TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO Nº 3/2019 MUNICÍPIO DE COUTO MAGALHÃES/TO - PREGÃO
PRESENCIAL Nº 2/2019.
DESPACHO. Tendo em vista o que consta dos presentes autos e considerando a regularidade de todo o
procedimento licitatório, em especial o julgamento procedido pelo(a) Pregoeiro(a) , inserto nestes autos, bem como
Parecer Jurídico, RESOLVO, no uso de minhas atribuições legais, com fulcro nas disposições do art. 4, XXII da Lei
n.10.520, de 17 de julho de 2002 com modificações posteriores, HOMOLOGAR o procedimento licitatório realizado
na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL nº 2/2019 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE
SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS para realização dos eventos públicos diversos do município
de Couto Magalhães, através de Sistema de Registro de Preços, destinados a FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO - FME deste Município, para o cumprimento das atribuições do Município de COUTO
MAGALHÃES/TO, apresentando-se como propostas mais vantajosas as das empresas:
SOUSA & SILVA EVENTOS LTDA, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 30.290.915/000140, estabelecida em AV. BUENOS AIRES, 0, QUADRA 91 LOTE 358 - MORADA DO SOL, ARAGUAINA - TO,
vencedora dos itens abaixo relacionados:

LOTE/
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO

MARCA

QTDE

UNID.

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

01/01

Locação de banheiros químicos medindo
aproximadamente 1,15x1m, 15x2,20m, caixa
de dejetos com capacidade 220 litros,
suporte papel higiênico, placa identificação
gênero, ponto de ventilação, sinalizador
ocupado/livre, mão-de-obra de limpeza,
coleta de dejetos, transporte e instalação, (kit
quatro unidades por evento de médio porte.

5,0000

KT

1.000,0000

5.000,0000

01/02

Locação de grupo gerador mínimo 125kwa
abastecido (sendo um por evento médio
porte).

5,0000

UN

1.150,0000

5.750,0000

01/03

Locação de palco medindo no mínimo
10x12m, piso 1,5 de altura, estrutura regular
com sapata de ajustes, cobertura com altura
de 7 metros, formato duas águas, lona antichamas e escada de acesso. (um por evento
de médio porte).

10,0000

UN

2.600,0000

26.000,0000

01/04

Serviços de apresentação artística regional
com formação mínima de três componentes
e dois instrumentos musicais (teclado e
guitarra) e duração mínima de quatro horas
por apresentação.

30,0000

SV

750,0000

22.500,0000

01/05

Serviços de apresentação de Shows
Artísticos com Bandas e/ou Duplas de
renome regional, dos tipos: Gospel, Forró e
Sertanejo de abrangência comprovada e
padrão de qualidade tipo Banda Ravelly,
Daniel e Samuel, Banda Java, Banda
Kassikó, entre outras de mesmo porte,
sendo uma por evento.

12,0000

SV

5.000,0000

60.000,0000
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01/06

Serviços de apresentação de Shows
Artísticos de pequeno porte com Bandas
e/ou Duplas de renome regional, dos tipos:
Gospel, Forró e Sertanejo de abrangência
comprovada no mínimo dentro do Estado do
Tocantins e padrão de qualidade superior
aos do item 5 e inferior aos do item 6, sendo
uma por evento.

12,0000

SV

4.500,0000

54.000,0000

01/07

Serviços de sonorização profissional para
eventos de médio porte sendo: PA 24 Fly
completo; Kit iluminação (mínimo 04 moove
hed 575 e 08 canhões de led) sendo um
para cada evento.

15,0000

SV

5.000,0000

75.000,0000

TOTAL DO FORNECEDOR..........R$

248.250,0000

TOTAL DO CERTAME..........R$

248.250,00

Importa-se a presente licitação na importância total de R$ 248.250,00 (duzentos e quarenta e oito mil e duzentos e
cinquenta reais), cuja despesa deverá correr a conta das seguintes Dotações Orçamentárias: Não há dotações
informadas.
PUBLIQUE-SE.
COUTO MAGALHÃES/TO, aos, 30 de Maio de 2019

______________________________________
JULIO CESAR RAMOS BRASIL
CPF : 328.394.132-72
Gestor

