
Prefeitura Municipal de Jacundá 
Poder Executivo 

CNPJ: 05.854.633/0001-80 

Ofício de n°. 326/2022-GP 

Jacundá, 26 de outubro de 2022. 

A Sua Excelência, Senhora, 
Erika Denis Cruz da Silva 
Secretraria Municipal de Turismo, Esporte e Juventude 
Conceição do Araguaia - PA. 

Excelsa Secretária, 

A priori cumpre este Chefe do Poder Executivo externar os cumprimentos a 

Vossa Excelência, para a posteriori expor o objeto desse expediente, que versa sobre 

pleito de ANUÊNCIA para adesão a Ata de Registro de Preço N° 007/2022 oriundo 

da Pregão Presencial 005/2022. 

Na forma do art.221 do Decretto de n°. 7.892/2013, que condiciona a adesão 

de Ente Público não participante do Processo de Registro de Preço a anuência do 

órgão gerenciador, bem como do fornecedor. 

Assevera ainda o § 3° que "as aquisições ou as contratações adicionais de que 

trata este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por 

cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na 

ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes." 

Alberga ainda o § 4° que "o instrumento convocatório preverá que o quantitativo 

decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na 

totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro 

de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, 

independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem." 

Consta na Ata de Registro de Preço em tela que sua vigência é de 12 (doze) 

meses. Sendo a precitada Ata ainda nesse exercício, se encontrando em plena 

vigência. 

1 Art. 22. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, 
poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado 
do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador. 
§ 1º Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de 
registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de 
adesão. 
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Verifica-se que consta no edital do referido PREGÃO a possibilidade de adesão 

a Ata por órgão não participante do certame. 

Verifica-se que os serviços que o órgão carona pretende contratar, em sua 

integralidade, consta na Ata de Registro de Preço 007/2022. 

Nessa linha intelectiva, na forma do §§ 1°, 3° e 4° do art.22 do Decreto de n°. 

7.892/2013, solicitamos ANUÊNCIA a esse Ente Público, para adesão a Ata de 

Registro de Preço N° 007/2022 oriundo da Pregão Presencial 005/2022, nos 

exatos ditamos da cláusula terceira e seus parágrafos2. 

Guardo o ensejo para externar nossa estima e apreço a essa Gestora, nos 

colocarmos a integral disposição. 

Atenciosamente, 

ITO N I R Assinado deforma 
digital por ITONIR 

APARECIDO APARECIDO 

TAVARES:8738 TAVARES:87380420615 
Dados: 2022.10.26 

Pc  parecidõ lavares 
Chefe do Pode Executivo 

z Parágrafo terceiro: As aquisições ou contratações adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão 
exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de 
Preços. 
Parágrafo quarto: O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na 
totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão 
Gerenciador e Órgão Participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem. 
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ANEXO I 
ITENS PARA ADESÃO 

N° DESCRIÇÃO DOS ITENS UNIDADE QTDE 

1 Locação de banheiro químico: 
Descrição: Locação de banheiro químico individual, 
portáteis, com montagem, manutenção diária e 
desmontagem, em polietileno ou equipamento similar, 
com teto translúcido, dimensões mínimas de 1,10m de 
frente x 1,10m de fundo x 2,10m de altura, composto de 
caixa dejeto, porta papel higiênico, fechamento com 
identificação do gênero (masculino ou feminino) e de 
ocupado, para uso de público em geral. 

DIÁRIA 40 

2 Locação de banheiro químico para portadores de 
deficiência: 
Locação de banheiro químico individual, portáteis, para 
deficientes físicos usuários de cadeiras de rodas, com 
montagem, manutenção diária e desmontagem, em 
polietileno ou equipamento similar, com teto 
translucido, dimensões padrões, que permitam a 
movimentação da cadeira de rodas do usuário no interior 
do banheiro, composto de todos os equipamentos e 
acessórios de seguranças que atendam às exigências 
previstas em normas técnicas aprovadas pelos órgãos 
oficiais competentes. Com caixa de dejeto, porta papel 
higiênico, fechamento com identificação do gênero 
(masculino ou feminino) e de ocupado, para uso do 
público em geral. 

