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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022/PMC 
Processo Administrativo nº 399/2022/GAB 

Pregão Eletrônico nº 025/2022/SRP 

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de montagem de 
equipamentos, sonorização e iluminação de palco para atender eventos promovidos pelo poder 
público municipal ou realizado em parceria com outros órgãos públicos, instituições filantrópicas ou 
privadas, tais como: cerimoniais, eventos culturais, comemorações alusivas ao aniversário do 
Município, eventos de cunho social e desportivo e outros de interesse público, ficando adstrita a Lei 
Federal 10.520/2002, Decreto Municipal 049/2014 e subsidiariamente à Lei Federal 8.666/93 e 
cumprindo ainda o que determina o Art. 3º, I e III da Lei Federal 10.520/2002. 

Aos dezoito dias do mês de maio do ano de 2022, na sala da Comissão Permanente de licitações, nas 
dependências do prédio da prefeitura Municipal, o MUNICÍPIO DE CABIXI, Estado de Rondônia, 
pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº. 22.855.159/0001-20, com sede na 
Av. Tamoios n.º 4031  centro, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo 
Prefeito em exercício, o Sr. GILMAR DE CARLI, , brasileiro, casado, agente político, portador da 
Cédula de Identidade RG sob nº. 30990960 SSP/PR e CPF sob nº 441.468.259-20, residente e 
domiciliado em Cabixi – RO, de outro lado a empresa adjudicatária do Pregão Eletrônico  nº 
025/2022/PMC para Registro de Preços, MAURICIO ANTONIO ROZENG MACKAWIAK 
65817125234, empresa de direito privado, inscrito no CNPJ sob nº. 20.257.656/0001-00, com sede a 
Av. Tapajós, 4239, na cidade de Cabixi – RO, daqui a diante simplesmente denominada 
CONTRATADA, tendo como representante a Sra. MAURICIO ANTONIO ROZENG 
MACKAWIAK, portador (a) da Cédula de Identidade RG nº 000676673 SSP/RO e CPF sob nº 
658.171.252-34, residente e domiciliado na cidade de Cabixi – RO, onde CONTRATANTE e a 
CONTRATADA resolvem Registrar os Preços, com integral observância da Lei Federal nº 8.666/93, 
Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 049/2014, Decreto Federal nº 9.488/2018, e 
mediante as Cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA I – DO OBJETO  

1. O objeto do presente é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
montagem de equipamentos, sonorização e iluminação de palco para atender eventos promovidos 
pelo poder público municipal ou realizado em parceria com outros órgãos públicos, instituições 
filantrópicas ou privadas, tais como: cerimoniais, eventos culturais, comemorações alusivas ao 
aniversário do Município, eventos de cunho social e desportivo e outros de interesse público, ficando 
adstrita a Lei Federal 10.520/2002, Decreto Municipal 049/2014 e subsidiariamente à Lei Federal 
8.666/93 e cumprindo ainda o que determina o Art. 3º, I e III da Lei Federal 10.520/2002.  

2. A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura do Município de Cabixi a firmar as 
contratações que deles poderão advir, sendo-lhe facultada a realização de licitações específicas para 
aquisição do objeto, assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em 
igualdade de condições. 

CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

1. O registro de preços formalizado na presente ata terá a validade de 01 (um) ano, a partir da data da  
publicação da Imprensa Oficial do Município (AROM), conforme previsto no § 3º, do art. 15 da Lei 
Federal 8.666/93. 

2. Os contratos decorrentes da ata de registro de preços terão sua vigência adstrita aos prazos 
estabelecidos nas disposições de acordo com o Art. 57 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações e de 
acordo com o Decreto Municipal nº 049 de 31 de Março de 2014. Parecer Prévio nº 059/2010-
PLENO do TCE/RO, acórdão 072/2011 -TCE/RO, e ainda de acordo com o Acórdão nº 12/2014 – 
Pleno do TCE –RO. 



 

Av. tamoios, 4031, Centro, Cabixi – RO | Tel.: (69) 3345-2353 | E-mail: srp_cabixi@hotmail.com 

3. Durante o prazo de validade do registro, a Administração não será obrigada a adquirir 
exclusivamente por seu intermédio, os objetos referidos na Cláusula I, podendo se utilizar, para 
tanto, de outros meios de aquisição, desde que permitidos em lei, sem que desse fato caiba recurso ou 
indenização de qualquer espécie à empresa detentora, conforme previsto no § 4º, do art. 15 da Lei 
Federal 8.666/93. 

