COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Universidade Estadual da Paraíba

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0060/2016

PREGÃO PRESENCIAL N.º 011 / 2016
PROCESSO ADMINÍSTRATIVO Nº. 08.913 / 2015
REGISTRO NA CGE N°. 16-00649-4
Aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, na sala de reuniões da
Comissão Permanente de licitação, localizada na Rua. das Baraúnas, 351, 3º. Andar,
Universitário, Campina Grande-PB, a UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, daqui em
diante designado meramente UEPB, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 12.671.814/0001-37, neste ato
representado pelo Reitor, Prof. ANTONIO GUEDES RANGEL JUNIOR, portador da Carteira de
Identidade RG N.º 96002438580 SSP-CE e do CPF/MF N.º 324.462.094-91, de acordo com as
atribuições que lhe foi conferido, em conformidade com o resultado do PREGÃO PRESENCIAL
N.º 011 / 2016, resolve, nos termos da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, bem como da Lei
10.520/02 e dos Decretos Estadual 34.986 e 35.520/2014, REGISTRAR OS PREÇOS para
eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CERIMONIAL / EVENTOS –
PARA ORGANIZAR A SOLENIDADE DE COLAÇÃO DE GRAU 2016.1 E 2016.2, da empresa
que propôs os preços mais baixos, resolve registrar os preços nos seguintes termos:

EMPRESA VENCEDORA: Rosevania Lázaro dos Anjos ME
CNPJ: 13.836.695/0001-98
LOTE
UNID
01

ESPECIFICAÇÃO

QDE

PREÇO
PREÇO
UNITÁRIO GLOBAL

02

21.000,00 42.000,00

02

10.500,00 21.000,00

LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO
- ESPECIFICAÇÃO:
Capacidade para 2.500 pessoas acomodadas em cadeiras,
com bateria de banheiros masculinos e femininos,
01.01 UNID
estacionamento com capacidade para aproximadamente
1.800 carros.
OBS. A casa de evento, necessariamente terá sua
localização no perímetro urbano de Campina Grande – PB.
DECORAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO
01.02 UND
- ESPECIFICAÇÃO:
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08 arranjos grandes
01 Jardineira com 5 metros
01 arranjo grande para chão
Tecido voal para lateral da passadeira
Material:
08 colunas
02 passadeiras com 30 metros
02 toalhas para mesa de autoridade
08 jarros romanos
Tipo de Flores:
1500 unidades de rosas ambiências
50 peças de liziatus brancos
150 peças de jasmim
06 caixas de oassis
10 peças de junco
40 peças de tango
SONORIZAÇÃO / ILUMINAÇÃO
- ESPECIFICAÇÃO:
01 mesa de som digital 32 canais mandadas auxiliares, 01
multicabo de 32 canais com 50 metros, 02 processadores
digitais com 02 entradas e 06 saídas, 1 CD/DVD player, 8
caixas de subgrave com 02 falantes de 18”, 08 caixas de
alta frequência Line Array com 1x12” + driver, sistema de
amplificação que atenda as necessidades do sistema
acima, fiação e conexões para as devidas ligações.
MONITOR (Palco)
01 mesa de som digital 32 canais com 12 mandadas
01.03 UND
auxiliares, 01 sidefill com 01 caixa para subgrave com 2x18”
e 01 caixa de 03 vias com 1x5” + 1x10” + driver ou 02
caixas de alta frequência Line Array com 1x2” + driver para
cada lado (esquerdo e direito), 04 mnitores de 2x12” +
driver de 2”,1 monitor tipo drumfill com 2x15” + driver de 2”,
sistema de ampliação que atenda as necessidades do
sistema acima, fiação e conexões
para as devidas
ligações.
MICROFONES E ACESSÓRIOS
06 microfones sem fio UHF, 10 microfones dinâmicos, 01 kit
de microfone para bateria, 04 microfones tipo condensador,
08 direct box, 20 pedestais tipo girafa para microfone, 10
garras para instrumento – cabos e conexões necessários
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02

