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ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2015
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2015
PROCESSO: 2015.27000.015195
VALIDADE 12 MESES
A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS, instituição de direito público,
inscrita no Ministério da Fazenda sob o Nº 25.053.083/0001-08, com sede na Praça dos
Girassóis, Centro, em Palmas, Capital do Estado do Tocantins, neste ato representado
pelo Senhor Adão Francisco de Oliveira, Secretário da Educação, CPF: 624.464.011-04
RG: 213.7490 SSP-GO, residente e domiciliado nesta Capital.
Resolve:
Contratar empresa especializada, por meio REGISTRO DE PREÇOS para futura
contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Locação de
estrutura e sonorização, para a realização de eventos da Secretaria da Educação,
durante o ano de 2016, conforme especificações do Termo de Referência,
proveniente da sessão pública do Pregão Presencial 007/2015, em epígrafe, em sua
sessão realizada 13/01/2016, às 09:00 Horas.
1. DO OBJETO
1.1 A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura contratação de
empresa especializada para prestação de serviços de Locação de estrutura e
sonorização, para a realização de eventos da Secretaria da Educação, durante o ano
de 2016, conforme especificações do Termo de Referência, anexo do Edital de Pregão
Presencial nº 007/2015, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas
vencedoras, independentemente de transcrição.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DAS EMPRESAS VENCEDORAS
2.1 O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas
nas propostas são as que seguem:
Fornecedor: BF LOCADORA E PRODUTORA DE EVENTOS LTDA - ME
CNPJ: 11.588.414/0001-08
Endereço: LOTEAMENTO AGUA FRIA, 3º ETAPA, LOTE 4, CHACARA PAZ, ZONA RURAL –
PALMAS/TO
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ITEM

ESPECIFICAÇÃO

QTD

UNID

VL UNT

VL TOTAL

01

Galpão
de
alumínio
com
cobertura e fechamentos laterais
de lona anti chama e estrutura
reforçada em q30, nas dimensões
de 40x20 mts, climatizado.

10

Diária

R$ 15.350,00

R$ 153.500,00

02

Locação
de
disciplinadores,
sendo
grade
disciplinadora
tubular medindo 3.00 m de
comprimento por 1,20m de altura,
com vão de 0,11 cm, toda
modulável
em
estrutura
de
metalon
na
chapa
18
galvanizado (obs.: tem que ser
galvanizado não serve pintado na
cor alumínio)

MT

R$ 25,50

R$ 204.000,00

03

Locação de tenda medindo
12x12m com 03 (três) metros de
altura, coberta com lona vinil antichama,
com
balcões
e
fechamento laterais camadas de
PVC com alto índice de aditivos
anti UV tratamento anti-chama,
anti-mofo e anti-fungo, branca,
vermelha e transparente, tipo
pirâmide, em estrutura tubular de
ferro galvanizado padrão ABNT.
(obs.: estrutura tem que ser novas
limpas e conservadas).

Diária

R$ 1.400,00

R$ 280.000,00

Diária

R$ 1.250,00

R$ 250.000,00

04

Locação de tenda medindo
10x10m com 03 (três) metros de
altura, coberta com lona vinil antichama,
com
balcões
e
fechamento laterais camadas de
PVC com alto índice de aditivos
anti UV tratamento anti-chama,
anti-mofo e anti-fungo, branca,
vermelha e transparente, tipo

8.000

200

200
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piramide, em estrutura tubular de
ferro galvanizado padrão ABNT.
(obs.: estruturas têm que ser novas
limpas e conservadas).

05

Locação de tenda medindo 8x8m
com 03 (três) metros de altura,
coberta com lona vinil antichama, camadas de pvc com
alto índice de aditivos anti uv
tratamento
anti-chama,
antimofo
e
anti-fungo
branca,
vermelha e transparente, tipo
pirâmide, em estrutura tubular de
ferro galvanizado padrão ABNT.
(obs.: estruturas têm que ser novas
limpas e conservadas).

06

Locação de tenda medindo 6x6m
com 03 (três) metros de altura,
coberta com lona vinil antichama, camadas de pvc com
alto índice de aditivos anti uv
tratamento
anti-chama,
antimofo e anti-fungo, branca,
vermelha e transparente, tipo
pirâmide, em estrutura tubular de
ferro galvanizado padrão ABNT.
(obs.: estruturas têm que ser novas
limpas e conservadas).

