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INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
Processo Administrativo nº 2021.02.078359 

 
           A Fundação UNIRG, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, em 
obediência ao disposto no art. 5º do Decreto Federal nº 7.892/2013, na competência de Órgão 

Gerenciador, registra sua Intenção de Registro de Preços no âmbito municipal para a 

contratação de prestadora de serviços, com fornecimento de material, montagem e 
operadores de equipamentos de efeitos visuais, som, iluminação e palco, mediante 
realização de licitação pública na modalidade licitação na modalidade PREGÃO (PRESENCIAL) 
- Sistema de Registro de Preços, do tipo MENOR PREÇO - POR LOTE, conforme condições, 
especificações e quantitativos a seguir elencados:  
 

1- ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS DE CONSUMO: 
 

Item Especificação Unidade Quant. 

 

LOTE 01 

1.1. 

Palco montado em estrutura de alumínio 01x08x14 

metros (altura x largura x comprimento) tendo piso 

carpetado com escadas de acesso lateral e frontal com 

corrimão duplo, com acabamento de palco e forração de 

tecidos e cortinas em cores variadas nas laterais e 

fundos em 05 metros de altura. 

Unidade 

/Dia 
06 

 

 

1.2 

Palco montado em estrutura de alumínio 01x10x18 

metros (altura x largura x comprimento) tendo piso 

carpetado com escadas de acesso lateral e frontal com 

corrimão duplo, com acabamento de palco e forração de 

tecidos e cortinas em cores variadas nas laterais e 

fundos em 05 metros de altura. Com espaço de 2 metros 

para fugas de saídas nos fundos e laterais em peças 

teatrais. 

 

 

Unidade 

/Dia 

 

 

06 

1.3 

Palco montado em estrutura de alumínio em 

pequeno porte no padrão “Palanque” 0,60x8x5 

metros (altura x largura x comprimento), tendo piso 

carpetado com escada de acesso lateral, com 

acabamento de palco e forração de tecidos e cortinas em 

cores variadas apenas nos fundos em 05 metros de 

altura. 

Unidade 

/Dia 
08 

1.4 

Tablados de 2,5 x 3,5 (largura x comprimento) com 03 

degraus de estrutura em madeira e ferro cobertos com 

placas de madeirite com acabamento em carpete. 

Unidade 

/Dia 
08 

1.5. 

 

Estrutura de alumínio (Ground 5m x 13m) 

 

Unidade 

/Dia 
20 

 

LOTE 02 
 

2.1. 

Som completo (sonorização Fly PA 08 Caixas 

Acústicas 04 médio agudo, 04 Subgraves, 02 

retornos); 02 microfones sem fio; pedestal; operador de 

som e trilha sonora.  

Unidade 

/Dia 
15 

2.2. 
Som de grande porte completo (sonorização Fly PA 

12); 08 microfones com fio; 02 microfones sem fio; 10 

Unidade 

/Dia 
05  
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pedestais; operador de som e trilha sonora. 

2.3. 
Mesa de som 12 canais montada; 02 microfones; 

operador de som e trilha sonora. 

Unidade 

/Dia 
10 

 

LOTE 03 

 

3.1. 

Ponto de luz cênica de Led colorido de alta potência, 

brilho intenso, efeitos cênicos multicolor com mudança 

de cor suave, efeitos flash ou multicolor para iluminação 

de palco, pátio e ambientes. 

Unidade 

/Dia 
30 

3.2. 

Estrutura de alumínio montada com telão branco 

para retroprojeção de multimídia, equipamento data-

show completo com projetor, computador e operador. 

Unidade 

/Dia 
10 

3.3. 

Canhão de luz seguidor com sistema de zoom, saída 

de luz alta e com foco perfeito para iluminação cênica de 

espetáculos de teatros, shows, palestras, entre outros 

eventos. 

Unidade 

/Dia 
05 

3.4. 

Iluminação MOVING HEAD com foco ajustável, 

sistema de mistura de cores, sistema óptico de alta 

eficiência e funções master/slave, stand alone, e pré-

programas ativados por som. 

Unidade 

/Dia 
25 

3.5. 

Iluminação STROBO LED BRANCO com de alta 

potência, com efeito em flash ou estática, com controle 

automático ou ativado por som. 