4. A(s) licitante(s) vencedora(s) fica(m) obrigada(s) a atender todas as ordens de fornecimento 
efetuadas durante a vigência desta ata, mesmo que ao utilização dos produtos  dela decorrentes esteja 
prevista para data posterior à do seu vencimento. 

5. Será permitido “carona”, de acordo com a legislação vigente, desde que cumpridos todos os 
requisitos do Parecer Prévio nº 059/2010-PLENO do TCE/RO e do Acórdão nº 072/2011 TCE/RO. 

CLÁUSULA III – DA SOLICITAÇÃO  

1. De acordo com a necessidade, a secretaria interessada formalizará o procedimento para aquisição 
dos itens,  conforme  o pedido   formulado, justificado e assinado pelo responsável   e emitirá  nota 
de empenho e o respectivo contrato  de fornecimento.  

CLÁUSULA IV – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO  

1. Ficam aqueles estabelecidos no Anexo I – Termo de Referência do edital de licitação, que foi 
aprovado  e assinado pelo gestor da pasta. 

2. Os  preços registrados são os seguintes:  

ITEM DISCRIMINAÇÃO QUANT UNID VALOR UNIT VALOR TOTAL 

1 

SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE 
SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS 
COM PÚBLICO DE ATÉ 100 
PESSOAS: 
- 01 amplificador c/ potência mínima de 
2.000watts/rms; 
- 01 amplificador c/ potência mínima 
700watts/rms; 
- 01caixa de som com alto-falantes de 
grave c/ capacidade mínima de geração 
de 1.000watts/rms; 
- 01caixa de som com alto-falantes 
contendo médio grave e médio agudo c/ 
capacidade mínima de geração de 
1.000watts/rms; 
- 01 caixa de som para retorno de palco 
alto-falantes c/ capacidade mínima de 
geração de 500watts/rms; 
- 01 mesa de som contendo no mínimo 12 
canais; 
- 02 microfones, sendo pelo menos um 
sem fio; 
- 02 pedestais para microfone; 
- 01 notebook. 

60 
Serv./ 
Hora 

R$ 279,00 R$ 16.740,00 

2 

SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE 
SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS 
COM PÚBLICO DE ATÉ 400 
PESSOAS: 02 amplificadores c/ potência 
mínima de 2.000watts/rms, cada; 01 

70 
Serv./ 
Hora 

R$ 450,00 R$ 31.500,00 
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amplificador c/ potência mínima de 
1.500watts/rms; 01 amplificador c/ 
potência mínima de 700watts/rms; 02 
caixas de som com alto-falantes de sub 
grave c/ potência mínima de 
1.500watts/rms, cada;  02 caixas de som 
com alto-falantes contendo médio grave e 
médio agudo c/ potência mínima de 
1.500watts/rms, cada; 02 caixas de som 
para retorno de palco alto-falantes com 
potência mínima de 500watts/rms, cada; 
01 mesa de som contendo no mínimo 24 
canais; 02 microfones sem fio; 02 
microfones com fio; 03 pedestais para 
microfone; 01 notebook. 

3 

SERVIÇOS, EQUIPAMENTOS DE 
SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO 
PARA EVENTOS COM PÚBLICO 
ACIMA DE 400 PESSOAS: 01 
amplificador c/ potência mínima de 
3.000watts/rms; 03 amplificadores c/ 
potência mínima de 2.000watts/rms, 
cada; 01 amplificador c/ potência mínima 
de 1.500watts/rms; 01 amplificador c/ 
potência mínima de 700watts/rms; 04 
caixas de som com alto-falantes de sub 
grave c/ potência mínima de 
1.500watts/rms, cada; 04 caixas de som 
com alto-falantes contendo médio grave e 
médio agudo c/ potência mínima de 
1.500watts/rms, cada; 04 caixas de som 
para retorno de palco alto-falantes com 
potência mínima de 500watts/rms, cada; 
01 mesa de som contendo no mínimo 32 
canais; 03 microfones sem fio; 04 
microfones com fio; 04 pedestais para 
microfone; 01 painel para projeção de 
imagens mínimo 2x3; 01 projetor de 
imagem tipo data show mínimo 
3.000lumens; 02 notebooks; 25 canhões 
para iluminação de palco à led; 6 moving 
para iluminação e efeito de palco; 01 
máquina de fumaça de palco; 01 treliça 
de palco no mínimo 8mts de 
comprimento por 4mts de altura; 01 
treliça de palco no mínimo 6mts de 
comprimento por 3mts de altura. 

