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PROCESSO Nº 047/2019 – PMI 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2019 - PMI 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 125/2019 
 
Município de Ipira, SC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 
82.814.260/0001-65, com sede na Rua XV de agosto, 342, Centro, Ipira, SC, neste ato representado 
pelo Prefeito Municipal, Senhor Emerson Ari Reichert, portador da Cédula de Identidade RG nº 14/R 
1.877.623 SSP-SC e inscrita no CPF/MF sob o nº 758.846.159-49, nos termos da Lei n°. 10.520, de 
17 de julho de 2002, das demais normas legais aplicáveis e por outro lado a Empresa ao final 
identificada e pessoa que a representa legalmente, em face de sua classificação das propostas 
apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº. 007/2019 - PMI, Ata de julgamento de 
Preços e homologada pela autoridade competente, RESOLVEM registrar os preços para futura 
realização de registro de preços, para a locação e instalação de estruturas em tendas, camarins, para 
a FEIRA CULTURAL DE IPIRA – EXPO IPIRA, a realizar-se de 04 a 06 de outubro de 2019, 
(conforme detalhamento nos anexos deste edital), conforme especificações constantes no objeto do 
Pregão acima citado, que passa a fazer parte desta, nos seguintes termos: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 
 
1.1 - A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto assegurar o compromisso, para possível 

aquisição dos bens abaixo descritos, constantes da proposta comercial da empresa Detentora 
desta Ata. 

 

LOTE 1 

Item Qtd Und Especificação dos Produtos Marca R$ Unt. R$ Total 

01 01 Und 
Pórtico com no mínimo as seguintes especificações: 
10mx4,50m, com base em estrutura metálica Q30, 
contendo duas barras de travessa e um pé de meio. 

 

Renova 

 

2.418,00 

 

2.418,00 

02 01 Und 

Serviços de locação de 01 (um) pavilhão com medidas de 
no mínimo 30,0X20,0m, com 20 metros de vão livre, pé 
direito de 05 metros, em formato duas-aguas, construído 
em treliças e conexões de alumínio estrutural nos padrões 
P30 e P50, com cumeeiras tesouradas parafusos ASTM 
A325, com sistema de estaqueamento e fixação ao solo 
através de cintas, catracas e cabos de aço; coberto com 
lona, com tratamento térmico e atestado de flamabilidade; 
montagem longitudinal com vãos modulados a cada 10,00 
metros. Pés com bases em sapatas de alumínio; 
iluminação com no mínimo 06 lampadas de led de 50w; 
com fechamento em todos os lados, cobertura em lona 
branca KP 1000 dupla face, anti-mofo e anti-chamas, com 
600,0m², com tablado, encarpetado contendo 34 stands de 
3,0x3,0m, com altura mínima paredes de 2,20m, com uma 
placa indicativa em cada stands, com 02 pontos de 
energia (tomadas) em cada stand, com iluminação no 
stand e nos corredores, com fechamento nos 4 lados com 
lona, com proteção para garantir a segurança da tenda. 
Projetada em conformidade com a norma brasileira de 
ventos. 

Renova  30.000,00 30.000,00 

03 01 Und 

Serviços de locação de 01 (um) pavilhão com medidas de 
no mínimo 30,0X20,0m, com 20 metros de vão livre, pé 
direito de 05 metros, em formato duas-aguas, construído 
em treliças e conexões de alumínio estrutural nos padrões 

 

Renova 
16.000,00 16.000,00 
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P30 e P50, com cumeeiras tesouradas parafusos ASTM 
A325, com sistema de estaqueamento e fixação ao solo 
através de cintas, catracas e cabos de aço; coberto com 
lona, com tratamento térmico e atestado de flamabilidade; 
montagem longitudinal com vãos modulados a cada 10,00 
metros. Pés com bases em sapatas de alumínio; 
iluminação com no mínimo 06 lampadas de led de 50w; 
com fechamento nos fundos e fechamento de 20x10m 
contornando o palco; cobertura em lona branca KP 1000 
dupla face, anti-mofo e anti-chamas, com 500,0m² de 
tablado. Projetada em conformidade com a norma 
brasileira de ventos. 