Unidade 

/Dia 
20 

3.6. 

Máquina emissora de fumaça profissional de 1000 

Watts de potência para emissão de fumaça 

continuamente com controle sem fio, para eventos de 

pequeno, médio e grande porte. 

Unidade 

/Dia 
06 

3.7. 
Máquina emissora de chuva de prata SKY PAPER. Unidade 

/Dia 
06 

3.8. 
Máquina emissora de bolha de sabão Unidade 

/Dia 
05 

3.9. 
Inflável SPUTNIK médio de 11 pontas com 

iluminação colorida. 

Unidade 

/Dia 
03 

3.10. 

Locação de Painel de Led sendo – 8 placas 96x96 cm 

Painel para interior P6, processadora de vídeo com 

entradas HDMI, AV, VGA e demais. 

-Estação de trabalho: notebook com todos os softwares 

necessários para execução de áudio e vídeo. 

-Estrutura box truss em alumínio conforme o necessário 

para fixação com o máximo de 4 metros de altura. 

-Sistema de AC em todos os cabeamentos necessários. 

-Despesas com montagem, desmontagem e técnico 

inclusas. 

-Estrutura regular conforme normas do corpo de 

bombeiros. 

Unidade 

/Dia 
05 

3.11. 

Locação de Painel de Led. 

-16 placas 96x96 cm Painel para interior P6, 

processadora de vídeo com entradas HDMI, AV, VGA e 

demais. 

-Estação de trabalho: notebook com todos os softwares 

necessários para execução de áudio e vídeo. 

-Estrutura box truss em alumínio conforme o necessário 

para fixação com o máximo de 4 metros de altura. 

Unidade 

/Dia 
05 
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-Sistema de AC em todos os cabeamentos necessários. 

-Despesas com montagem, desmontagem e técnico 

inclusas. 

 

 
2. PRAZO DE FORNECIMENTO, LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO 
OBJETO: 
 
2.1.  Os serviços, objeto da presente licitação, serão solicitados mediante ordem de serviços do 
setor de compras, no prazo mínimo de 05 (cinco) dias, que antecedem ao evento. 
 
2.2. Os serviços deverão estar CONCLUIDOS com no mínimo três horas de antecedência para 
início do evento, sendo que os eventos e solenidades contam com calendário e datas pré-

estabelecidas, a qual são definidos pela Fundação e Universidade de Gurupi- UnirG. 
 
2.3. A contratada prestará serviços técnicos para a organização dos eventos internos realizados 
pela Reitoria, cursos de graduação e pós-graduação, e demais eventos institucionais realizados 
pela Fundação e Universidade de UnirG, para um planejamento de 12 MESES, em locais a 
serem definidos pela Fundação e Universidade de Gurupi- UnirG, no âmbito do município de 
Gurupi -TO. 

2.4. O horário, a data e o local dos eventos, serão definidos pelo Gestor da Fundação ou 
Universidade de Gurupi- UnirG, responsável pela organização do evento e que solicitou os 
serviços e, também se encarregará de acompanhar toda a execução 

3. FORMA DE PAGAMENTO   
3.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após a emissão e apresentação 
da Nota Fiscal de Prestação de Serviço no departamento de Compras da Fundação UnirG, 
devidamente atestada pelo fiscal do contrato. 

 
4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS 
4.1. As despesas decorrentes da prestação do serviço do objeto correrão à conta dos recursos 
próprios da Fundação UNIRG. 
 

5. DA MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO 
5.1. Os órgãos que tiverem a intenção de participar do referido registro de preços, em 
obediência ao art. 6º do Decreto nº 7.892/2013, deverão MANIFESTAR seu interesse de 
participação mediante o encaminhamento a esta Comissão, da sua Intenção de Registro de 
Preços - IRP, formalizado e aprovado pela autoridade competente, sua concordância com o 
objeto a ser licitado contendo a estimativa de consumo e especificações pertinentes do objeto, 
antes da realização do procedimento licitatório, sendo a data máxima para recebimento de tal 

intenção dia 31 de agosto de 2021. 

 
 
 

Gurupi - TO, aos 19 dias do mês de agosto de 2021. 
 

  
 

 
Telma Pereira de Sousa Milhomem 

Pregoeira da Fundação UNIRG 
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