
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2021/SENAR-MT 
Pregão Presencial n° 012/2021/SENAR-MT 

Processo nº 180036/2020 
 

 

Pelo presente instrumento, o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO, neste ato denominado como SENAR-MT, com sede da Rua Eng. Edgard 

Prado Arze, s/nº, Quadra 1, Setor A – Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT, neste ato 

representado pelo seu  Ordenador de Despesas, a partir do resultado final e a respectiva 

adjudicação/homologação constantes no processo nº 180036/2020, RESOLVE registrar os preços 

das empresas (1) I D M INFORMÁTICA LTDA - EPP (Nome de fantasia: I D M INFORMATICA – 

SOM – VIDEO) (Lotes 01,02 e 03), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 

02.091.466/0001-75, localizada na Rua Barão de Melgaço, Nº 1524, Bairro Porto, Cuiabá/MT – 

CEP 78.025-300, e-mail adriana@idm.com.br, telefone (65) 3637-4696, representado por sua 

proprietária Sra. ADRIANA PEREIRA DE ANDRADE, brasileira, solteira, portadora da Cédula de 

Identidade RG nº 13281143 SSP/MT e inscrita no CPF nº 009.990.731-33; (2) BARANJAK 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM E ILUMINAÇÃO LTDA ME (Lotes 05 e 06), pessoa jurídica 

de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 33.672.940/0001-86, localizada na Rua Castro Alves, Nº 

801, Bairro Santa Cruz, Cuiabá/MT – CEP 78.068-200 , e-mail: contato@hbsomeluz.com.br, 

telefone (65) 3052-2901 / (65) 9 9975-4059, representado por seu proprietário Sr. NICOLA 

BARANJAK, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 02611953 SESP/MT e 

inscrito no CPF nº 242.026.221-20 neste ato denominadas CONTRATADAS, conforme 

especificações e estimativas nos anexos do Edital de Pregão Presencial n° 012/2021/SENAR-MT, 

de acordo com as classificações por elas alcançadas em cada um dos respectivos lotes, 

atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de 

Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes na Resolução nº 001/CD, de 15 

de fevereiro de 2006, e em conformidade com as disposições a seguir. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto do presente instrumento o Registro de Preços para futura e eventual 

contratação de empresa especializada na prestação de serviços de LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS 

DE INFORMÁTICA, SOM E VÍDEO, ABRANGENDO APOIO LOGÍSTICO, MONTAGEM, 

DESMONTAGEM NO PERÍODO DE PERMANÊNCIA DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO DE 

TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS, atender ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 

de Mato Grosso – SENAR/MT, conforme condições, quantidades e especificações constantes 

neste Edital e seus anexos  

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a partir da sua 
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assinatura, podendo ser prorrogada, no máximo, por igual período, desde que pesquisa de 

mercado demonstre que o preço se mantém vantajoso, de acordo com o Art. 34 do Regulamento 

de Licitações e Contratos (Resolução nº 001/2006/CD) e suas alterações posteriores. 

2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o SENAR-MT não será obrigado 

a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação 

específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do Registro preferência 

de fornecimento em igualdade de condições. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. O gerenciamento deste instrumento caberá ao SENAR-MT, através da Gerência de 

Inteligência e Relacionamento com o Mercado no seu aspecto operacional e à Assessoria Jurídica 

nas questões legais. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS 

4.1 O preço ofertado pela EMPRESA da presente Ata de Registro de Preços é o especificado na 

tabela abaixo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Presencial nº 

012/2021/SENAR-MT. 

 

I D M INFORMÁTICA LTDA - EPP 

LOTE 01 

Item Descritivo Unid. Qtd. 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

01 

Notebook de configuração mínima i5: Processador de 

2.0Ghz de dois núcleos, 4Gb Memória Ram, HardDisk 500Gb, 

Placa de Rede 10/100/1000 Mbps, Placa de Rede Wireless 

b/g/n 2.4 Ghz, Windows 10 Profissional, Pacote Office 2007 

ou Superior, Leitor de CD/DVD, 02 Portas USB, Tela Led 

tamanho mínimo de 14" resolução 1366x768, atendimento 

em Cuiabá. 

Diária 15 R$ 155,99 R$ 2.339,85 

02 

Notebook de configuração mínima i5: Processador de 

2.0Ghz de dois núcleos, 4Gb Memória Ram, HardDisk 500Gb, 

Placa de Rede 10/100/1000 Mbps, Placa de Rede Wireless 

b/g/n 2.4 Ghz, Windows 10 Profissional, Pacote Office 2007 

ou Superior, Leitor de CD/DVD, 02 Portas USB, Tela Led 

tamanho mínimo de 14" resolução 1366x768, atendimento a 

distância de 0 a 200km de Cuiabá. 

Diária 5 R$ 170,00 R$ 850,00 

03 

Notebook de configuração mínima i5: Processador de 

2.0Ghz de dois núcleos, 4Gb Memória Ram, HardDisk 500Gb, 

Placa de Rede 10/100/1000 Mbps, Placa de Rede Wireless 

b/g/n 2.4 Ghz, Windows 10 Profissional, Pacote Office 2007 

Diária 3 R$ 200,00 R$ 600,00 
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ou Superior, Leitor de CD/DVD, 02 Portas USB, Tela Led 

tamanho mínimo de 14" resolução 1366x768, atendimento a 

distância de 201 a 400km de Cuiabá. 

04 

Notebook de configuração mínima i5: Processador de 

2.0Ghz de dois núcleos, 4Gb Memória Ram, HardDisk 500Gb, 

Placa de Rede 10/100/1000 Mbps, Placa de Rede Wireless 

b/g/n 2.4 Ghz, Windows 10 Profissional, Pacote Office 2007 

ou Superior, Leitor de CD/DVD, 02 Portas USB, Tela Led 

tamanho mínimo de 14" resolução 1366x768, atendimento a 

distância de 401 a 600km de Cuiabá. 

Diária 3 R$ 300,00 R$ 900,00 

05 

Notebook de configuração mínima i5: Processador de 

2.0Ghz de dois núcleos, 4Gb Memória Ram, HardDisk 500Gb, 

Placa de Rede 10/100/1000 Mbps, Placa de Rede Wireless 

b/g/n 2.4 Ghz, Windows 10 Profissional, Pacote Office 2007 

ou Superior, Leitor de CD/DVD, 02 Portas USB, Tela Led 

tamanho mínimo de 14" resolução 1366x768, atendimento a 

distância de 601 a 800km de Cuiabá. 

Diária 3 R$ 325,00 R$ 975,00 

06 

Notebook de configuração mínima i5: Processador de 

2.0Ghz de dois núcleos, 4Gb Memória Ram, HardDisk 500Gb, 

Placa de Rede 10/100/1000 Mbps, Placa de Rede Wireless 

b/g/n 2.4 Ghz, Windows 10 Profissional, Pacote Office 2007 

ou Superior, Leitor de CD/DVD, 02 Portas USB, Tela Led 

tamanho mínimo de 14" resolução 1366x768, atendimento a 

distância de 801 a 1000km de Cuiabá. 

Diária 3 R$ 348,00 R$ 1.044,00 

07 

Notebook de configuração mínima i5: Processador de 

2.0Ghz de dois núcleos, 4Gb Memória Ram, HardDisk 500Gb, 

Placa de Rede 10/100/1000 Mbps, Placa de Rede Wireless 

b/g/n 2.4 Ghz, Windows 10 Profissional, Pacote Office 2007 

ou Superior, Leitor de CD/DVD, 02 Portas USB, Tela Led 

tamanho mínimo de 14" resolução 1366x768, atendimento a 

distância de 1001 a 1200km de Cuiabá. 

Diária 3 R$ 360,00 R$ 1.080,00 

08 

Notebook de configuração mínima i5: Processador de 

2.0Ghz de dois núcleos, 4Gb Memória Ram, HardDisk 500Gb, 

Placa de Rede 10/100/1000 Mbps, Placa de Rede Wireless 

b/g/n 2.4 Ghz, Windows 10 Profissional, Pacote Office 2007 

ou Superior, Leitor de CD/DVD, 02 Portas USB, Tela Led 

tamanho mínimo de 14" resolução 1366x768, atendimento a 

distância de 1201 a 1400km de Cuiabá. 

Diária 3 R$ 372,00 R$ 1.116,00 

09 

Notebook de configuração mínima i5: Processador de 

2.0Ghz de dois núcleos, 4Gb Memória Ram, HardDisk 500Gb, 

Placa de Rede 10/100/1000 Mbps, Placa de Rede Wireless 

b/g/n 2.4 Ghz, Windows 10 Profissional, Pacote Office 2007 

ou Superior, Leitor de CD/DVD, 02 Portas USB, Tela Led 

tamanho mínimo de 14" resolução 1366x768, atendimento a 

distância de 1401 a 1600km de Cuiabá. 

Diária 3 R$ 384,00 R$ 1.152,00 
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10 

Notebook de configuração mínima i5: Processador de 

2.0Ghz de dois núcleos, 4Gb Memória Ram, HardDisk 500Gb, 

Placa de Rede 10/100/1000 Mbps, Placa de Rede Wireless 

b/g/n 2.4 Ghz, Windows 10 Profissional, Pacote Office 2007 

ou Superior, Leitor de CD/DVD, 02 Portas USB, Tela Led 

tamanho mínimo de 14" resolução 1366x768, atendimento a 

distância de 1601 a 1800km de Cuiabá. 

Diária 3 R$ 396,00 R$ 1.188,00 

11 

Painel de Led para apresentação com resolução mínima P3 

de 256 pixels x 256 pixels por metro quadrado, totalizando 

65.536 pixels por metro quadrado. Tamanho de 4m x 2m. 

Processador com entradas HDMI / VGA / SVGA / RCA – vídeo 

composto e resolução mínima Full HD e notebook 

compatível. Estrutura box truss, com montagem e 

desmontagem, fixada por trás do painel para que não fique 

aparente. Com base instalada sobre carpete e revestida em 

tecido preto. Acompanha apresentador multimídia 

wireless/apontador/passador de slides. Operador 

especialista em painel de LED para montagem, instalação, 

configuração do equipamento e acompanhamento durante 

toda a realização do evento. atendimento em Cuiabá. 

Diária 20 R$ 3.000,00 R$ 60.000,00 

12 

Painel de Led para apresentação com resolução mínima P3 

de 256 pixels x 256 pixels por metro quadrado, totalizando 

65.536 pixels por metro quadrado. Tamanho de 4m x 2m. 

Processador com entradas HDMI / VGA / SVGA / RCA – vídeo 

composto e resolução mínima Full HD e notebook 

compatível. Estrutura box truss, com montagem e 

desmontagem, fixada por trás do painel para que não fique 

aparente. Com base instalada sobre carpete e revestida em 

tecido preto. Acompanha apresentador multimídia 

wireless/apontador/passador de slides.  Operador 

especialista em painel de LED para montagem, instalação, 

configuração do equipamento e acompanhamento durante 

toda a realização do evento atendimento a distância de 0 a 

200km de Cuiabá. 

Diária 5 R$ 4.200,00 R$ 21.000,00 

13 

Painel de Led para apresentação com resolução mínima P3 

de 256 pixels x 256 pixels por metro quadrado, totalizando 

65.536 pixels por metro quadrado. Tamanho de 4m x 2m. 

Processador com entradas HDMI / VGA / SVGA / RCA – vídeo 

composto e resolução mínima Full HD e notebook 

compatível. Estrutura box truss, com montagem e 

desmontagem, fixada por trás do painel para que não fique 

aparente. Com base instalada sobre carpete e revestida em 

tecido preto. Acompanha apresentador multimídia 

wireless/apontador/passador de slides.  Operador 

especialista em painel de LED para montagem, instalação, 

configuração do equipamento e acompanhamento durante 

toda a realização do evento atendimento a distância de 201 

a 400km de Cuiabá. 

Diária 5 R$ 4.440,00 R$ 22.200,00 
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14 

Painel de Led para apresentação com resolução mínima P3 

de 256 pixels x 256 pixels por metro quadrado, totalizando 

65.536 pixels por metro quadrado. Tamanho de 4m x 2m. 

