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EDITAL N°. 71/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 118/2022
PROCESSO LICITATÕRIO N°. 63/2022
PREGÃO PRESENCIAL N°. 52/2022
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 28/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 75/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA, estabelecida na Rua Bráulio de Andrade Junqueira, 795 — Centro
— Aramina — SP — CEP: 14.550-000, inscrita no CNPJ: 45.323.474/0001-02, neste ato representada pela sua
Prefeita, Maria Madalena da Silva, e a empresa BRITTO PRODUÇÕES, LOCAÇÕES E MONTAGENS EIRELI
EPP, CNPJ: 07.836.441/0001-77, com sede no endereço RUA DAS PANIEIRAS, 700 — CONDOMÍNIO
BELVEDERE DOS CRISTAIS — CRISTAIS PAULISTA — SP — CEP: 14460-000 — TELEFONE: 16 — 37211162, neste ato representada por seu procurador que a esta subscreve, resolvem nos termos da Lei Federal n.°
8.666 de 21 de junho de 1993 e da Lei Federal n.° 10.520 de 17 de julho de 2002 bem como da e suas
alterações e em conformidade com o resultado do procedimento em epígrafe, REGISTRAR OS PREÇOS para
eventual fornecimento dos objetos a seguir:
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE
LOCAÇÕES DE PALCOS, SONS, SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO, GERADORES, GRADIS E BANHEIROS.
Item e descrição, unidade, marcas e quantidades:
ITEM

01

QUANT.

25

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

POR EVENTO
(Mínimo 02
dias)

PALCO 16,00 X 14,00 METROS PARA
SHOWS — CARACTERÍSTICAS MiNIMAS:
Locação, montagem, manutenção e
desmontagem de palco para shows, com
16,00m (dezesseis metros) de frente por
14,00m (quatorze metros) de profundidade,
cobertura em estrutura metálica de ago
galvanizado ou alumínio Q30 e Q50, com
Iona branca antichamas e em bom estado
de conservação, modelo abaulado ou duas
águas, com altura do piso entre 2,00 e 2,50
metros, sendo treliças de sustentação do
piso em ago galvanizado construido em
vigas tipo "U" e tubo redondo e ferro "12 em
aço 1020; pé direito com 10,00 metros de
altura total e pé direito livre entre 7,00 e
7,50 metros, camarim no mesmo nível do
palco. Piso em madeira antiderrapante de
18mm, totalmente sem ressaltos, com
capacidade de carga de até 400 kg por
metro quadrado; duas escadas de acesso
com corrimão dos dois lados; guarda corpo
nas laterais e fundos do palco com no
minimo 1,10m de altura; travamento feito
por cabos de aço, no sistema de "X";
fechamento de fundo e de laterais com

VALOR UNIT. ' . ' • . l' • •

•

•

VALOR TOTALM$)

vN9.t•• ..• . •

14.750,00

368.750,00

3,25
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02

20

POR EVENTO
(Mínimo 02
dias)

03

400

POR EVENTO
(Mínimo 02
dias)

