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PROPOSTA 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ-PA 
Locação de Estrutura e Shows para Eventos Culturais e Artístico no município de Acará/PA 
ACARÁ-PA, 10 DE JANEIRO DE 2020. 

COTAÇÃO DE PREÇOS 
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Culturais e Artístico no município de Acará/PA 

TEM ESPECIFICAÇÃO UNP QUANT 
PREÇO PREÇO 

TAL 

- 

PALCO M 010 SEM CAMARIM IOM X 8M: 
Com montagem e desmontagem de estrutura 
com 	pilares 	em 	treliças 	de 	cantoneiras 
metálicas ou em box truss q30 ou p50, com 
pisos em compensado naval ante derrapante 
com 	15mm de espessura, 	estruturados e 
fixados em tubos e perfis metálicos sem a 
utilização de pregos. As bases deverão ser 
montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos 
metálicos com espessura mínima de 	1 	1/4 

polegadas de modo a se fazer um perfeito e 
seguro nivelamento da estrutura. Cobertura 
devera ser em longa vinilica sobre tenda em 
estrutura 	tubular 	metálica 	galvanizada 
devendo a 	lona ter gramatura mínima de 
550g/m2 	e 	filtro 	solar, 	de 	modo 	a 
proporcionar 	maior 	conforto 	térmico 	no 
ambiente. As bases deverão ser montadas 
sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos 
com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de 
modo 	a 	se 	fazer 	um 	perfeito 	e 	seguro 
nivelamento da estrutura. 

DIÁRIA 15 R$ 
9.800,00 

R$ 
147.000,00 

END: RUA JOVELIPIA MORGADO N°48 BAIRRO: NOVO MARITUBA-PA CEP: 67200-000. INSC. 
EST.: 15.614.074-8 EMAIL: N EIACOTACAO2575@GMAIL.COM  
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PALCO GRANDE COM CAMARIM 12M X 
1OM: Com montagem e desmontagem de 
estrutura com pilares em treliças de 
cantoneiras metálicas ou em box truss q30 ou 
p50, com pisos em compensado naval ante 
derrapante com 115mm de espessura, 
estruturados e fixados em tubos e perfis 
metálicos sem a utilização de pregos. As 
bases deverão ser montadas sobre sapatas 
ajustáveis em fusos metálicos com espessura 
mínima de 1 1/4  polegadas de modo a se fazer 
um perfeito e seguro nivelamento da 
estrutura. Cobertura devera ser em longa 
vinilica sobre tenda em estrutura tubular 
metálica galvanizada devendo a lona ter 
gramatura mínima de 550g/m2 e filtro solar, 
de modo a proporcionar maior conforto 
térmico no ambiente. As bases deverão ser 
montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos 
metálicos com espessura mínima de 1 1/4 

polegadas de modo a se fazer um perfeito e 
seguro nivelamento da estrutura. Estrutura de 
camarim refrigerado.  
CARRETA/PALCO MÉDIO 13MX8M: Com 
montagem e desmontagem de estrutura, com 
pisos em compensado naval ante derrapante 
com 15mm de espessura, estruturados e 
fixados em tubos e perfis metálicos montadas 
sobre a própria carreta de modo que se faz 
um perfeito e seguro nivelamento da 
estrutura. Cobertura da própria carreta e 
sendo estendida com tenda em estrutura 
tubular metálica galvanizada devendo a lona 
ter gramatura mínima de 550g/m2 e filtro 
solar, de modo a proporcionar maior conforto 
térmico no ambiente sobre o palco estendido. 
As bases deverão ser montadas sobre 
sapatas ajustáveis em fusos metálicos com 
espessura mínima de 1 1/4  polegadas de 
modo a se fazer um perfeito e seguro 
nivelamento da estrutura, contendo ainda a 
carreta camarim refrigerado para o bom 
acomodamento dos artistas. 

DIÁRIA 15 R$ 
12.750,00 

R$ 
191.250,00 

 

DIÁRIA 20 R$ 
9.800,00 

R$ 
196.000,00 

 

END: RUA JOVELINA MORGADO N°48 BAIRRO: NOVO MARITUBA-PA CEP: 67200-000. INSC. 
EST.: 15.614.074-8 EMAIL:NEIACOTACA02575@GMAIL.COM  
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GRUPO 	GERADOR 	MÓVEL, 	COM 
CAPACIDADE 	MÍNIMA 	DE 	100 	KVA: 
trifásico, tensão 220/110 v, 601-1z, disjuntor de 
proteção 	, 	silenciado 	em 	nível 	de 	ruído 
sonoro de 32 db, cabine 1,5 metros, acoplado 
a um caminhão por meio de grampos fixados 
no chassi 	para transporte 	rápido, 	com 02 
jogos de cabos de 95mm/41ances/25 metros 
flexíveis ( 95mm x 4 x 25m) , quadro de 
barramento 	de 	cobre 	para 	conexão 
intermediaria 	com 	isoladores 	e 	chave 
reversora 	para 	duas 	fontes 	de 	energia 
elétrica 	dimensionada 	de 	acordo 	com 	a 
potencia do grupo gerador , incluindo custo 
de montagem com ponto de aterramento para 
proteção 	composto 	de 	01(uma) 	haste 	de 
cobre de 03 metros de cumprimentos , com 
cordoalha de cobre n° 16mm2, no mínimo 
com 05 metros com conectores. 

DIÁRIA 20 R$ 
2 200 00 

R$ 44.000,00 

5 

GRUPO 	GERADOR 	MÓVEL, 	COM 
CAPACIDADE MÍNIMA DE 80 KVA: trifásico, 
tensão 	220/110 	v, 	60Hz, 	disjuntor 	de 
proteção 	, 	silenciado 	em 	nível 	de 	ruído 
sonoro de 32 db, cabine 1,5 metros, acoplado 
a um caminhão por meio de grampos fixados 
no chassi 	para transporte 	rápido, 	com 02 
jogos de cabos de 95mm/41ances/25 metros 
flexíveis ( 95mm x 4 x 25m) 	quadro de 
barramento 	de 	cobre 	para 	conexão 
intermediaria 	com 	isoladores 	e 	chave 
reversora 	para 	duas 	fontes 	de 	energia 
elétrica 	dimensionada 	de 	acordo 	com 	a 
potencia do grupo gerador , incluindo custo 
de montagem com ponto de aterramento para 
proteção 	composto 	de 	01(uma) 	haste 	de 
cobre de 03 metros de cumprimentos , com 
cordoalha de cobre n° 16mm2, no mínimo 
com 05 metros com conectores. 

