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Órgão Oficial do Município de Itabaiana-Paraíba 

EXTRATO DE CONTRATOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2018 
 

OBJETO: Locação de equipamentos e estruturas para realização de 
festas que serão realizadas no município de Itabaiana. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00044/2018.  
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2018.  
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itabaiana e:  
CT Nº 00095/2018 - 23.05.18 - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - 
R$ 1.736,00;  
CT Nº 00096/2018 - 23.05.18 - ARTHUR ANDRADE LIMA - R$ 4.390,00;  
CT Nº 00097/2018 - 23.05.18 - VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS - 
R$ 1.100,00;  
CT Nº 00098/2018 - 23.05.18 - W.R PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 
ME - R$ 900,00. 

Itabaiana 23 de Maio de 2018 
Lúcio Flávio Araújo Costa – Prefeito 

 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 00004/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N º 00044/2018 
A Prefeitura Municipal de Itabaiana - PB, de acordo com as atribuições 
que lhes foram conferidas, e em conformidade com o resultado do 
Pregão Presencial nº 00044/2018, devidamente homologado, RESOLVE, 
nos termos da Lei nº 8666/93, dos Decretos 7.892/2013 (Federal) e das 
demais normas aplicáveis, torna público o Extrato da ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 00004/2018 do oriundo do Pregão 
Presencial 00044/2018, objeto: Registro de Preços para Locação de 
equipamentos e estruturas para realização de festas que serão 
realizadas no município de Itabaiana. 
EMPRESAS VENCEDORAS: 

VENCEDOR: ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA 

CNPJ: 11.500.957/0001-13 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL 

8 Sanitários químicos para 
portadores de 
necessidades especiais, 
com as seguintes 
características: 
Fabricado em 100% de 
polietileno, mictório, 
porta papel higiênico, 
piso anti-derrapante, teto 
translúcido, caixa de 
dejetos com capacidade 
para 200 litros, 
higienização diária por 
conta da empresa 
contratada e produto 
químicos adequados. 
Para serem utilizados na 
realização dos Festejos 
Municipais. 

 Diária 20 288,00 5.760,00 

9 Sanitários químicos 
Stand, com as seguintes 

 Diária 80 116,00 9.280,00 

características: 
Fabricado em 100% 
polietileno, mictório, 
porta papel higiênico, 
piso anti-derrapante, teto 
translúcido, caixa de 
dejetos com capacidade 
para 300 litros, 
higienização diária por 
conta da empresa 
contratada e produtos 
químicos adequados. 
Para serem utilizados na 
realização dos Festejos 
Municipais. 

TOTAL  15.040,00 

  

VENCEDOR: ARTHUR ANDRADE LIMA 

CNPJ: 17.500.393/0001-03 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL 

1 Serviço de Locação de 
Som. Descrição: PA Fly, 
com 02 torres de 08 
metros, cada uma com 
12 caixas Tree Way, 
cada caixa com 02 alto 
falantes de 12 
Polegadas com potência 
mínima de 400watts rms 
e 01 driver de 
compressão para 
agudos e médios de 
2000watts programação 
musical, 09 Sub-Grave 
cada lado do PA caixa 
com 02 alto falantes de 
18 Polegadas com 
potência mínima de 
1.000watts rms, com 02 
consoles digitais de 48 
canais no PA, no Palco 
e 01 Console Digital em 
Stand By, todos os 
consoles com expansão 
para mais 24 canais 
para atender a qualquer 
necessidade dos 
artistas que vierem a se 
apresentar, Side com 4 
caixas Tree Way cada 
caixa com 02 alto 
falantes de 12 
Polegadas com potência 