telas adequadas de sombreamento 70%
(tipo cortina), em perfeito estado de
conservação; acabamento entre o piso e o
solo (saia do palco) em lona ou lycra preta,
em perfeito estado de conservação, nas
quatro laterais; duas áreas de serviço
cobertas, com medidas mínimas de 3,00m
x 2,30m, com mesma altura do piso do
palco; fechamento em lona nas laterais e
no fundo, com lona antichamas e em bom
estado de conservação, uma house mix em
estrutura tubular de alumínio eiou aço
galvanizado, coberta, medindo no mínimo
5,00 x 2,30 metros e estrutura com duas
torres de sustentação para PA no sistema
fly. Toda a estrutura deve atender
rigorosamente a IT 12/2011 do Corpo de
Bombeiros de São Paulo. Apresentar
Laudo
Técnico
de
Engenheiro
Responsável, Laudo Antichamas da Lona e
ART das montagens em até 48 horas antes
do inicio do evento.
PALCO 10,00 X 10,00 METROS PARA
SHOWS - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:
Locação, montagem, manutenção e
desmontagem de palco para shows com
10,00m (dez metros) de frente, por 10,00m
(dez metros) de profundidade, cobertura
em estrutura metálica de ago ou alumínio
Q30 e Q50, com lona branca antichamas e
em bom estado de conservação, modelo
piramidal ou duas águas, com altura do
piso entre 1,00 a 1,50 metros do solo, pé
direito entre 4,50 e 5,00 metros de altura.
Piso em madeira antiderrapante de 18mm,
sem ressaltos, com capacidade de carga
de até 400 kg por metro quadrado; duas
escadas de acesso com corrimão dos dois
lados; guarda corpo nas laterais e fundos
do palco com no mínimo 1,10m de altura;
travamento feito por cabos de ago, no
sistema de "X"; fechamento de fundo e de
telas
adequadas
de
laterais
com
sombreamento 70% (tipo cortina), em
conservação;
estado
de
perfeito
acabamento entre o piso e o solo (saia do
palco) em lona ou lycra preta, em perfeito
estado de conservação, nas quatro laterais;
uma house mix em estrutura tubular de
alumínio e/ou ago galvanizado, medindo no
minimo 4,00 x 2,30 metros e estrutura com
duas torres de sustentação para PA no
sistema fly. Toda a estrutura deve atender
rigorosamente a IT 12/2011 do Corpo de
Bombeiros de São Paulo. Apresentar
Engenheiro
Técnico
de
Laudo
Responsável, Laudo Antichamas da Lona e
ART das montagens em até 48 horas antes
do inicio do evento.
PISO ESTRUTURAL - LOCAÇÃO POR
EVENTO - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:
Locação, montagem, manutenção e

9.700,00

194.000,00

50,00

20.000,00

3,26
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04

05

800

POR EVENTO
(Mir-limo 02
dias)

30

Diana
Não inclui
período de
montagem e
desmontagem

desmontagem de piso estrutural modular,
elevado e nivelado. Composto de estrutura
tubolar modular de encaixe, com altura de
0,30 e 2,30 metros, com superfície
madeirite naval de 18mm fixadas em
chapas dobradas, com escada, rampa e
guarda-corpo de 1,20 metros de altura,
onde necessário. Incluído Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART), com
laudo de engenheiro responsável.
COBERTURA GALPÃO 2 AGUAS EM
BOXTRUSS DE ALUMÍNIO Q30 LOCAÇÃO POR EVENTO CARACTERÍSTICAS MiNIMAS:
Locação, montagem, manutenção e
desmontagem de cobertura modelo galpão
duas agues, em estrutura boxtruss de
alumínio Q30, montado no sleeve e
finalizado no cubo; com módulos (vãos) de
5,00 metros (um pé direito e uma travessa
a cada 5,00 metros). Pé direito podendo
variar entre 3,00 e 5,00 metros de altura
livre. Travamento de comunheira em pegas
de boxtruss de alumínio 030 chanfrada nas
faces de 2,00 metros (tesouras); lona
branca ou cristal (transparente) de acordo
com o evento, sendo antichama e
conjugadas por amarração e velcro, sem
vazamentos. Sustentação de lona feito por
cabos de aço revestido a cada 0,50 metros
de distancia. Estaqueamento ao solo por
cintas com catraca e ponteiras (mínimo de
duas cintas por pé direito).
SISTEMA DE SOM PA 8 X 8 E
ILUMINAÇÃO - CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS:
Locação, montagem, manutenção e
desmontagem de sistema de sonorização
completo, com PA mínimo 8x8, em sistema
Line Array e em FLY, torres de Delay para
sonorização de toda extensão do ambiente
a ser sonorizado, processador de no
mínimo 3 vias stereo de alto desempenho
composto por 16 caixas com 2 falantes de
12" e 2 driver; 16 caixas com 2 falantes de
de
racks
desempenho,
18"
alto
processamento e amplificação de sistema,
kit de cabos necessários para montagem,
02 console digital Yamaha M7c1, PM5D,
Digidesign ou Digico; 02 monitores EAW
SM400 ou similar; Sistema Side Duplo 3 ou
4 vias; multicabo 56 vias de 80m por 20m,
monitores de audio spot com aplicação
interna ou externa, subwofer de 18" para
de
sistema
amplificados,
bateria
distribuição e estabilização de energia
(Main Power) para atender o palco,
sistemas de som e house mix F.O.H (Front
of House), rack drive monitor composto por
estéreo,
31
bandas
equalizador
processador de audio 6 vias, rack drive PA
composto por equalizador 31 bandas