Processador com entradas HDMI / VGA / SVGA / RCA – vídeo 

composto e resolução mínima Full HD e notebook 

compatível. Estrutura box truss, com montagem e 

desmontagem, fixada por trás do painel para que não fique 

aparente. Com base instalada sobre carpete e revestida em 

tecido preto. Acompanha apresentador multimídia 

wireless/apontador/passador de slides. Operador 

especialista em painel de LED para montagem, instalação, 

configuração do equipamento e acompanhamento durante 

toda a realização do evento atendimento a distância de 401 

a 600km de Cuiabá. 

Diária 5 R$ 5.400,00 R$ 27.000,00 

15 

Painel de Led para apresentação com resolução mínima P3 

de 256 pixels x 256 pixels por metro quadrado, totalizando 

65.536 pixels por metro quadrado. Tamanho de 4m x 2m. 

Processador com entradas HDMI / VGA / SVGA / RCA – vídeo 

composto e resolução mínima Full HD e notebook e 

compatível. Estrutura box truss, com montagem e 

desmontagem, fixada por trás do painel para que não fique 

aparente. Com base instalada sobre carpete e revestida em 

tecido preto. Acompanha apresentador multimídia 

wireless/apontador/passador de slides. Operador 

especialista em painel de LED para montagem, instalação, 

configuração do equipamento e acompanhamento durante 

toda a realização do evento atendimento a distância de 601 

a 800km de Cuiabá. 

Diária 5 R$ 5.520,00 R$ 27.600,00 

16 

Painel de Led para apresentação com resolução mínima P3 

de 256 pixels x 256 pixels por metro quadrado, totalizando 

65.536 pixels por metro quadrado. Tamanho de 4m x 2m. 

Processador com entradas HDMI / VGA / SVGA / RCA – vídeo 

composto e resolução mínima Full HD e notebook 

compatível. Estrutura box truss, com montagem e 

desmontagem, fixada por trás do painel para que não fique 

aparente. Com base instalada sobre carpete e revestida em 

tecido preto. Acompanha apresentador multimídia 

wireless/apontador/passador de slides. Operador 

especialista em painel de LED para montagem, instalação, 

configuração do equipamento e acompanhamento durante 

toda a realização do evento atendimento a distância de 801 

a 1000km de Cuiabá. 

Diária 5 R$ 5.640,00 R$ 28.200,00 

17 

Painel de Led para apresentação com resolução mínima P3 

de 256 pixels x 256 pixels por metro quadrado, totalizando 

65.536 pixels por metro quadrado. Tamanho de 4m x 2m. 

Processador com entradas HDMI / VGA / SVGA / RCA – vídeo 

composto e resolução mínima Full HD e notebook 

compatível. Estrutura box truss, com montagem e 

Diária 5 R$ 5.760,00 R$ 28.800,00 
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desmontagem, fixada por trás do painel para que não fique 

aparente. Com base instalada sobre carpete e revestida em 

tecido preto. Acompanha apresentador multimídia 

wireless/apontador/passador de slides. Operador 

especialista em painel de LED para montagem, instalação, 

configuração do equipamento e acompanhamento durante 

toda a realização do evento atendimento a distância de 

1001 a 1200km de Cuiabá. 

18 

Painel de Led para apresentação com resolução mínima P3 

de 256 pixels x 256 pixels por metro quadrado, totalizando 

65.536 pixels por metro quadrado. Tamanho de 4m x 2m. 

Processador com entradas HDMI / VGA / SVGA / RCA – vídeo 

composto e resolução mínima Full HD e notebook 

compatível. Estrutura box truss, com montagem e 

desmontagem, fixada por trás do painel para que não fique 

aparente. Com base instalada sobre carpete e revestida em 

tecido preto. Acompanha apresentador multimídia 

wireless/apontador/passador de slides. Operador 

especialista em painel de LED para montagem, instalação, 

configuração do equipamento e acompanhamento durante 

toda a realização do evento atendimento a distância de 

1201 a 1400km de Cuiabá. 

Diária 5 R$ 5.880,00 R$ 29.400,00 

19 

Painel de Led para apresentação com resolução mínima P3 

de 256 pixels x 256 pixels por metro quadrado, totalizando 

65.536 pixels por metro quadrado. Tamanho de 4m x 2m. 

Processador com entradas HDMI / VGA / SVGA / RCA – vídeo 

composto e resolução mínima Full HD e notebook 

compatível. Estrutura box truss, com montagem e 

desmontagem, fixada por trás do painel para que não fique 

aparente. Com base instalada sobre carpete e revestida em 

tecido preto. Acompanha apresentador multimídia 

wireless/apontador/passador de slides. Operador 

especialista em painel de LED para montagem, instalação, 

configuração do equipamento e acompanhamento durante 

toda a realização do evento atendimento a distância de 

1401 a 1600km de Cuiabá. 

Diária 5 R$ 6.000,00 R$ 30.000,00 

20 

Painel de Led para apresentação com resolução mínima P3 

de 256 pixels x 256 pixels por metro quadrado, totalizando 

65.536 pixels por metro quadrado. Tamanho de 4m x 2m 

com resolução mínima. Processador com entradas HDMI / 

VGA / SVGA / RCA – vídeo composto e resolução mínima 

Full HD e notebook compatível. Estrutura box truss, com 

montagem e desmontagem, fixada por trás do painel para 

que não fique aparente. Com base instalada sobre carpete e 

revestida em tecido preto. Acompanha apresentador 

multimídia wireless/apontador/passador de slides. 

Operador especialista em painel de LED para montagem, 

instalação, configuração do equipamento e 

Diária 5 R$ 6.120,00 R$ 30.600,00 
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acompanhamento durante toda a realização do evento 

atendimento a distância de 1601 a 1800km de Cuiabá. 

TOTAL LOTE 01 R$ 316.044,85 

 

I D M INFORMÁTICA LTDA - EPP 

LOTE 02 

Item Descritivo Unid. Qtd. 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

01 

Impressora Jato de Tinta Colorida com resolução mínima 

de 480 x 1200 DPI, velocidade mínima de 5 PPM (página por 

minuto), com instalação e configuração do equipamento, 

cartuchos, acessórios e reposição inclusos, atendimento em 

Cuiabá. 

Diária 10 R$ 230,00 R$ 2.300,00 

02 

Impressora Jato de Tinta Colorida com resolução mínima 

de 480 x 1200 DPI, velocidade mínima de 5 PPM (página por 

minuto), com instalação e configuração do equipamento, 

cartuchos, acessórios e reposição inclusos, atendimento a 

distância de 0 a 200km de Cuiabá. 

Diária 2 R$ 350,00 R$ 700,00 

03 

Impressora Jato de Tinta Colorida com resolução mínima 

de 480 x 1200 DPI, velocidade mínima de 5 PPM (página por 

minuto), com instalação e configuração do equipamento, 

cartuchos, acessórios e reposição inclusos, atendimento a 

distância de 201 a 400km de Cuiabá. 

Diária 2 R$ 400,00 R$ 800,00 

04 

Impressora Jato de Tinta Colorida com resolução mínima 

de 480 x 1200 DPI, velocidade mínima de 5 PPM (página por 

minuto), com instalação e configuração do equipamento, 

cartuchos, acessórios e reposição inclusos, atendimento a 

distância de 401 a 600km de Cuiabá. 

Diária 2 R$ 450,00 R$ 900,00 

05 

Impressora Jato de Tinta Colorida com resolução mínima 

de 480 x 1200 DPI, velocidade mínima de 5 PPM (página por 

minuto), com instalação e configuração do equipamento, 

cartuchos, acessórios e reposição inclusos, atendimento a 

distância de 601 a 800km de Cuiabá. 

Diária 2 R$ 350,00 R$ 700,00 

06 

Impressora Jato de Tinta Colorida com resolução mínima 

de 480 x 1200 DPI, velocidade mínima de 5 PPM (página por 

minuto), com instalação e configuração do equipamento, 

cartuchos, acessórios e reposição inclusos, atendimento a 

distância de 801 a 1000km de Cuiabá. 

Diária 2 R$ 391,67 R$ 783,34 

07 

Impressora Jato de Tinta Colorida com resolução mínima 

de 480 x 1200 DPI, velocidade mínima de 5 PPM (página por 

minuto), com instalação, cartuchos, acessórios e reposição 

inclusos e configuração do equipamento, atendimento a 

distância de 1001 a 1200km de Cuiabá. 

Diária 2 R$ 433,33 R$ 866,66 
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08 

Impressora Jato de Tinta Colorida com resolução mínima 

de 480 x 1200 DPI, velocidade mínima de 5 PPM (página por 

minuto), com instalação e configuração do equipamento, 

cartuchos, acessórios e reposição inclusos, atendimento a 

distância de 1201 a 1400km de Cuiabá. 

Diária 2 R$ 466,67 R$ 933,34 

09 

Impressora Jato de Tinta Colorida com resolução mínima 

de 480 x 1200 DPI, velocidade mínima de 5 PPM (página por 

minuto), com instalação e configuração do equipamento, 

cartuchos, acessórios e reposição inclusos, atendimento a 

distância de 1401 a 1600km de Cuiabá. 

Diária 2 R$ 516,67 R$ 1.033,34 

10 

Impressora Jato de Tinta Colorida com resolução mínima 

de 480 x 1200 DPI, velocidade mínima de 5 PPM (página por 

minuto), com instalação e configuração do equipamento, 

cartuchos, acessórios e reposição inclusos, atendimento a 

distância de 1601 a 1800km de Cuiabá. 

Diária 2 R$ 540,00 R$ 1.080,00 

11 

Impressora Térmica para Credenciamento, com Tonner 

incluso instalação e configuração do equipamento, 

acessórios e reposição, atendimento em Cuiabá. 

Diária 20 R$ 240,00 R$ 4.800,00 

12 

Impressora Térmica para Credenciamento, com Tonner 

incluso instalação e configuração do equipamento, 

acessórios e reposição, atendimento a distância de 0 a 

200km de Cuiabá. 

Diária 3 R$ 300,00 R$ 900,00 

13 

Impressora Térmica para Credenciamento, com Tonner 

incluso instalação do equipamento, acessórios e reposição, 

atendimento a distância de 201 a 400km de Cuiabá. 

Diária 3 R$ 320,00 R$ 960,00 

14 

Impressora Térmica para Credenciamento, com Tonner 

incluso instalação e configuração do equipamento, 

acessórios e reposição, atendimento a distância de 401 a 

600km de Cuiabá. 

Diária 3 R$ 358,33 R$ 1.074,99 

15 

Impressora Térmica para Credenciamento, com Tonner 

incluso instalação e configuração do equipamento, 

acessórios e reposição, atendimento a distância de 601 a 

800km de Cuiabá. 

Diária 3 R$ 400,00 R$ 1.200,00 

16 

Impressora Térmica para Credenciamento, com Tonner 

incluso instalação e configuração do equipamento, 

acessórios e reposição, atendimento a distância de 801 a 

1000km de Cuiabá. 

Diária 3 R$ 441,67 R$ 1.325,01 

17 

Impressora Térmica para Credenciamento, com Tonner 

incluso instalação e configuração do equipamento, 

acessórios e reposição, atendimento a distância de 1001 a 

1200km de Cuiabá. 

Diária 3 R$ 480,00 R$ 1.440,00 

18 

Impressora Térmica para Credenciamento, com Tonner 

incluso instalação e configuração do equipamento, 

acessórios e reposição, atendimento a distância de 1201 a 

1400km de Cuiabá. 

Diária 3 R$ 480,00 R$ 1.440,00 
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19 

Impressora Térmica para Credenciamento, com Tonner 

incluso instalação e configuração do equipamento, 

acessórios e reposição, atendimento a distância de 1401 a 

1600km de Cuiabá. 

Diária 3 R$ 480,00 R$ 1.440,00 

20 

Impressora Térmica para Credenciamento, com Tonner 

incluso instalação e configuração do equipamento, 

acessórios e reposição, atendimento a distância de 1601 a 

1800km de Cuiabá. 

