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 MUNICÍPIO DE PATO BRANCO 

ERRATA 01 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/2022 - PROCESSO Nº 344/2022 

 

 
O Município de Pato Branco, UASG 450996, através da Pregoeira Naudieri 

Provensi, designada pela Administração Municipal através da Portaria n.º 734/2022, torna 
público aos interessados, no Processo de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 
153/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para a prestação de serviço s de 
locação, manutenção, montagem, desmontagem e operação de sistemas de sonorização e 
iluminação, palco e andaime, destinados a programação do Natal de Pato Branco 2022, 
para atender às necessidades da Secretaria de Educação e Cultura, que diante da 
necessária correção, ficam alterados os valores dos itens 1 e 2, bem com valor total dos 
itens, passando a ser: 

 
Item Qtde Und Descrição Valor UN Valor total 

1 1 sv 

Locação para evento de abertura do Natal de 
Pato Branco de sistema de som ambiente 
com 120 caixas de som, para ruas paralelas 
ao desfile de natal, podendo este se 
prolongar por até 1000 metros lineares na 
avenida estabelecida para o serviço, sendo 
que no máximo de 20 metros devera haver o 
ponto de sonorização, com no mínimo 3 
caixas de som com falantes de 10 polegadas, 
mantidas por estabilizadores de frequência 70 
volts. 

44.633,33 44.633,33 

2 2 sv 

Locação para evento de abertura do Natal de 
Pato Branco de palco tamanho 17X10, todo 
em alumínio Q30 linha pesada, cobertura em 
lona vinílica do tipo cristal, o piso devera sem 
montado nas escadarias da igreja matriz. 

36.300,00 72.600,00 

3 5 sv 

Locação para evento de abertura do Natal de 
Pato Branco de andaimes constituídos de 
blocos de alumínio do modelo Q30, com 
plataforma em pranchas em fórmicas navais 
tamanho 1.20X2.40, estas podem estar em 
até 04 metros de altura referente ao solo, ter 
no mínimo 04 pés direito. Estar estabilizada 
por cintas catracas, e 05 par leds cada 02 
movie head cada. 

4.966,67 24.833,35 

4 1 sv 

Locação de sistema de sonorização e 
iluminação para evento de abertura do Natal 
de Pato Branco, contendo: sistema de som 
principal line array, sistema fly contendo: 
4(quatro) torres de PA com 8(oito) line por 
torre, 2(dois) out fill com 6 lines por torre; 
12(dezesseis) caixas de Sub grave 2x8", 
4(quatro) por torre de PA e out fill; 
4(quatro)racks de amplificação com 14 

204.666,67 204.666,67 
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amplificadores, cabos de AC e conexões 
referentes, 2(dois) consoles digitais com 48 
inputs, 16 (trinta e dois) busses out, (doze) 
out, 8(oito) vcas, 8(oito) groups, 8(oito) matrix, 
compressores, gates, equalizadores, efeitos 
no seu sistema operacional; 2(dois) 
processadores digitais, 4(quatro) in 8(oito) 
outs (gerenciadores de sistema), 2(dois) 
processadores digitais 3(três) in 6(seis) outs 
(gerenciadores de sistema); 4(quatro) torres 
de delay contendo 24(vinte e quatro) caixas 
para alta frequência, 12(doze) caixas para 
sub grave 2x8", com amplificadores 
processadores, cabos e conexões referentes; 
1(uma) bateria Completa, 1(um) amplificador 
com 2(duas) caixas (1x15") e (4x8"), para 
contra baixo, 2(dois) amplificadores 
valvulados para guitarra (2x12") e driver 
amplificadores, cabos e conexões 
Referentes, 2(dois) side fill ativos com 
4(quatro) caixas( 2x8") e driver, cabos e 
conexões referentes; 14(catorze) praticáveis 
2x1, 20(vinte) microfones para percussão, 
vocais, instrumentos e ambiência, 4(quatro) 
microfones sem fio com frequências 
variáveis, 5(cinco) microfones de contato 
específico para violinos, 1(um) sistema de 
main power, cabos e conexões conforme 
solicitado em planilha (rider); 60(sessenta) 
pares de LEDs 5Watts, 40(quarenta) beam 
200 7r, 12(doze) moving light 3w, 70 canhão 
led outdoor, 1(um) console de luz de 512 
canais, 1(um) rack com 48(quarenta e oito) 
canais dimmer, 1(um) main power com 
72(setenta e duas) saídas ac 220v, 2(dois0 
buffer (entrada e saída dmx), 90 refletores 
LEDs 100w; 23(vinte e três) portais em 
alumínio Q30, medindo 5x5m com sapatas e 
parafusos e fixados ao chão através de ponta 
de eixo ligado nos portais através de Cinta 
com Catraca para Alta Resistência. A 
energização dos portais de iluminação deverá 
ser ÁEREA. Cada portal deverá conter um 
QDC(Quadro de Distribuição dos Circuitos), 
visando a seletividade da distribuição da 
carga. A iluminação por portal é composta por 
3(três) refletores de alumínio com lâmpada de 
400w de vapor metálico Hqi mais o reator 
de400w e 4(quatro) refletores de tecnologia 
LED, com potência de 100w, Bivolt, Cor 
branco frio, sendo que 2(dois) portais, serão 
acrescidos de 8(oito) moving LED. 4(quatro) 
estrutura de alumínio para fly q30, medindo 
9m de altura; 4(quatro)estruturas em alumínio 
para fly q30, medindo 7 (sete) metros de 
altura; 1(um pavilhão em alumínio q30, lona 
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vinílica, na cor branca, antichamas. Medindo 
5x10 metros. 6 torres em q30 medindo 4x4m 
a 2m de altura, com tablado naval 22mm com 
guarda corpo a 1,3m de altura em q30, 
escada de acesso. 120(cento e vinte) metros 
lineares de grade de fechamento, altura de 
1,10 metros, distribuído conforme a 
necessidade da organização do evento; 150m 
lineares de treliça Q30, medindo 5m, 54 
(cinquenta e quatro) metros de treliça tipo 
q30, divididos em peças de 3 metros; 36(trinta 
e seis) metros de treliça tipo q30, divididos 
em peças de 2 metros; 24(vinte e quatro) 
cubos de q30, 4 ou 5 faces; Parafusos, 
porcas e arruelas suficientes para ligação das 
estruturas, caso necessário; que ficará a 
disposição da organização juntamente com 
profissionais habilitados para montagem e 
desmontagem das mesmas. Incluso, todo o 
cabeamento necessário para o perfeito 
funcionamento do equipamento até uma fonte 
de energia.  

Total dos Itens................................................................................. 346.733,35 
 
Considerando as alterações informadas, o edital passa a viger nos termos do Edital 

Retificado disponível nos sites www.patobranco.pr.gov.br / https://www.gov.br/compras/pt-
br/.  

Diante das alterações, a Sessão Pública de Pregão Eletrônico fica transferida para 
às 14 (QUATORZE) HORAS DO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2022 , acessando 
exclusivamente por meio eletrônico - https://www.gov.br/compras/pt-br/, horário oficial de 
Brasília - DF. Demais informações, fones: (46) 3220-1541/1532, e-mail: 
licita2@patobranco.pr.gov.br.  

As demais condições estabelecidas no Edital permanecem inalteradas.  
 

Pato Branco, 27 de setembro de 2022. 
 
 
 
 

Naudieri Provensi 
                                                          Pregoeira  