DIÁRIA 6 
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3 Locação de sistema de Som, Iluminação e palco: DIÁRIA 3 

- Som: 02 Console PM SD Yamaha RH ou Console 
digdesign 
Mix Rack Plus 01: com todos os periféricos: Som PA 

96; com 48 lines, distribuído em 4 torres cada torre 12 

line 1 X 12 800 wats 2x6,5 350 wats 2 drive 80 wats 
sistema deverá ser acompanhado com soft do fabricante 
para distribuição e montagem do som. 24 sub woorfer 
2x1500 wast com 16 amplificador digital de 2 canais 
4000 wast por canal, 24 SUB 221 21 polegadas pec. O 
sistema de som deverá ser compatível com marca e 
modelo de caixas e amplificação. 
04 console Mixer Digital 48 canais de entrada e mais 4 

estéreos e 24 Omni Outs, 4 retornos de efeito, 8 
processadores de efeito, 24 EQ gráfico de 31 bandas e 
24 mix buses, 8 matrix e 8 DCAs. 2 - Equalizador 
estéreo de 31 bandas; 01 processador digital com 8 
entradas digitais e 8 saídas digitais em AES/EBU 01 
Intercom para comunicação de PA com monitor 01 
Aparelhos de DVDs; sistema P.A de 48 capaz de gerar 
1 10 db spl com S0m de distância com sistema de front 
fill; contendo 6 caixas iguais aos lines 01 Mixer Digital 
48 canais de entrada e mais 4 estéreos e 24 Omni Outs, 
4 retornos de efeito, 8 processadores de efeito, 12 EQ 
gráfico de 31 bandas e 24 mix buses, 8 matrix e8 DCAs; 
02 Equalizador estéreo de 31 bandas; 01 sistema de 
power play com 10 fones; 04 Microfones sem fio 
0l ur4+ duplo com antena rf side fill duplo sendo 3 caixa 
line por lado iguais aos line do sistema e 02 sub com 
Falantes de 21 polegadas; 12 monitores com 2 woofer 
de 12 e 01 drive; 04 sub com 2 alto falante de 18, 
Backline; 70 pedestais 01 - bateria completa com peles 
hidráulicas e kit microfone 604 bateria; 01 Amplificador 
de guitarra Power output: 120w (60w+60w) 2 
alto falantes de 12 polegadas valvulado; 01 sistema para 
contra baixo com uma caixa com 1 alto falante de 18 e 
outra com 8 alto falantes de 10 stv;0I sistema de 
multipino com fan out contendo 4 splites 48 canais 16 
sub snakes 12, input list,50 microfones dinâmicos; 40 
microfones card b ide. 
'Iluminação: 01 - Console digital com dimmer 240 
canais de controle, 240 dispositivos elétricos inteligentes 
2048 canais e 15 masters reprodução controlar 450 
memorias, chases ou lista de sinalização, 36 - Refletor 
PAR 64 LED RGBW, 32 moving beam 200 SR, 28 
moving wash, 16 ACL, 06 Mini Brute (06 lâmpadas), 02 
Maquinas de fumaça 1000 vats com ventilador. 02 Rack 
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Dimmer, 12 elipsoidal, 02 canhões seguidor de 1.200 