Diária 3 R$ 480,00 R$ 1.440,00 

TOTAL LOTE 02 R$ 26.116,68 

 

I D M INFORMÁTICA LTDA - EPP 

LOTE 03 

Item Descritivo Unid. Qtd. 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

01 

Sistema de sonorização profissional com 01 caixa de som 

1000 watts ativa, bivolt automática 110 a 240V, 08 scanners, 

mesa de som de 08 canais com equalizador/amplificador, 

com 01 microfone com fio para mesa diretora, pedestal de 

mesa/púlpito, 02 microfones bastão sem fio e notebook 

compatível. Incluso todos os complementos, acessórios, 

cabos e periféricos necessários para rodar áudio e vídeo. 

Operador de sonorização para instalação, configuração do 

equipamento e acompanhamento durante toda a realização 

do evento, atendimento em Cuiabá. 

Diária 30 R$ 667,50 R$ 20.025,00 

02 

Sistema de sonorização profissional com 01 caixa de som 

1000 watts ativa, bivolt automática 110 a 240V, 08 scanners, 

mesa de som de 08 canais com equalizador/amplificador, 

com 01 microfone com fio para mesa diretora, pedestal de 

mesa/púlpito, 02 microfones bastão sem fio e notebook 

compatível. Incluso todos os complementos, acessórios, 

cabos e periféricos necessários para rodar áudio e vídeo. 

Operador de sonorização para instalação, configuração do 

equipamento e acompanhamento durante toda a realização 

do evento, atendimento a distância de 0 a 200km de 

Cuiabá. 

Diária 10 R$ 730,00 R$ 7.300,00 

03 

Sistema de sonorização profissional com 01 caixa de som 

1000 watts ativa, bivolt automática 110 a 240V, 08 scanners, 

mesa de som de 08 canais com equalizador/amplificador, 

com 01 microfone com fio para mesa diretora, pedestal de 

mesa/púlpito, 02 microfones bastão sem fio e notebook 

compatível. Incluso todos os complementos, acessórios, 

cabos e periféricos necessários para rodar áudio e vídeo. 

Operador de sonorização para instalação, configuração do 

equipamento e acompanhamento durante toda a realização 

Diária 10 R$ 900,00 R$ 9.000,00 
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do evento, atendimento a distância de 201 a 400km de 

Cuiabá. 

04 

Sistema de sonorização profissional com 01 caixa de som 

1000 watts ativa, bivolt automática 110 a 240V, 08 scanners, 

mesa de som de 08 canais com equalizador/amplificador, 

com 01 microfone com fio para mesa diretora, pedestal de 

mesa/púlpito, 02 microfones bastão sem fio e notebook 

compatível. Incluso todos os complementos, acessórios, 

cabos e periféricos necessários para rodar áudio e vídeo. 

Operador de sonorização para instalação, configuração do 

equipamento e acompanhamento durante toda a realização 

do evento, atendimento a distância de 401 a 600km de 

Cuiabá. 

Diária 10 R$ 1.116,67 R$ 11.166,70 

05 

Sistema de sonorização profissional com 01 caixa de som 

1000 watts ativa, bivolt automática 110 a 240V, 08 scanners, 

mesa de som de 08 canais com equalizador/amplificador, 

com 01 microfone com fio para mesa diretora, pedestal de 

mesa/púlpito, 02 microfones bastão sem fio e notebook 

compatível. Incluso todos os complementos, acessórios, 

cabos e periféricos necessários para rodar áudio e vídeo. 

Operador de sonorização para instalação, configuração do 

equipamento e acompanhamento durante toda a realização 

do evento, atendimento a distância de 601 a 800km de 

Cuiabá. 

Diária 10 R$ 1.269,29 R$ 12.692,90 

06 

Sistema de sonorização profissional com 01 caixa de som 

1000 watts ativa, bivolt automática 110 a 240V, 08 scanners, 

mesa de som de 08 canais com equalizador/amplificador, 

com 01 microfone com fio para mesa diretora, pedestal de 

mesa/púlpito, 02 microfones bastão sem fio e notebook 

compatível. Incluso todos os complementos, acessórios, 

cabos e periféricos necessários. Operador de sonorização 

para instalação, configuração do equipamento e 

acompanhamento durante toda a realização do evento, 

atendimento a distância de 801 a 1000km de Cuiabá. 

Diária 10 R$ 1.320,00 R$ 13.200,00 

07 

Sistema de sonorização profissional com 01 caixa de som 

1000 watts ativa, bivolt automática 110 a 240V, 08 scanners, 

mesa de som de 08 canais com equalizador/amplificador, 

com 01 microfone com fio para mesa diretora, pedestal de 

mesa/púlpito, 02 microfones bastão sem fio e notebook 

compatível. Incluso todos os complementos, acessórios, 

cabos e periféricos necessários para rodar áudio e vídeo. 

Operador de sonorização para instalação, configuração do 

equipamento e acompanhamento durante toda a realização 

do evento, atendimento a distância de 1001 a 1200km de 

Cuiabá. 

Diária 10 R$ 1.320,00 R$ 13.200,00 

08 

Sistema de sonorização profissional com 01 caixa de som 

1000 watts ativa, bivolt automática 110 a 240V, 08 scanners, 

mesa de som de 08 canais com equalizador/amplificador, 

Diária 10 R$ 1.320,00 R$ 13.200,00 
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com 01 microfone com fio para mesa diretora, pedestal de 

mesa/púlpito, 02 microfones bastão sem fio e notebook 

compatível. Incluso todos os complementos, acessórios, 

cabos e periféricos necessários para rodar áudio e vídeo. 

Operador de sonorização para instalação, configuração do 

equipamento e acompanhamento durante toda a realização 

do evento, atendimento a distância de 1201 a 1400km de 

Cuiabá. 

09 

Sistema de sonorização profissional com 01 caixa de som 

1000 watts ativa, bivolt automática 110 a 240V, 08 scanners, 

mesa de som de 08 canais com equalizador/amplificador, 

com 01 microfone com fio para mesa diretora, pedestal de 

mesa/púlpito, 02 microfones bastão sem fio e notebook 

compatível. Incluso todos os complementos, acessórios, 

cabos e periféricos necessários para rodar áudio e vídeo. 

Operador de sonorização para instalação, configuração do 

equipamento e acompanhamento durante toda a realização 

do evento, atendimento a distância de 1401 a 1600km de 

Cuiabá. 

Diária 10 R$ 1.320,00 R$ 13.200,00 

10 

Sistema de sonorização profissional com 01 caixa de som 

1000 watts ativa, bivolt automática 110 a 240V, 08 scanners, 

mesa de som de 08 canais com equalizador/amplificador, 

com 01 microfone com fio para mesa diretora, pedestal de 

mesa/púlpito, 02 microfones bastão sem fio e notebook 

compatível. Incluso todos os complementos, acessórios, 

cabos e periféricos necessários para rodar áudio e vídeo. 

Operador de sonorização para instalação, configuração do 

equipamento e acompanhamento durante toda a realização 

do evento, atendimento a distância de 1601 a 1800km de 

Cuiabá. 

Diária 10 R$ 1.550,00 R$ 15.500,00 

11 

Sistema de sonorização profissional com 02 caixas de som 

1000 watts ativa, bivolts automáticas 110 a 240V, 08 

scanners, mesa de som de 12 canais com 

equalizador/amplificador, com 01 microfone com fio para 

mesa diretora, pedestal de mesa/púlpito, 03 microfones 

bastão sem fio e notebook compatível. Incluso todos os 

complementos, acessórios, cabos e periféricos necessários 

para rodar áudio e vídeo. Operador de sonorização para 

instalação, configuração do equipamento e 

acompanhamento durante toda a realização do evento, 

atendimento em Cuiabá. 

Diária 20 R$ 775,00 R$ 15.500,00 

12 

Sistema de sonorização profissional com 02 caixas de som 

1000 watts ativa, bivolts automáticas 110 a 240V, 08 

scanners, mesa de som de 12 canais com 

equalizador/amplificador, com 01 microfone com fio para 

mesa diretora, pedestal de mesa/púlpito, 03 microfones 

bastão sem fio e notebook compatível.  Incluso todos os 

complementos, acessórios, cabos e periféricos necessários 

Diária 10 R$ 943,33 R$ 9.433,30 



 | 

P
ág

in
a1

2
 

para rodar áudio e vídeo. Operador de sonorização para 

instalação, configuração do equipamento e 

acompanhamento durante toda a realização do evento, 

atendimento a distância de 0 a 200km de Cuiabá. 

13 

Sistema de sonorização profissional com 02 caixas de som 

1000 watts ativa, bivolts automáticas 110 a 240V, 08 

scanners, mesa de som de 12 canais com 

equalizador/amplificador, com 01 microfone com fio para 

mesa diretora, pedestal de mesa/púlpito, 03 microfones 

bastão sem fio e notebook compatível. Incluso todos os 

complementos, acessórios, cabos e periféricos necessários 

para rodar áudio e vídeo. Operador de sonorização para 

instalação, configuração do equipamento e 

acompanhamento durante toda a realização do evento, 

atendimento a distância de 201 a 400km de Cuiabá. 

Diária 10 R$ 1.100,00 R$ 11.000,00 

14 

Sistema de sonorização profissional com 02 caixas de som 

1000 watts ativa, bivolts automáticas 110 a 240V, 08 

scanners, mesa de som de 12 canais com 

equalizador/amplificador, com 01 microfone com fio para 

mesa diretora, pedestal de mesa/púlpito, 03 microfones 

bastão sem fio e notebook compatível.  Incluso todos os 

complementos, acessórios, cabos e periféricos necessários 

para rodar áudio e vídeo. Operador de sonorização para 

instalação, configuração do equipamento e 

acompanhamento durante toda a realização do evento, 

atendimento a distância de 401 a 600km de Cuiabá. 

Diária 10 R$ 1.290,00 R$ 12.900,00 

15 

Sistema de sonorização profissional com 02 caixas de som 

1000 watts ativa, bivolts automáticas 110 a 240V, 08 

scanners, mesa de som de 12 canais com 

equalizador/amplificador, com 01 microfone com fio para 

mesa diretora, pedestal de mesa/púlpito, 03 microfones 

bastão sem fio e notebook compatível.  Incluso todos os 

complementos, acessórios, cabos e periféricos necessários 

para rodar áudio e vídeo. Operador de sonorização para 

instalação, configuração do equipamento e 

acompanhamento durante toda a realização do evento, 

atendimento a distância de 601 a 800km de Cuiabá. 

Diária 10 R$ 1.570,00 R$ 15.700,00 

16 

Sistema de sonorização profissional com 02 caixas de som 

1000 watts ativa, bivolts automáticas 110 a 240V, 08 

scanners, mesa de som de 12 canais com 

equalizador/amplificador, com 01 microfone com fio para 

mesa diretora, pedestal de mesa/púlpito, 03 microfones 

bastão sem fio e notebook compatível. Incluso todos os 

complementos, acessórios, cabos e periféricos necessários 

para rodar áudio e vídeo. Operador de sonorização para 

instalação, configuração do equipamento e 

acompanhamento durante toda a realização do evento, 

atendimento a distância de 801 a 1000km de Cuiabá. 

Diária 10 R$ 1.536,67 R$ 15.366,70 
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17 

Sistema de sonorização profissional com 02 caixas de som 

1000 watts ativa, bivolts automáticas 110 a 240V, 08 

scanners, mesa de som de 12 canais com 

equalizador/amplificador, com 01 microfone com fio para 

mesa diretora, pedestal de mesa/púlpito, 03 microfones 

bastão sem fio e notebook compatível. Incluso todos os 

complementos, acessórios, cabos e periféricos necessários 

para rodar áudio e vídeo.  Operador de sonorização para 

instalação, configuração do equipamento e 

acompanhamento durante toda a realização do evento, 

atendimento a distância de 1001 a 1200km de Cuiabá. 