50,00

40.000,00

15.800,00

474.000,00

)
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06

30

Diária
Não inclui
periodo de
montagem e
desmontagem

estéreo, processador de audio 8 vias; 01
Bateria Completa em excelente estado de
conservação e com peles novas; 01
Amplificador de Baixo (GK 800, HARTK
5000 ou similar) com 1 caixa com um
falante de 15" e 1 caixa com 4 falantes de
10"; 01 Amplificador de Guitarra (Twin
Reverb, Vox ou similar); todos os devidos
equipamentos
o
para
perfeito
funcionamento de todos anteriores; 08
praticáveis pantográficos (feeling ou rosco)
acarpetados e com saias pretas em toda
frente e laterais; Microfones Shure SM-58,
Microfones Sem Fio UHF (Sennheiser G3
ou SHURE linha UR); Cabos XLR,
Microfones e Sub-snakes para atender o
input-list. ILUMINAÇÃO: 4 Mini Brutt, 8
Fresnel, 13 Elipsoidais ETC 750w 36°, 24
Par LED 3w, 14 Moving Bean 200, 4 Spot
575, 2 Canhões Seguidores, 2 Maquinas de
Fumaça, 2 Ventiladores, 1 Avolite Pearl e
todos os devidos equipamentos para
perfeito funcionamento de todos anteriores,
além de estrutura em Box Truss 030 e 050
(Grid) necessária para montagem dos
equipamentos.
ILUMINAÇÃO: Painel de LED 8m (largura)
x 4m (altura) com padrão mínimo de
resolução 05mm Real, estação de
trabalho(notebook) com software de
controle de painel, Strobo de Led Rítmico, 4
Mini Brutt, 8 Elipsoidais com Iris ETC 750w
36°, 20 Par LED 3 watts, 14 Moving Bean
200, 2 Maquinas de Fumaça, 2
Ventiladores, 1 Avolite Pearl, 01 mesa
digital e todos os devidos equipamentos
para perfeito funcionamento de todos
anteriores, além de estrutura em Box Truss
030 e Q50 (Grid) necessária para
montagem dos equipamentos. Todos os
atender
devem
equipamentos
rigorosamente as instruções do Corpo de
Bombeiros de Sao Paulo. Apresentar
Laudo Técnico de Engenheiro Responsável
e ART das montagens/instalações em até
48 horas antes do inicio do evento.
Todos os equipamentos devem atender
rigorosamente as instruções do Corpo de
Bombeiros de Sao Paulo. Apresentar
Laudo Técnico de Engenheiro Responsável
e ART das montagens/instalações em até
48 horas antes do inicio do evento.
SISTEMA DE SOM PA 4X4 E
ILUMINAÇÃO - CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS
Locação, montagem, manutenção e
desmontagem de sistema de sonorização
completo FRONT FILL para grandes areas,
com PA mínimo 4x4, em sistema Line Array
e em FLY, torres de Delay para
sonorização de toda extensão do ambiente
a ser sonorizado, processadores digitais de

