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MUNICÍPIO DE ÁGUA COMPRIDA/MG

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022

PROCESSO LICITATÓRIO 056.07/2022

Vencedor(es) do(s) Lote(s)

Fornecedor:  CLEVER GOMIDES 03413074679 - 19.736.721/0001-92

Lote Quant. Un Descrição Marca Modelo Valor
Lance

Total
Lance

Valor
Orçado

Total
Orçado

Econ.
%

Economia
R$

1 7,00 Unidade Fornecimento da
estrutura para
apresentação
musical em
atendimento ao
Projeto Cultural
Vem que Tem
realizado
quinzenalmente na
Praça Carolina de
Almeida, e outros
eventos, composto
pelos seguintes
itens: a) Som PA
line array 4x4
devidamente
amplificado com
poder de resposta
a 40 m, mesa de
mixagem digital
com 48 canais,
processamento e
equalização
stéreo,
microfonação
completa com e
sem fio paravoz e
instrumentos,
pedestais e direct
Box conforme
necessidade,
cubos para
guitarra, baixo,
teclado;
cabeamento e
conexão para todo
o sistema. b)
Iluminação com
mesa de luz
modelo Avolities
Pearl 2010 ou
similar; mínimo de
12 beam 7R;
12par led 3x54 W,
02 superstrobo
3.000W atomic; 02
mini brute 6
lâmpadas,
cabeamentos e
conexões para
todo o sistema;
equipe técnica e
montadores. c)
Treliças 80metros
de treliças em
alumínio P-300
reforçadas com
selo da ABNT. d)
Tenda medindo
5x5 m, aberta,
com ferragem em
metalon chapa 14
e 16, galvanizada
pé direito mínimo
2,30 metros de
altura, em lona
branca, com
fechamento. e)
Tablado de
madeira medindo
4x4 m, com altura
mínima de 60
centímetros do

SERVICO SERVICO R$
3.250,00

R$
22.750,00

R$ 3.750,00 R$
26.250,00

R$ 500,00
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chão. f) Técnico
desom e
iluminação para o
evento. g) DJ
antes e depois da
apresentação /
Show

Subtotal Lote R$ 22.750,00
2 23,00 Unidade Fornecimento da

estrutura para
apresentação
musical em
atendimento ao
Projeto Cultural
Vem que Tem
realizado
quinzenalmente na
Praça Carolina de
Almeida, e outros
eventos, composto
pelos seguintes
itens: a) Som PA
line array 4x4
devidamente
amplificado com
poder de resposta
a 40 m, mesa de
mixagem digital
com 48 canais,
processamento e
equalização
stéreo,
microfonação
completa com e
sem fio paravoz e
instrumentos,
pedestais e direct
Box conforme
necessidade,
cubos para
guitarra, baixo,
teclado;
cabeamento e
conexão para todo
o sistema. b)
Iluminação com
mesa de luz
modelo Avolities
Pearl 2010 ou
similar; mínimo de
12 beam 7R;
12par led 3x54 W,
02 superstrobo
3.000W atomic; 02
mini brute 6
lâmpadas,
cabeamentos e
conexões para
todo o sistema;
equipe técnica e
montadores. c)
Treliças 80metros
de treliças em
alumínio P-300
reforçadas com
selo da ABNT. d)
Tenda medindo
5x5 m, aberta,
com ferragem em
metalon chapa 14
e 16, galvanizada
pé direito mínimo
2,30 metros de
altura, em lona
branca, com
fechamento. e)
Tablado de
madeira medindo
4x4 m, com altura
mínima de 60
centímetros do
chão. f) Técnico
desom e
iluminação para o
evento. g) DJ
antes e depois da

SERVICO SERVICO R$
1.782,60

R$
40.999,80

R$ 3.750,00 R$
86.250,00

R$
1.967,40
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apresentação /
Show

