
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO

PREGÃO N° 35/2019

PROCESSO SA/DL N° 55/2019

OBJETO: Registro de preços para prestação de serviços de sonorização, iluminação, locação de palco e tablados

                                EMPRESAS

ITEM ESPECIFICAÇÃO
Paulo Cesar 

Oliver - ME

Rodrigo 

Fernando 

Martine - ME

Palma e Cia 

Ltda - ME

MFE Business 

Organização de 

Festas e Eventos 

Ereili - ME

R Prado da Silva 

Eventos - EPP

1

Palco Pequeno: Medidas Mínimas Necessárias – Palco em estrutura metálica estável

e resistente, medindo 07 x 05 metros, escada com corrimão com inclinação

condizente com a altura do palco fixa e estável, cobertura em lona antichama (com

laudo do fabricante), fechamento lateral e fundo em cortinas na cor preta, guarda

corpo na lateral e fundo com 01 metro de altura, piso em pranchão antiderrapante

estável e resistente, estrutura do palco e do piso com aterramento, fechamento do

chão até o piso do palco em volta e em frente do palco com TNT na cor preta,

contendo praticável e House Mix, extintor de incêndio, rota de fuga livre e sinalizada

de no mínimo 80cm com placa fotoluminescente, ART de engenheiro, incluindo

montagem e desmontagem.

0,00 1.100,00 1.350,00 2.000,00 5.500,00

REPRESENTANTE 

AUSENTE 
1.099,00

REPRESENTANTE 

AUSENTE 

1.099,00

VENCEDOR 

Paulo Cesar 

Oliver - ME

Rodrigo 

Fernando 

Martine - ME

Palma e Cia 

Ltda - ME

MFE Business 

Organização de 

Festas e Eventos 

Ereili - ME

R Prado da Silva 

Eventos - EPP

2

Palco Grande: Medidas Mínimas Necessárias – Palco em estrutura metálica estável e

resistente, medindo 10 X 07 metros, escada com corrimão com inclinação condizente

com a altura do palco fixa e estável, cobertura em lona antichama (com laudo do

fabricante), fechamento lateral e fundo em cortinas na cor preta, guarda corpo na

lateral e fundo com 01 metro de altura, piso em pranchão antiderrapante estável e

resistente, estrutura do palco e do piso com aterramento, fechamento do chão até o

piso do palco em volta e em frente do palco com TNT na cor preta, contendo

praticável e House Mix, extintor de incêndio, rota de fuga livre e sinalizada de no

mínimo 80cm com placa fotoluminescente, ART de engenheiro, incluindo montagem

e desmontagem.

0,00 1.870,00 2.050,00 2.200,00 8.000,00

REPRESENTANTE 

AUSENTE 
1.869,00

REPRESENTANTE 

AUSENTE 

1.869,00

VENCEDOR 

Paulo Cesar 

Oliver - ME

Palma e Cia 

Ltda - ME

Rodrigo 

Fernando 

Martine - ME

R Prado da Silva 

Eventos - EPP

MFE Business 

Organização de 

Festas e Eventos 

Ereili - ME

3

Tablado Pequeno: medidas mínimas necessárias – tablado em estrutura metálica,

medindo 4,4 x 4,4 metros, escada com corrimão firme e resistente com inclinação

condizente com a altura do palco, fechamento lateral e fundo, piso antiderrapante

estável e resistente, acarpetado na cor preta, estrutura do tablado e do piso com

aterramento, fechamento da frente e laterais com TNT na cor preta, com extintor de

incêndio, rota de fuga livre e sinalizada de no mínimo 80cm com placa

fotoluminescente, ART de engenheiro,  incluindo montagem e desmontagem.

0,00 599,00 800,00 1.300,00 1.500,00

598,00
REPRESENTANTE 

AUSENTE 

REPRESENTANTE 

AUSENTE 

598,00

VENCEDOR 

Paulo Cesar 

Oliver - ME

Rodrigo 

Fernando 

Martine - ME

Palma e Cia 

Ltda - ME

MFE Business 

Organização de 

Festas e Eventos 

Ereili - ME

R Prado da Silva 

Eventos - EPP

4

Tablado Grande: medidas mínimas necessárias –Tablado em metálica, medindo 6,6

x 6,6 metros, escada com corrimão firme e resistente com inclinação condizente com

a altura do palco, fechamento lateral e fundo, piso antiderrapante estável e

resistente, acarpetado, estrutura do tablado e do piso com aterramento, com extintor

de incêndio, rota de fuga livre e sinalizada de no mínimo 80cm com placa

fotoluminescente, ART de engenheiro,  incluindo montagem e desmontagem.