DIÁRIA 20 
R 

1 850 00 
R$ 37.000,00 

6 

ILUMINAÇÃO TIPO 1 P SHOW DE MEDIO E 
GRANDE PORTE; COM: 120-Lampada par 
64; 12-Elipsoidal; 08-Ribaltas; 20-Par Led de 
3w; 	16- Lâmpadas AOL 	ou 	Locolight; 	08- 
Refletores 	Mini 	Brutes; 	02-Maquinas 	de 
Fumaça; 	12-Movinghead 	Spot; 	08-Moving 
Beam; 12- Strob Atomic 3000; 01-Mesa de 
Luz Digital de 2048 Canais DMX; 01-Sistema 

DIÁRIA 20 R$ 
4.210,00 R 84 200 00 

END: RUA JOVELINA MORGADO N°48 BAIRRO: NOVO MARITUBA-PA CEP: 67200-000. INSC. 
EST.: 15.614.074-8 EMAIL:NEIACOTACA02575@GMAIL.COM  
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Dimer Digital DMX com 60 canais de 4kwa: 
04 Pontos de intercon e 01-Bortruss e Fiação 
necessário 	para 	as 	ligações 	dos 
equipamentos. 

SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE TIPO 1- 
CAIXA/TRIPÉ, COM: 01-Mesa de Som Digital 
08 canais com 04 mandadas auxiliares; 01- 
Multicabo de 08 canais com 45 mts (usados 
para imput na mesa); 01-Processador Digital 
com 02 Entradas e 6 saídas; 01-CD/DVD 
player; 01-Notebook ; 02 microfones sem fio 

DIÁRIA 20 R$ 
3.250,00 

R$ 6500000 

UHF; Fundo Som e Ate 04 caixas tripés com 
04 Falantes cada distribuídos no espaço do 
evento. 
SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE TIPO 2, 
COM: 01-Mesa de Som Digital 08 canais com 
04 mandadas auxiliares; 01-Multicabo de 08 

8 
canais com 45 mts (usados para imput na 
mesa); 	01-Processador 	Digital 	com 	02 

DIÁRIA 20 R$ 
4.600,00 R$ 92 000 00 

Entradas e 6 saídas; 01-CD/DVD player; 01- 
Notebook 	; 	02 	microfones 	sem 	fio 	UHF; 
Fundo Som; 04 Line e 04 Sub. 
SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE TIPO 3, 
COM: 01-Mesa de Som Digital 36 canais com 
08 mandadas auxiliares; 01-Multicabo de 24 
canais com 45 mts (usados para imput na 
mesa); 	02-Processador 	Digital 	com 	02 
Entradas e 6 saídas; 02-CD/DVD player; 02- 
Notebook ; 08 microfones sem fio UHF; 24- 

9 
Microfones 	Dinâmicos; 	12-Pedestais 	tipo 
girafa para microfones; 01-Amplificador tipo 
cubo de 100w para guitarra; 01-Amplificador 
tipo 	cubo 	100w 	para 	guitarra; 	01- 

DIÁRIA 12 R$ 
9.720,00 

R$ 
116.640,00 

Amplificador 	tipo 	cubo 	200w 	para 	contra 
baixo; 	06-monitores 	1 	x 	15" 	+ 	driver; 	12- 
Caixas de Sub Grave; 	12-Caixas de [me 
Array; 	04-Multicabos 	de 	12 	canais 	e 	04- 
Cubos de Retorno para Palco. 

END: RUA JOVELINA MORGADO N°48 BAIRRO: NOVO MARITUBA-PA CEP: 67200-000 INSC. 
ESTE: 15.614.074-8 EMAIL:NEIACOTACA02575@GMAIL.COM  
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SONORIZAÇÃO 	 COM 
ULTILITÁRIO/CAM IONETA/CARRETIN HA;C 
OM: 01-Mesa de Som Digital 08 canais com 
04 mandadas auxiliares; 01-Multicabo de 08 
canais com 45 mts (usados para imput na 

10 mesa); 	01-Processador 	Digital 	com 	02 
Entradas e 6 saídas; 01-CD/DVD player; 01- 

DIÁRIA 25 R$ 
2.850,00 

R$ 71 25000 

Notebook 	; 	02 	microfones 	sem 	fio 	UHF; 
Fundo Som; 04-Caixas com 02 Falantes cada 
distribuídos 	Frente/Fundo 	e 	Laterais; 	01- 
Cubo de Retorno para Palco do Trio e 01- 
Expositor térmico. 
TRIO 	ELETRICO 	MÉDIO 	PORTE 	COM 
CAMINHÃO TRUCK; COM: 01-Mesa de Som 
Digital 	24 	canais 	com 	08 	mandadas 
auxiliares; 01-Multicabo de 24 canais com 45 
mts 	(usados 	para 	imput 	na 	mesa); 	02- 
Processador Digital com 02 Entradas e 6 
saídas; 01-CD/DVD player; 01-Notebook ; 02 
microfones 	sem 	fio 	UHF; 	12-Microfones 
Dinâmicos; 06-Direct box; 12-Pedestais tipo 
girafa para microfones; 01-Amplificador tipo 
cubo de 100w para guitarra; 01-Amplificador 
tipo cubo 100w para guitarra; 01-Amplificador 

R$ R 11 tipo 	cubo 	200w 	para 	contra 	baixo; 	01- 
Amplificador para teclado; 06-monitores 1 x 

DIÁRIA 8 
1290000 10320000 

15" 	+ 	driver; 	24-Caixas 	de 	Subgrave 
distribuídos Frente/Fundo e Laterais do Trio 
Elétrico; 24-Caixas de Line Array distribuídos 
Frente/Fundo e Laterais do trio Elétrico; 04- 
Multicabos 	de 	12 	canais; 	04-Cubos 	de 
Retorno para Palco do trio; 01-Camarim na 
parte inferior do trio para banda; 01-Expositor 
térmico; 05-Par Led de 3W; 10-Lampada ACL 
ou 	Locolight; 04-Refletores mini brutes; 01- 
Máquinas de Fumaça; 04-movinghead spot e 
04-moving beam. 

END: RUA JOVELINA MORGADO N°48 BAIRRO: NOVO MARITUBA-PA CEP: 67200-000. INSC. 
EST.: 15.614.074-8 EMAIL:NEIACOTACA02575@GMAIL.COM  
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TRIO ELÉTRICO COM CARRETA COM: 01-
Mesa de Som Digital 36 canais com 08 
mandadas auxiliares; 01-Multicabo de 24 
canais com 45 mts (usados para imput na 
mesa); 02-Processador Digital com 02 
Entradas e 6 saídas; 02-CD/DVD player; 02-
Notebook ; 08 microfones sem fio UHF; 24-
Microfones Dinâmicos; 09-Direct box; 12-
Pedestais tipo girafa para microfones; 01-
Amplificador tipo cubo de 100w para guitarra; 
01-Amplificador tipo cubo 100w para guitarra; 
01-Amplificador tipo cubo 200w para contra 
baixo; 01-amplificador para teclado; 06-
monitores 1 x 15" + driver; 32-Caixas de 
Subgrave distribuídos Frente/Fundo e 
Laterais do Trio Elétrico; 32-Caixas de Line 
Array distribuídos Frente/Fundo e Laterais do 
Trio Elétrico; 04-Multicabos de 12 canais; 04-
Cubos de Retorno para Palco do trio; 01-
Camarim na parte inferior do trio para banda; 
01-Expositor térmico; 12-Par Led de 3w; 10-
Lampada ACL ou Locolight; 04-Refletores 
mini brutes; 02-Maquinas de Fumaça e 12-
Moving beam.  
CAMAROTE 	PARA 	EVENTO 
MED.2,20MTSX4MTS: -Armação em barras 
tubulares metálicas de 3" medindo 4 mts x 
3mts , com altura de 2mts do chão; - 
Fechamento de guarda corpo com 
compensado, com e pintura cor preta; - 
Atracações feita em grampos metálicos, sem 
a utilização de prego; -Cobertura em lona 
vinilica, com espessura de lona de 15mm e - 
Iluminação ambiente , com 08 lâmpada 
ecológicas de 220wtz.  
ARQUIBANCADAS COBERTAS COM 8 
LANCES: -Armação em barras tubulares 
metálicas de 3"; Fechamento de guarda 
corpo com compensado, com e pintura cor 
preta; Atracações feita em grampos 
metálicos; Cobertura em lona vinilica, com 
espessura de lona de 15mm e Iluminação 
ambiente, com 08 lâmpada ecológicas de 
22Owtz. 