07

Locação de palco tamanho 14 x
10m com cobertura duas aguas,
tablado de compensado naval
com 1,80m de altura, com
carpete, cenário de ground de
alumínio para iluminação e flyers
para caixas de som.

08

Locação de estrutura de tablado
toda
de
ferro
galvanizado,
plataforma
de
piso
de
compensado naval revestido de
perfil u de ferro galvanizado de
10x10m com 1 mt de altura,

200

100

30

Diária

R$ 890,00

R$ 178.000,00

Diária

R$ 630,00

R$ 63.000,00

Diária

R$ 13.150,00

R$ 394.500,00

Diária

R$ 10.440,00

R$ 313.200,00

30
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encarpetado, sendo regulável

09

Locação de arquibancadas com
coberturas
de
20
mts
de
comprimento ferro em perfeitas
condições
de
uso
e
apresentação,
montada
a
1,20mts do nível do chão em
estrutura metálica galvanizada,
com pintura nova nati statica, de
perfeito encaixe com colunas
gravitacionais: escada de acesso
composto de 08 (oito) degraus,
com espelho entre degraus de 15
cm (no máximo), parapeito e
corrimão no mínimo de 1,20 mts
de altura e intervalos de vão livre
no máximo de 11 cm; com
assentos
confeccionados
e
chapas dobradas com reforço de
segurança de 20 cm e grampos
de segurança prendendo as
tábuas e aprovadas pelo corpo
de bombeiros padrão ABNT.

10

Locação
de
fechamento
metálico galvanizado na chapa
18 mm, sendo 2,30m de altura por
2,20 m de largura, estrutura de
ferro tubular galvanizado chapa
14 mm, com escora metálica
galvanizado, com saídas de
emergências com dobradiças e
trava padrão ABNT. (obs.: tem
que ser galvanizado não serve
pintado na cor alumínio)

11

Locação de mesas de plástico
brancas com 4 cadeiras.

12

Locação de telão, sendo kits
multimídia contendo um projetor
multimídia e modelo epson de
2200 ou similar, 01 (uma) tela de
proteção 03x04 em graund de

30
Diária

R$ 16.950,00

R$ 508.500,00

6.000

MT

R$ 30,00

R$ 180.000,00

5.000

Diária

R$ 9,80

R$ 49.000,00

Diária

R$ 1.960,00

R$ 196.000,00

100

cpl.seduc@hotmail.com/3218-1486
Esplanada das Secretarias, Praça dos Girassóis, Centro CEP: 77001-910 - Palmas/TO
Página 4 de 13

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS- DIRETORIA DE LICITAÇÃO
DL
Fls.______
______

alumínio p-25 com pe de 01 (um)
ou 02 (dois) metros com base de
apoio, um aparelho de DVD ou
um computador.

13

14

Locação de camarote todo em
ferro
galvanizado,
medindo
5,0mts de frente x 5,00 mts largura,
em perfeitas condições de uso de
apresentação,
montados
a
2,30mts do nível do chão, com
capacidade para 20 pessoas, em
estrutura metálica galvanizada,
com plataforma de piso de
compensado
naval
revestido
com perfil de ferro galvanizado
tipo u em toda sua extensão
(frontal ou lateral) pintados com
fechamento em lona ao fundo:
corredor de acesso na parte
posterior ou lateral galvanizadas,
com corrimão central e guardacopos de ferro galvanizado e
divisórias em ferro galvanizado
montados,];
piso
carpetado;
02(dois)
pontos
de
energia
elétrica em cada unidade de
camarote, sendo 01(um) para
lâmpada
e
01
(um
para
alimentação
de
energia
(tomada); cobertura de lona
branca
em
estilo
pirâmide
montada em estrutura metálica,
calhas
reforçadas
para
capacitação e canalização de
água e abertura superior com
protetor
para
ventilação
e
evasão de ar quente, na parte
inferior fechamento de estrutura
de
fechamento
metálico
galvanizado. Estrutura classificada
pela Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT). Obs.:
todas as lâmpadas no mínimo de
100w
(obs:
tem
que
ser
galvanizado não serve pintado na
cor alumínio)
Locação de som PA 08 com
todos os periféricos necessários e
mesa de som 16 canais digital e