Diária 10 R$ 1.610,00 R$ 16.100,00 

18 

Sistema de sonorização profissional com 02 caixas de som 

1000 watts ativa, bivolts automáticas 110 a 240V, 08 

scanners, mesa de som de 12 canais com 

equalizador/amplificador, com 01 microfone com fio para 

mesa diretora, pedestal de mesa/púlpito, 03 microfones 

bastão sem fio e notebook compatível.  Incluso todos os 

complementos, acessórios, cabos e periféricos necessários 

para rodar áudio e vídeo. Operador de sonorização para 

instalação, configuração do equipamento e 

acompanhamento durante toda a realização do evento, 

atendimento a distância de 1201 a 1400km de Cuiabá. 

Diária 10 R$ 1.683,33 R$ 16.833,30 

19 

Sistema de sonorização profissional com 02 caixas de som 

1000 watts ativa, bivolts automáticas 110 a 240V, 08 

scanners, mesa de som de 12 canais com 

equalizador/amplificador, com 01 microfone com fio para 

mesa diretora, pedestal de mesa/púlpito, 03 microfones 

bastão sem fio e notebook compatível.  Incluso todos os 

complementos, acessórios, cabos e periféricos necessários 

para rodar áudio e vídeo. Operador de sonorização para 

instalação, configuração do equipamento e 

acompanhamento durante toda a realização do evento, 

atendimento a distância de 1401 a 1600km de Cuiabá. 

Diária 10 R$ 1.700,00 R$ 17.000,00 

20 

Sistema de sonorização profissional com 02 caixas de som 

1000 watts ativa, bivolts automáticas 110 a 240V, 08 

scanners, mesa de som de 12 canais com 

equalizador/amplificador, com 01 microfone com fio para 

mesa diretora, pedestal de mesa/púlpito, 03 microfones 

bastão sem fio e notebook compatível. Incluso todos os 

complementos, acessórios, cabos e periféricos necessários 

para rodar áudio e vídeo. Operador de sonorização para 

instalação, configuração do equipamento e 

acompanhamento durante toda a realização do evento, 

atendimento a distância de 1601 a 1800km de Cuiabá. 

Diária 10 R$ 1.750,00 R$ 17.500,00 

21 

Sistema de sonorização profissional com 04 caixas de som 

1000 watts ativa, bivolts automáticas 110 a 240V, 08 

scanners, mesa de som de 16 canais com 

equalizador/amplificador, com 01 microfone com fio para 

Diária 20 R$ 960,00 R$ 19.200,00 
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mesa diretora, pedestal de mesa/púlpito, 03 microfones 

bastão sem fio e notebook compatível.  Incluso todos os 

complementos, acessórios, cabos e periféricos necessários 

para rodar áudio e vídeo. Operador de sonorização para 

instalação, configuração do equipamento e 

acompanhamento durante toda a realização do evento, 

atendimento em Cuiabá. 

22 

Sistema de sonorização profissional com 04 caixas de som 

1000 watts ativa, bivolts automáticas 110 a 240V, 08 

scanners, mesa de som de 16 canais com 

equalizador/amplificador, com 01 microfone com fio para 

mesa diretora, pedestal de mesa/púlpito, 03 microfones 

bastão sem fio e notebook compatível. Incluso todos os 

complementos, acessórios, cabos e periféricos necessários 

para rodar áudio e vídeo. Operador de sonorização para 

instalação, configuração do equipamento e 

acompanhamento durante toda a realização do evento, 

atendimento a distância de 0 a 200km de Cuiabá. 

Diária 10 R$ 1.250,00 R$ 12.500,00 

23 

Sistema de sonorização profissional com 04 caixas de som 

1000 ativa, watts bivolts automáticas 110 a 240V, 08 

scanners, mesa de som de 16 canais com 

equalizador/amplificador, com 01 microfone com fio para 

mesa diretora, pedestal de mesa/púlpito, 03 microfones 

bastão sem fio e notebook compatível.  Incluso todos os 

complementos, acessórios, cabos e periféricos necessários 

para rodar áudio e vídeo. Operador de sonorização para 

instalação, configuração do equipamento e 

acompanhamento durante toda a realização do evento, 

atendimento a distância de 201 a 400km de Cuiabá. 

Diária 10 R$ 1.500,00 R$ 15.000,00 

24 

Sistema de sonorização profissional com 04 caixas de som 

1000 watts ativa, bivolts automáticas 110 a 240V, 08 

scanners, mesa de som de 16 canais com 

equalizador/amplificador, com 01 microfone com fio para 

mesa diretora, pedestal de mesa/púlpito, 03 microfones 

bastão sem fio e notebook compatível.  Incluso todos os 

complementos, acessórios, cabos e periféricos necessários 

para rodar áudio e vídeo. Operador de sonorização para 

instalação, configuração do equipamento e 

acompanhamento durante toda a realização do evento, 

atendimento a distância de 401 a 600km de Cuiabá. 

Diária 10 R$ 1.783,33 R$ 17.833,30 

25 

Sistema de sonorização profissional com 04 caixas de som 

1000 watts ativa, bivolts automáticas 110 a 240V, 08 

scanners, mesa de som de 16 canais com 

equalizador/amplificador, com 01 microfone com fio para 

mesa diretora, pedestal de mesa/púlpito, 03 microfones 

bastão sem fio e notebook compatível.  Incluso todos os 

complementos, acessórios, cabos e periféricos necessários 

para rodar áudio e vídeo. Operador de sonorização para 

Diária 10 R$ 2.018,75 R$ 20.187,50 
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instalação, configuração do equipamento e 

acompanhamento durante toda a realização do evento, 

atendimento a distância de 601 a 800km de Cuiabá. 

26 

Sistema de sonorização profissional com 04 caixas de som 

1000 watts ativa, bivolts automáticas 110 a 240V, 08 

scanners, mesa de som de 16 canais com 

equalizador/amplificador, com 01 microfone com fio para 

mesa diretora, pedestal de mesa/púlpito, 03 microfones 

bastão sem fio e notebook compatível.  Incluso todos os 

complementos, acessórios, cabos e periféricos necessários 

para rodar áudio e vídeo. Operador de sonorização para 

instalação, configuração do equipamento e 

acompanhamento durante toda a realização do evento, 

atendimento a distância de 801 a 1000km de Cuiabá. 

Diária 10 R$ 2.100,00 R$ 21.000,00 

27 

Sistema de sonorização profissional com 04 caixas de som 

1000 watts ativa, bivolts automáticas 110 a 240V, 08 

scanners, mesa de som de 16 canais com 

equalizador/amplificador, com 01 microfone com fio para 

mesa diretora, pedestal de mesa/púlpito, 03 microfones 

bastão sem fio e notebook compatível.  Incluso todos os 

complementos, acessórios, cabos e periféricos necessários 

para rodar áudio e vídeo. Operador de sonorização para 

instalação, configuração do equipamento e 

acompanhamento durante toda a realização do evento, 

atendimento a distância de 1001 a 1200km de Cuiabá. 

Diária 10 R$ 2.280,00 R$ 22.800,00 

28 

Sistema de sonorização profissional com 04 caixas de som 

1000 watts ativa, bivolts automáticas 110 a 240V, 08 

scanners, mesa de som de 16 canais com 

equalizador/amplificador, com 01 microfone com fio para 

mesa diretora, pedestal de mesa/púlpito, 03 microfones 

bastão sem fio e notebook compatível.  Incluso todos os 

complementos, acessórios, cabos e periféricos necessários 

para rodar áudio e vídeo. Operador de sonorização para 

instalação, configuração do equipamento e 

acompanhamento durante toda a realização do evento, 

atendimento a distância de 1201 a 1400km de Cuiabá. 

Diária 10 R$ 2.280,00 R$ 22.800,00 

29 

Sistema de sonorização profissional com 04 caixas de som 

1000 watts ativa, bivolts automáticas 110 a 240V, 08 

scanners, mesa de som de 16 canais com 

equalizador/amplificador, com 01 microfone com fio para 

mesa diretora, pedestal de mesa/púlpito, 03 microfones 

bastão sem fio e notebook compatível. Incluso todos os 

complementos, acessórios, cabos e periféricos necessários 

para rodar áudio e vídeo. Operador de sonorização para 

instalação, configuração do equipamento e 

acompanhamento durante toda a realização do evento, 

atendimento a distância de 1401 a 1600km de Cuiabá. 

Diária 10 R$ 2.280,00 R$ 22.800,00 
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30 

Sistema de sonorização profissional com 04 caixas de som 

1000 watts ativa, bivolts automáticas 110 a 240V, 08 

scanners, mesa de som de 16 canais com 

equalizador/amplificador, com 01 microfone com fio para 

mesa diretora, pedestal de mesa/púlpito, 03 microfones 

bastão sem fio e notebook compatível. Incluso todos os 

complementos, acessórios, cabos e periféricos necessários 

para rodar áudio e vídeo. Operador de sonorização para 

instalação, configuração do equipamento e 

acompanhamento durante toda a realização do evento, 

atendimento a distância de 1601 a 1800km de Cuiabá. 

Diária 10 R$ 2.280,00 R$ 22.800,00 

31 

Sistema de Projeção, incluso Projetor Multimídia de 3.600 

Lumens com resolução mínima FULL HD, com cabeamento 

HDMI e Notebook compatível. O Telão poderá ser Full 

Screen de 120" (2,40 x 1,80m) ou de 150” (3,00 x 2,25m) ou 

Wide Screen de 120” (2,65 x 1,5m) ou de 150” (3,32 x 1,86m), 

o que melhor se encaixar no evento. Inclusos tripé regulável 

e apontador/passador de slides. Operador de projeção para 

montagem, instalação, configuração dos equipamentos e 

acompanhamento durante toda a realização do evento, 

atendimento em Cuiabá. 

Diária 20 R$ 580,00 R$ 11.600,00 

32 

Sistema de Projeção, incluso Projetor Multimídia de 3.600 

Lumens com resolução mínima FULL HD, com cabeamento 

HDMI e Notebook compatível. O Telão poderá ser Full 

Screen de 120" (2,40 x 1,80m) ou de 150” (3,00 x 2,25m) ou 

Wide Screen de 120” (2,65 x 1,5m) ou de 150” (3,32 x 1,86m), 

o que melhor se encaixar no evento. Inclusos tripé regulável 

e apontador/passador de slides. Operador de projeção para 

montagem, instalação, configuração dos equipamentos e 

acompanhamento durante toda a realização do evento, 

atendimento a distância de 0 a 200km de Cuiabá. 

Diária 5 R$ 748,00 R$ 3.740,00 

33 

Sistema de Projeção, incluso Projetor Multimídia de 3.600 

Lumens com resolução mínima FULL HD, com cabeamento 

HDMI e Notebook compatível. O Telão poderá ser Full 

Screen de 120" (2,40 x 1,80m) ou de 150” (3,00 x 2,25m) ou 

Wide Screen de 120” (2,65 x 1,5m) ou de 150” (3,32 x 1,86m), 

o que melhor se encaixar no evento. Inclusos tripé regulável 

e apontador/passador de slides. Operador de projeção para 

montagem, instalação, configuração dos equipamentos e 

acompanhamento durante toda a realização do evento, 

atendimento a distância de 201 a 400km de Cuiabá. 

Diária 5 R$ 850,00 R$ 4.250,00 

34 

Sistema de Projeção, incluso Projetor Multimídia de 3.600 

Lumens com resolução mínima FULL HD, com cabeamento 

HDMI e Notebook compatível. O Telão poderá ser Full 

Screen de 120" (2,40 x 1,80m) ou de 150” (3,00 x 2,25m) ou 

Wide Screen de 120” (2,65 x 1,5m) ou de 150” (3,32 x 1,86m), 

o que melhor se encaixar no evento. Inclusos tripé regulável 

e apontador/passador de slides. Operador de projeção para 

Diária 5 R$ 1.050,00 R$ 5.250,00 
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montagem, instalação, configuração dos equipamentos e 

acompanhamento durante toda a realização do evento, 

atendimento a distância de 401 a 600km de Cuiabá. 

35 

Sistema de Projeção, incluso Projetor Multimídia de 3.600 

Lumens com resolução mínima FULL HD, com cabeamento 

HDMI e Notebook compatível. O Telão poderá ser Full 

Screen de 120" (2,40 x 1,80m) ou de 150” (3,00 x 2,25m) ou 

Wide Screen de 120” (2,65 x 1,5m) ou de 150” (3,32 x 1,86m), 

o que melhor se encaixar no evento. Inclusos tripé regulável 

e apontador/passador de slides. Operador de projeção para 

montagem, instalação, configuração dos equipamentos e 

acompanhamento durante toda a realização do evento, 

atendimento a distância de 601 a 800km de Cuiabá. 