 Diária 1 2.490,00 2.490,00 
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mínima de 400watts rms 
e 01 driver de 
compressão para 
agudos e médios de 
2000watts programação 
musical e 4 caixas Sub-
Grave cada caixa com 
02 alto falantes de 15 
Polegadas com potência 
mínima de 800watts 
rms, 10 amplificadores 
com potência mínima de 
10.000watts para Sub 
Grave, 10 
amplificadores com 
potência mínima de 
5.000watts para Tree 
Way, 06 amplificadores 
com potência mínima de 
5.000watts para palco, 
Kit de microfone de 
Bateria e Percussão, 
Corpo de Bateria com 
01 Bumbão, 02 Tons 
reduzidos e 01 Sudo, 03 
microfones sem Fio com 
alcance mínimo de 
100mts, 20 microfones 
Vocal, 16 microfones 
para instrumentos, 06 
monitores de voz ativo, 
cubos de retorno para 
Baixo, guitarra, 
Teclados, Sanfona, 
Retorno individual para 
bateria e metais, com 02 
alto falantes de 15 
Polegadas de 800watts 
potência mínima e 01 
Driver de compressão 
com potência mínima de 
2000watts programação 
musical e todos os 
utensílios e acessórios 
necessários para 
instalação e perfeito 
funcionamento do 
equipamento de 
sonorização. Iluminação 
com 32 lâmpadas par 
led, e 02 máquinas de 
fumaça de 3000, mesa 
de Luz, 08 Mini Buty 
com 06 Lâmpadas cada. 
Todos os itens de 
segurança de acordo 
com as normas de 
segurança dos 
bombeiros e A.R.T. do 
CREA por conta do 
contratado na execução 
do serviço, como 
também qualquer outra 
licença pertinente. Para 
o dia 26/05/2018 

2 Serviço de Locação de 
Palco 12x08m. 
Descrição: Prestação de 
Serviço de Locação com 
montagem e 
desmontagem de Palco, 
medindo 12 metros de 
frente x 08 metros de 
profundidade, estrutura 
para fixação do P.A. 
Flay, com cobertura em 
estrutura metálica e 
Lona Vinílica, formato 

 Diária 1 1.900,00 1.900,00 

duas águas, piso do 
palco em estrutura 
metálica com 
compensado de 20mm 
na cor preta, altura do 
solo 02 metros, com 
barras de proteção 
interior e escada de 
acesso pintadas em 
cores de alerta, 02 
camarins climatizados, 
área de serviço, 
extintores e todos os 
itens de segurança de 
acordo com as normas 
de segurança dos 
bombeiros, A.R.T. do 
CREA por conta do 
contratado na execução 
do serviço, como 
também qualquer outra 
licença pertinente. Para 
o dia 26/05/2018 

5 Serviço de Locação de 
Som. Descrição: PA 
Flay, com 02 torres de 
08 metros, cada uma 
com 08 caixas Tree 
Way, 16 sub-grave, com 
mesa digital de 32 
canais no PA e no 
Palco, Side com 4 
caixas Tree Way e 4 
caixas Sub, Kit de 
microfone de Bateria e 
Percussão, 02 
microfones sem Fio, 16 
microfones Vocal, 04 
monitores de voz ativo, 
cubos de retorno para 
Baixo, guitarra, 
Teclados, Sanfona, 
Retorno individual para 
bateria e metais, som 
com potência mínima de 
32.000watts. Todos os 
itens de segurança de 
acordo com as normas 
de segurança dos 
bombeiros e A.R.T. do 
CREA por conta do 
contratado na execução 
do serviço, como 
também qualquer outra 
licença pertinente. Para 
os dias 23 e 24/06/2018 

 Diária 2 2.140,00 4.280,00 

6 Serviço de Locação de 
Palco 10x06m. 
Descrição: Prestação de 
Serviço de Locação com 
montagem e 
desmontagem de Palco, 
medindo 10 metros de 
frente x 06 metros de 
profundidade, estrutura 
para fixação do P.A. 
Flay, com cobertura em 
estrutura metálica e 
Lona Vinílica, formato 
duas águas, piso do 
palco em estrutura 
metálica com 
compensado de 20mm 
na cor preta, altura do 
solo 02 metros, com 
barras de proteção 
interior e escada de 
acesso pintadas em 