7.000,00

14.000,00
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para os devidos equipamentos.
BACKLINES
01 amplificador para guitarra 100w + caixa, 01 amplificador
para contra baixo com 01 caixa com 4x10” + 1x15”, 01 kit de
bateria completo, sistema de comunicação intercom com 02
pontos.
ILUMINAÇÃO
24 lâmpadas par 64 com lâmpadas F#2 e 5,18 par led, 02
mini brutes, 01 máquina de fumaça com ventilador, 01 mesa
de luz digital de 24 canais DMX.
01 técnico de som, 01 técnico de luz e 01 ajudante de
palco.
- 06 minibruts com 4 lâmpadas de 650 watts cada
- 02 maxbruts com 06 lâmpadas palito de 1000 watts cada
- 06 set lights de 1000 watts cada
- 03 fresnéis de 1000 watts cada
FILMAGEM
- ESPECIFICAÇÃO:
01 painel de led de 250’’ (polegadas) de alta definição
digital;
Estrutura de grid de alumínio naval para aposição de
banner e cenário (120m de grid P-30);
01.04 UND 05 câmeras com transmissão de imagens
01 mesa de corte digital de transmissão de imagens;
01 ilha de edição não-linear para edição e finalização com
gravação de mídia digital (DVD) em HD;
Rádios de comunicação UHF para comunicação direta com
os profissionais em trabalho no local do evento.
06 fitas gravadas e editadas com os registros do evento
(duração 1 hora).

02

7.500,00

15.000,00

02

10.000,00 20.000,00

ORGANIZAÇÃO
- ESPECIFICAÇÃO:
01.05 UND

Pessoal: Serviço de mão de obra especializada com a
equipe do cerimonial da UEPB para etiquetagem de 2.500
cadeiras
Pessoal: receptivo, 25 pessoas responsáveis pelo
estacionamento, segurança e apoio, mestre de cerimonia e
coordenadores, totalizando uma equipe de 90 pessoas.
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INFRAESTRUTURA
- ESPECIFICAÇÃO:
Locação:
04 mesas de madeira medindo – 02 de 06 metros e 02 de 4
metros
02 palcos medindo 09 metros de comprimento x 07 metros
01.06 UND de largura x 01 metro de altura, em estrutura metálica
tubular com piso em tablado de 15mm revestido em carpete
01 tablado medindo 15 m², revestido de carpete na cor
preta, com altura de 40 cm.
01 escada de acesso com corrimão de ferro
Sinalização: interna e externa
20 demarcadores em acrílico, redondo com 25 cm de
diâmetro, com o nome dos centros adesivados.

02

8.000,00

16.000,00

5000

1,50

7.500,00

02

2.500,00

5.000,00

02

5.000,00

10.000,00

LOCAÇÃO DE CADEIRAS
- ESPECIFICAÇÃO:
01.07 UND
Cadeiras brancas de plástico sem braços com suporte de
peso até 150 Kg.
GRUPO MUSICAL
- ESPECIFICAÇÃO:
01.08 UND

Contratação de grupo musical composta de 04 (quatro
componentes) com duração de 03 (três) horas para
apresentação artística no evento de colação de grau da
UEPB na execução dos hinos: Nacional e da Paraíba e
durante e o durante todo o referido evento, utilizando os
seguintes instrumentos: violão, teclado, violino.
LOCAÇÃO DE PALCO
- ESPECIFICAÇÃO:

01.09 UND

Medindo 9m de comprimento x 7m de largura x 1m de
altura, em estrutura metálica tubular com piso em tablado
de 15mm revestido em carpete.

TOTAL DO LOTE 01 – R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais)
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A PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS IMPORTA O VALOR GLOBAL DE R$ 150.000,00
(Cento e cinquenta mil reais)

CLÁUSULA I - DA VALIDADE DOS PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência inicial de 12 (doze) meses, a partir da sua
publicação no D.O.E – Diário Oficial do Estado, podendo.
A existência de preços registrados não obriga a UEPB a adquirir o material, sendo facultada a
realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado ao beneficiário do
registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA II - DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA
Sempre que julgar necessário, a UEPB solicitará durante a vigência desta Ata de Registro de
Preços, o fornecimento do material registrado, na quantidade que for preciso, mediante Nota de
Empenho, que será enviada via fax ao FORNECEDOR. O qual deverá confirmar o recebimento no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

CLÁUSULA III - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA ADESÃO
Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as cláusulas e condições
constantes do Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 011 / 2016, que a precedeu e integra o
presente instrumento de compromisso.
Apresente Ata de Registro de Preços poderá ser usado por Órgãos interessado, desde que
autorizada pelo Reitor da UEPB.
As adesões à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS são limitadas na totalidade, a quíntuplo do
quantitativo da cada item registrado na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS para o órgão
participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

CLÁUSULA IV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Integram esta Ata, o Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011 / 2016 e seus anexos e a proposta
da empresa: Rosevania Lázaro dos Anjos ME - CNPJ: 13.836.695/0001-98.
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CLÁUSULA V- DO FORO
Fica eleito o foro de Campina Grande - PB para dirimir quaisquer questões decorrentes da
utilização da presente ata.

Campina Grande-PB, 31 de agosto de 2016.

Prof. Antonio Guedes Rangel Junior
Reitor

Rosevania Lázaro dos Anjos ME
CNPJ: 13.836.695/0001-98

6