68 
Serv./ 
Hora 

R$ 750,00 R$ 51.000,00 

3. CLÁUSULA V – DA FORMA, PRAZO, LOCAL E  CONDIÇÕES  DE ENTREGA E 
RECEBIMENTO DOS MATERIAIS:  

1. A contratada deverá prestar os serviços de montagem de equipamentos, sonorização e iluminação 
de palco para atender eventos promovidos pelo poder público municipal ou realizado em parceria 
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com outros órgãos públicos, instituições filantrópicas ou privadas, tais como: cerimoniais, eventos 
culturais, comemorações alusivas ao aniversário do Município, eventos de cunho social e desportivo 
e outros de interesse público. 

2. Os serviços serão prestados de acordo com a necessidade da administração em diversos eventos 
que ocorrem durante o ano, sendo classificados em: 

a) Serviços e equipamentos de sonorização para eventos com público de até 100 pessoas, sendo 
necessário a empresa apresentar os seguintes equipamentos: 01 amplificador com potência 
mínima de 2.000watts/rms; 01 amplificador com potência mínima 700watts/rms; 01caixa de 
som com alto-falantes de grave com capacidade mínima de geração de 1.000watts/rms; 01caixa 
de som com alto-falantes contendo médio grave e médio agudo com capacidade mínima de 
geração de 1.000watts/rms; 01 caixa de som para retorno de palco alto-falantes com 
capacidade mínima de geração de 500watts/rms;  01 mesa de som contendo no mínimo 12 
canais; 02 microfones, sendo pelo menos um sem fio; 02 pedestais para microfone; 01 
notebook, ficando estes sob a responsabilidade do técnico apresentado pela contratada.  

b)  Serviços e equipamentos de sonorização para eventos com público de até 400 pessoas, sendo 
necessário a empresa apresentar os seguintes equipamentos:  02 amplificadores com potência 
mínima de 2.000watts/rms, cada; 01 amplificador com potência mínima de 1.500watts/rms; 01 
amplificador com  potência mínima de 700watts/rms; 02 caixas de som com alto-falantes de 
sub grave com potência mínima de 1.500watts/rms, cada;  02 caixas de som com alto-falantes 
contendo médio grave e médio agudo com potência mínima de 1.500watts/rms, cada; 02 caixas 
de som para retorno de palco alto-falantes com potência mínima de 500watts/rms, cada; 01 
mesa de som contendo no mínimo 24 canais; 02 microfones sem fio; 02 microfones com fio; 
03 pedestais para microfone; 01 notebook. 

c) Serviços, equipamentos de sonorização e iluminação para eventos com público acima de 400 
pessoas, sendo necessário a empresa apresentar os seguintes equipamentos: 01 amplificador 
com potência mínima de 3.000watts/rms; 03 amplificadores com potência mínima de 
2.000watts/rms, cada; 01 amplificador com potência mínima de 1.500watts/rms; 01 
amplificador com potência mínima de 700watts/rms; 04 caixas de som com alto-falantes de sub 
grave com potência mínima de 1.500watts/rms, cada; 04 caixas de som com alto-falantes 
contendo médio grave e médio agudo com potência mínima de 1.500watts/rms, cada; 04 caixas 
de som para retorno de palco alto-falantes com potência mínima de 500watts/rms, cada; 01 
mesa de som contendo no mínimo 32 canais; 03 microfones sem fio; 04 microfones com fio; 
04 pedestais para microfone; 01 painel para projeção de imagens mínimo 2x3; 01 projetor de 
imagem tipo data show mínimo 3.000lumens; 02 notebooks; 25 canhões para iluminação de 
palco à led; 6 moving para iluminação e efeito de palco; 01 máquina de fumaça de palco; 01 
treliça de palco no mínimo 8mts de comprimento por 4mts de altura; 01 treliça de palco no 
mínimo 6mts de comprimento por 3mts de altura. 

3. A contratada, de acordo com o solicitado pela unidade demandante, deverá deixar o sistema pronto 
e testado no mínimo 1 (uma) hora antes do início do evento e com presença de um responsável 
durante todo o evento.  

4. Toda infraestrutura para funcionamento do equipamento como cabos de energia, cabos de sinal, e 
demais é de total responsabilidade da empresa. 

5. A empresa deverá apresentar equipamentos em bom estado, tanto de conservação quanto de 
funcionamento. 

6. Equipamentos defeituosos deverão ser substituídos imediatamente a ponto de não prejudicarem o 
evento. 

7. Todas as despesas com taxas e licenças necessárias para a instalação dos equipamentos estarão a 
cargo da contratada, e demais despesas afins, inclusive o Laudo de Vistoria do Corpo de Bombeiros.  