i

10.479,00

314.370,00

32
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07

250

Diária

no mínimo 3 vias stereo de alto
desempenho composto por 8 caixas com 2
falantes de 12" e 2 driver de titânio; 8
caixas com 2 falantes de 18" alto
desempenho, racks de processamento e
amplificação de sistema, kit de cabos
necessários para montagem, 01 console de
mixagem digital Yamaha M7c1, PM5D,
Digidesign ou Digico); 02 monitores EAW
SM400 ou similar. Sistema Side Duplo 3 ou
4 vias; multicabo 56 vias de 80m por 20m,
monitores de audio spot com aplicação
interna ou externa, subwofer de 18" para
bateria
amplificados,
sistema
de
distribuição e estabilização de energia
(Main Power) para atender o palco,
sistemas de som e house mix F.O.H (Front
of House), rack drive monitor composto por
equalizador
31
bandas
estéreo,
processador de áudio 6 vias, rack drive PA
composto por equalizador 31 bandas
estéreo, processador de áudio 8 vias;
microfones com cabos (ou sem fio e garras
conforme necessidade e que atenda o
show contratado) e pedestais, específicos
para instrumentos, percussão, bateria, voz,
sopro e metais, 07 Direct Box; Cubo de
Contrabaixo; Cubo de Guitarra, Power play
04 vias de fone e extensão, 01 praticável
para bateria, 01 Bateria Completa em
excelente estado de conservação e com
peles novas.
ILUMINAÇÃO: Painel de LED 8m (largura)
x 4m (altura) com padrão mínimo de
resolução 05mm Real, estação de
trabalho(notebook) com software de
controle de painel, Strobo de Led Rítmico, 4
Mini Brutt, 8 Elipsoidais com Iris ETC 750w
36°, 20 Par LED 3 watts, 14 Moving Bean
200, 2 Maquinas de Fumaça, 2
Ventiladores, 1 Avolite Pearl, 01 mesa
digital e todos os devidos equipamentos
para perfeito funcionamento de todos
anteriores, além de estrutura em Box Truss
Q30 e 050 (Grid) necessária para
montagem dos equipamentos. Todos os
atender
devem
equipamentos
rigorosamente as instruções do Corpo de
Bombeiros de São Paulo. Apresentar
Laudo Técnico de Engenheiro Responsável
e ART das montagens/instalações em ate
48 horas antes do inicio do evento.
OBS: Sistema Line Array para o PA.
BANHEIROS QUÍMICOS CARACTERISTICAS MINIMAS
Locação, instalação e manutenção de
Banheiros Químicos. Os banheiros de
modelo standard deverão ser fabricados
em polietileno de alta densidade, resistente
e totalmente lavável, compostos de caixa
de dejetos com assento, teto translúcido,
inclinado, com cavaletes para impedir a