DIÁRIA 

 

8 

 

R$ 
20.000,00 

R$ 
160.000,00 

 

DIÁRIA 

 

160 

 

R$ 
1.650,00 

R$ 
264.000,00 

 

DIÁRIA 

 

200 

 

R$ 790,00 R$ 
158.000,00 

END: RUA JOVELINA MORGADO N°48 BAIRRO: NOVO MARITUBA-PA CEP: 67200-000. INSC. 
EST.: 15.614.074-8 EMAIL:NEIACOTACA02575@GMAIL.COM  
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ARQUIBANCADAS  SEM  COBERTURA COM 
8 LANCES: Armação em barras tubulares 
metálicas 	de 	3"; 	Fechamento 	de 	guarda 
corpo com compensado, com e pintura cor 
preta 	e 	Atracações 	feita 	em 	grampos 
metálicos. 

DIÁRIA 400 R$ 500,00 R$ 
200.000,00 

16 

BANHEIRO 	QUIMICO: 	em 	polietileno 
expandido, tipo Standart, nas dimensões de 
1,10m 	x 	1,20m 	x 	2,30m, 	de 	altura, 	com 
tratamento de resíduos através de produto 
químico, 	com 	manutenção 	limpeza 	e 
higienização através de sistema de vácuo. 

DIÁRIA 240 R$26000 R$62.40000 

17 

TENDA MEDINDO 5MTX5MT: Com estrutura 
tubular , 	de 	medida de 	3" 	de espessura, 
cobertura devera ser em lona vinilica sobre 
tenda 	em 	estrutura 	tubular 	metálica 
galvanizada devendo a lona ter gramatura 
mínima de 550g/m2 e filtro solar ,  ,de modo a 
proporcionar 	maior 	conforto 	térmico 	no 
ambiente. As bases deverão ser montadas 
sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos 
com espessura mínima de 1 1/4  polegadas de 
modo 	a 	se 	fazer 	um 	perfeito 	e 	seguro 
nivelamento da estrutura. 

DIÁRIA 72 R$ 700,00 R$ 50.400,00 

18 
PLACA DE FECHAMENTO: placa de metal 
galvanizado 	medindo 	3mts 	x 	2,20 	mts 
utilizada para fechar áreas para eventos. 

DIÁRIA 500 R$ 42,00 R$ 21 .000,00 

19 

CERCA 	 MODULAR 	 DE 
ISOLAMENTO/GUARDA 	CORPO: 	Em 
estrutura 	tubular 	metálica 	galvanizada 
modulada 	nas 	dimensões 	2,00 	mts 	de 
cumprimento 	por 	1,20mts 	de 	Altura 
executadas 	com 	tubos 	galvanizados 	de 
diâmetros mínimo de 1 	1%  com espessura 
mínima de 2,65mm de parede de modo a 
proporcionar um peso próprio compatível com 
as necessidades de isolamento para publico. 
Uso por diária. 

METRO 3100 R$ 24,00 R$ 74.400,00 

20 

Tapume 	em 	chapas 	ondulada 	metálica 
apoiadas com mão de força, fixadas ao solo 
por meio de estaca metálica, com altura de 
2,20m. Uso por diária. 

METRO 5880 R$ 36,00 
' 

R$ 
211.680,00 

END: RUA JOVELINA MORGADO N°48 BAIRRO: NOVO MARITUBA-PA CEP: 67200-000 INSC. 
EST.: 15.614.074-8 EMAIL:NEIACOTACA02575@GMAIL.COM  
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SHOW DE BANDA MUSICAL - ATRAÇÃO 
REGIONAL, COM REPERTÓRIO VARIADO, 
COM OS HITS MAIS TOCADOS PELAS 
RADIOS, NOS ESTILOS AROCHA, AXE, 
SAMBA, 	PAGODE, 	FUNK, 	FORRÓ 	E 
SERTANEJO, ETC. A BANDA DEVERÁ TER 
NO MÍNIMO A SEGUINTE FORMAÇÃO: 03 
CANTORES, 	01 	CANTORA, 	01 
TECLADISTA, 	01 	BATERISTA, 	01 
CONTRABAIXISTA, 01 	GUITARRISTA, 04 
DANÇARINOS. INCLUINDO TRANSPORTE, 
ALIMENTAÇÃO 	E 	ESTADIA. 	UMA 
APRESENTAÇÃO DE 2: 30 H. 

UND 45 R$ 
9.500,00 

R$ 
427.500,00 

VALOR TOTAL R$ 
2.776.920,00 

Marituba-PA, 10 de JANEIRO de 2020. 

L.M. DA LUZ COM. DE' AR! E SERV. GRAF.' IRELI 
CNPJ: 31.304.996/0001-52 

LUCINEIA MOREIRA DA LUZ 
CPF: 878.440.602-04 
RG: 5403931 PC-PA 

Proprietária-Administradora 

END: RUA JOVELINA MORGADO N°48 BAIRRO: NOVO MARITUBA-PA CEP: 67200-000. INSC. 
EST.: 15.614.074-8 EMAIL:NEIACOTACA02575@GMAIL.COM  
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À PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ 

SETOR DE COMPRAS 

COTAÇÃO DE PREÇO 

  

   

Contratação de Empresa Especializada em Locação de Estrutura e Shows para Eventos Culturais i Artístico 
iio município de Acará/PA 

ITEM SPLCI}ICAÇAt) 4 

PALCO 	1 DIO SEM CAMARIM 1OM X 8M: 
Com montagem e desmontagem de estrutura com 
pilares em treliças de cantoneiras metálicas ou em 
box truss q30 ou p50, com pisos em compensado 
naval ante derrapante com 15mm de espessura, 
estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos 
sem a utiliiação de pregos. As bases deverão ser 
montadas 	sobre 	sapatas 	ajustáveis em 	fusos 
metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas 
de modo a se fazer um perfeito e seguro 
nivelamento da estrutura. Cobertura devera ser em 
longa vinilica sobre tenda em estrutura tubular 
metálica galvanizada devendo a lona ter gramatura 
mínima de 550g/m2 e filtro kolar, de modo a 
proporcionar maior conforto térmico no ambiente. 
As bases deverão ser montadas sobre sapatas 
ajustáveis em fusos metálicos com espessura 
mínima de 1 '/4 polegadas de modo a se fazer um 
perfeito e seguro nivelamento da estrutura. 