Subtotal Lote R$ 40.999,80

3 6,00 Unidade

Fornecimento da
estrutura para
apresentação
musical no Centro
Municipal de
Eventos, e outros,
composto pelos
seguintes itens: a)
Som PA line array
4x4 devidamente
amplificado com
poder de resposta
a 40 m, mesa de
mixagem digital
com 48 canais,
processamento e
equalização
stéreo,
microfonação
completa com e
sem fio para voz e
instrumentos,
pedestais e direct
Box conforme
necessidade,
cubos para
guitarra, baixo,
teclado;
cabeamento e
conexão para todo
o sistema. b)
Iluminação com
mesa de luz
modelo Avolities
Pearl 2010 ou
similar; mínimo de
12 beam 7R; 16
par led 3x54 W, 02
superstrobo
3.000W atomic; 04
mini brute 6
lâmpadas;
cabeamentos e
conexões para
todo o sistema;
equipe técnica e
montadores; c)
Treliças 120
metros de treliças
em alumínio P-300
reforçadas com
selo da ABNT. d)
Técnico de som e
iluminação para o
evento. e) DJ
antes e depois da
apresentação /
Show.

SERVICO SERVICO R$
2.000,00

R$
12.000,00 R$ 3.500,00 R$

21.000,00
R$

1.500,00

Subtotal Lote R$ 12.000,00
4 1,00 Undiade Som PA line array

4x4 devidamente
amplificado com
poder de resposta
a 40 m, mesa de
mixagem digital
com 48 canais,
processamento e
equalização
stéreo,
microfonação
completa com e
sem fio para voz e
instrumentos,
pedestais e direct
Box conforme
necessidade,
cubos para
guitarra, baixo,
teclado;
cabeamento e
conexão para todo
o sistema.a)

SERVICO SERVICO R$
1.500,00

R$
1.500,00

R$ 4.750,00 R$ 4.750,00 R$
3.250,00
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Iluminação com
mesa de luz
modelo Avolities
Pearl 2010 ou
similar; mínimo de
16 beam 7R; 24
par led 3x54 W, 04
superstrobo
3.000W atomic; 04
mini brute 6
lâmpadas;
cabeamentos e
conexões para
todo o sistema;
equipe técnica e
montadores; b)
Técnico de som e
iluminação para o
evento.c) DJ antes
e depois da
apresentação /
Show

4 2,00 Undidade

Som PA line array
6x6 devidamente
amplificado com
poder de resposta
a 40 m, mesa de
mixagem digital
com 48 canais,
processamento e
equalização
stéreo,
microfonação
completa com e
sem fio para voz e
instrumentos,
pedestais e direct
Box conforme
necessidade,
cubos para
guitarra, baixo,
teclado;
cabeamento e
conexão para todo
o sistema.a)
Iluminação com
mesa de luz
modelo Avolities
Pearl 2010 ou
similar; mínimo de
16 beam 7R; 24
par led 3x54 W, 04
superstrobo
3.000W atomic; 04
mini brute 6
lâmpadas;
cabeamentos e
conexões para
todo o sistema;
equipe técnica e
montadores; b)
Técnico de som e
iluminação para o
evento.c) DJ antes
e depois da
apresentação /
Show.

SERVICO SERVICO R$
1.750,00

R$
3.500,00 R$ 8.350,00 R$

16.700,00
R$

6.600,00

Subtotal Lote R$ 5.000,00
5 5,00 Unidade Som PA line array

4x4 devidamente
amplificado com
poder de resposta
a 40 m, mesa de
mixagem digital
com 48 canais,
processamento e
equalização
stéreo,
microfonação
completa com e
sem fio para voz e
instrumentos,
pedestais e direct
Box conforme
necessidade,

SERVICO SERVICO R$
4.349,80

R$
21.749,00

R$ 4.750,00 R$
23.750,00

R$ 400,20
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cubos para
guitarra, baixo,
teclado;
cabeamento e
conexão para todo
o sistema.a)
Iluminação com
mesa de luz
modelo Avolities
Pearl 2010 ou
similar; mínimo de
16 beam 7R; 24
par led 3x54 W, 04
superstrobo
3.000W atomic; 04
mini brute 6
lâmpadas;
cabeamentos e
conexões para
todo o sistema;
equipe técnica e
montadores; b)
Técnico de som e
iluminação para o
evento.c) DJ antes
e depois da
apresentação /
Show

5 8,00 Unidade

Som PA line array
6x6 devidamente
amplificado com
poder de resposta
a 40 m, mesa de
mixagem digital
com 48 canais,
processamento e
equalização
stéreo,
microfonação
completa com e
sem fio para voz e
instrumentos,
pedestais e direct
Box conforme
necessidade,
cubos para
guitarra, baixo,
teclado;
cabeamento e
conexão para todo
o sistema.a)
Iluminação com
mesa de luz
modelo Avolities
Pearl 2010 ou
similar; mínimo de
16 beam 7R; 24
par led 3x54 W, 04
superstrobo
3.000W atomic; 04
mini brute 6
lâmpadas;
cabeamentos e
conexões para
todo o sistema;
equipe técnica e
montadores; b)
Técnico de som e
iluminação para o
evento.c) DJ antes
e depois da
apresentação /
Show.

