
ITEM ESPECIFICAÇÕES

Unidade 
(Quantidade 

Mínima do 

Pedido) 

Quantidade 
Máxima do 

Pedido

Preço Untitário 
Estimado(R$)

Preço  Total 
Estimado (R$)

1

Locação de disciplinadores em aço ou ferro galvanizado
de 2 X 1 metro, para disciplinar entradas,isolar áreas,

organizar filas dentro do espaço do evento, proteger
equipamentos, permitindo a visibilidade deste, entre
outras funcionalidades

M 4000 66,35R$               265.400,00R$              

2

Locação de fechamento metálico galvazinado, Placas

metálicas galvanizadas com 2,20m de altura por 2,20 de

comprimento, com travamento em mão francesa, de alta

resistência à ações do tempo. A empresa deverá executar a

perfuração no solo para sua fixação, utilizado em várias

formas para isolamento e proteção de ambientes. A

empresa contratada deverá INSTALAR O FECHAMENTO

até 24 horas antes do inicio do evento. 

M 2000 34,00R$               68.000,00R$                 

3
Locação de tenda, tenda em lona vinílica, sustentação em
aço galvanizado. Tamanho 5x5 metros. DIÁRIA 50 363,35R$             18.167,50R$                 

4
Locação de tenda, tenda em lona vinílica, sustentação em
aço galvanizado. Tamanho 6x6 metros. DIÁRIA 50 480,00R$             24.000,00R$                 

5
Locação de tenda, tenda em lona vinílica, sustentação em

aço galvanizado. Tamanho 10x10 metros. DIÁRIA 50 663,35R$             33.167,50R$                 

6

Locação de palco, Palco medindo 8X 10 metros, com no
mínimo 1,5 metros de altura. Palco com com as seguintes

características mínimas : Estrutura de Q-30 de 12X08,
cobertura em lona vinílica de até 8 metros de altura,

plataforma com altura do piso ao chão 2 metros, piso em
chapas navais e cobertura em carpet, com mínimo de 200
pés de sustentação. House mix de 5X5 com capacidade

para canhão seguidor.

DIÁRIA 8 11.240,00R$       89.920,00R$                 

7

Locação de palco, Palco medindo 10X 12 metros, com no
mínimo 1,5 metros de altura. Palco com com as seguintes

características mínimas : Estrutura de Q-30 de 12X08,
cobertura em lona vinílica de até 8 metros de altura,
plataforma com altura do piso ao chão 2 metros, piso em

chapas navais e cobertura em carpet, com mínimo de 200
pés de sustentação. House mix de 5X5 com capacidade

para canhão seguidor.

DIÁRIA 8 13.500,00R$       108.000,00R$              

8
Locação de arquibancada, com 06 (seis) degraus,
estrutura metálica, assento em compensado naval.

M 200 816,00R$             163.200,00R$              
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9

Locação de banheiro químico,Cabinas sanitárias na cor

verde-água ou azul piscina, fabricadas em polietileno de

alta densidade, com piso antiderrapante, superfície das

paredes internas lisas, telas superiores para circulação de

ar, dispositivo de trinco com indicação Livre / Ocupado.

Devendo possuir vaso sanitário, suporte para papel e

mictório, caixa de dejetos no mínimo de 250 litros

contendo produtos químicos biodegradáveis, formulados

para total assepsia, não contendo formol ou qualquer

outra substância química de natureza agressiva. Altura de

2,10 metros e 1,20 metros de largura. Não devendo haver

nenhum tipo de ligação com a rede de água e esgoto,

instaladas em local plano que permita a aproximação

equipamento de manutenção para limpeza diária. A

manutenção e higienização diária são de responsabilidade

da empresa vencedora do item.

DIÁRIA 100 310,00R$             31.000,00R$                 

10

Locação de banheiros químico para portadores de

necessidades especiais: Cabinas sanitárias na cor verde-

água ou azul piscina, com indicação visível para usos de

portadores de necessidades especiais, fabricadas em

polietileno de alta densidade, com piso antiderrapante,

superfície das paredes internas lisas, telas superiores para

circulação de ar, dispositivo de trinco com indicação Livre

/ Ocupado. Devendo possuir vaso sanitário, suporte para

papel, caixa de dejetos no mínimo de 200 litros contendo

produtos químicos biodegradáveis, formulados para total

assepsia, não contendo formol ou qualquer outra

substância química de natureza agressiva. Dimensões 

mínimas (2,30 de altura, largura de 1,60 e

profundidade de 1,50), com corrimões que permitam

a movimentação do portador de necessidades

especiais, devendo também ter rampa de acesso

antiderrapante. Não devendo haver nenhum tipo de

ligação com a rede de água e esgoto, instaladas em local

plano que permita a aproximação equipamento de

manutenção para limpeza diária. A manutenção e

higienização diária são de responsabilidade da empresa

vencedora do item.