 

04 10 Und 

Tendas tipo pirâmide de 5mx5m, separadas, com 
fechamento nos 04 lados, sendo a frente com fechamento 
removível, com no mínimo as seguintes especificações: 
Pé direito com no mínimo 2,5m alt., estrutura metálica 
composta de calhas para captação e escoamento de água 
da chuva e pés de sustentação, cobertura em lona branca 
KP 1000 dupla face, anti-mofo e anti-chamas, estilo 
piramidal, afixadas ao solo por cabos de aço e molas, com 
pontos de energia (tomadas), com iluminação. Projetada 
em conformidade com a norma brasileira de ventos. 

 

Unilonas  

 

   745,00 7.450,00 

05 04 Und 

Tendas tipo pirâmide de 3mx3m, separadas, abertas, com 
no mínimo as seguintes especificações: Pé direito 2,5m 
alt., estrutura metálica composta de calhas para captação 
e escoamento de água da chuva e pés de sustentação, 
cobertura em lona branca KP 1000 dupla face, anti-mofo e 
anti-chamas, estilo piramidal, afixadas ao solo por cabos 
de aço e molas, com iluminação. Projetada em 
conformidade com a norma brasileira de ventos. 

Unilonas 450,00 1.800,00 

06 23  Und 

Tenda tipo pirâmide de 10mx10m, separadas, com no 
mínimo as seguintes especificações: com fechamento nos 
04 lados, sendo a frente com fechamento removível, Pé 
direito 3m alt., estrutura metálica composta de calhas para 
captação e escoamento de água da chuva e pés de 
sustentação, cobertura em lona branca KP 1000 dupla 
face, anti-mofo e anti-chamas, estilo piramidal, afixadas ao 
solo por cabos de aço e molas com pontos de energia 
(tomadas), com iluminação. Projetada em conformidade 
com a norma brasileira de ventos.  

Unilonas  1.500,00 34.500,00 

07 19 Und 

Stands de 4,5mx4,5m, com no mínimo as seguintes 
especificações: estrutura em alumínio, altura 2,20m e 
fechamento (divisórias) em TS dupla face branco, com 
testeira, com placa de identificação, anti mofo e anti 
chamas, instalação elétrica (02 tomadas e 02 spots com 
lâmpadas), forração do piso em carpete cinza anti mofo e 
anti chamas. 

3K 
Industria 

820,00 15.580,00 

08 16 Und 

Stands de 3,0mx3,0m, com no mínimo as seguintes 
especificações: estrutura em alumínio, altura 2,20m e 
fechamento (divisórias) em TS dupla face branco, com 
testeira, com placa de identificação, anti mofo e anti 
chamas, instalação elétrica (02 tomadas e 02 spots com 
lâmpadas), forração do piso em carpete cinza anti mofo e 
anti chamas. 

3K 
Industria  

335,00 5.360,00 

09 02 Und 
Stands de 4mx4m, com no mínimo as seguintes 
especificações: estrutura em alumínio, altura 2,20m e 
fechamento (divisórias) em TS dupla face branco, com 

3K 
Industria 

1.490,00 2.980,00 
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testeira, com placa de identificação, anti-mofo e anti-
chamas, com divisória interna de praça de alimentação, 
com balcão frontal e pia. Com dois pontos de iluminação 
individual, 01 ponto de energia em baixa tensão.  

10 700 M² 

Tablado em madeira com no mínimo as seguintes 
especificações: Piso plastificado com espessura mínima 
de 18mm, altura mínima de 10cm do chão sustentado por 
caibros e barrotes fixados a distância máxima de 50cm um 
do outro. 

Formatec 15,00 10.500,00 

11 02 Und 

Stands especiais de 5mx5m, com no mínimo as seguintes 
especificações: estrutura em alumínio, altura 2,20 m, 
frente em meio painel e meio vidro com porta e 01 porta 
interna de acesso a outro stand e fechamento (divisórias) 
em TS dupla face branco, com testeira, com placa de 
identificação, anti-mofo e anti-chamas, instalação elétrica 
(2 tomadas e 2 spots com lâmpadas). Forração do piso em 
carpete cinza anti-mofo e anti-chamas. 