I1NB 

DIÁRIA 

QUANT 

15 

L)RFCO 
UN IT. 

PREÇO 

R$ 146.250,00 R$ 9.750,00 

2 

PALCO GRANDE COM CAMARIM 12M X 
1OM: Com montagem e desmontagem de estrutura 
com pilares em treliças de cantoneiras metálicas ou 
em box truss q30 ou p50, com pisos em 
compensado naval ante derrapante com 1 Smm de 
espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis 
metálicos sem a utilização de pregos. As bases 
deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em 
fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ 
polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro 
nivelamento da estrutura. Cobertura devera ser em 
longa vinilica sobre tenda em estrutura tubular 
metálica galvanizada devendo a lona ter gramatura 
mínima de 550g/m2 e filtro solar, de modo a 
proporcionar maior conforto térmico no ambiente. 
As bases deverão ser montadas sobre sapatas 
ajustáveis em fusos metálicos com espessura 
mínima de 1 '/4 polegadas de modo a se fazer um 
perfeito 	e 	seguro 	nivelamento 	da 	estrutura. 
Estrutura de camarim refrigerado. 

DIÁRIA 15 R$ 12.500,00 R$ 187.500,00 

CNPJ: 31.672.930/0001-15, LEst.: 15.618.874-0 E-mail: cisantosservcosgmail.co  
End. Av. Deodoro da Fonseca, 208, São Judas Tadeu 

CEP: 68.690-000, Acará-PA. 
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CARRETA/PALCO MÉDIO 13MX8M: Com 
montagem e desmontagem de estrutura, com pisos 
em compensado naval ante derrapante com 1 5mm 
de espessura, estruturados e fixados em tubos e 
perfis metálicos montadas sobre a própria carreta 
de modo que se faz um perfeito e seguro 
nivelamento da estrutura. Cobertura da própria 
carreta e sendo estendida com tenda em estrutura 
tubular metálica galvanizada devendo a lona ter 
gramatura mínima de 550g/m2 e filtro solar, de 
modo a proporcionar maior conforto térmico no 
ambiente sobre o palco estendido. As bases 
deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em 
fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ 
polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro 
nivelamento da estrutura, contendo ainda a carreta 
camarim refrigerado para o bom acomodamento 
dos artistas. 

DIÁRIA 20 R$ 9.750,00 R$ 195.000,00 

4 

GRUPO 	GERADOR 	MÓVEL, 	COM 
CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 KVA: trifásico, 
tensão 220/110 v, 6011z, disjuntor de proteção 
silenciado em nível de ruído sonoro de 32 db, 
cabine 1,5 metros, acoplado a um caminhão por 
meio de grampos fixados no chassi para transporte 
rápido, com 02 jogos de cabos de 95mm/41ances/25 
metros flexíveis ( 95mm x 4 x 25m), quadro de 
barramento de cobre para conexão intennediaria 
com isoladores e chave reversora para duas fontes 
de energia elétrica dimensionada de acordo com a 
potencia do grupo gerador , incluindo custo de 
montagem com ponto de aterramento para proteção 
composto de 01 (uma) haste de cobre de 03 metros 
de cumprimentos , com cordoalha de cobre n° 
16mm2, no mínimo , com 05 metros com 
conectores. 

DIÁRIA 20 R$ 2.300,00 R$ 46.000,00 

5 

GRUPO 	GERADOR 	MÓVEL, 	COM 
CAPACIDADE MÍNIMA DE 80 KVA: trifásico, 
tensão 220/110 v, 6011z, disjuntor de proteção 
silenciado em nível de ruído sonoro de 32 db, 
cabine 1,5 metros, acoplado a um caminhão por 
meio de grampos fixados no chassi para transporte 
rápido, com 02 jogos de cabos de 95mm/41ances/25 
metros flexíveis (95mm x 4 x 25m) , quadro de 
barramento de cobre para conexão intermediaria 
com isoladores e chave reversora para duas fontes 
de energia elétrica dimensionada de acordo com a 
potencia do grupo gerador , incluindo custo de 
montagem com ponto de aterramento para proteção 
composto de 01 (uma) haste de cobre de 03 metros 
de cumprimentos , com cordoalha de cobre n° 
16mm2, no mínimo , com 05 metros com 
conectores. 

DIÁRIA 20 R$ 1.900,00 R$ 38.000,00 

CNPJ: 31.672.930/0001-15, 1 .Est.: 15.618.874-0 E-mail: clsantosservcosgmail.co  
End. Av. Deodoro da Fonseca, 208, São Judas Tadeu 

CEP: 68.690-000, Acará-PA. 
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ILUMINAÇÃO TIPO 1 P SHOW DE MEDIO E 
GRANDE PORTE; COM: 120-Lampada par 64; 
12-Elipsoidal; 08-Ribaltas; 20-Par Led de 3w; 16-
Lâmpadas ACL ou Locolight; 08-Refletores Mini 
Brutes; 02-Maquinas de Fumaça; 12-Movinghead 
Spot; 08-Moving Beam; 12- Strob Atomic 3000; 
01-Mesa de Luz Digital de 2048 Canais DMX; 01-
Sistema Dimer Digital DMX com 60 canais de 
4kwa: 04 Pontos de intercon e 01-Bortruss e Fiação 
necessário para as ligações dos equipamentos. 

DIÁRIA 20 R$ 4. 100,00 R$ 82.000,00 

7 

SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE TIPO 1-
CAIXA/TRIPÉ, COM: 01-Mesa de Som Digital 08 
canais com 04 mandadas auxiliares; 01-Multicabo 
de 08 canais com 45 mts (usados para imput na 
mesa); 01-Processador Digital com 02 Entradas e 6 
saídas; 01-CD/DVD player; 01-Notebook ; 02 
microfones sem fio UHF; Fundo Som e Ate 04 
caixas tripés com 04 Falantes cada distribuídos no 
espaço do evento. 

DIÁRIA 20 R$ 3.500,00 R$ 70.000,00 

8 

SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE TIPO 2, COM: 
01-Mesa de Som Digital 08 canais com 04 
mandadas auxiliares; 01-Multicabo de 08 canais 
com 45 mts (usados para imput na. mesa); 01- 
Processador Digital com 02 Entradas e 6 saídas; 
01 -CD/DVD player; 01 -Notebook ; 02 microfones 
sem fio UHF; Fundo Som; 04 Line e 04 Sub. 