 Diária 2 1.730,00 3.460,00 
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cores de alerta, 02 
camarins climatizados, 
área de serviço, 
extintores e todos os 
itens de segurança de 
acordo com as normas 
de segurança dos 
bombeiros, A.R.T. do 
CREA por conta do 
contratado na execução 
do serviço, como 
também qualquer outra 
licença pertinente. Para 
os dias 23 e 24/06/2018 

TOTAL  12.130,00 

  

VENCEDOR: EDUARDO SEVERO DA SILVA - ME 

CNPJ: 17.127.519/0001-38 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL 

7 Serviço de Locação de 
Caminhão Palco com 
10x06x07metros com 
escada de acesso, em 
estrutura metálica, com 
cobertura e piso com 
1,20m de altura. com 
Som acoplado ao Palco. 
Descrição: PA Flay, com 
02 torres de 08 metros, 
cada uma com 08 caixas 
Tree Way, 16 sub-grave, 
com mesa digital de 32 
canais no PA e no Palco, 
Side com 4 caixas Tree 
Way e 4 caixas Sub, Kit 
de microfone de Bateria 
e Percussão, 02 
microfones sem Fio, 16 
microfones Vocal, 04 
monitores de voz ativo, 
cubos de retorno para 
Baixo, guitarra, 
Teclados, Sanfona, 
Retorno individual para 
bateria e metais, som 
com potência mínima de 
32.000watts. Todos os 
itens de segurança de 
acordo com as normas 
de segurança dos 
bombeiros e A.R.T. do 
CREA por conta do 
contratado na execução 
do serviço, como 
também qualquer outra 
licença pertinente. Para 
os dias 14 e 15/07/2018 

 Diária 2 1.740,00 3.480,00 

TOTAL  3.480,00 

  

VENCEDOR: VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS 

CNPJ: 10.454.756/0001-64 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL 

3 Locação de Gerador de 
Energia, com montagem, 
desmontagem e 
abastecimento por conta 
do contratado, com 
capacidade de 180kva, 
trifásico, tensão 
440/380/220/110 V 
AC60Hz, disjuntor de 
proteção, silenciado em 
nível de ruído sonoro de 
32dB 1,5 metros, com 02 
jogos de Cabos de 
95mm/4lances/25 
metros flexíveis 

 Diária 1 1.100,00 1.100,00 

(95mmx4x25m), quadro 
de barramento de cobre 
para conexão 
intermediária com 
isoladores e chave de 
reversão para duas 
fontes de energia 
elétrica, dimensionada 
de acordo com a 
potência do Gerador, 
com ponto de 
aterramento para 
proteção composto 01 
haste de cobre de 03 
metros de comprimento, 
com cordoalha de cobre 
nu 16mm2, no mínimo, 
com 05 metros com 
conectores de 180kva. 
Todos os itens de 
segurança de acordo 
com as normas de 
segurança dos 
bombeiros e A.R.T. do 
CREA por conta do 
contratado na execução 
do serviço, como 
também qualquer outra 
licença pertinente. Para 
o dia 26/05/2018. 

TOTAL  1.100,00 

  

VENCEDOR: W.R PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME 

CNPJ: 20.863.529/0001-46 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL 

4 Gride de alumínio em 
Box truss Q30 com 8 
metros de largura, 5 
metros de altura, 6 
metros de profundidade, 
com duas passadas e 
com aterramento. Todos 
os itens de segurança de 
acordo com as normas 
de segurança dos 
bombeiros e A.R.T. do 
CREA por conta do 
contratado na execução 
do serviço, como também 
qualquer outra licença 
pertinente. Para o dia 
26/05/2018. 

 Diária 1 900,00 900,00 

TOTAL  900,00 

  
A Ata de registro de preços detalhado com especificações dos itens, 
quantidade total dos itens, marca dos produtos, valor unitário e total de 
cada item está Disponível, no endereço eletrônico 
www.itabaiana.pb.gov.br  
 

Itabaiana - PB, 23 de Maio de 2018 
 

LÚCIO FLÁVIO ARAÚJO COSTA - PREFEITO 

http://www.itabaiana.pb.gov.br/

