
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA: HDF LOCAÇÃO DE 
ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI – ME  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
N°:044/2018 
OBJETO: Registro de Preços pelo período 
de 12 (doze) meses para contratação de 
empresa especializada para locação de 
estrutura de som, palco, iluminação, 
sonorização, locação de tendas e 
estruturas complementares, projeção de 
imagem, painel de led e telão, locação de 
banheiros, containers e geradores, a serem 
utilizados nos eventos do Município de 
Iguape. 
Processo Administrativo n°. 070/2018. 
DATA: 24/07/2018 
VIGENCIA: 24/07/2018 À 23/07/2019 
VALOR: R$ 15.500,00  (quinze mil e 
quinhentos reais)  

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA: SOM DA ILHA 
COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA ME  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
N°:045/2018 
OBJETO: Registro de Preços pelo período 
de 12 (doze) meses para contratação de 
empresa especializada para locação de 
estrutura de som, palco, iluminação, 
sonorização, locação de tendas e 
estruturas complementares, projeção de 
imagem, painel de led e telão, locação de 
banheiros, containers e geradores, a serem 
utilizados nos eventos do Município de 
Iguape. 
Processo Administrativo n°. 070/2018. 
DATA: 24/07/2018 
VIGENCIA: 24/07/2018 À 23/07/2019 
VALOR: R$ 1.469.500,00 (um milhão, 
quatrocentos e sessenta e nove mil e 
quinhentos reais). 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA: JOÃO ACASSIO 
BATISTA EIRELI – ME  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
N°:047/2018 
OBJETO: Registro de Preços pelo período 
de 12 (doze) meses para contratação de 
empresa especializada para locação de 
estrutura de som, palco, iluminação, 
sonorização, locação de tendas e 
estruturas complementares, projeção de 
imagem, painel de led e telão, locação de 
banheiros, containers e geradores, a serem 
utilizados nos eventos do Município de 
Iguape. 
Processo Administrativo n°. 070/2018. 
DATA: 24/07/2018 
VIGENCIA: 24/07/2018 À 23/07/2019 
VALOR: R$ 1.290.500,00 (um milhão, 
duzentos e noventa mil e quinhentos reais)   

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA: JOÃO ACASSIO 
BATISTA EIRELI – ME  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
N°:049/2018 
OBJETO: Registro de Preços pelo período 
de 12 (doze) meses para contratação de 
empresa especializada para locação de 
estrutura de som, palco, iluminação, 



sonorização, locação de tendas e 
estruturas complementares, projeção de 
imagem, painel de led e telão, locação de 
banheiros, containers e geradores, a serem 
utilizados nos eventos do Município de 
Iguape. 
Processo Administrativo n°. 070/2018. 
DATA: 24/07/2018 
VIGENCIA: 24/07/2018 À 23/07/2019 
VALOR: R$ 146.650,00 (cento e quarenta 
e seis mil e seiscentos e cinquenta reais)   

 

 

 

 