n

V

165,63

41.407,50

i
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08

30

Diária

entrada da chuva, suporte de papel
higiênico, pontos de luz, trava interna, porta
com 180° de abertura, com mola interna de
alta resistência que a mantenha fechada;
piso antiderrapante, espaço interno mínimo
de 2,4 metros cúbicos, identificação
(masculino/feminino/deficiente
físico
e
livre/ocupado, ponto de ventilação, além de
pessoal
necessário
a
execução
(manutenção e limpeza) deste serviço com
reposição
de
pegas
eventualmente
danificadas durante todo o evento.
Masculino e feminino: a porta de entrada
deverá ter largura minima de 50 cm e
abertura de 180 graus. Deficiente: ser
adaptado para portadores de necessidades
especiais: conter barras laterais e apoio e
piso rebaixado ou rampa de acesso;
possuir piso com área total (largura
multiplicada pelo comprimento), incluída a
área ocupada pelo tanque de contenção,
de no mínimo 2,25 m2; a porta de entrada
deverá ter largura minima de 80 cm e
abertura de 180 graus. A situação física e a
instalação das cabines deverão observar
todas as normas de segurança aplicáveis á
matéria. As cabines deverão ter boa
aparência e estar em excelente estado de
conservação A licitante vencedora será,
sempre, a (mica responsável pela
higienização e manutenção diária (que
começará antes do inicio dos eventos)
das cabines sanitárias, incluindo a
reposição de pegas, produtos sanitários,
como papel higiênico e outros produtos
químicos de limpeza, bem como será a
única responsável pelo descarte dos
resíduos, durante todo o período de
locação.
BANHEIROS CONTAINERS CARACTERÍSTICAS MiNIMAS:
* 6,00 (c) x 2,30(1) x 2,45(a); * 07
sanitários; * 02 pias; * 01 porta de entrada *
01 janela (frente); * 03 suportes para
lâmpada tipo "tartaruga"; * instalação
hidráulica e elétrica prontas para conexão
nas redes de eletricidade, água e esgoto; *
locação para diversas festas/eventos
durante o ano de 2015. * o frete e demais
despesas deverão estar inclusos; " os
containers deverão estar instalados até
dois dias antes do evento, devendo ser
retirado um dia após a realização de cada
festividade. Os containers deverão ter boa
aparência e estar em excelente estado de
conservação. A licitante vencedora será,
sempre, a (mica responsável pela
hiqienização e manutenção diária (clue
começará antes do inicio dos eventos)
das cabines sanitárias, incluindo a
reposição de pegas, produtos sanitários,
como papel higiênico e outros produtos

2.750,00

19

82.500,00

330
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09

1.000

Un (por evento)

10

10

Diária

11

10

Diária

14

30

POR EVENTO
(Mínimo 02
dias)

químicos de limpeza, bem como sera a
única responsável pelo descarte dos
resíduos, durante todo o período de
locação.
GRADIL DISCIPLINADOR DE PUBLICO CARACTERÍSTICAS MINIMAS
Locação, montagem e desmontagem de
gradil metálico disciplinador para orientação
de público, fabricado em ago galvanizado
ou polímero plástico, com medidas mínimas
de 2,00 metros de comprimento e 1,10
metros de altura, com travas de e encaixe e
conexão.
GRUPO GERADOR DE ENERGIA
320KVA (STAND BY) CARACTERÍSTICAS MiNIMAS
Locação, instalação e manutenção de 01
(um) grupo gerador de energia elétrica de
no mínimo 320KVA, silencioso, trifasico,
instalado sobre sistema move!, abastecido,
acompanhado de profissional técnico,
extintores de incêndio de acordo com as
exigências do Corpo de Bombeiros do
Estado de São Paulo, para ficar em stand
by nos eventos. Apresentar Laudo Técnico
de Engenheiro Responsável e ART das
montagens em até 48 horas antes do inicio
do evento.
GRUPO GERADOR DE ENERGIA
350KVA (EM FUNCIONAMENTO) CARACTERÍSTICAS MiNIMAS
Locação, instalação e manutenção de 01
(um) grupo gerador de energia elétrica de
no minimo 350 KVA, silencioso, trifasico,
instalado sobre sistema move!, abastecido,
acompanhado de profissional técnico,
extintores de incêndio de acordo com as
exigências do Corpo de Bombeiros do
Estado de Sao Paulo, para funcionamento
de 6 a 9 horas de por noite de evento.
Apresentar Laudo Técnico de Engenheiro
Responsável e ART das montagens em até
48 horas antes do inicio do evento.
LOCAÇÃO DE TENDA 10x10 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:
(Locação por Evento). Locação, montagem,
manutenção e desmontagem de cobertura
modelo piramidal, medindo 10x10 metros
(100,00 metros2 de area total). Estrutura
metálica fabricada em chapa de aço, perfil
quadrado, com pé direito de no minimo
15x15 centímetros de largura e de 3,00 a
4,00 metros de altura calhas inteiriças
reforçadas e treliçadas. de no minimo 20cm
de largura para canalização de agua.
Cobertura em lona branca anti-chamas,
anti-mofo e anti-UV, limpa e em ótimo
estado de conservação, confeccionadas em
laminado de PVC calandrado com tecido de
poliéster e black out, de alta resistência,
eletrônica
em
solda
acabamento
vulcanizada. As estruturas locadas devem