Diária 5 R$ 1.315,00 R$ 6.575,00 

36 

Sistema de Projeção, incluso Projetor Multimídia de 3.600 

Lumens com resolução mínima FULL HD, com cabeamento 

HDMI e Notebook compatível. O Telão poderá ser Full 

Screen de 120" (2,40 x 1,80m) ou de 150” (3,00 x 2,25m) ou 

Wide Screen de 120” (2,65 x 1,5m) ou de 150” (3,32 x 1,86m), 

o que melhor se encaixar no evento. Inclusos tripé regulável 

e apontador/passador de slides. Operador de projeção para 

montagem, instalação, configuração dos equipamentos e 

acompanhamento durante toda a realização do evento, 

atendimento a distância de 801 a 1000km de Cuiabá. 

Diária 5 R$ 1.325,00 R$ 6.625,00 

37 

Sistema de Projeção, incluso Projetor Multimídia de 3.600 

Lumens com resolução mínima FULL HD, com cabeamento 

HDMI e Notebook compatível. O Telão poderá ser Full 

Screen de 120" (2,40 x 1,80m) ou de 150” (3,00 x 2,25m) ou 

Wide Screen de 120” (2,65 x 1,5m) ou de 150” (3,32 x 1,86m), 

o que melhor se encaixar no evento. Inclusos tripé regulável 

e apontador/passador de slides. Operador de projeção para 

montagem, instalação, configuração dos equipamentos e 

acompanhamento durante toda a realização do evento, 

atendimento a distância de 1201 a 1400km de Cuiabá. 

Diária 5 R$ 1.425,00 R$ 7.125,00 

38 

Sistema de Projeção, incluso Projetor Multimídia de 3.600 

Lumens com resolução mínima FULL HD, com cabeamento 

HDMI e Notebook compatível. O Telão poderá ser Full 

Screen de 120" (2,40 x 1,80m) ou de 150” (3,00 x 2,25m) ou 

Wide Screen de 120” (2,65 x 1,5m) ou de 150” (3,32 x 1,86m), 

o que melhor se encaixar no evento. Inclusos tripé regulável 

e apontador/passador de slides. Operador de projeção para 

montagem, instalação, configuração dos equipamentos e 

acompanhamento durante toda a realização do evento, 

atendimento a distância de 1401 a 1600km de Cuiabá. 

Diária 5 R$ 1.500,00 R$ 7.500,00 

39 

Sistema de Projeção, incluso Projetor Multimídia de 3.600 

Lumens com resolução mínima FULL HD, com cabeamento 

HDMI e Notebook compatível. O Telão poderá ser Full 

Screen de 120" (2,40 x 1,80m) ou de 150” (3,00 x 2,25m) ou 

Wide Screen de 120” (2,65 x 1,5m) ou de 150” (3,32 x 1,86m), 

Diária 5 R$ 1.550,00 R$ 7.750,00 
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o que melhor se encaixar no evento. Inclusos tripé regulável 

e apontador/passador de slides. Operador de projeção para 

montagem, instalação, configuração dos equipamentos e 

acompanhamento durante toda a realização do evento, 

atendimento a distância de 1601 a 1800km de Cuiabá. 

40 

Sistema de Projeção, incluso Projetor Multimídia de 5.000 

Lumens com resolução mínima FULL HD, com cabeamento 

HDMI e Notebook compatível. O Telão poderá ser Full 

Screen de 180" (3,65 x 2,74m), de 200” (4,00 x 3,00m) ou de 

230” (4,67 x 3,50m) ou Wilde Screen de 180” (3,98 x 2,24m), 

de 200” (4,42 x 2,49m) ou de 230” (5,10 x 2,86m), o que 

melhor se encaixar no evento. Inclusos tripé regulável e 

apontador/passador de slides. Operador de projeção para 

montagem, instalação, configuração dos equipamentos e 

acompanhamento durante toda a realização do evento, 

atendimento em Cuiabá. 

Diária 20 R$ 950,00 R$ 19.000,00 

41 

Sistema de Projeção, incluso Projetor Multimídia de 5.000 

Lumens com resolução mínima FULL HD, com cabeamento 

HDMI e Notebook compatível. O Telão poderá ser Full 

Screen de 180" (3,65 x 2,74m), de 200” (4,00 x 3,00m) ou de 

230” (4,67 x 3,50m) ou Wilde Screen de 180” (3,98 x 2,24m), 

de 200” (4,42 x 2,49m) ou de 230” (5,10 x 2,86m), o que 

melhor se encaixar no evento. Inclusos tripé regulável e 

apontador/passador de slides. Operador de projeção para 

montagem, instalação, configuração dos equipamentos e 

acompanhamento durante toda a realização do evento, 

atendimento a distância de 0 a 200km de Cuiabá. 

Diária 5 R$ 1.050,00 R$ 5.250,00 

42 

Sistema de Projeção, incluso Projetor Multimídia de 5.000 

Lumens com resolução mínima FULL HD, com cabeamento 

HDMI e Notebook compatível. O Telão poderá ser Full 

Screen de 180" (3,65 x 2,74m), de 200” (4,00 x 3,00m) ou de 

230” (4,67 x3,50m) ou Wilde Screen de 180” (3,98 x 2,24m), 

de 200” (4,42 x 2,49m) ou de 230” (5,10 x 2,86m), o que 

melhor se encaixar no evento. Inclusos tripé regulável e 

apontador/passador de slides. Operador de projeção para 

montagem, instalação, configuração dos equipamentos e 

acompanhamento durante toda a realização do evento, 

atendimento a distância de 201 a 400km de Cuiabá. 

Diária 5 R$ 1.200,00 R$ 6.000,00 

43 

Sistema de Projeção, incluso Projetor Multimídia de 5.000 

Lumens com resolução mínima FULL HD, com cabeamento 

HDMI e Notebook compatível. O Telão poderá ser Full 

Screen de 180" (3,65 x 2,74m), de 200” (4,00 x 3,00m) ou de 

230” (4,67 x 3,50m) ou Wilde Screen de 180” (3,98 x 2,24m), 

de 200” (4,42 x 2,49m) ou de 230” (5,10 x 2,86m), o que 

melhor se encaixar no evento. Inclusos tripé regulável e 

apontador/passador de slides. Operador de projeção para 

montagem, instalação, configuração dos equipamentos e 

Diária 5 R$ 1.400,00 R$ 7.000,00 
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acompanhamento durante toda a realização do evento, 

atendimento a distância de 401 a 600km de Cuiabá. 

44 

Sistema de Projeção, incluso Projetor Multimídia de 5.000 

Lumens com resolução mínima FULL HD, com cabeamento 

HDMI e Notebook compatível. O Telão poderá ser Full 

Screen de 180" (3,65 x 2,74m), de 200” (4,00 x 3,00m) ou de 

230” (4,67 x 3,50m) ou Wilde Screen de 180” (3,98 x 2,24m), 

de 200” (4,42 x 2,49m) ou de 230” (5,10 x 2,86m), o que 

melhor se encaixar no evento. Inclusos tripé regulável e 

apontador/passador de slides. Operador de projeção para 

montagem, instalação, configuração dos equipamentos e 

acompanhamento durante toda a realização do evento, 

atendimento a distância de 601 a 800km de Cuiabá. 

Diária 5 R$ 1.575,00 R$ 7.875,00 

45 

Sistema de Projeção, incluso Projetor Multimídia de 5.000 

Lumens com resolução mínima FULL HD, com cabeamento 

HDMI e Notebook compatível. O Telão poderá ser Full 

Screen de 180" (3,65 x 2,74m), de 200” (4,00 x 3,00m) ou de 

230” (4,67 x 3,50m) ou Wilde Screen de 180” (3,98 x 2,24m), 

de 200” (4,42 x 2,49m) ou de 230” (5,10 x 2,86m), o que 

melhor se encaixar no evento. Inclusos tripé regulável e 

apontador/passador de slides. Operador de projeção para 

montagem, instalação, configuração dos equipamentos e 

acompanhamento durante toda a realização do evento, 

atendimento a distância de 801 a 1000km de Cuiabá. 

Diária 5 R$ 1.750,00 R$ 8.750,00 

46 

Sistema de Projeção, incluso Projetor Multimídia de 5.000 

Lumens com resolução mínima FULL HD, com cabeamento 

HDMI e Notebook compatível. O Telão poderá ser Full 

Screen de 180" (3,65 x 2,74m), de 200” (4,00 x 3,00m) ou de 

230” (4,67x3,50m) ou Wilde Screen de 180” (3,98 x 2,24m), 

de 200” (4,42 x 2,49m) ou de 230” (5,10 x 2,86m), o que 

melhor se encaixar no evento. Inclusos tripé regulável e 

apontador/passador de slides. Operador de projeção para 

montagem, instalação, configuração dos equipamentos e 

acompanhamento durante toda a realização do evento, 

atendimento a distância de 1001 a 1200km de Cuiabá. 

Diária 5 R$ 1.875,00 R$ 9.375,00 

47 

Sistema de Projeção, incluso Projetor Multimídia de 5.000 

Lumens com resolução mínima FULL HD, com cabeamento 

HDMI e Notebook compatível. O Telão poderá ser Full 

Screen de 180" (3,65 x 2,74m), de 200” (4,00 x 3,00m) ou de 

230” (4,67x3,50m) ou Wilde Screen de 180” (3,98 x 2,24m), 

de 200” (4,42 x 2,49m) ou de 230” (5,10 x 2,86m), o que 

melhor se encaixar no evento. Inclusos tripé regulável e 

apontador/passador de slides. Operador de projeção para 

montagem, instalação, configuração dos equipamentos e 

acompanhamento durante toda a realização do evento, 

atendimento a distância de 1201 a 1400km de Cuiabá. 

Diária 5 R$ 2.000,00 R$ 10.000,00 
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48 

Sistema de Projeção, incluso Projetor Multimídia de 5.000 

Lumens com resolução mínima FULL HD, com cabeamento 

HDMI e Notebook compatível. O Telão poderá ser Full 

Screen de 180" (3,65 x 2,74m), de 200” (4,00 x 3,00m) ou de 

230” (4,67x3,50m) ou Wilde Screen de 180” (3,98 x 2,24m), 

de 200” (4,42 x 2,49m) ou de 230” (5,10 x 2,86m), o que 

melhor se encaixar no evento. Inclusos tripé regulável e 

apontador/passador de slides. Operador de projeção para 

montagem, instalação, configuração dos equipamentos e 

acompanhamento durante toda a realização do evento, 

atendimento a distância de 1401 a 1600km de Cuiabá. 

Diária 5 R$ 2.100,00 R$ 10.500,00 

49 

Sistema de Projeção, incluso Projetor Multimídia de 5.000 

Lumens com resolução mínima FULL HD, com cabeamento 

HDMI e Notebook compatível. O Telão poderá ser Full 

Screen de 180" (3,65 x 2,74m), de 200” (4,00 x 3,00m) ou de 

230” (4,67 x 3,50m) ou Wilde Screen de 180” (3,98 x 2,24m), 

de 200” (4,42 x 2,49m) ou de 230” (5,10 x 2,86m), o que 

melhor se encaixar no evento. Inclusos tripé regulável e 

apontador/passador de slides. Operador de projeção para 

montagem, instalação, configuração dos equipamentos e 

acompanhamento durante toda a realização do evento, 

atendimento a distância de 1601 a 1800km de Cuiabá. 

Diária 5 R$ 2.275,00 R$ 11.375,00 

50 

Sistema de retorno de palco completo para 

apresentação. Composto de TV 42” Led FULL HD, suporte 

dog house e cabeamento HDMI (áudio e vídeo).  Operador  

para montagem, instalação, configuração dos 

equipamentos e acompanhamento durante todo o evento,  

atendimento em Cuiabá. 