0,00 580,00 859,00 1.500,00 2.100,00

580,00 DECLINOU
REPRESENTANTE 

AUSENTE 

VENCEDOR 840,00

INABILITADO 830,00

830,00

VENCEDOR 

Palma e Cia 

Ltda - ME

Paulo Cesar 

Oliver - ME

Rodrigo 

Fernando 

Martine - ME

MFE Business 

Organização de 

Festas e Eventos 

Ereili - ME

R Prado da Silva 

Eventos - EPP



5

Som tipo B: serviço de sonorização destinado para eventos de pequeno porte com 

apresentação de números musicais com baixa exigência, para um publico de até 500 

pessoas (apresentação de duplas, trios, pequenas apresentações musicais em 

praças, clubes, teatro, etc) QUIPAMENTO MINIMOS NECESSARIOS:- 1 sistema de 

som de frente para 500 pessoas (caixas 

acústicas, amplificadores e equalizador); 

- 1 misturador de áudio com no mínimo 12 canais

 - 1 processador de efeitos (reverb e delay)

 - 1 microfone sem fio

 - 8 microfones com fio

 - pedestais e clamps para os microfones

 - 4 caixas para monitores de palco

0,00 850,00 910,00 1.300,00 3.000,00

850,00 INABILITADO
REPRESENTANTE 

AUSENTE 

REPRESENTANTE 

AUSENTE 

VENCEDOR 

Palma e Cia 

Ltda - ME

Paulo Cesar 

Oliver - ME

Rodrigo 

Fernando 

Martine - ME

MFE Business 

Organização de 

Festas e Eventos 

Ereili - ME

R Prado da Silva 

Eventos - EPP

6

Som tipo C: serviço de sonorização destinado para evento de pequeno porte com 

apresentação de bandas, para um publico de 1500 pessoas (bandas em pequenas 

apresentações, corais, apresentações de alunos e professores de conservatório, 

pequenos shows musicais, etc...) EQUIPAMENTOS MINIMOS NECESSARIOS: 

- Sistema de som de frente para 1500 pessoas (caixas

acústica, amplificadores, crossover e equalizador); 

- 1 misturador de áudio com no minimo 16 canais

- 1 processador de efeitos (reverb e delay)

- 2 microfones sem fio

0,00 950,00 980,00 1.600,00 5.000,00

950,00 INABILITADO
REPRESENTANTE 

AUSENTE 

REPRESENTANTE 

AUSENTE 

VENCEDOR 

Palma e Cia 

Ltda - ME

Paulo Cesar 

Oliver - ME

Rodrigo 

Fernando 

Martine - ME

MFE Business 

Organização de 

Festas e Eventos 

Ereili - ME

R Prado da Silva 

Eventos - EPP

7

Som tipo D: Serviço de sonorização destinado para eventos médio porte com 

apresentação de bandas,para um publico de até 7000 pessoas (shows na avenida, 

praças,clubes, estádio municipal, etc...). EQUIPAMENTOS MINIMOS 

NECESSARIOS:

Sistema de PA para um publico de até 7000 pessoas

(caixas, amplificadores, crossovers e equalizadores).

2 misturadores de áudio com no mínimo 32 canais

1 multi cabo com split para duas mesas com no mínimo 30 metros periféricos (gates, 

compressores, efeitos)

- 2 microfone sem fio

- 8 microfones no mínimo par microfonar bateria

- 10 microfones para microfonar instrumentos e vozes

- pedestais e clamps para os microfones

0,00 2.150,00 2.200,00 2.200,00 7.000,00

2.150,00 INABILITADO
REPRESENTANTE 

AUSENTE 

REPRESENTANTE 

AUSENTE 

VENCEDOR 

Palma e Cia 

Ltda - ME

MFE Business 

Organização de 

Festas e 

Eventos Ereili - 

ME

Paulo Cesar 

Oliver - ME

Rodrigo Fernando 

Martine - ME

R Prado da Silva 

Eventos - EPP

8

Som tipo E: Serviço de sonorização destinado para eventos de medio porte com

apresentação de bandas, (shows na avenida, praças, clubes, estádio municipal,

etc...). Para um publico de aproximadamente 12.000. EQUIPAMENTOS MINIMOS

NECESSARIOS: 02 – mesas digitais de no mínimo 48 canais

02 – gerenciadores de frequencias digital (crossover)