3K 
Industria 

1.860,00 3.720,00 

Valor Total do lote 1:  130.308,00 

Os valores cotados para o lote 1 equivalem a 3 dias de locação, instalação e desinstalação. Os mesmos devem estar 
completamente montados até às 12 horas do dia 02 de outubro de 2019. 
Para o lote 1 será necessário uma equipe técnica com no mínimo; 01 eletricista, 01 técnico em lona e 01 técnico de 
stand, que deverão estar presentes durante todos os dias da FEIRA CULTURAL DE IPIRA (de 04 a 06 de Outubro de 
2019) para possíveis manutenções e assistência.  
A empresa vencedora deverá instalar blocos de luz de emergência para fixação nas pirâmides, instalar extintores, 
sinalização, iluminação de emergência, aterramentos, fixação ao solo, conforme projeto aprovado nos bombeiros, bem 
como, todos os demais equipamentos e acessórios exigidos por lei, para o bom funcionamento e segurança do evento. 

 
 

   LOTE 5    

Item Qtd. Und. Especificação dos Produtos Marca R$ Unt. R$ Total 

15 200 M² 
Locação de Carpete vermelho, 3mm, tipo 
Fademac, devidamente instalado em perfeitas 
condições de uso. 

Etruria 12,99 2.598,00 

  
OBS.: O carpete deverá estar devidamente instalado no dia 03 de outubro de 2019 às 12:00 horas.  A locação do 
carpete equivale aos 3 dias da FEIRA CULTURAL DE IPIRA (de 04 a 06 de outubro de 2019). 

 
O fornecimento dos produtos acima identificados deverá ser efetuado na forma estabelecida no Edital 
do Pregão Eletrônico - Registro de Preços nº. 007/2019 – PMI que deu causa a este termo, 
vinculando-se às regras estabelecidas no mesmo, como se aqui estivessem transcritas, das quais os 
signatários declaram terem pleno conhecimento. 
 
O fornecimento dos produtos se efetivará independentemente da necessidade de se firmar novo 
termo ajuste ou contrato, bastando o procedimento estabelecido no item 13 do Edital, entre outros. 
 
Cláusula Segunda – Da validade da Ata 
 
A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses consecutivos contados da 
data da assinatura. 
 
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Administração Municipal de Ipira, SC, 
não será obrigada a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se-lhe a realização de 
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licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao(s) beneficiário(s) do registro 
preferência de fornecimento em igualdade de condições. 
 
Os preços, durante a vigência da Ata, serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses devidamente 
comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 8666/93 
ou de redução dos preços praticados no mercado. 
 
A Ata poderá sofrer alterações de acordo com as condições estabelecidas no art. 65 da Lei 8.666/93. 
 
Cláusula Terceira – Das disposições finais e do foro 
 
A empresa acima descrita passará a ser denominada detentora da Ata de Registro de Preços após a 
assinatura desta. 
 
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2019 e a proposta da Detentora da Ata. 
 
Fica eleito o Foro da Comarca de Capinzal - SC para dirimir quaisquer questões decorrentes da 
utilização da presente ata. 
 
Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 10.520/2002, Lei 8.666/93 e demais normas 
aplicáveis. 
 

Ipira, SC 12 de agosto de 2019. 
 
 
 

Casa Moreira Eventos Ltda - EPP 
Sócio Administrador: Laércio Valmor Moreira 

CPF: 571.921.469-00 
Telefone: 48-99961-5122  

E-mail: eventos@casamoreiraeventos.com.br 
 
 
 
 

Emerson Ari Reichert  
Prefeito Municipal 

 
 
 
 

 
Nome: Neocir Rogério de Césaro Neocir Rogério de Cesaro 

        CPF: 732.395.779-68 

Nome: Cidiane Pedrussi 

CPF: 062.649.279-37 

 
 
 

 
 

  
 
 
 

 
 
 