50

Diária

R$ 4.290,00

R$ 214.500,00

100

Diária

R$ 2.400,00

R$ 240.000,00
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15

16

17

18

Back Line completo para banda,
com Notebook, 6 microfones sem
fio e 6 com fio para uso diverso.
Locação de tendas medindo
03x03m com 03 (três) metros de
altura, coberta com lona vinil antichama branca, tipo pirâmide,
fechada nas laterais e ao fundo
com fechamento metálico de
zinco galvanizado pintados, em
perfeitas condições de uso e
apresentação, e frente com
balcão
metálico
de
2.5
comprimento x 1 alt x 0,50 larg 02
(dois) pontos de energias, sendo
um para lâmpadas e um para
tomada de três pinos, obs.:
lâmpada no mínimo de 100 w.
Locação de som PA 16 com
todos os periféricos necessários e
mesa de som 16 canais digital e
Back Line completo para banda,
com notebook, 6 microfones sem
fio e 6 com fio para uso diverso.
Locação de banheiros químicos
masculino, feminino e deficientes
físicos
nas
seguintes
características: em polietileno de
alta
densidade
limpos
e
conservados inclusive na parte
externa
tratamento
para
desinfecção e desodorização
com produto químico 100%
biodegradável, composto por
substâncias químicas que não
geram riscos ao meio ambiente e
a saúde humana.
Painel de Led outdoor 6mm
definição 6944 pixels por m2 e
resolução 128x96 1300 Nits de
brilho ate 16 bits de cores com
ângulo de visão 120/90 graus.
Instalado em local determinado
pelo o órgão.

______

150

Diária

R$ 730,00

R$ 109.500,00

30

Diária

R$ 3.760,00

R$ 112.800,00

300

Diária

R$ 140,00

R$ 42.000,00

R$ 590,00

R$ 354.000,00

600

M2
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19

20

21

Climatizadores de ar hídrico
circulante aro 60 cm, com
capacidade de reservatória para
100 litros de água e 150m2 220
wats.
Locação de grupo gerador a
diesel de 250 KVA silencioso.
Locação de som PA 32, com
todos os periféricos: especificados
da seguinte forma: PA 32; 01
mixter digital 32 canais de
entrada e 16 OMNI OUTS; 16 Mix
Buses e 8 Matrix, 02 equalizadores
estéreo de 31 bandas, 01
processor digital 4 entradas
digitais em Aes/Ebu, 04 monitores
com 2 woofers de 12” e 1 driver,
01 aparelho de DVDS, sistema de
PA 32 Line Fly, capaz de gerar 110
BD SPI, com 30 metros de
distancia, 02 microfones sem fio,
monitor, 01 slide Fill Dupplo
Backline, 01 amplificador de
guitarra com cabeçote valvulado
50 watts 2500 sl-x e 100
amplificador de formatos de 2100
sl-s, 01 amplificador de guitarra
power output: 120w (60w+60w) 2
autofalantes de 12’, 01 sistema
para contrabaixo com duas
caixas com alto falantes de 18” e
outra com 4 alto falantes de 10”,
04
praticáveis,
plataforma
pantográfica,
input
list,
20
microfones
dinâmicos,
10
microfones cardioide, 0l kit de
microfone para bateria, 01 kit de
microfones
para
percussão,
iluminação: 01 consoles digital
com Dimmer 240 canis de
controle, 240 dispositivos elétricos
e
outros,
com
tenda
de
cobertura.

______

300

Diária

400

HR

200

Diária

R$ 450,00

R$ 135.000,00

R$ 360,00

R$ 144.000,00

DESERTA

DESERTA
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22

23

24

25

Graund de alumínio q 30 para uso
diversos de cenário e portais com
acessórios
Locação de Estande, com piso
de compensado naval e estrutura
de
ferro
10
cm
altura,
fechamento laterais e superior em
painéis TS branco fortmicados e
perfis de alumínio adonisado
brilhoso, com testeiras de 50 cm,
com 3
metros de altura,
encarpetados, climatizado com
ar condicionado, com luminárias,
com 2 pontos de energia por m2,
extintores conforme projeto, com
porta
e
com
fechaduras,
montados conforme layout e
projeto fornecidos pelo órgão,
tudo padrão ABNT. e ARTS de
responsabilidade
Locação de Estande, com piso
de compensado naval e estrutura
de
ferro
10
cm
altura,
fechamento laterais em painéis TS
branco fortmicados e perfis de
alumínio adonisado brilhoso, com
testeiras de 50 cm, com 3 metros
de altura, encarpetados, com
luminárias, com 2 pontos de
energia
por
m2,
extintores
conforme
projeto,
montados
conforme
layout
e
projeto
fornecidos pelo órgão, tudo
padrão
ABNT.
e
ARTS
de
responsabilidade
Locação
de
palco
com
cobertura
geospace
com
dimensão de 18x18, com pé
direito de 9 m, com escada em
alumínio
com
corrimão,
carpetado e cercado , todo em
alumínio;
barricadas
(guarda
corpo) para contenção/proteção
de acordo as normas de
segurança
dos
bombeiros,
Ground q-30 de 12m x 10m para
cenário com 04 cortinas pretas
(fundo, laterais e frente) para
cenário, com 2 camarins 05m x
05m com piso de madeira,