SERVICO SERVICO R$
8.350,00

R$
66.800,00 R$ 8.350,00 R$

66.800,00 R$ 0,00

Subtotal Lote R$ 88.549,00
6 24,00 Undiade Tendas medindo

5x5 m, aberta,
com ferragem em
metalon chapa 14
e 16, galvanizada
pé direito mínimo
2,50 metros de
altura, em lona
branca, com
fechamento, em

SERVICO SERVICO R$ 400,00 R$
9.600,00

R$ 485,00 R$
11.640,00

R$ 85,00
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bom estado de
conservação.

6 20,00 Unidade

Tendas com
dimensões de 10
metros x 10
metros, duas
águas, em treliças
de alumínio e pé
direito regulável
de no mínimo 4,00
metros, lona
branca com
retardo anti-
chamas, todas em
bom estado de
conservação.

SERVICO SERVICO R$
3.120,00

R$
62.400,00 R$ 3.350,00 R$

67.000,00 R$ 230,00

Subtotal Lote R$ 72.000,00

7 10,00 Undiade

Palco com piso em
estrutura metálica
e madeirite inóleo,
cobertura com
estruturade
alumínio em
treliças P-300
reforçadas com
selo da ABNT, com
guarda corpo, lona
branca com
retardo anti-
chamas, cortinas
laterais e fundos
em sombrite,
dimensões
mínimas de 8
metros de largura
por 08 metros de
profundidade,
altura mínimade
1,50 metros (chão
ao piso) e pé
direito mínimo de
4,50 metros (piso
ao teto);escada de
acesso com
guarda corpo e
corrimão;

SERVICO SERVICO R$
6.000,00

R$
60.000,00 R$ 6.033,00 R$

60.330,00 R$ 33,00

7 6,00 Undiade

Palco com piso em
estrutura metálica
e madeirite inóleo,
cobertura com
estruturade
alumínio em
treliças P-300
reforçadas com
selo da ABNT, com
guarda corpo, lona
branca com
retardo anti-
chamas, cortinas
laterais e fundos
em sombrite,
dimensões
mínimas de 06
metros de largura
por 05 metros de
profundidade,
altura mínimade
1,50 metros (chão
ao piso) e pé
direito mínimo de
4,50 metros (piso
ao teto); escada
de acesso com
guarda corpo e
corrimão;

SERVICO SERVICO R$
2.166,66

R$
12.999,96 R$ 3.066,00 R$

18.396,00 R$ 899,34

Subtotal Lote R$ 72.999,96

8 600,00 Metro
Treliças em
alumínio P-300
reforçadas com
selo da ABNT

SERVICO SERVICO R$ 31,16 R$
18.696,00 R$ 44,00 R$

26.400,00 R$ 12,84

8 400,00 Metro Disciplinador de
aço ou ferro
galvanizado de 2 X
1 metro, para

SERVICO SERVICO R$ 46,75 R$
18.700,00

R$ 38,75 R$
15.500,00

R$ -8,00
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isolar áreas,
proteger
equipamentos,
permitindo a
visibilidade deste,
entre outras
funcionalidades

8 12,00 Unidade
Tablado de
madeira - 4x4 m
com altura mínima
de 60 cm

SERVICO SERVICO R$
1.558,33

R$
18.699,96 R$ 1.600,00 R$

19.200,00 R$ 41,67

Subtotal Lote R$ 56.095,96

Total R$ 370.394,72 Total Orçado R$
463.966,00 20,17% R$

93.571,28

Fornecedor(es) participante(s)

Fornecedor CNPJ Lote(s) Vencido(s) Total Geral Total Orçado Econ. % Economia
R$

CLEVER GOMIDES 03413074679 19.736.721/0001-
92 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 R$370.394,72 R$

463.966,00 -- R$
93.571,28

Total Geral R$
370.394,72

R$
463.966,00 20,17% R$

93.571,28


