendo o valor global de R$ 145.200,00 
(cento e quarenta e cinco mil e duzentos reais). 
5 – DO REGISTRO ADICIONAL DE PREÇOS 
5.1. A empresa a seguir compromete-se em executar os serviços pelos 
valores unitários e globais constantes na CLÁUSULA QUARTA e em 
conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência 
e nesta Ata de Registro de Preços: 
5.2.  A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar 
as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de 
licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada ao 
beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de 
condições. 
6. DA VIGÊNCIA 
7.1. A vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, 
contado data da sua assinatura com a devida eficácia após a publicação do 
extrato no Órgão da Imprensa Oficial do Estado. 
Órgão gerenciador: SEMCULT/PMFG. 
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ANEXO – EMPRESA VENCEDORA E ITENS 

LOTE 1 

Nº 
Descrição 

Quan
t. 

Custo 
Unit. 

Custo total 

1 SONORIZAÇÃO: Sistema de Sonorização, 
para atender evento de médio porte, equipado 
com no mínimo 16 caixas acústicas passivas 
(line array – mid low, midh, 16 caixas 
acústicas passivas (sub-woofer), 4 
amplificadores de 3.000 wts (mid-low), 6 
amplificadores de 2.000 wts (mid-hi), 8 
amplificadores de 6.400 wts (sub woofer), 1 
gerenciador de áudio digital (3 vias estério), 1 
CD player, 2 console digital de 24 canais, 2 
sistemas de side-fill duplos (4 caixas de 3 vias, 
15 + 10 + drive titâneo, 4 caixas de sub woofer 
2 x 18),  1 gerenciador de áudio digital 4 vias 
estéreo, 6 amplificadores para o sistema side-
fill, 8 caixas de monitor passivo, 10 microfones 
com fio, 8 microfones condensadores com fio, 
2 microfones dinâmicos com fio, 10 direct Box 
passivo, 10 direct box ativos, 10 pedestais 
girafas grandes com 2 estágios, 5 pedestais 
girafas médio com 1 estágio, 5 garras para 
microfone, 1 sistema de gerenciador de 
enetrgia, 1 multicabo de 48 vias com splinter, 
8 praticáveis pantográficos, sistema de AC 
necessários, incluindo também a equipe 
técnica necessária para a operação destes 
equipamentos. 

08 3.000,00 24.000,00 

2 PALCO 10X12: Confeccionado em alumínio 
ou ferro galvanizado em estrutura tubular de 
encaixe, piso confeccionado em compensado 
naval de 20 mm ou superior sendo 
acarpetado, possuindo duas escadas, rampa 
lateral de serviços se necessária saia preta, 
teto revestido em lona KP 1000 "anti-chamas", 
medindo 6,00 metros de frente e 6,00 metros 
de profundidade, pé direito máximo de 9,00 
metros (medindo do piso do palco ate o fundo 
da viga de alumínio central) cor branca ou 
preta, cabo de aço de reavamento laterais. 

08 3.000,00 24.000,00 

3 TENDAS: Montagem e desmontagem de 
conjunto formado por 10 tendas no formato 
piramidal, cúpula ou chapéu de brucha, 
medindo 3m x 3m, altura do pé direito de 
2,2m, base em estrutura metálica, calhas para 
escoamento de água inteiriças com 2,5m de 
altura em relação ao solo, dotada de piso tipo 
tablado em maderite ou compensado naval na 
alturab de 10 cm em relação ao solo, 
instalação de água, iluminação e tomadas. 

08 3.300,00 26.400,00 

4 ILUMINAÇÃO PALCO: Sistema de 
Sonorização, para atender evento de médio 
porte, equipado com no mínimo 16 caixas 
acústicas passivas (line array – mid low, midh, 
16 caixas acústicas passivas (sub-woofer), 4 
amplificadores de 3.000 wts (mid-low), 6 
amplificadores de 2.000 wts (mid-hi), 8 
amplificadores de 6.400 wts (sub woofer), 1 
gerenciador de áudio digital (3 vias estério), 1 
CD player, 2 console digital de 24 canais, 2 
sistemas de side-fill duplos (4 caixas de 3 vias, 
15 + 10 + drive titâneo, 4 caixas de sub woofer 
2 x 18),  1 gerenciador de áudio digital 4 vias 
estéreo, 6 amplificadores para o sistema side-
fill, 8 caixas de monitor passivo, 10 microfones 
com fio, 8 microfones condensadores com fio, 
2 microfones dinâmicos com fio, 10 direct Box 
passivo, 10 direct box ativos, 10 pedestais 
girafas grandes com 2 estágios, 5 pedestais 
girafas médio com 1 estágio, 5 garras para 
microfone, 1 sistema de gerenciador de 
enetrgia, 1 multicabo de 48 vias com splinter, 
8 praticáveis pantográficos, sistema de AC 
necessários, incluindo também a equipe 
técnica necessária para a operação destes 
equipamentos. 

08 1.200,00 9.600,00 

5 BANHEIROS QUÍMICOS: Sanitários portáteis, 
fabricados em poliestireno, medindo 1,15m de 

08 1.000,00 8.000,00 
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comprimento por 1,20m de longarina, 2.30m 
de altura, com aresta superior para circulação 
de ar, trinco indicador "livre/ocupado", com 
piso antiderrapante modelo Standard 
compreendendo (feminino e masculino). 

6 BANHEIROS QUÍMICOS PNE: Conjunto 
formado por 2 banheiros químicos portáteis 
adaptado para uso de pessoa portadora de 
necessidades especiais, nas dimensões e 
capacidade mínimas de: Altura: 2,20 m; 
Largura: 1,10 m; Profundidade: 1,20 m; Peso: 
100 kg; confeccionado em polietileno de alta 
densidade, com capacidade: 220 l, com 
iluminação, caixa de dejetos e assento 
mictório, com piso antiderrapante; pontos de 
ventilação; pontos de luz; dispositivo de trinco 
com trava interna, sinalização de 
livre/ocupado, teto translúcido, equipado com 
cesto de lixo, suporte para papel higiênico e 
apoio para objetos, incluído manutenção diária 
com higienização e retirada de dejetos. 

08 400,00 3.200,00 

7 ATRAÇÕES: Bandas Regionais/ locais com 
músicas de comprovado sucesso na região 
amazônica e destacada participação em 
grandes eventos no Amapá e em outros 
Estados. 

06 5.000,00 30.000,00 

8 GRUPOS CULTURAIS LOCAIS: Batuque, 
Marabaixo, Vominê, Sairê, capoeira, Grupos 
de Dança. 

10 2.000,00 20.000,00 

Total Geral (cento e quarenta e cinco mil e 
duzentos reais) 

145.200,00 

Empresa vencedora: A D VALENTE EPP 
CNPJ nº: 17.374.338/0001-06 
Endereço: Av. Xavantes, 972, Bairro Buritizal, 
Macapá/AP, CEP nº 68.902-864, Fone: 96-9135-
5690. 

 

 
                                           

JOÃO ÁLVARO ROCHA RODRIGUES 
Prefeito de Ferreira Gomes 

 
 