______

2.000

MT

2.500

M2

2.000

M2

10

Diária

R$ 78,00

R$156.000,00

R$ 368,00

R$ 920.000,00

R$ 236,00

R$ 472.000,00

R$ 19.800,00

R$ 198.000,00
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26

fechamento em ziper com lona
branca
anti-chama com dois
pontos de energia, sendo um
para lâmpada e outro para
tomada 03 (três) pinos cada,
todos com lâmpada no mínimo
de 100
Locação de som PA 48, com
todos os periféricos: especificados
da seguinte forma: PA 32; 01
Mixter digital 32 canais de
entrada e 16 OMNI OUTS; 16 Mix
Buses e 8 Matrix, 02 equalizadores
estéreo de 31 bandas, 01
processor digital 4 entradas
digitais em AES/EBU, 04 monitores
com 2 Woofers de 12” e 1 driver,
01 aparelho de DVDS, sistema de
PA 32 Line Fly, capaz de gerar 110
BD SPI com 30 metros de
distancia, 02 microfones sem fio,
monitor, 01 slide Fill Dupplo
Backline, 01 amplificador de
guitarra com cabeçote valvulado
50 watts 2500 sl-x e 100
amplificador de formatos de 2100
sl-s, 01 amplificador de guitarra
Power output: 120w (60w+60w) 2
autofalantes de 12’, 01 sistema
para contrabaixo com duas
caixas com alto falantes de 18” e
outra com 4 alto falantes de 10”,
04
praticáveis,
plataforma
pantográfica,
Input
List,
20
microfones
dinâmicos,
10
microfones cardioide, 0l kit de
microfone para bateria, 01 kit de
microfones
para
percussão,
iluminação: 01 consoles digital
com dimmer 240 canis de
controle, 240 dispositivos elétricos
e
outros,
com
tenda
de
cobertura.

______

20

Diária

R$ 9.700,00

R$ 194.000,00
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VALOR TOTAL GLOBAL DA ATA: R$ 6.061.500,00 (seis milhões sessenta e um mil quinhentos reais)