Diária 20 R$ 200,00 R$ 4.000,00 

51 

Sistema de retorno de palco completo para 

apresentação. Composto de TV 40” Led FULL HD, suporte 

dog house e cabeamento HDMI (áudio e vídeo), Operador  

para montagem, instalação, configuração dos 

equipamentos e acompanhamento durante todo o evento, 

atendimento a distância de 0 a 200km de Cuiabá. 

Diária 5 R$ 250,00 R$ 1.250,00 

52 

Sistema de retorno de palco completo para 

apresentação. Composto de TV 40” Led FULL HD, suporte 

dog house e cabeamento HDMI (áudio e vídeo), Operador  

para montagem, instalação, configuração dos 

equipamentos e acompanhamento durante todo o evento, 

atendimento a distância de 201 a 400km de Cuiabá. 

Diária 5 R$ 300,00 R$ 1.500,00 

53 

Sistema de retorno de palco completo para 

apresentação. Composto de TV 40” Led FULL HD, suporte 

dog house e cabeamento HDMI (áudio e vídeo), Operador  

para montagem, instalação, configuração dos 

equipamentos e acompanhamento durante todo o evento, 

atendimento a distância de 401 a 600km de Cuiabá. 

Diária 5 R$ 350,00 R$ 1.750,00 
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54 

Sistema de retorno de palco completo para 

apresentação. Composto de TV 40” Led FULL HD, suporte 

dog house e cabeamento HDMI (áudio e vídeo), Operador  

para montagem, instalação, configuração dos 

equipamentos e acompanhamento durante todo o evento 

atendimento a distância de 601 a 800km de Cuiabá. 

Diária 5 R$ 400,00 R$ 2.000,00 

55 

Sistema de retorno de palco completo para 

apresentação. Composto de TV 40” Led FULL HD, suporte 

dog house e cabeamento HDMI (áudio e vídeo), Operador  

para montagem, instalação, configuração dos 

equipamentos e acompanhamento durante todo o evento 

atendimento a distância de 801 a 1000km de Cuiabá. 

Diária 5 R$ 433,33 R$ 2.166,65 

56 

Sistema de retorno de palco completo para 

apresentação. Composto de TV 40” Led FULL HD, suporte 

dog house e cabeamento HDMI (áudio e vídeo), Operador  

para montagem, instalação, configuração dos 

equipamentos e acompanhamento durante todo o evento, 

atendimento a distância de 1001 a 1200km de Cuiabá. 

Diária 5 R$ 466,67 R$ 2.333,35 

57 

Sistema de retorno de palco completo para 

apresentação. Composto de TV 40” Led FULL HD, suporte 

dog house e cabeamento HDMI (áudio e vídeo), Operador  

para montagem, instalação, configuração dos 

equipamentos e acompanhamento durante todo o evento 

atendimento a distância de 1201 a 1400km de Cuiabá. 

Diária 5 R$ 480,00 R$ 2.400,00 

58 

Sistema de retorno de palco completo para 

apresentação. Composto de TV 40” Led FULL HD, suporte 

dog house e cabeamento HDMI (áudio e vídeo), Operador  

para montagem, instalação, configuração dos 

equipamentos e acompanhamento durante todo o evento 

atendimento a distância de 1401 a 1600km de Cuiabá. 

Diária 5 R$ 480,00 R$ 2.400,00 

59 

Sistema de retorno de palco completo para 

apresentação. Composto de TV 40” Led FULL HD, suporte 

dog house e cabeamento HDMI (áudio e vídeo), Operador  

para montagem, instalação, configuração dos 

equipamentos e acompanhamento durante todo o evento 

atendimento a distância de 1601 a 1800km de Cuiabá. 

Diária 5 R$ 480,00 R$ 2.400,00 

TOTAL LOTE 03 R$ 650.478,70 

 

BARANJAK PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM E ILUMINAÇÃO LTDA ME 

LOTE 05 

Item Descritivo Unid. Qtd. 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

Equipamentos de Sonorização 
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01 
Microfone de lapela, completo, inclusive com 

complementos e acessórios, atendimento em Cuiabá. 
Diária 20 R$ 127,00 R$ 2.540,00 

02 
Microfone com fio com pedestal girafa, incluso 

complementos e acessórios, atendimento em Cuiabá. 
Diária 20 R$ 80,00 R$ 1.600,00 

03 
Microfone bastão sem fio UFH digital, completo, inclusive 

com complementos e acessórios, atendimento em Cuiabá. 
Diária 30 R$ 122,00 R$ 3.660,00 

04 

Microfone bastão sem fio UFH digital, completo, inclusive 

com complementos e acessórios, atendimento a distância 

de 0 a 200KM de Cuiabá. 

Diária 5 R$ 140,00 R$ 700,00 

05 

Microfone bastão sem fio UFH digital, completo, inclusive 

com complementos e acessórios, atendimento a distância 

de 201 a 400KM de Cuiabá. 

Diária 5 R$ 151,00 R$ 755,00 

06 

Microfone bastão sem fio UFH digital, completo, inclusive 

com complementos e acessórios, atendimento a distância 

de 401 a 600KM de Cuiabá. 

Diária 5 R$ 176,00 R$ 880,00 

07 

Microfone bastão sem fio UFH digital, completo, inclusive 

com complementos e acessórios, atendimento a distância 

de 601 a 800KM de Cuiabá. 

Diária 5 R$ 200,00 R$ 1.000,00 

08 

Microfone bastão sem fio UFH digital, completo, inclusive 

com complementos e acessórios, atendimento a distância 

de 801 a 1000KM de Cuiabá. 

Diária 5 R$ 200,00 R$ 1.000,00 

09 

Microfone bastão sem fio UFH digital, completo, inclusive 

com complementos e acessórios, atendimento a distância 

de 1001 a 1200KM de Cuiabá. 

Diária 5 R$ 213,00 R$ 1.065,00 

10 

Microfone bastão sem fio UFH digital, completo, inclusive 

com complementos e acessórios, atendimento a distância 

de 1201 a 1400KM de Cuiabá. 

Diária 5 R$ 260,00 R$ 1.300,00 

11 

Microfone bastão sem fio UFH digital, completo, inclusive 

com complementos e acessórios, atendimento a distância 

de 1401 a 1600KM de Cuiabá. 

Diária 5 R$ 280,00 R$ 1.400,00 

12 

Microfone bastão sem fio UFH digital, completo, inclusive 

com complementos e acessórios, atendimento a distância 

de 1601 a 1800KM de Cuiabá. 

Diária 5 R$ 300,00 R$ 1.500,00 

13 
Microfone Auricular, completo, inclusive com 

complementos e acessórios, atendimento em Cuiabá. 
Diária 30 R$ 127,00 R$ 3.810,00 

14 

Microfone Auricular, completo, inclusive com 

complementos e acessórios, atendimento a distância de 0 a 

200km de Cuiabá. 

Diária 5 R$ 151,00 R$ 755,00 

15 

Microfone Auricular, completo, inclusive com 

complementos e acessórios, atendimento a distância de 201 

a 400km de Cuiabá. 

Diária 5 R$ 177,00 R$ 885,00 
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16 

Microfone Auricular, completo, inclusive com 

complementos e acessórios, atendimento a distância de 401 

a 600km de Cuiabá. 

Diária 5 R$ 200,00 R$ 1.000,00 

17 

Microfone Auricular, completo, inclusive com 

complementos e acessórios, atendimento a distância de 601 

a 800km de Cuiabá. 

Diária 5 R$ 220,00 R$ 1.100,00 

18 

Microfone Auricular, completo, inclusive com 

complementos e acessórios, atendimento a distância de 801 

a 1000km de Cuiabá. 

Diária 5 R$ 240,00 R$ 1.200,00 

19 

Microfone Auricular, completo, inclusive com 

complementos e acessórios, atendimento a distância de 

1001 a 1200km de Cuiabá. 

Diária 5 R$ 257,00 R$ 1.285,00 

20 

Microfone Auricular, completo, inclusive com 

complementos e acessórios, atendimento a distância de 

1201 a 1400km de Cuiabá. 

Diária 5 R$ 280,00 R$ 1.400,00 

21 

Microfone Auricular, completo, inclusive com 

complementos e acessórios, atendimento a distância de 

1401 a 1600km de Cuiabá. 

Diária 5 R$ 300,00 R$ 1.500,00 

22 

Microfone Auricular, completo, inclusive com 

complementos e acessórios, atendimento a distância de 

1601 a 1800km de Cuiabá. 

Diária 5 R$ 315,00 R$ 1.575,00 

23 

Caixa amplificada com equalizador/amplificador potência 

de 180 Watts ativa com autofalante de, no máximo, 10”, 

contendo entradas para microfone, notebook e periféricos, 

etc. Incluso pedestal, seus complementos e acessórios, 

atendimento em Cuiabá. 

Diária 10 R$ 180,00 R$ 1.800,00 

24 

Caixa amplificada com equalizador/amplificador potência 

de 300 Watts ativa com autofalante de, no máximo, 12”, 

contendo entradas para: microfone, notebook e periféricos, 

etc. Incluso pedestal, seus complementos e acessórios, 

atendimento em Cuiabá. 

Diária 10 R$ 180,00 R$ 1.800,00 

25 

Caixa amplificada com equalizador/amplificador potência 

de 1000 Watts ativa com autofalante de, no máximo, 12”, 

contendo entradas para: microfone, notebook e periféricos, 

etc. Incluso pedestal, seus complementos e acessórios, 

atendimento em Cuiabá. 

Diária 30 R$ 200,00 R$ 6.000,00 

26 

Caixa amplificada com equalizador/amplificador potência 

de 1000 Watts ativa com autofalante de, no máximo, 12”, 

contendo 02 entradas para: microfone, notebook e 

periféricos, etc. Incluso pedestal, seus complementos e 

acessórios, atendimento a distância de 0 a 200km de 

Cuiabá. 

Diária 10 R$ 220,00 R$ 2.200,00 

27 
Caixa amplificada com equalizador/amplificador potência 

de 1000 Watts ativa com autofalante de, no máximo, 12”, 
Diária 10 R$ 250,00 R$ 2.500,00 
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contendo entradas para: microfone, notebook e periféricos, 

etc. Incluso pedestal, seus complementos e acessórios, 

atendimento a distância de 201 a 400km de Cuiabá. 

28 

Caixa amplificada com equalizador/amplificador potência 

de 1000 Watts ativa com autofalante de, no máximo, 12”, 

contendo entradas para: microfone, notebook e periféricos, 

etc. Incluso pedestal, seus complementos e acessórios, 

atendimento a distância de 401 a 600km de Cuiabá. 

Diária 10 R$ 300,00 R$ 3.000,00 

29 

Caixa amplificada com equalizador/amplificador potência 

de 1000 Watts ativa com autofalante de, no máximo, 12”, 

contendo entradas para: microfone, notebook e periféricos, 

etc. Incluso pedestal, seus complementos e acessórios, 

atendimento a distância de 601 a 800km de Cuiabá. 

Diária 10 R$ 350,00 R$ 3.500,00 

30 

Caixa amplificada com equalizador/amplificador potência 

de 1000 Watts ativa com autofalante de, no máximo, 12”, 

contendo entradas para: microfone, notebook e periféricos, 

etc. Incluso pedestal, seus complementos e acessórios, 

atendimento a distância de 801 a 1000km de Cuiabá. 

Diária 10 R$ 350,00 R$ 3.500,00 

31 

Caixa amplificada com equalizador/amplificador potência 

de 1000 Watts ativa com autofalante de, no máximo, 12”, 

contendo entradas para: microfone, notebook e periféricos, 

etc. Incluso pedestal, seus complementos e acessórios, 

atendimento a distância de 1001 a 1200km de Cuiabá. 

Diária 10 R$ 350,00 R$ 3.500,00 

32 

Caixa amplificada com equalizador/amplificador potência 

de 1000 Watts ativa com autofalante de, no máximo, 12”, 

contendo entradas para: microfone, notebook e periféricos, 

etc. Incluso pedestal, seus complementos e acessórios, 

atendimento a distância de 1201 a 1400km de Cuiabá. 

