
         

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZMALTINA 
ESTADO DO PARANA  CNPJ: 01.615.393/0001-00 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 

 
O prefeito Municipal, Natal Casavechia, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, 

especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de 

Licitação, resolve: 

 

 

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos: 

 

 
a) Processo Nrº              : 106/2021 

b) Licitação Nrº             :            55/2021 

c) Modalidade                :            Pregão: 

d) Data Homologação   : 27/12/2021 

e) Objeto Homologado  : contratação de empresa especializada na organização e produção 

de Show Artístico visando evento no Município de Cruzmaltina a 

ser realizado no dia 31 de dezembro de 2021, compreendendo: 

banda de renome regional, locação de palco, gerador de energia, 
orientadores de público, iluminação e sonorização profissional 

  

 
04.122.0005.2.004. - Coordenação do Departamento 

 

 
      g) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação): 

 

Fornecedor: MATHEUS HENRIQUE DA SILVA GEREMIAS 

CNPJ/CPF: 40.766.160/0001-60 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 
Unit. (R$) 

Valor Máx. 
Total. (R$) 

1 Contratação de banda, show de renome 
regional, ou seja, atua além dos limites do 
Município de Cruzmaltina com excelente 
repertório variado com hits, mais tocados 
pelas rádios segundo a tabela do ECAD em 
tendências para estilos, axé, sertanejo 
universitário, forró, pop-rock, samba, pagode 
e internacional. Equipe de assistentes para 
palco; mínimo 05 (cinco) músicos, sendo, um 
cantor principal, um guitarrista, contrabaixo, 
um baterista e um tecladista. 

UN 1 R$5.490,00 R$ 5.490,00 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 
Unit. (R$) 

Valor Máx. 
Total. (R$) 

1 LOCAÇÃO DE SOM E PALCO PRINCIPAL 
NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2021 
COMPOSTO PELOS ITENS ABAIXO: 

- 01 Mesa digital pm5d-rh versão; 
- 08 cx front fill attack; 

UN 1 9.800,00 9.800,00 
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- 08 amplificador pro  power attack de 8.000 
watts; 
- 01 analizador de spectro paa2 phonic; 
- 02 processador bss ominidryve 
- 01 processador dbx 260; 
- 01 processador dbx 260 stand-by; 
- 01 equalizador dbx 31; 
Todo cabeamento e plug neutrick, santo 
angelo e amphenol. Obs. Sistema de energia 
toda aterrada com ART permanente, 
conforme norma técnica ABNT NBR-5410, 
instalações elétricas de baixa e alta tensão.  
 
Monitor palco: 
- 01 mesa digital pm5d rh versão 2;  
- 01 ps9002 pentacustica (distribuidor de 
energia) 
- 01 pc-8000 pentacustica (régua de energia 
com proteção contra queda de energia);  
- 06 monitores de retorno eaw sm 400; 
-  02 sub de batera attack ativo Isb 118; 
- 01 processador dbx 260 (stand by); 
- 02 potencia studio r 10.000; 
- 06 potencias attack 5002; 
- 06 potencias attack 2002; 
- 05 potencias attack 1.400; 
- 01 power play há-8000;  
- 20 di imp 2; 
- 01 mic. r.e 20 eletrovoice; 
- 01 mic. shure 91 a beta;  
- 06 mic. e 604 sennheiser; 
- 01 kit microfones akg (d112,d40,d440); 
- 06 mic. shure 98; 
- 02 mic c 1000 akg; 
- 02 mic c 3000 akg; 
- 02 shure 52 beta a; 
- 01 kit microfones jts; 
- 07 mic. sm 81 Ic shure; 
- 14 mic. sm 57 shure; 
- 06 mic sm 57 beta shure; 
- 12 mic. sm 58 shure; 
- 05 mic. sm 58 beta shure; 
- 04 mic. sennheiser 835; 
- 02 mic. sem fio shure ur4 capsula ksm 09 
top da shure; - 04 mic.sem fio shure sm 58 
beta; 
- 02 mic. sem fio shure slx 58 beta; 
- 07 microfone condenser (shure, akg, yoga, 
b2);  
- 01 cubo de baixo gk 800 com cxs originais; 
- 01 cubo de baixo ampeg svt3 com cx 8x10 
originais; 
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- 01 cubo de guitarra mh fender 8 de 10" 
originais; 
- 01 cubo de guitarra fender twin red knob; 
- 01 cubo de guitarra hartke system 2X12; 
- 01 cubo de guitarra peavy 2x12; 
- 01 bateria rmv concept; 
- 10 garras Ip;  
- 22 pedestais microfones; 
- 04 pedestais hercules pequeno; 
- 03 pedestais mic. hercules; 
- 04 pedestais pequenos rmv; 
- 16 di ativo; 
- 20 di passivo; 
- 02 intercom comunicação palco pa; 
- 04 subsnake 12 vias com bandeja; 
- 02 subsnake 08 vias; 
- 01 multicabo 08 vias 100 mts; 
- Todo cabeamento neutryck, santo angelo e 
amphenol;   - Todas as réguas de ac são da 
pentacustica; 
OBS: as marcas citadas podem ser 
substituídas por similar ou superior 

2 LUZ, EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA; 

-01 Painel de led P10; 
- 01 mesa avolite pearl 2010; 
- 05 rack de dimmer dcp 60 canais digital; 
- 01 boofer box 8 saídas; 
- 01 boofer box dts 16 saídas; 
- 02 pro power; 
- 01 raque tomada dcp; 
- 20 led par 3 wats injetado;  
- 24 acl par56; 
- 04 set light; 
- 01 máquinas de fumaça dts wats dmx; 
- 08 move light beam; 
- Triliça de aluminio q30 pesada feeling; 
OBS: as marcas citadas podem ser 
substituídas por similar ou superior 

UN 1 7.600,00 7.600,00 

3 PALCO - ESTRUTURA EM AÇO, COM AS 
SEGUINTES DESCRIÇÕES: 

- 02(dois) metro de Altura (do chão ao Piso do 
Palco);  
- Cobertura completa em lona anti chamas; 
- Fechamento nas laterais em tela preta, e 
fundo em tela preta; 
- Piso de madeira de assoalho; 
- Escada para acesso lateral;  
- Palco Profissional no Tamanho 08x06 
metros = 48 Metros². 

UN 1 5.100,00 5.100,00 

1 01 GERADOR DE ENERGIA 260 KVA, 

Chave reversora Automática não podendo 
haver  tempo de espera para acionamento em 

UN 1 3.990,00 3.990,00 
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caso de falta de energia, chave geral de 800 
amperes, carenagem silenciosa 80 dbs 
(Gerador Silenciado) 4 unidades de cabos 
com 15 mts no mínimo e com 01 operador, 
funcionamento no dia 31 de dezembro de 
2021, despesas operacionais por conta da 
contratada. 

 

 

 

 

Valor Total Homologado - R$ 31.980,00 ( trinta e um mil novecentos e oitenta reais ) 
 

 

 

 

Cruzmaltina, 27 de dezembro de 2021.  

 

 

                               _________________________  

                                 Natal Casavechia 

                                                    PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 