DIÁRIA 20 R$ 4.655,00 R$ 93. 100,00 

SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE TIPO 3, 
COM: 01-Mesa de Som Digital 36 canais com 08 
mandadas auxiliares; 01-Multicabo de 24 canais 
com 45 mts (usados para imput na mesa); 02-
Processador Digital com 02 Entradas e 6 saídas; 
02-CD/DVD player; 02-Notebook ; 08 microfones 
sem fio UHF; 24-Microfones Dinâmicos; 12- 
Pedestais 	tipo 	girafa 	para 	microfones; 	01- 
Amplificador tipo cubo de 100w para guitarra; 01- 
Amplificador tipo cubo 100w para guitarra; 	01- 
Amplificador tipo cubo 200w para contra baixo; 
06-monitores 1 x 15" + driver; 12-Caixas de Sub 
Grave; 12-Caixas de Line Array; 04-Multicabos de 
12 canais e 04-Cubos de Retomo para Palco. 

DIÁRIA 12 R$ 9.900,00 R$ 118.800 00 

10 

SONORIZAÇÃO 	 COM 
ULTILITÁRIO/CAMIONETA/CARRETINHA;C 
OM: 01-Mesa de Som Digital 08 canais com 04 
mandadas auxiliares; O 1-Multicabo de 08 canais 
com 45 mts (usados para imput na mesa); 01-
Processador Digital com 02 Entradas e 6 saídas; 
01-CD/DVD player; 01-Notebook ; 02 microfones 
sem fio UHF; Fundo Som; 04-Caixas com 02 
Falantes cada distribuídos Frente/Fundo e Laterais; 
01-Cubo de Retomo para Palco do Trio e 01-
Expositor térmico. 

DIÁRIA 25 R$ 2.800,00 RS 70.000,00 

CNPJ: 31.672.930/0001-15, I.Est.: 15.618.874-0 E-mail: clsantosservcosgmail.co  
End. Av. Deodoro da Fonseca, 208, São Judas Tadeu 

CEP: 68.690-000, Acará-PA. 
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11 

TRIO ELETRJCO MÉDIO PORTE COM 
CAMINHÃO TRUCK; COM: 01-Mesa de Som 
Digital 24 canais com 08 mandadas auxiliares; 01-
Multicabo de 24 canais com 45 mts (usados para 
imput na mesa); 02-Processador Digital com 02 
Entradas e 6 saídas; 01-CDIDVD player; 01-
Notebook ; 02 microfones sem fio UHF; 12- 
Microfones 	Dinâmicos; 	06-Direct 	box; 	12- 
Pedestais 	tipo 	girafa 	para 	microfones; 	01- 
Amplificador tipo cubo de 100w para guitarra; 01-
Amplificador tipo cubo 100w para guitarra; 01-
Amplificador tipo cubo 200w para contra baixo; 
01-Amplificador para teclado; 06-monitores 1 x 
15" + driver; 24-Caixas de Subgrave distribuídos 
Frente/Fundo e Laterais do Trio Elétrico; 24-
Caixas de Lme Array distribuídos Frente/Fundo e 
Laterais do trio Elétrico; 04-Multicabos de 12 
canais; 04-Cubos de Retorno para Palco do trio; 01-
Camarim na parte inferior do trio para banda; 01- 
Expositor térmico; 	05-Par Led 	de 	3W; 	10- 
Lampada ACL ou Locolight; 04-Refletores mini 
brutes; 01-Máquinas de Fumaça; 04-movinghead 
spot e 04-moving beam. 

DIÁRIA 8 R$ 12.810,00 R$ 102.480,00 

12 

TRIO ELÉTRICO COM CARRETA COM: 01-
Mesa de Som Digital 36 canais com 08 mandadas 
auxiliares; Ol-Multicabo de 24 canais com 45 mts 
(usados para imput na mesa); 02-Processador 
Digital com 02 Entradas e 6 saídas; 02-CD/DVD 
player; 02-Notebook ; 08 microfones sem fio UHF; 
24-Microfones Dinâmicos; 09-Direct box; 12- 
Pedestais 	tipo 	girafa 	para 	microfones; 	01- 
Amplificador tipo cubo de 100w para guitarra; 01- 
Amplificador tipo cubo 100w para guitarra; 	01- 
Amplificador tipo cubo 200w para contra baixo; 
01-amplificador para teclado; 06- monitores 1 x 
15" + driver; 32-Caixas de Subgrave distribuídos 
Frente/Fundo e Laterais do Trio Elétrico; 32-
Caixas de Line Array distribuídos Frente/Fundo e 
Laterais do Trio Elétrico; 04-Multicabos de 12 
canais; 04-Cubos de Retorno para Palco do trio; 01-
Camarim na parte inferior do trio para banda; 01-
Expositor térmico; 12-Par Lcd de 3w; lO-Lampada 
ACL ou Locolight; 04-Refletores mini brutes; 02-
Maquinas de Fumaça e 12-Moving beam. 

DIÁRIA 8 R$ 19.500,00 R$ 156.000,00 

13 

CAMAROTE 	PARA 	EVENTO 
MED.2,20MTSX4MTS: 	-Armação em barras 
tubulares metálicas de 3" medindo 4 mts x 3mts, 
com altura de 2mts do chio; -Fechamento de 
guarda corpo com compensado, com e pintura cor 
preta; -Atracações feita em grampos metálicos, 
sem a utilização de prego; -Cobertura em lona 
vinilica, com espessura de lona de 15mm e - 
Iluminação ambiente , com 08 lâmpada ecológicas 
de 22Owtz. 

DIÁRIA 160 1.700,00 R$ 272.000,00 

CNPJ: 31.672.930/0001-15, 1. Est.: 15.618.874-0 E-mail: cIsantosservcosgmaiI.co  
End. Av. Deodoro da Fonseca, 208, São Judas Tadeu 

CEP: 68.690-000, Acará-PA. 
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14 

ARQUIBANCADAS COBERTAS COM 	8 
LANCES: -Armação em barras tubulares metálicas 
de 	3"; 	Fechamento 	de 	guarda 	corpo 	com 
compensado, com e pintura cor preta; Atracações 
feita em grampos metálicos; Cobertura em lona 
vinilica, com espessura de lona de 15mm e 
Iluminação ambiente, com 08 lâmpada ecológicas 
de 22Owtz. 

DIÁRIA 200 R$ 91000 R$ 182.000 00 

15 

ARQUIBANCADAS SEM COBERTURA COM 
8 	LANCES: 	Armação 	em 	barras 	tubulares 
metálicas de 3"; Fechamento de guarda corpo com 
compensado, com e pintura cor preta e Atracações 
feita em grampos metálicos. 

DIÁRIA 400 R$ 550,00 R$ 220.000,00 

16 

BANHEIRO 	QUÍMICO: 	em 	polietileno 
expandido, tipo Standart, nas dimensões de 1,10m 
x 1,20m x 2,30m, de altura, com tratamento de 
resíduos 	através 	de 	produto 	químico, 	com 
manutenção limpeza e higienização através de 
sistema de vácuo. 