Diária 10 R$ 370,00 R$ 3.700,00 

33 

Caixa amplificada com equalizador/amplificador potência 

de 1000 Watts ativa com autofalante de, no máximo, 12”, 

contendo entradas para: microfone, notebook e periféricos, 

etc. Incluso pedestal, seus complementos e acessórios, 

atendimento a distância de 1401 a 1600km de Cuiabá. 

Diária 10 R$ 370,00 R$ 3.700,00 

34 

Caixa amplificada com equalizador/amplificador potência 

de 1000 Watts ativa com autofalante de, no máximo, 12”, 

contendo entradas para: microfone, notebook e periféricos, 

etc. Incluso pedestal, seus complementos e acessórios, 

atendimento a distância de 1601 a 1800km de Cuiabá. 

Diária 10 R$ 370,00 R$ 3.700,00 

Equipamentos de Vídeo 

35 
TV Led 42” com suporte pedestal na cor preta, resolução 

mínima FULL HD, atendimento em Cuiabá. 
Diária 30 R$ 250,00 R$ 7.500,00 

36 

TV Led 42” com suporte pedestal na cor preta, resolução 

mínima FULL HD, atendimento a distância de 0 a 200km de 

Cuiabá. 

Diária 10 R$ 270,00 R$ 2.700,00 
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37 

TV Led 42” com suporte pedestal na cor preta, resolução 

mínima FULL HD, atendimento a distância de 201 a 400km 

de Cuiabá. 

Diária 120 R$ 300,00 R$ 36.000,00 

38 

TV Led 42” com suporte pedestal na cor preta, resolução 

mínima FULL HD, atendimento a distância de 401 a 600km 

de Cuiabá. 

Diária 10 R$ 300,00 R$ 3.000,00 

39 

TV Led 42” com suporte pedestal na cor preta, resolução 

mínima FULL HD, atendimento a distância de 601 a 800km 

de Cuiabá. 

Diária 10 R$ 300,00 R$ 3.000,00 

40 

TV Led 42” com suporte pedestal na cor preta, resolução 

mínima FULL HD, atendimento a distância de 801 a 1000km 

de Cuiabá. 

Diária 10 R$ 300,00 R$ 3.000,00 

41 

TV Led 42” com suporte pedestal na cor preta, resolução 

mínima FULL HD, atendimento a distância de 1001 a 

1200km de Cuiabá. 

Diária 10 R$ 300,00 R$ 3.000,00 

42 

TV Led 42” com suporte pedestal na cor preta, resolução 

mínima FULL HD, atendimento a distância de 1201 a 

1400km de Cuiabá. 

Diária 10 R$ 350,00 R$ 3.500,00 

43 

TV Led 42” com suporte pedestal na cor preta, resolução 

mínima FULL HD, atendimento a distância de 1401 a 

1600km de Cuiabá. 

Diária 10 R$ 350,00 R$ 3.500,00 

44 

TV Led 42” com suporte pedestal na cor preta, resolução 

mínima FULL HD, atendimento a distância de 1601 a 

1800km de Cuiabá. 

Diária 10 R$ 350,00 R$ 3.500,00 

45 
TV Led 65" resolução 4k com suporte pedestal na cor preta, 

resolução mínima FULL HD, atendimento em Cuiabá. 
Diária 20 R$ 600,00 R$ 12.000,00 

Outros Equipamentos 

46 
Estrutura de Box Truss instalada sobre carpete, 

atendimento em Cuiabá. 

Metro 

linear 
600 R$ 41,00 R$ 24.600,00 

47 
Estrutura de Box Truss instalada sobre carpete, 

atendimento a distância de 0 a 200km de Cuiabá. 

Metro 

linear 
400 R$ 45,00 R$ 18.000,00 

48 
Estrutura de Box Truss instalada sobre carpete, 

atendimento a distância de 201 a 400km de Cuiabá. 

Metro 

linear 
400 R$ 50,00 R$ 20.000,00 

49 
Estrutura de Box Truss instalada sobre carpete, 

atendimento a distância de 401 a 600km de Cuiabá. 

Metro 

linear 
400 R$ 58,00 R$ 23.200,00 

50 
Estrutura de Box Truss instalada sobre carpete, 

atendimento a distância de 601 a 800km de Cuiabá. 

Metro 

linear 
400 R$ 65,00 R$ 26.000,00 

51 
Estrutura de Box Truss instalada sobre carpete, 

atendimento a distância de 801 a 1000km de Cuiabá. 

Metro 

linear 
400 R$ 70,00 R$ 28.000,00 

52 
Estrutura de Box Truss instalada sobre carpete, 

atendimento a distância de 1001 a 1200km de Cuiabá. 

Metro 

linear 
400 R$ 75,00 R$ 30.000,00 
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53 
Estrutura de Box Truss instalada sobre carpete, 

atendimento a distância de 1201 a 1400km de Cuiabá. 

Metro 

linear 
400 R$ 78,00 R$ 31.200,00 

54 
Estrutura de Box Truss instalada sobre carpete, 

atendimento a distância de 1401 a 1600km de Cuiabá. 

Metro 

linear 
400 R$ 80,00 R$ 32.000,00 

55 
Estrutura de Box Truss instalada sobre carpete, 

atendimento a distância de 1601 a 1800km de Cuiabá. 

Metro 

linear 
400 R$ 80,00 R$ 32.000,00 

TOTAL LOTE 05 R$ 416.510,00 

 

BARANJAK PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM E ILUMINAÇÃO LTDA ME  

LOTE 06 

Item Descritivo Unid. Qtd. 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

01 

Transmissão simultânea on-line por stream de vídeo, 

com 3 microfones do tipo lapela, 2 câmeras, com 

inserção de moldura digital e gerador de caracteres, 

entrega da gravação no final. Teste de transmissão 

realizado um dia antes do evento e gravação final 

disponibilizada em DVD. Incluso operadores de câmeras, 

técnico de vídeo, técnico de áudio, cabos e acessórios, 

atendimento em Cuiabá. 

Diária 30 R$ 2.800,00 R$ 84.000,00 

02 

Transmissão simultânea on-line por stream de vídeo, 

com 5 microfones do tipo lapela, 3 câmeras, com 

inserção de moldura digital e gerador de caracteres, 

entrega da gravação no final. Teste de transmissão 

realizado um dia antes do evento e gravação final 

disponibilizada em DVD. Incluso operadores de câmeras, 

técnico de vídeo, técnico de áudio, cabos e acessórios, 

atendimento em Cuiabá. 

Diária 30 R$ 3.800,00 R$ 114.000,00 

TOTAL LOTE 06 R$ 198.000,00 

 

4.2. Das especificações técnicas/execução dos serviços: 

4.2.1. Executar os serviços conforme especificações contidas neste termo, fornecendo os 

materiais de qualidade e na quantidade contratada, devendo estar em perfeito estado de 

conservação e limpeza, além de alocar empregados necessários e suficientes para o perfeito 

cumprimento dos serviços. 

4.2.2. A empresa contratada deverá se responsabilizar por todos os custos referentes aos 

deslocamentos, como transporte, hospedagem, alimentação e quaisquer outros necessários 

para a execução do serviço, tanto dos itens como para a equipe de trabalho. 

4.2.2.1. Disponibilizar todos os insumos necessários para a instalação dos materiais, tais como 

fita adesiva, escada, cordas, estacas, grampos, grampeadores, cola, dentre outros. 
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4.2.3. A CONTRATADA deverá ter a capacidade operacional e de logística para atender as 

demandas solicitadas em todo o Estado de Mato Grosso. 

4.2.3.1. Responsabilizar-se por todos os custos envolvidos na operação e logística dos serviços 

contratados. 

4.2.4. Observar todas as normas de instalação vigentes dos espaços de realização do evento, 

tais como: regras para fixação de material e horários de instalação. 

4.2.5. Realizar a aprovação prévia por meio de fotos ou vídeos com a CONTRATANTE quando 

houverem divergências entre os materiais solicitados e os modelos disponíveis para 

atendimento, respeitando o prazo de 24h após o recebimento da Ordem de Fornecimento para 

que haja tempo hábil de análise e aceite ou recusa por parte da CONTRATANTE sem 

desrespeitar o prazo de atendimento disposto na Ordem de Fornecimento. 

4.2.6. Alocar um responsável para o acompanhamento e organização da entrega e instalação 

dos materiais em cada localidade onde o serviço for realizado, disponibilizando a 

CONTRATANTE seu nome e número de telefone com antecedência mínima de 24h ao prazo de 

execução informado na Ordem de Fornecimento. Este contato deverá estar disponível para 

comunicação 24h. O mesmo ficará responsável por registrar por meio de fotos cada material 

instalado e enviar a CONTRATANTE no ato da entrega/instalação. 

4.2.7. Indicar empregados com capacidade técnica e com conhecimentos dos serviços de 

montagem e desmontagem, em conformidade com as normas e determinações em vigor, além 

de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual (EPI), quando necessário. 

4.2.8. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, o perfil do 

evento/ projeto, bem como o local de instalação/entrega de cada material. 

4.2.9. Responder por todo e qualquer dano que causar ao SENAR/MT ou a terceiros, decorrente 

de culpa ou dolo, por ato praticado por seus prepostos, empregados ou mandatários, eximindo 

o contratante de qualquer responsabilidade.  

4.2.10. Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes 

da execução do serviço, arcar com todas as despesas decorrentes da contratação e, ainda, 

assumir a inteira responsabilidade por quaisquer acidentes que possam vitimar seus 

empregados, quando em serviço, e por todos os direitos que as leis trabalhistas lhes assegurem. 

4.2.11. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas os seus 

empregados, quando em serviço. 

4.2.12. Ser responsável por todas as despesas inerentes aos trabalhos contratados, inclusive as 

de pagamento de seguro contra acidentes de trabalho. 

4.2.13. Zelar para que sejam cumpridas as normas relativas à segurança e à prevenção de 
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acidentes. 

4.2.14. Cumprir quaisquer formalidades e pagar as multas porventura impostas pelas 

autoridades competentes, decorrentes da execução do objeto ora contratado. 

4.2.15. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas e sem custos para a 

CONTRATANTE, no total ou em parte, em até 02 (duas) horas, os serviços/produtos 

efetuados/fornecidos em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução ou dos materiais empregados. 

4.2.16. Os itens constantes dos lotes não possuem solicitação mínima, ou seja, poderão ser 

solicitados em qualquer quantidade. 

4.2.17. A(s) Ordem(s) de Fornecimento(s) poderão ser cancelada(s) com a antecedência de até 

48h para a sua realização, sem ônus para a CONTRATANTE. 

4.2.18. Eximir-se de divulgar e fornecer dados ou informações obtidas em razão da contratação, 

bem como utilizar o nome do SENAR/MT para fins comerciais ou em campanhas e material de 

publicidade, sem autorização prévia da CONTRATANTE. 

4.2.19. Acatar todas as orientações do SENAR/MT, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita 

fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações 

formuladas. 

4.2.20. A CONTRATADA deve encaminhar fotos dos itens solicitados na Ordem de 

Fornecimento para anuência da CONTRATANTE, com prazo máximo de 02 (duas) horas 

para aprovação/substituição dos itens sem que haja atraso na execução dos serviços. 

4.2.21. O(s) produto(s)/serviço(s) deverão ser executados em qualquer cidade do Estado de 

Mato Grosso, tendo como principal foco os eventos a serem realizados em Cuiabá, na sede 

do SENAR/MT, situado na rua Eng. Edgard Prado Arze, s/nº, Quadra 01, Setor A, Centro 

Político Administrativo, Cuiabá/MT, CEP 78050-970, ou em outra localidade da região 

metropolitana da capital, conforme sinalização do demandante e quilometragem descrita 

em cada lote, de acordo com a necessidade do SENAR/MT. 

4.2.21.1. Os serviços serão solicitados através da Ordem de Fornecimento por escrito, 

com antecedência mínima de 03 (três) dias corridos anterior a realização do evento.  

4.2.21.2. Quando for necessária a montagem de estruturas, a mesma deverá ser finalizada 

pela CONTRATADA em até doze horas antes do início do evento. 