watts, 10 Atomic. BACK LINE 02 Amplificador de 

baixo ampeg svt 3 pro com caixa 8x10, 02 Amplificador 

fender twin reverb 02 Amplificador de guitarra marsall 

JCM 900 JCM 850, 01 Bateria mapex ou piear Maple 
complete 20 Praticável, 01 Microfone s/fio shure Ur4d 
+2 beta 58. 46 Microfone modelo shure 52-57-58-c/ 
pedestais e garras LP 20 Direct BOX MP2 05 Direct 
BOX ATIVO CLARK TECNIK OU BSS 05 Direct 
BOX IP2 01 comunicação entre PA e monitor. Locação 
de 48 mt de g Painel de Led Outdoor de alta definição 
até 4 mm, 6944 pixels por m2, com acabamento para 
interligar placas, comutador modo operacional Arkaos, 
cabeamento, incluso serviços de montagem, instalação, 
operação dos painéis durante o evento, e desmontagem. 
Sendo na seguinte configuração 01 tela 6x4 dentro do 
palco, 02 telas de 4x3 nas laterais, -03 Grupo gerador de 
260kva, Serviço de locação de em montagem e 
desmontagem de 4 (quatro) camarim: medindo 
6x6=36m7, elevação de 2,70m, estrutura em padrão 
octanorm montado em placas de TS branco brilhante 
dupla face e pergolado em z500 com forração e 
iluminação, piso em tablado, climatizado com ar 
condicionado os quatro deve conter aterramento e 
iluminação com no mínimo 02 (dois) pontos de 
luminárias e duas tomadas porta com fechadura. 
Contendo 01 mesa com 04 cadeiras, 02 poltronas 01 
aparador e geladeira. 
- 01 Palco em estrutura de alumínio Q30 e Q-50 
medindo 18x16, com piso de altura regulável, com 
cobertura em lona branca anti-chamas formato duas 
águas. com guarda corpo nas laterais e fundo, escada 
com corrimão, com 02 áreas de serviço coberta medindo 
5x5 cada,35 praticáveis plataforma pantográfica 
medindo 2x1, carpetado, com 100mt de Fechamento 
metálico, com 01 conjunto de grid Q-50, em formato de 
Testeira para Comunicação visual medindo 10 mts de 
altura por 20 mts de largura, com 02 torres de grid Q-30 
para P.A., house-mix em 0-30 medindo 6x6, 300mts de 
disciplinador metálico medindo 2x1, 02 torres de delay 
para P.A., 50mt de passa cabo. 

4 Locação de sistema de som PA 16 com todos os 
periféricos. 
PA 16,01 - mix digital 32 de entrada e 16 0mmniOuts 
I6mix buses e 8 matrix 02 equalizadores estéreo de 31 
bandas, 01 processador digital 4 entradas digitais e 8 

DIÁRIA 5 
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saídas em aparelho de DVD, Sistema de P.A de 32 Lire 
Array Fly, capaz de gerar 110 dbspi com 30 metros de 
distancia, 02 microfones sem fio, monitor, 01 slide fill 

duplo backline, 01 amplificador de guitarra com 
cabeçote valvulado 50 watts 2500 sl-x e 100 
amplificador de formatos de 2100 SL-X, 01 -
amplificador de guitarra power output: 120 w 
(60w+60w) 2 alto falantes de 12 polegadas, 01 sistema 
para contrabaixo com duas caixas com alto falantes de 
18 e outra com 4 alto falantes de 10, 04 praticáveis, 
plataforma pantográfica, input list, 20 microfones 
dinâmicos, 10 microfones cardioide, 01 kit de microfone 
para bateria, 01 kit de microfone para percurção. 
Iluminação: 01 - Console digital com dimmer 240 
canais de controle, 240 dispositivos elétricos inteligentes 
2048 canais e 15 masters reprodução controlar 450 
memorias, chases ou lista de sinalização, 28 - Refletor 
PAR 64 LED RGBW, 16 movingbeam 700 5R, 12 
movingwash, 12 ACL, 04 - Mini Brute (06 lâmpadas), 
02 - Maquinas de fumaça 1000 wats com ventilador, 02 
- Rack Dimmer, 8 elipsoidal, 02 canhão seguidor de 
1.200 watts, 6 Atomic. 

5 Locação de camarim com estrutura em padrão octanorm 
medindo 6x6=36m7, elevação de 2,70m, estrutura em 
padrão. 

DIÁRIA 5 

6 Locação de arquibancadas - contendo: lance de 40m, 
com oito (8) degraus e 02 escadas de acesso com 
corrimão e proteção lateral. 

MT / 
DIÁRIA 

60 
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