20,94

20.940,00

1.780,00

17.800,00

2.870,00

28.700,00

1.198,00

35.940,00
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15

30

POR EVENTO
(Mínimo 02
dias)

16

30

POR EVENTO
(Mínimo 02
dias)

POR EVENTO
17

50

(Mínimo 02
dias)

atender a Instrução Técnica n° 02/2011 do
Corpo de Bombeiros do Estado de São
Paulo e possuir Laudo Técnico de
Engenheiro Responsável, com respectiva
ART nas montagens.
LOCAÇÃO DE TEN DA 10x10 CARACTERÍSTICAS MiNIMAS:
(Locação por Evento). Locação, montagem,
manutenção e desmontagem de cobertura
modelo piramidal, medindo 10x10 metros
(100,00 metros2 de área total). Estrutura
metálica fabricada em chapa de ago, perfil
quadrado, com pé direito de no minimo
15x15 centímetros de largura e de 4,00 a
6,00 metros de altura calhas inteiriças
reforçadas e treliçadas, de no mínimo 20cm
de largura para canalização de água.
Cobertura em lona branca anti-chamas,
anti-mofo e anti-UV, limpa e em ótimo
estado de conservação, confeccionadas em
laminado de PVC calandrado com tecido de
poliéster e black out, de alta resistência,
acabamento
em
solda
eletrônica
vulcanizada. As estruturas locadas devem
atender a Instrução Técnica n° 02/2011 do
Corpo de Bombeiros do Estado de São
Paulo e possuir Laudo Técnico de
Engenheiro Responsável, com respectiva
ART nas montagens.
LOCAÇÃO DE TENDA 15x10 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:
(Locação por Evento). Locação, montagem
e desmontagem de tenda 15,00 x 10,00
metros, modelo piramidal, com estrutura
metálica fabricada em chapa de ago, perfil
quadrado, soldagem em sistema MIO, com
pé direito de no mínimo 15x15 centimetres
de largura e 5,00 metros de altura livre
(entre a calha e o solo), calhas reforçadas
em perfil cartonado de 2mm em "U" com
treliças para canalização de água, lona
transparente (cristal), todas antichamas,
antimofo e anti-UV, limpas e em ótimo
estado de conservação, confeccionadas em
laminado de PVC calandrado com tecido de
poliéster de alta resistência, acabamento
eletrônica
vulcanizada.
solda
em
Apresentar Laudos e ART do Engenheiro
Responsável.
FECHAMENTO DE LONA 10x3,5 LOCAÇÃO POR EVENTO CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:
Locação, montagem, manutenção e
desmontagem de fechamento lateral de
tenda 10x10, medindo no

1.475,10

44.253,00

2.900,00

87.000,00

t

minim° 10x3,5

metros, fabricada em lona branca antichamas, anti-mofo e anti-UV, limpa e em
conservação,
ótimo
estado
de
confeccionadas em laminado de PVC
calandrado com tecido de poliéster e black
out, de alta resistência. acabamento em
solda eletrônica vulcanizada e ilhós.

180,00

9.000,00
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POR EVENTO
(Mínimo 02
dias)

LOCAÇÃO DE TENDA 5X5 CARACTERiSTICAS MÍNIMAS:
(Locação por Evento). Locação, montagem,
manutenção e desmontagem de cobertura
modelo piramidal, medindo 5x5 metros
(25,00 metros2 de área total). Estrutura
metálica fabricada em chapa de ago, perfil
quadrado, com pé direito de no mínimo 8x8
centímetros de largura e 3,00 metros de
altura, calhas inteiriças reforçadas, de no
minimo 2palco0cm de largura para
canalização de água. Cobertura em lona
branca anti-chamas, anti-mofo e anti-UV,
limpa e em ótimo estado de conservação,
confeccionadas em laminado de PVC
calandrado com tecido de poliéster e black
out, de alta resistência, acabamento em
solda eletrônica vulcanizada. As estruturas
locadas devem atender a Instrução Técnica
n° 02/2011 do Corpo de Bombeiros do
Estado de São Paulo e possuir Laudo
Técnico de Engenheiro Responsável, com
respectiva ART nas montagens.