DIÁRIA 10 363,35R$             3.633,50R$                   

11

Serviços de Sistema de Iluminação Porte Três - 01
mesa computadorizada 2048 canais; 24 canais de dimmer
montados em Rack de 4.000 watts por canal; 01
Amplificador de Sinal DMX de 8 vias; 48 refletores Par 64

com Filtros Rosco cores diversas; 08 refletores
Elipsoidais; 04 refletores minibrutts com 6 lâmpadas DWE

650 watts; 02 canhões seguidores 1200 watts; 40 metros
de Q 30 em alumínio especial; 04 corner Q 30 ;06 talhas de
1 tonelada, elevação de 8 metros com manilhas e cintas;
02 máquinas de fumaça DMX; Sistema de intercon com 3

pontos. 

DIÁRIA 8 9.233,35R$         73.866,80R$                 
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12

Serviços de Sistema de Sonorização Porte Dois - 02 mesas

digitais com 48 canais de entrada, equalização paramétrica,

compressor, Gate por canal, 24 canais de saída com equalizador

gráfico de 31 bandas por canal, 2 fontes de alimentação; Sistema

de Sonorização Line Array , composto por 9 caixas tree- way por

lado , cobertura vertical de 10 graus, horizontal de 120 graus,

sistema de bumper para elevação do sistema ou acessórios para

trabalhar em Ground Stacked , 12 caixas de sub Grave com 2

falantes de 18" cada , por lado; 02 Sistema de amplificação com 4

racks de potência com 4 amplificadores classe D , com no

mínimo 2400 watts RMS por canal em 2 Omhs; 01 processador

digital com 4 entradas e 8 saídas; Software de gerenciamento do

sistema através de Tablet ou computador; 01 multicabo de 48

canais de entrada, transformador de fase por canal com

comprimento mínimo de 60 metros; 01 multicabo de sinal de 12

vias com comprimento mínimo de 60 metros para o

processamento; Main power trifásico de 63 ampères por fase,

regulador de tensão, voltímetro e amperímetro; Main power

trifásico de 125 ampères por fase , regulador de tensão,

voltímetro , amperímetro e transformador isolador de 10.000

watts para alimentação; - Sistema de comunicação entre P.A. e

Monitor; Sistema com 16 monitores passivos two-way com 02

falantes de 12" e 1 Drive cada; Side Fill composto por 2 caixas

tree-way de alta frequência e 2 de subgrave com falantes de 18"

por lado; Sistema de amplificação para alimentação do Side Fill

composto por 01 Rack com 4 amplificadores Classe D , potência

mínima de 1000 watts por canal; microfones com pedestais,

microfones sem fio, direct box, sub Snake com multipinos.

DIÁRIA 8 12.500,00R$       100.000,00R$              

13

Pagamento de cachê para artista, banda ou grupo para

se apresentar nos eventos - SHOW, Apresentação

musical com Artista/Banda ou Grupo, com atração de

reconhecimento de público e crítica à nível regional, com

duração mínima de 02 (duas) horas.

CACHÊ 5 50.000,00R$       250.000,00R$              

14

Pagamento de cachê para artista, banda ou grupo para
se apresentar nos eventos - SHOW, Apresentação
musical com Artista/Banda, com atração de

reconhecimento de público e crítica à nível local, com
duração mínima de 02 (duas) horas.

CACHÊ 10 12.335,00R$       123.350,00R$              

15

Serviços de Segurança do Evento - SEGURANÇA
NOTURNO, treinado e capacitado para execução de
segurança desarmada noturna, uniformizado e com nada

consta da Polícia Civil, de empresa especializada no ramo
e credenciada junto a órgão competente.

DIÁRIA 250 200,00R$             50.000,00R$                 

1.401.705,30R$        VALOR GLOBAL ESTIMADO
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