01 – notebook

01 – md (mini disck)

01 – sistema side fill 2x2 (line array)

01 – sistema de pa 8x8 (line array)

01 – sistema de içamento de p.a (andaimes, treliças ou similares). 02 – conjuntos 

0,00 2.500,00 3.500,00 4.000,00 9.000,00

2.500,00 DECLINOU INABILITADO 
REPRESENTANTE 

AUSENTE 

VENCEDOR 

Palma e Cia 

Ltda - ME

Rodrigo 

Fernando 

Martine - ME

Paulo Cesar 

Oliver - ME

MFE Business 

Organização de 

Festas e Eventos 

Ereili - ME

R Prado da Silva 

Eventos - EPP

9

Iluminação tipo C: equipamentos minimos necessários: 

16- refletores par 64 (foco 5) e suas respectivas gelatinas

01- mesa digital

01 – modúlo digital de no mínimo 6 canais cabos que se fizerem necessários

0,00 940,00 950,00 1.000,00 2.000,00

INABILITADO 950,00
REPRESENTANTE 

AUSENTE 

REPRESENTANTE 

AUSENTE 

VENCEDOR 

Palma e Cia 

Ltda - ME

Rodrigo 

Fernando 

Martine - ME

MFE Business 

Organização de 

Festas e 

Eventos Ereili - 

ME

Paulo Cesar Oliver 

- ME

R Prado da Silva 

Eventos - EPP

10

Iluminação tipo D: EQUIPAMENTOS MINIMOS NECESSÁRIOS: 12 – refletores par

64 (foco 5) e suas respectivas gelatinas

12 – refletores par 64 (foco 2) e suas respectivas gelatinas

01 – mesa digital

01 – modúlo de no mínio 12 canais

cabos que se fizerem necessários

0,00 1.200,00 1.200,00 1.250,00 3.500,00

INABILITADO 
REPRESENTANTE 

AUSENTE 
1.199,00

REPRESENTANTE 

AUSENTE 

1.199,00

VENCEDOR 



Palma e Cia 

Ltda - ME

MFE Business 

Organização de 

Festas e 

Eventos Ereili - 

ME

Paulo Cesar 

Oliver - ME

Rodrigo Fernando 

Martine - ME

R Prado da Silva 

Eventos - EPP

11

Iluminação tipo E: EQUIPAMENTOS MINIMOS NECESSÁRIOS: 12 -spots, set light

ou similar

12 – refletores par 64 (foco 1) e suas respectivas gelatinas

12 – refletores par 64 (foco 2) e suas respectivas gelatinas

24 – refletores par 64 (foco 5) e suas respectivas gelatinas

04 – mini brutes 06x650 dwe (cada)

01 – mesa digital

02 – modúlos de 12 canais cada

02 – modúlos de 06 canais cada

02 – máquinas de fumaça de 3000 watts (dmx)

02 – ventiladores para fumaça

fiações e cabos que se fizerem necessários

0,00 1.850,00 2.250,00 2.350,00 4.000,00

REPRESENTANTE 

AUSENTE 
1.849,00 INABILITADO 

REPRESENTANTE 

AUSENTE 

1.849,00

VENCEDOR 

Palma e Cia 

Ltda - ME

MFE Business 

Organização de 

Festas e 

Eventos Ereili - 

ME

R Prado da 

Silva Eventos - 

EPP

Paulo Cesar Oliver 

- ME

Rodrigo Fernando 

Martine - ME

12

Iluminação tipo F (específicos para peças teatrais): EQUIPAMENTOS Mínimos

NECESSÁRIOS: 10 - pc – plano-convexo com barndoors de 1000 watts cada.

10 – fresneis com barndoors de 1000 watts cada

10 – elipsoidais de 50 graus com íris de 650 watts cada

04 – set light de 1000 watts cada.

01 – máquina de fumaça de 1500 watts no mínimo

01 – mesa digital.

02 – modúlos de 12 canais cada ou 4 modúlos de 6 canais cada cabos e fiações e

gelatinas que se fizerem necessário.

0,00 1.350,00 2.500,00 2.700,00 3.140,00

1.350,00

REPRESENTANTE 

AUSENTE 
DECLINOU INABILITADO 

VENCEDOR 