DIÁRIA 240 R$ 300,00 R$ 72.000 00 

17 

TENDA MEDINDO 5MTX5MT: Com estrutura 
tubular, de medida de 3" de espessura, cobertura 
devera ser em lona vinilica sobre tenda em 
estrutura tubular metálica galvanizada devendo a 
lona ter gramatura mínima de 550g/m2 e filtro solar 
, de modo a proporcionar maior conforto térmico 
no ambiente. As bases deverão ser montadas sobre 
sapatas 	ajustáveis 	em 	fusos 	metálicos 	com 
espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se 
fazer um perfeito e 	seguro nivelamento da 
estrutura. 

DIÁRIA 72 R$ 850,00 R$ 61.200,00 

18 
PLACA DE FECHAMENTO: placa de metal 
galvanizado medindo 3mts x 2,20 mts utilizada 
para fechar áreas para eventos. 

DIÁRIA 500 R$ 50,00 R$ 25.000,00 

19 

CERCA 	MODULAR 	DE 
ISOLAMENTO/GUARDA CORPO: Em estrutura 
tubular 	metálica 	galvanizada 	modulada 	nas 
dimensões 2,00 mts de cumprimento por 1,20mts 
de Altura, executadas com tubos galvanizados de 
diâmetros mínimo de 1 ¼ com espessura mínima 
de 2,65mm de parede de modo a proporcionar um 
peso próprio compatível com as necessidades de 
isolamento para publico. Uso por diária. 

METRO 3100 R$ 30,00 R$ 93.000,00 

20 

Tapume em chapas ondulada metálica apoiadas 
com mão de força, fixadas ao solo por meio de 
estaca metálica, com altura de 2,20m. Uso por 
diária. 

METRO 5880 R$ 40,00 R$ 235.200,00 

21 

SHOW DE BANDA MUSICAL - ATRAÇÃO 
REGIONAL, COM REPERTÓRIO VARIADO, 
COM OS HITS MAIS TOCADOS PELAS 
RÁDIOS, NOS ESTILOS AROCHA, AXE, 
SAMBA, 	PAGODE, 	FUNK, 	FORRÓ 	E 
SERTANEJO, ETC. A BANDA DEVERÁ TER 
NO MÍNIMO A SEGUINTE FORMAÇÃO: 03 
CANTORES, 01 CANTORA, 01 TECLADISTA, 
01 BATERISTA, 01 CONTRABAIXISTA, 01 
GUITARRISTA, 	04 	DANÇARINOS. 

UND 45 R 999900 
. 	' 

R 44995500 

CNPJ: 31.672.930/0001-15, LEst.: 15.618.874-0 E-mail: cIsantosservcoscg mal I.co 
End. Av. Deodoro da Fonseca, 208, São Judas Tadeu 

CEP: 68.690-000,  Acará-PA. 



INCLUINDO TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO 
E ESTADIA. UMA APRESENTAÇÃO DE 2: 30 
H. 

VALOR TOTAL 
	

R$ 2.915.485,00 
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Validade da proposta da proposta: 60 dias. 

Está inclusa na proposta todas as despesas diretas e indiretas para execução dos 
serviços. 

Esta incluso também a montagem e desmontagem das estruturas. 

08/01/2020. 

L&0t)4 441 PCS 1.m"s  
CLEDISON LUIS DOS SANTOS CARMO 

C. L. DOS S. CARMO EIRELI—ME 
CNPJ: 08.382.477/0001-90 

CPF: 830.071.052-34 - RG: 4919665 - PC/PA 
Sócio Administrador 

CNPJ: 31.672.930/0001-15, I.Est.: 15.618.874-0 E-mail: clsantosservcos@gmail.co  
End. Av. Deodoro da Fonseca, 208, São Judas Tadeu 

CEP: 68.690-000, Acará-PA. 



9— Produções e Eventos - E. M. D. DAVEIGA 
Endereço: Travessa Enéas Martins, 717— Marambaia - Cametá-PA 
CNPJ: 97.538.197M001/59 	Fone: (91)981145461-991712114 
e-mail: elizeu_cameta@hotmail.com  

PROPOSTA DE PREÇO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ. 
Setor de Compras 
Contratação de Empresa Especializada em Locação de Estrutura e Shows para 
Eventos Culturais e Artístico no município de Acará/PA. 

ESPECIFICAÇÃO 

PALCO MÉDIO SEM CAMARIM 10M X 8M. Com  montagem e 
desmontagem 	de estriiti.ra 	com 	pilares em 	treliças 	de 	cantoneiras 
metálicas ou em box tíuss q)Q  ou p50 com pisos em compensado naval 
ante derrapante coro 1 bm.'i de espessura, estruturados e fixados em 
tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos. As bases deverão 
ser 	montadas 	sobre 	sapatas 	ajustáveis 	em 	fusos 	metálicos 	com 
espessura mínima de 1 " polegadas de modo a se fazer um perfeito e 
seguro nivelamento da estrutura Cobertura devera ser em longa vinilica 
sobre tenda em estrutura tubular meta 	galvanizada devendo a lona ter  lica 
gramatura mínima de " -'do m2 e filtro solar, de modo a proporcionar 
maior conforto térmico 'ic ambiente 	As bases deverão ser montadas 
sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 
1/4 polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da 
estrutura 

UND. QUANT. 

15 

PREÇO PREÇO TOTAL 

... 

1 

10 .)Ot 	dl) R 	15000000 

2 

PALCO GRANDE COM CAMARIM 12M X 1OM. Com  montagem e 
desmontagem 	de 	CSiIUtU',i 	com 	pilares em 	treliças 	de 	cantoneiras 
metálicas ou em box Luss q0 ou p50, com pisos em compensado naval 
ante derrapante com 1 boi' i de espessura, estruturados e fixados em 
tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos As bases deverão 
ser 	montadas 	sobre 	sapatas 	ajustáveis 	em 	fusos 	metálicos 	com 
espessura mínima de 1 	' polegadas cc modo a se fazer um perfeito e 
seguro nivelamento da estrutura Cobertura devera ser em longa vinilica 
sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada devendo a lona ter 
gramatura mínima de 550g'm2 e filtro solar, de modo a proporcionar 
maior conforto térmico no ambiente 	As bases deverão ser montadas 
sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 
1/4 polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro ruvedmerito '-a 
estrutura. Estrutura de camarim refrigerado.  