3. VALIDADE DA ATA
3.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados da
publicação da respectiva Ata, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei Federal
8.666/1993 e artigo 11 do DECRETO ESTADUAL Nº 5.344, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2015.
4. DAS CONDIÇÕES E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1. Os serviços deverão ser executados a partir do recebimento da Nota de Empenho
pela Contratada.
4.2. A Contratada estará devidamente autorizada a realizar a execução dos serviços
somente após o recebimento da Nota de Empenho.
4.3. Os equipamentos deverão estar instalados e testados até 24 (vinte e quarto) horas
antes data prevista para o início do evento para o qual a empresa foi Contratada,
respeitando o calendário do evento.
4.4. Durante o período de cada evento a Contratada deverá prestar assistência
específica, para mantê-los em perfeito estado de uso, bem como reparar ou substituir
no prazo de 2 (duas) horas, sem ônus para a Secretaria do Estado da Educação,
devendo inclusive providenciar a remessa dos equipamentos para a oficina técnica
quando necessário.
4.5. O recebimento inicial ocorrerá quando os serviços de montagem do evento ficar
inteiramente concluído.
4.6. O Termo de Recebimento para utilização dos serviços contratados será lavrado
pela fiscalização do Contrato e dos serviços em até 5 dias após a comunicação
escrita da CONTRATADA, somente depois de cumpridas todas as exigências
contratuais e da fiscalização referentes a defeitos e imperfeições que venham a ser
verificadas, cuja regularização deverá ocorrer no prazo máximo de 3 dias após a
comunicação do fato.
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1. Efetuar o pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, contado a
partir da data final do período de adimplemento da respectiva parcela, mediante
depósito bancário em conta corrente da Contratada.
5.2. O pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal e
trabalhista da CONTRATADA, e após o recebimento definitivo do objeto, ficando essa
ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ser
entregues novamente, em plena validade, em cada fase de pagamento.
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5.3. O CNPJ constante da nota fiscal deverá ser o mesmo indicado na Proposta de
Preços e Nota de Empenho.
5.4. É obrigatório que conste na respectiva Nota Fiscal o detalhamento de todos os
impostos incidentes sobre os itens, de forma detalhada.
6. CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO
6.1 O Proponente vencedor e registrado, quando convocado, terá o prazo de até 05
(cinco) dias para retirar a Nota de empenho, e/ou assinar o Termo Contratual,
podendo este prazo ser prorrogado a critério da Administração, por igual período e
em uma vez, desde que ocorra motivo justificado.
6.2 O contrato terá a sua vigência adstrita à dos respectivos créditos orçamentários, a
partir da data de sua assinatura ou até a utilização do quantitativo, prevalecendo o
que ocorrer primeiro.
6.3 As aquisições ou contratações adicionais, não poderão exceder, por órgão ou
entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e
registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes.
6.4 O total de utilização de cada item não pode exceder ao quíntuplo do quantitativo
inicialmente registrado, independentemente do número de órgãos não participantes
que aderirem.
6.5 Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços,
durante sua vigência, pode ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante
anuência do órgão gerenciador, conforme Decreto 5.344/2015.
7. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
7.1 O licitante que, convocado dentro do 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, ficará impedido de licitar e contratar com a União,
Estados, Distrito Federal e Municípios e, será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas
de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4° da Lei
10.520/02, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, e tal suspensão estende-se por toda a
Administração Pública direta e indireta da União, Estados, Distrito Federal e dos
Municípios, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais
cominações legais.
7.2 Reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos no art. 90, 92, 93, 94, 95, 97 e 98 da
Lei Federal nº 8.666/93.
7.3 Caso a multa não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, ela será
descontada por ocasião do pagamento posterior a ser efetuado pela SEDUC-TO, sob
pena de inscrição em Dívida Ativa.
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7.4 A aplicação de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo, que assegure o contraditório e a ampla defesa, conforme os preceitos
legais da Lei nº 8.666/93.
8. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
8.1 Os preços registrados na presente Ata poderão ser cancelados de pleno direito,
nas seguintes situações, além de outras previstas no Edital e em lei:
I. No caso do fornecedor classificado recusar-se a atender à convocação para
assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável;
II. Na hipótese do detentor de preços registrados descumprir as condições
desta Ata de Registro de Preços;
III. Na hipótese do detentor de preços registrados recusar-se a firmar Contrato
com os participantes do SRP,no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável;
IV. Na hipótese do detentor de preços registrados não aceitar reduzir os preços
registrados quando estes se tornarem superiores aos de mercado;
V. Nos casos em que o detentor do registro de preços ficar impedido ou for
declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração;
VI. E ainda, por razões de interesse público, devidamente fundamentado.
8.2 A comunicação do cancelamento do registro de preços, nos casos previstos nesta
cláusula, será feita por correspondência com aviso de recebimento ou por meio
PRESENCIAL, juntando-se comprovante nos autos do processo que deu origem ao
cancelamento.
8.3 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a
comunicação será feita mediante publicação no Diário Oficial da União,
considerando-se cancelado o registro de preços a partir de 05 (cinco) dias úteis
contados da última publicação.
8.4 Fica assegurado o direito à defesa e ao contraditório nos casos de cancelamento
de registro de preços de que trata esta Cláusula, sendo oferecido o prazo de 05
(cinco) dias úteis contados da ciência do cancelamento, para interposição do
recurso.
9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1 Reger-se-á a presente Ata de Registro de Preços, no que for omisso, pelas
disposições constantes na Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002 , Lei Federal nº
8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e
alterada pela Lei complementar nº 147 de 7 de agosto de 2014, Decretos Estaduais nº
2.434/05 e 5.344/15.
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10. DO FORO
10.1 Fica eleito o foro da cidade de Palmas/TO, para conhecer das questões
relacionadas com a presente Ata que não possam ser resolvidas pelos meios
administrativos.
11. DAS ASSINATURAS
11.1 Assinam o presente Ata de Registro de Preços, as empresas abaixo discriminadas,
através de seus representantes credenciados no certame, juntamente com o
Pregoeiro e o SECRETARIO DA EDUCAÇÃO.

Palmas - TO, 22 de janeiro de 2016.

___________________________
ADÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA
Secretário

___________________________
FLÁVIO DA COSTA MESSIAS
Pregoeiro

___________________________
BF LOCADORA E PRODUTORA DE EVENTOS LTDA - ME
REPRESENTANTE
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