543,51

10.870,20

VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 1.789.530,70 — (HUM MILHÃO, SETECENTOS E OITENTA E NOVE MIL,
QUINHENTOS E TRINTA REAIS E SETENTA CENTAVOS).

0 prazo de validade desta ata de Registro de Pregos será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
sua assinatura.
Todas as especificações técnicas constantes no procedimento licitatório, assim como todos os seus termos do
Edital, integram esta ata de Registro de Pregos, independentemente de sua transcrição.
Aramina, 30 de junho de 2022. ,
;#1f21
MARIA MADALENA DA SILVA
Prefeita
Órgão Gerenciador
ROGERIO DE BRITT° =dig tf:0:91al Por
Es°98"577800
ALVES:09883577800 ^L'
Dados:
2022.07.04 10:00:39 -OM'
ROGÉRIO DE BRITTO ALVES
Representante legal da Detentora
Testemunhas

a
- rcÁJ bakno, -13-Ckd
Nome:

PF: 44e002\W5 /; • 0c)

C

Nome:

Fáblo a Donzelli
CPF:

CPF 361 363 8211 22
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ANEXO LC -01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (CONTRATOS) (REDAÇÃO DADA PELA
RESOLUÇÃO N° 11/2021)
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
CONTRATADO: BRITTO PRODUÇÕES, LOCAÇÕES E MONTAGENS EIRELI EPP
CONTRATO N° (DE ORIGEM): 75/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE
LOCAÇÕES DE PALCOS, SONS, SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO, GERADORES, GRADIS E BANHEIROS.
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1.
a)

Estamos CIENTES de que:
o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução

contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo
trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b)

poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse,

Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância
com o estabelecido na Resolução n° 01/2011 do TCESP;
C)

além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser

tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder
Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei
Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos
processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d)

as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e e interessados estão cadastradas no

módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2° das
Instruções n°01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa(s);
e)

é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2.

Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a)

0 acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b)

Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de

defesa, interpor recursos e o que mais couber.
LOCAL e DATA: Aramina, 30 de junho de 2022.
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AUTORIDADE MAXIMA DO ÓRGAO/ENTIDADE
Nome: MARIA MADALENA DA SILVA
Cargo: PREFEITA
CPF: 144.386.268-11
RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGACAO DO CERTAME OU RATIFICACAO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITACÃO:
Nome: MARIA MADALENA DA SILVA
Cargo: PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 144.386.268-11
Assinatura:
/1/v) RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:
Nome: MARIA MADALENA DA SILVA
Cargo: PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 144.386.268-11
Assinatura.
/141

det Z-4

pela contratada:
Nome: ROGÉRIO DE BRITTO ALVES
Cargo: PROPRIETÁRIO
ROGERIO DE BRITTO
CPF: 098.835.778-00
ALVES:09883577800
Assinatura:
ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome: MARIA MADALENA DA SILVA
Cargo: PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 144.386.268-11
Assinatura:
(971.1/0..
GESTORIES1 DO CONTRATO:
Nome: SILVANA RIBEIRO JORGE
Cargo: SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO
CPF: 050.274.09 -16
Assinatura:

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):
Tipo de ato sob sua responsabilidade:
Nome:
Cargo:

Assinado de forma digital por
ROGERIO DE BRITT°
ALVES:09883577800
Dados: 2022.07.04 10:01:09 -0300'

3.3g
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CPF:
Assinatura:

(*) - 0 Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas
que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes
contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis
por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições
previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste
Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles
já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação especifica.
(inciso acrescido pela Resolução n° 11/2021).
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