DARIA 1', R$ 
13000,00 $ 195 000 00 



19 - Produções e Eventos - E. M. D. DA VEIGA 
Endereço: Travessa Enéas Martins, 717 - Marambaia - Cametá-PA 
CNPJ: 97.538.197.0001/59 	Fone: (91) 981145461-991712114 
e-mail: elizeu_cameta@hotmail.com  

CARRETA/PALCO MÉDIO I3MX8M: Com montagem e desmontagem de 
estrutura, com pisos em compensado naval ante derrapante com 15mm 
de espessura, 	estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos 
montadas sobre a própria carreta de modo que se faz um perfeito e 
seguro nivelamento da estrutura. Cobertura da própria carreta e sendo 
estendida com tenda em estrutura tubular metálica galvanizada devendo 
a lona ter gramatura mínima de 550g/m2 e filtro solar, de modo a 
proporcionar 	maior 	conforto 	térmico 	no 	ambiente 	sobre 	o 	palco 
estendido. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em 
fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se 
fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura, contendo ainda a 
carreta camarim refrigerado para o bom acomodamento dos artistas. 

DIÁRIA 20 R$ 
10.000,00 R 200 000 00 

GRUPO GERADOR MÓVEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 KVA: 
trifasico tensão 220/110 v 60Hz disjuntor de proteção 	silenciado em 
nível de ruído sonoro de 32 db, cabine 1,5 metros, acoplado a um 
caminhão por meio de grampos fixados no chassi para transporte rápido, 
com 02 jogos de cabos de 95mm/4lances/25 metros flexíveis ( 95mm x 4 
x 25m) , quadro de barramento de cobre para conexão intermediaria com 
isoladores 	e chave reversora 	para duas fontes de energia elétrica 
dimensionada de acordo com a potencia do grupo gerador , incluindo 
custo de montagem com ponto de aterramento para proteção composto 
de 01(uma) haste de cobre de 03 metros de cumprimentos 	com 
cordoalha de cobre n0  16mm2, no minimo 	com 05 metros com 
conectores. 

DIÁRIA 20 R$ 2 250 00 R 45 000 00 

GRUPO GERADOR MÓVEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 80 KVA: 
trifásico, tensão 220/110 v, 60Hz, disjuntor de proteção 	silenciado em 
nível de ruído sonoro de 32 db, cabine 1,5 metros, acoplado a um 
caminhão por meio de grampos fixados no chassi para transporte rápido, 
com 02 jogos de cabos de 95mm/41ances/25 metros flexíveis (95mm x4 
x 25m) 	quadro de barramento de cobre para conexão intermediaria com 
isoladores e chave 	reversora 	para duas fontes de energia elétrica 
dimensionada de acordo com a potencia do grupo gerador , incluindo 
custo de montagem com ponto de aterramento para proteção composto 
de 01(uma) haste de cobre de 03 metros de cumprimentos 	com 
cordoalha de cobre n° 16mm2, no mínimo 	com 05 metros com 
conectores. 

DIÁRIA 20 R 2 00 00 R 40.000,00  

6 

ILUMINAÇÃO TIPO 1 P SHOW DE MEDIO E GRANDE PORTE; COM: 
120-Lampada par 64; 12-Elipsoidal; 08-Ribaltas; 20-Par Led de 3w; 16-
Lâmpadas ACL ou Locolight; 08-Refletores Mini Brutes; 02-Maquinas de 
Fumaça; 12-Movinghead Spot; 08-Moving Beam; 12- Strob Atomic 3000; 
01-Mesa de Luz Digital de 2048 Canais DMX; 01-Sistema Dimer Digital 
DMX com 60 canais de 4kwa: 04 Pontos de intercon e 01-Bortruss e 
Fiação necessário para as ligações dos equipamentos. 

DIÁRIA 20 R$ 4.250,00 R$ 85.000,00 

SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE TIPO 1- CAIXAÍTRIPÈ, COM: 01-
Mesa de Som Digital 08 canais com 04 mandadas auxiliares; 01-
Multicabo de 08 canais com 45 mts (usados para imput na mesa); 01- 
Processador Digital com 02 Entradas e 6 saídas; 01-CD/DVD player; 01- 
Notebook; 02 microfones sem fio UHF; Fundo Som e Ate 04 caixas tripés 
com 04 Falantes cada distribuídos no espaço do evento. 

DIÁRIA 20 R 3. 000 00  , R 	60 .000,00  
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SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE TIPO 2, COM: 01-Mesa de Som Digital 
08 canais com 04 mandadas auxiliares; 01-Multicabo de 08 canais com 
45 mts (usados para imput na mesa); 01-Processador Digital com 02 
Entradas e 6 saídas; 01-CD/DVD player; 01-Notebook ; 02 microfones 
sem fio UHF; Fundo Som; 04 Line e 04 Sub. 

DIÁRIA 20 R$ 4.500,00 R$ 90.000,00 

SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE TIPO 3, COM: 01-Mesa de Som 
Digital 36 canais com 08 mandadas auxiliares; Ol-Multicabo de 24 canais 
com 45 mts (usados para imput na mesa); 02-Processador Digital com 02 
Entradas e 6 saídas; 02-CD/DVD player; 02-Notebook ; 08 microfones 
sem fio UHF; 24-Microfones Dinâmicos; 12-Pedestais tipo girafa para 
microfones; 	01-Amplificador 	tipo 	cubo 	de 	100w 	para 	guitarra; 	01- 
Amplificador tipo cubo 100w para guitarra; 	01-Amplificador tipo cubo 
200w para contra baixo; 06-monitores 1 x 15" + driver; 12-Caixas de Sub 
Grave; 12-Caixas de Line Array; 04-Multicabos de 12 canais e 04-Cubos 
de Retorno para Palco. 

DIÁRIA 12 R 9 500 00 R 	114 000 00 

10 

SONORIZAÇÃO COM ULTILITÁRIO/CAMIONETAICARRETINI-IA;COM: 
01-Mesa de Som Digital 08 canais com 04 mandadas auxiliares; 01-
Multicabo de 08 canais com 45 mts (usados para imput na mesa): 01-
Processador Digital com 02 Entradas effi saídas; 01-CD/DVD player; 01- 
Notebook 	02 microfones sem fio UHP" Fundo Som 04 -Caixas com 02 
Falantes cada distribuídos Frente/Fundo e Laterais; 01-Cubo de Retorno 
para Palco Palco do Trio e 01-Expositor térmico. 

DIÁRIA 25 R$ 3.000,00 R$ 75.000,00 

11 

TRIO ELETRICO MÉDIO PORTE COM CAMINHÃO TRUCK; COM: 01- 
Mesa de Som Digital 24 canais com 08 mandadas auxiliares; 	01- 
Multicabo de 24 canais com 45 mts (usados para imput na mesa); 02-
Processador Digital com 02 Entradas e 6 saídas; 01-CD/DVD player; 01-
Notebook ; 02 microfones sem fio UHF; 12-Microfones Dinâmicos; 06-
Direct box; 12-Pedestais tipo girafa para microfones; 01-Amplificador tipo 
cubo de 	100w para guitarra: 	01-Amplificador tipo cubo 	100w para 
guitarra; 	01-Amplificador 	tipo 	cubo 	200w 	para 	contra 	baixo; 	01- 
Amplificador para teclado; 06-monitores 1 x 15" + driver; 24-Caixas de 
Subgrave distribuídos Frente/Fundo e Laterais do Trio Elétrico; 24-Caixas 
de Line Array distribuídos Frente/Fundo e Laterais do trio Elétrico; 04-
Multicabos de 12 canais; 04-Cubos de Retorno para Palco do trio; 01-
Camarim na parte inferior do trio para banda; 01-Expositor térmico; 05-
Par Led de 3W; 1 0-Lampada ACL ou Locolight, 04-Refletores mmi brutes; 
01-Máquinas de Fumaça; 04-movinghead spot e 04-moving beam. 