 

Av. tamoios, 4031, Centro, Cabixi – RO | Tel.: (69) 3345-2353 | E-mail: srp_cabixi@hotmail.com 

8. Fica a cargo da Contratada a montagem e desmontagem de todas as estruturas destinadas ao 
Evento exceto montagem de palco e fornecimento de energia elétrica. 

9. A Empresa Contratada responderá civil e criminalmente por quaisquer danos ocorridos durante a 
realização do evento. 

10. Nos eventos acima de 400 (quatrocentas) pessoas a Contratada deverá apresentar no mínimo 06 
(seis) horas antes do início do evento todos os serviços e estrutura relatados neste termo, e nos 
demais, no mínimo 2 (duas) horas antes. 

CLÁUSULA VI – DOS ENCARGOS: 

1. Os preços dos serviços incluem todos e quaisquer encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários, 
fretes, seguros, mão de obra. 

CLÁUSULA VII – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES e CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

1. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - Conforme estabelecido no Anexo I – Termo de 
Referência do edital de licitação, que foi aprovado  e assinado pelo gestor da pasta e foi analisado e 
aprovado pela Auditoria/Controle Interno. 

2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  - Conforme estabelecido no Anexo I – Termo de 
Referência do edital de licitação, que foi aprovado  e assinado pelo gestor da pasta e foi analisado e 
aprovado pela Auditoria/Controle Interno. 

3. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - Conforme estabelecido no Anexo I – Termo de 
Referência do edital de licitação, que foi aprovado  e assinado pelo gestor da pasta e foi analisado e 
aprovado pela Auditoria/Controle Interno.  

CLÁUSULA VIII – DA RESCISÃO: 

1. A contratada reconhece o direito da Administração de rescindir unilateralmente o contrato, no caso 
de inexecução total ou parcial das obrigações pactuadas, com base no Art. 77, da Lei Federal n° 
8.666/93. 

Sub-cláusula Primeira: poderá ainda ser rescindido por mútuo consentimento, ou unilateralmente 
pelo CONTRATANTE, a qualquer tempo, mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias à 
CONTRATADA, por motivo de interesse público e demais hipóteses previstas nos incisos I a XII e 
XVII do Art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, ou ainda, judicialmente, nos termos da legislação 
pertinente. 

Sub-cláusula Segunda: da rescisão procedida com base nesta cláusula não incidirá multa ou 
indenização de qualquer natureza. 

CLÁUSULA IX – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, 
prevista no orçamento das Unidades Orçamentárias: 0200 – Gabinete do Prefeito; 0400 – 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo; 0500 – Secretaria Municipal 
de Saúde; e 0601 – Secretaria Municipal de Assistência Social na classificação abaixo:  

1.1. Projeto/Atividade:  

2.002 – Manutenção das Atividades do Gabinete 
2.007 – Manutenção das Atividades da SEMEC    
2.021 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde    
2.022 – Manutenção do Conselho Municipal de Saúde 
2.023 – Apoio ao Programa de Informatização da APS 
2.030 – Apoio as Ações de Vigilância em Saúde 
2.036 – Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social 
2.056 – Incremento Temporário Custeio da Atenção Primária em Saúde - Portaria 1.467 
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2.057 – Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica - Portaria 1.294-2021            

1.2. Elemento de Despesa: 

 33.90.30 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
33.90.39.22 – Exposições, Congressos e Conferencias 
33.90.39.23 – Festividades e Homenagens 

CLÁUSULA X – DAS PENALIDADES 

1. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  - Conforme estabelecido no Anexo I – Termo de 
Referência do edital de licitação, que foi aprovado  e assinado pelo gestor da pasta e foi analisado e 
aprovado pela Auditoria/Controle Interno. 

CLÁUSULA XI – DO FORO 

1. As partes elegem o Foro da Comarca de Colorado do Oeste/RO, com renúncia a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões judiciais provenientes da presente. 

CLÁUSULA XII – DA REGÊNCIA 

1. O Termo de Referência e tudo que nele estiver disposto é parte  integrante desta ata de Registro de 
Preços.   

2. As regras da presente Ata reger-se-ão pelas normas estabelecidas na Lei Federal 8.666/93 e suas 
posteriores alterações e Lei 10.520 de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 049 de 03 de 
Novembro de 2009 e ainda os dispositivos Municipal nº 049 de 31 de Março de 2014. 

  Cabixi – RO, 18 de maio de 2022. 

 

 

 
Gilmar de Carli 

Vice-Prefeito 
Cabixi-RO 

 

 
Allison Maicon Bento Pretto  

Gerente SRP 
Dec. 120/2017 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1) ____________________________________  

Nome:  

CPF:  

 

2) ____________________________________ 

Nome: 

CPF:  