4.2.21.3. A CONTRATANTE deverá dispor-se a receber no horário de expediente os materiais 

(das 07h30 às 11h00 e 13h30 às17h00) em dias úteis. 

4.2.21.4. A CONTRATADA deve encaminhar fotos dos itens solicitados na ordem de serviço 

para anuência da CONTRATANTE. 
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4.2.22. As solicitações serão realizadas periodicamente ou eventualmente, de acordo com a 

necessidade e conveniência do SENAR/MT, durante a vigência da contratação, através de 

colaborador previamente autorizado, os quais solicitarão os produtos junto à empresa 

vencedora, mediante Ordem de Fornecimento; 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO 

5.1. Incumbirá ao SENAR-MT providenciar a publicação do extrato desta Ata de Registro de 

Preços no site www.senarmt.org.br, que é condição indispensável para sua eficácia. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 

I. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura 

de termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços. 

II. Vinculam-se a esta Ata, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior, o Edital de 

Pregão Presencial nº 012/2021/SENAR-MT e seus anexos, as propostas das classificadas e o 

Processo nº 180036/2020. 

III. É vedado caucionar ou utilizar a presente Ata de Registro de Preços para qualquer operação 

financeira, sem prévia e expressa autorização do SENAR-MT. 

IV. A(s) EMPRESA(S) se obriga(m) a entregar os produtos, constantes na presente Ata de Registro 

de Preços nos moldes descritos no Edital de Pregão Presencial nº 012/2021/SENAR-MT e na 

medida das necessidades do SENAR-MT; 

V. O presente Registro de Preço poderá ser objeto de adesão por outra Administração do SENAR 

(Regional ou Central) e/ou por outro serviço social autônomo, respeitada as condições impostar 

no Edital de Pregão Presencial nº 012/2021/SENAR-MT. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS HIPÓTESES DE CANCELAMENTO 

7.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes 

situações: 

I. Quando a EMPRESA não cumprir as obrigações constantes no Edital de Pregão Presencial nº 

012/2021/SENAR-MT; 

II. Quando a EMPRESA der causa a rescisão administrativa do Contrato (ou instrumento que o 

substitua) decorrente deste Registro de Preços; 

III. em qualquer hipóteses de inexecução total ou parcial do Contrato (ou instrumento que o 

http://www.senarmt.org.br/


 | 

P
ág

in
a3

0
 

substitua) decorrente deste Registro de Preços; 

IV. os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

V. por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas. 

7.2 Ocorrendo cancelamento do preço registrado, a EMPRESA será informada por 

correspondência, a qual será juntada ao processo da presente Ata. 

7.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da EMPRESA, a comunicação será 

feita através do site do SENAR-MT, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da 

última publicação. 

7.4. A solicitação da EMPRESA para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita 

pelo SENAR-MT, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta ATA 

e no Edital. 

7.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades da EMPRESA, 

relativas ao fornecimento do Item. 

7.6. Caso o SENAR-MT não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, 

poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que a EMPRESA 

cumpra integralmente a condição contratual infringida. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES 

8.1. Se a empresa vencedora, sem justa causa, deixar de cumprir as obrigações assumidas ou 

infringir os preceitos legais, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente 

justificados e comprovados, responderá, conforme a natureza e gravidade da falta cometida, às 

penalidades e sanções pertinentes à matéria, garantida a prévia defesa. 

8.2. Ficará impedida de licitar e contratar com o SENAR-MT pelo prazo de até 2 (anos) anos, 

garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral da contratação e da aplicação de 

multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total anual contratado, a CONTRATADA que: 

8.2.1. Apresentar documentação falsa; 

8.2.2. Fraudar a execução da contratação; 

8.2.3. Comportar-se de modo inidôneo; 

8.2.4. Cometer fraude fiscal; ou 

8.2.5. Fizer declaração falsa. 

8.3. Para os fins do item 8.2.3, reputar-se-ão inidôneos a CONTRATADA que concorrer para os 

seguintes atos: 

8.3.1. Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive 

prorrogação contratual, em favor do adjudicatário, durante a execução das contratações 

celebrados com o SENAR-MT, sem autorização em norma interna, no ato convocatório da 
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licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais ou equivalentes, ou, ainda, pagar fatura 

com preterição da ordem cronológica de sua exigibilidade; 

8.3.2. Tendo comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade, obtém vantagem 

indevida ou se beneficia, injustamente, das modificações ou prorrogações contratuais; 

8.3.3. Fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação instaurada para aquisição ou venda de 

bens ou mercadorias, ou contrato dela decorrente que: elevando arbitrariamente os preços; 

vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada; entregando uma 

mercadoria por outra; alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida; 

tornando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a proposta ou a execução da 

contratação; 

8.3.4. Empresas que tenham sido consideradas suspensas e/ou inidôneas por qualquer entidade 

integrante do Sistema “S”; 

8.3.5. Empresas inscritas no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) 

mantido pela Controladoria-Geral da União. 

8.4. Nos casos de retardamento, de falha na execução do contrato ou instrumento 

equivalente, de inexecução parcial ou total do objeto, garantida a ampla defesa, a 

CONTRATADA poderá ser apenada, isoladamente, ou juntamente com as multas definidas nos 

itens abaixo e nas tabelas 1 e 2 do item 8.10, com as seguintes penalidades: 

8.4.1. Advertência; 

8.4.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

SENAR-MT, por prazo não superior a dois anos; 

8.4.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o SENAR-MT enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 

CONTRATADA ressarcir o SENAR-MT pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 

sanção aplicada com base no item anterior; ou  

8.4.4. Impedimento de licitar e contratar com o SENAR-MT, pelo prazo de até dois anos. 

8.5. Configurar-se-á o retardamento da execução quando a CONTRATADA: 

8.5.1. Atrasar a entrega/execução, sem causa justificada, dos produtos/serviços objeto da 

contratação após o 1° (primeiro) dia corrido da data estipulada para o 

fornecimento/execução; 

8.6. Configurar-se-á a falha na execução da contratação quando a ADJUDICATÁRIA se enquadrar 

em qualquer das situações previstas na tabela 2 do item 8.10, respeitada a graduação de 

infrações conforme a tabela 1 no referido item. 

8.7. Configurar-se-á a inexecução parcial do objeto quando a CONTRATADA: 

8.7.1. Não entregar/executar, sem causa justificada, na totalidade os produtos/serviços 

solicitados na respectiva Ordem de Fornecimento no prazo estipulado; 

8.8. Configurar-se-á a inexecução total do objeto quando a CONTRATADA: 
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8.8.1. Não entregar/executar, sem causa justificada, na totalidade os produtos/serviços 

solicitados na respectiva Ordem de Fornecimento após 05 (cinco) dias corridos da data 

final estipulado para o fornecimento/execução dos produtos/serviços. 

8.9. A contratação poderá será rescindida unilateralmente pelo SENAR-MT, nos casos de 

falha na execução, inexecução parcial ou inexecução total do objeto, sem prejuízo da 

aplicação das outras sanções previstas e em legislação específica. 

8.10. Pelo descumprimento das obrigações desta contratação, o SENAR-MT aplicará multas 

conforme a graduação estabelecida nas tabelas seguintes: 

Tabela 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 5% sobre o valor da ordem de fornecimento 

2 10% sobre o valor da ordem de fornecimento 

3 20% sobre o valor da ordem de fornecimento 

Tabela 2 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou 

consequências letais 
3 

2 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, o 

fornecimento dos produtos/serviços 
2 

3 
Recusar-se a entregar os produtos/serviços conforme solicitado na Ordem de 

Fornecimento 
3 

4 
Abdicar de Reparar, corrigir, remover ou substituir, os materiais em que se verificarem 

defeitos ou incorreções, no prazo estabelecido pelo CONTRATANTE 
2 

5 Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do contratado 1 

6 

Não disponibilizar todos os insumos necessários para a instalação dos materiais, tais 

como fita adesiva, escada, cordas, estacas, grampos, grampeadores, cola, dentre 

outros. 

2 

7 
Utilizar empregados sem capacidade técnica e conhecimentos dos serviços de 

montagem e desmontagem. 
3 

8 
Deixar de instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, 

o perfil do evento/ projeto, bem como o local de instalação/entrega de cada material. 
2 

9 
Não observar todas as normas de instalação vigentes dos espaços de realização do 

evento, a saber: regras para fixação de material, horários de instalação. 
2 
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10 

Abdicar de realizar a aprovação prévia por meio de fotos ou vídeos  com a 

CONTRATANTE quando houverem divergências entre os materiais solicitados e os 

modelos disponíveis para atendimento. 

2 

11 

Não indicar um responsável para o acompanhamento e organização da entrega e 

instalação dos materiais em cada localidade onde os serviços forem realizados, 

deixando de informar a CONTRATANTE seu nome e número de telefone com 

antecedência mínima de 24h ao prazo de execução informado na Ordem de 

Fornecimento. 

2 

12 
Não finalizar em até doze horas antes do início do evento a montagem de estruturas 

e decoração no geral quando necessária. 
2 

13 Retardamento na execução do objeto contratado 1 

14 Inexecução Parcial do objeto contratado 2 

15 Inexecução Total do objeto contratado 3 

Para os itens a seguir, deixar de: 

1 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar do colaborador designado 

como fiscal 
2 

2 
Substituir os produtos que estiverem em desacordo com o pactuado nos itens 3, 4 e 

7 desse termo de referência. 
2 

3 
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de 

multas, após reincidência formalmente notificada pelo contratante 
1 

 

8.11. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA. 

8.11.1. Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa, 

fica a mesma obrigada a recolher a importância devida no prazo de 5 (cinco) dias, contados de 

sua intimação. 

8.11.2. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA 

à CONTRATANTE, o débito será encaminhado ao Órgão competente para inscrição em dívida 

ativa, podendo, ainda o SENAR-MT proceder à cobrança judicial da multa. 

8.12. Na hipótese de reincidência pela aplicação das penalidades de grau 3, restará caracterizada 

a inexecução total da Contratação, podendo ensejar a rescisão unilateral do ajustado. 

8.13. As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito, força maior, 

devidamente justificadas e comprovadas, a juízo do SENAR-MT. 

8.14. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais 

danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar ao SENAR-MT. 

CLÁUSULA NONA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

9.1. O CONTRATANTE designa neste ato, na qualidade de GESTOR da presente contratação a 

Gerente de Inteligência e Relacionamento com o Mercado, Sra. CLAUDIA LUZ, cujas 
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responsabilidades serão supervisionar as atividades especificadas neste instrumento, aceitar e 

aprovar, em nome do CONTRATANTE, os relatórios e outros documentos entregues, assim como 

receber e atestar faturas para pagamento, controlar vigência e as demais responsabilidades a que 

competem ao da contratação, e como FISCAL a Analista de Relacionamento Direto, Sra. 

FERNANDA DRUMOND VALE MARTINS, responsável pela atividade de controle, inspeção 

sistemática do objeto ora contratados, e das obrigações inerentes a este instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO 

10.1. As partes contratantes elegem o foro de Cuiabá-MT como competente para dirimir 

quaisquer questões oriundas da Ata de Registro de Preços firmado a partir dessa Ata de Registro 

de Preços, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, 

renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem de acordo, as partes firmam a presente Ata de Registro de Preços, em 02 (duas) 

vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede do SENAR-

MT. 

Cuiabá/MT, 22 de abril de 2021. 

 

 

NORMANDO CORRAL 

Presidente do Conselho Administrativo 

SENAR/MT 

ADRIANA PEREIRA DE ANDRADE  

I D M INFORMÁTICA LTDA - EPP 

FORNECEDOR 

 

 

 

NICOLA BARANJAK  

BARANJAK PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM  

E ILUMINAÇÃO LTDA ME  

FORNECEDOR 
 

 

 

 

CLAUDIA LUZ 

Gestor 

SENAR-MT 

FERNANDA DRUMOND VALE MARTINS 

Fiscal 

SENAR-MT 

 

Testemunhas: 

 

1°:__________________________________ 

NOME: 

RG: 

2°:__________________________________ 

NOME: 

RG: 
 

 