DIÁRIA 8 
1320000 

R$ 105.600,00 
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TRIO ELÉTRICO COM CARRETA COM: 01-Mesa de Som Digital 36 
canais com 08 mandadas auxiliares: 011-Multicabo de 24 canais com 45 
mts (usados para imput na mesa): 02-Processador Digital com 02 
Entradas e 6 saídas: 02-CD/DVD player; 02-Notebook : 08 microfones 
sem fio UHF: 24-Microfones Dinâmicos: 09-Direct box: 12-Pedestais tipo 
girafa para microfones: 01-Amplificador tipo cubo de 100w para guitarra: 
01-Amplificador tipo cubo 100w para guitarra: 	01-Amplificador tipo cubo 
200w para contra baixo: 01-amplificador para teclado; 06- monitores 1 x 
15" + driver: 32-Caixas de Subgrave distribuídos Frente/Fundo e Laterais 
do Trio Elétrico: 32-Caixas de Line Array distribuídos Frente/Fundo e 
Laterais do Trio Elétrico 	04 Multicabos de 12 canais 	04 Cubos de 
Retorno para Palco do trio 	01 Camarim na parte inferior do trio para 
banda: 01-Expositor térmico; 12-Par Led de 3w: 10-Lampada ACL ou 
Locolight 	04 Refletores mini brutes 	02 -Maquinas de Fumaça e 12 
Moving beam. 

DIÁRIA 8 
19 000 00 

4 

R$ 152.000,00 

13 

CAMAROTE PARA EVENTO MED.2,20MTSX4MTS: -Armação em 
barras tubulares metálicas de 3" medindo 4 mts x 3mts , com altura de 
2mts do chão; -Fechamento de guarda corpo com compensado, com e 
pintura cor preta-Atracações feita em grampos metálicos 	sem a 
utilização de prego 	Cobertura em lona vinilica com espessura de lona 
de 15mm e -Iluminação ambiente , com 08 lâmpada ecológicas de 
22Owtz. 

DIÁRIA 160 R$ 1 90000 R$ 304 000 00 

14 

ARQUIBANCADAS COBERTAS COM 8 LANCES: -Armação em barras 
tubulares 	metálicas 	de 	3"; 	Fechamento 	de 	guarda 	corpo 	com 
compensado, com e pintura cor preta; Atracações feita em grampos 
metálicos: Cobertura em lona vinilica, com espessura de lona de 1 5mm e 
Iluminação ambiente, com 08 lâmpada ecológicas de 220wtz. 

DIÁRIA 200 R$ 855,00 R$ 171.000,00 

15 

ARQUIBANCADAS SEM COBERTURA COM 8 LANCES Armação em 
barras tubulares metálicas de 3"; Fechamento de guarda corpo com 
compensado, com e pintura cor preta e Atracações feita em grampos 
metálicos. 

DIÁRIA 400 R 625,00 R 250 000 00 

16 

BANHEIRO QUIMICO: em polietileno expandido, tipo Standart, 	nas 
dimensões de 1,10rn x 1,20m x 2,30m, de altura, com tratamento de 
resíduos através de 	produto químico, 	com 	manutenção 	limpeza e 
higienização através de sistema de vácuo. 

DIÁRIA 240 R 26500 R 6360000 

17 

TENDA MEDINDO 5MTX5MT: Com estrutura tubular, de medida de 3" 
de espessura, cobertura devera ser em lona vinilica sobre tenda em 
estrutura tubular metálica galvanizada devendo a lona ter gramatura 
mínima de 550g/m2 e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto 
térmico no ambiente. As bases deverão ser montadas sobre sapatas 
ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 % polegadas 
de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. 

DIÁRIA 72 R$ 600,00 R$ 43.200,00 

18 PLACA DE FECHAMENTO: placa de metal galvanizado medindo 3mts x 
2,20 mts utilizada para fechar áreas para eventos. DIÁRIA 500 R$ 45,00 R$ 22.50000 

19 

CERCA MODULAR DE ISOLAMENTO/GUARDA CORPO: Em estrutura 
tubular metálica galvanizada modulada nas dimensões 2,00 mts de 
cumprimento por 1,20mts de Altura , executadas com tubos galvanizados 
de diâmetros mínimo de 1 1/4  com espessura mínima de 2,65mm de 
parede de modo a proporcionar um peso próprio compatível com as 
necessidades de isolamento para publico. Uso por diária. 

METRO 3100 R 2800 R$ 8680000 
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Tapume em chapas ondulada metálica apoiadas com mão de força, 
fixadas ao solo por meio de estaca metálica, com altura de 2,20m. Uso 
por diária. 

METRO 5880 R$ 3300 R$ 194.040,00 

21 

SHOW 	DE 	BANDA 	MUSICAL 	- ATRAÇÃO 	REGIONAL, 	COM 
REPERTÓRIO VARIADO, COM OS HITS MAIS TOCADOS PELAS 
RADIOS, NOS ESTILOS AROCHA, AXE, SAMBA, PAGODE, FUNK, 
FORRÓ E SERTANEJO, ETC. A BANDA DEVERÁ TER NO MÍNIMO A 
SEGUINTE 	FORMAÇÃO: 	03 	CANTORES, 	01 	CANTORA, 	01 
TECLADISTA, 	01 	BATERISTA, 	01 	CONTRABAIXISTA, 	01 
GUITARRISTA, 	04 	DANÇARINOS. 	INCLUINDO 	TRANSPORTE, 
ALIMENTAÇÃO E ESTADIA. UMA APRESENTAÇÃO DE 2 30 H. 

UND 45 R$ 
10.000,00 R$450.000,00 

VALOR TOTAL R$ 2.896.740,00 

Prazo de Entrega: é conforme cronograma da secretaria acompanhado da nota de 
emprenho. 
Condições pagamento: 30 dias com empenho. 
Dados bancários: Banco do Brasil; Ag. 0783-8, c/c. 27668-5. 
Declaração expressa de que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas 
diretas e indiretas frete, tributos, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas, 
transporte e seguro até o destino, lucro e demais encargos de qualquer natureza 
necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos, nada mais 
sendo válido pleitear a esse título. 
Declaro que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira 
independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa N° 2 de 16 de 
setembro de 2009 da SLTI/MP. 
Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, 
bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital, 
Declaro que desde já comprometemos na entrega rigorosamente em dia. 
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