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Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

 00001 - LOTE 001

Código

 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE
MESA PLÁSTICA 
 locação de mesa plástica na cor branca
confeccionada em material padrão, fabricado em
polipropileno virgem, capacidade de peso
estático de 200 kg.
- medida(s): h 708 x l 700 x c 700 mm
- quantidade: 01(uma) unidade
inclui a instalação dos equipamentos relacionados
com custos de transporte, montagem, mão de obra,
profissional qualificado para
operar, desmontar. a entrega de equipamentos ao
final da utilização é de responsabilidade da empresa
contratada.

  SERV 250 00001 00009259

 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE
CADEIRA PLÁSTICA 
 locação de cadeiras de plástico sem braço na cor
branca, capacidade aproximada de 120 kgs.
-altura de assento: 452,8 mm
-largura de assento: 407,3 mm
-distância pernas dianteiras e traseiras: 492,2 mm
-peso do produto : 2,30 kg +/- 60 g
-carga máxima admissível – 120 kg5
- quantidade: 01 (uma) unidade
inclui a instalação dos equipamentos relacionados
com custos de transporte, montagem, mão de obra,
profissional qualificado para
operar, desmontar. a entrega de equipamentos ao
final da utilização é de responsabilidade da empresa
contratada.

  SERV 1000 00002 00009260

Total do Lote    

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

 00002 - LOTE 002

Código

 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE
ESTRUTURA PARA BANNER 
 locação de estrutura para banner metálica
galvanizada composta de 02 sapatas, 02 estruturas
de 2,0mt, 02 estruturas de 4,0mt e 04 cantos para
fixação de banner tipo grid. - quantidade : 01 (uma)
unidade
inclui a instalação dos equipamentos relacionados
com custos de transporte, montagem, mão de obra,
profissional qualificado para operar, desmontar. a
entrega de equipamentos ao final da utilização é de
responsabilidade da empresa contratada.

  SERV 20 00003 00009263

Total do Lote    

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

 00003 - LOTE 003

Código

 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE
ESTRUTURA METÁLICA 
 locação 01 estrutura metálica 7mt de comprimento x
90 cm de largura em formação de 05 degraus de 20
cm cada de altura com reforços transversais em
estrutura metálica galvanizada ou alumínio teto em
lona anti chama na cor branca e piso de madeira
reforçada com capacidade de carga de até
800kg/m², sendo inclusa em sua montagem a
aplicação de todos os fechamentos laterais/frontal
com escadas e rampa de acesso para deficientes de

  SERV 5 00004 00009266
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acordo com necessidades determinadas pelo corpo
de bombeiros e com pés regulável para corrigir os
desníveis do chão. para apresentação de coral.
quantidade: 01(uma) unidade.
inclui a instalação dos equipamentos relacionados
com custos de transporte, montagem, mão de obra,
profissional qualificado para
operar, desmontar. a entrega de equipamentos ao
final da utilização é de responsabilidade da empresa
contratada.

Total do Lote    

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

 00004 - LOTE 004

Código

 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO
DE PALCO (12X8MTS) 
 palco (12 x 8mts). especificação: montado em
estrutura em alumínio q30 formato duas águas para
sobrecarga de uso de no mínimo 400 kg/m² coberto
em lona anti chama área de cena medindo 12x8 a 2m
de altura do solo ao piso com fechamento das
laterais área para back stage com rampa para área
de cena para acesso dentro da área de cena rampa
localizada ao lado da escada de entrada ao palco
para entrada de equipamento e possível cadeirantes
ambas com piso anti derrapante e corrimão tela para
fechamento de palco para área de cena contornando
o palco na área aberta para proteção em caso de
chuva 01 housemix com 4 40mts de comprimento por
3 20mts de largura 30cm de altura do solo ao piso e a
cobertura a 2 50m de altura.
obs: essa estrutura deverá contar com 02 extintores
sendo co2 art e aterramento.
inclui a instalação dos equipamentos relacionados
com custos de transporte, montagem, mão de obra,
profissional qualificado para
operar, desmontar. a entrega de equipamentos ao
final da utilização é de responsabilidade da empresa
contratada.

  SERV 10 00005 00009268

Total do Lote    

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

 00005 - LOTE 005

Código

 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO
DE PALCO (10X8MTS) 
 palco, área de cena: 10x8mts. especificação: área
de cena: 10x8mts, complemento: 01 palco montado
em estrutura tubular de ferro galvanizado para
sobrecarga de uso de no mínimo 400 kg/m², coberto
em lona sintética de poliéster de alta tenacidade
assim constituído em duas opções de área de cena:
área de cena com 10m de comprimento por 8m de
largura a 2m de altura do solo ao piso e 5m do piso
ao teto (frente), com fechamento das laterais, fundo
a no mínimo 4 mts e saia frontal; área para back
stage com
rampa para área de cena para acesso dentro da
área de cena, rampa localizada ao lado da escada de
entrada ao palco para
entrada de equipamento e possível cadeirantes,
ambas com piso anti derrapante e corrimão. tela para
fechamento de palco para
área de cena contornando o palco na área aberta,
para proteção em caso de chuva. barricada e

  SERV 30 00006 00009269
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separador de publico para área de
cena quantidade suficiente para proteger o palco e a
central de controle. central de controle para área de
cena (frontal ao palco-dois pisos-dois andares) com
4,40mts de comprimento por 3,20mts de largura,
30cm de altura do solo ao piso e a cobertura a 2,50m
de altura. fly p.a. (2) para área de cena (nas laterais
do palco para suporte de caixas de som) com vãos
de até 4mts de comprimento a até 9mts de altura do
solo, piso capacidade de carga para até 5.000 kg
cada. inclui a instalação dos equipamentos
relacionados com custos de transporte, montagem,
mão de obra, profissional qualificado para operar,
desmontar. a entrega de equipamentos ao final da
utilização é de responsabilidade da empresa
contratada.

Total do Lote    

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

 00006 - LOTE 006

Código

 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO
DE PALCO (7X5MTS) 
 palco (7 x 5mts). especificação: estruturas
metálicas tubulares unidas por encaixe e parafusos
todos em alta resistência e cobertura em lona na
cor gelo externo e gelo interno impermeável piso
revestido em compensado naval em 15 mm testeira
retangular medindo 70 cm x 6m saia medindo 1mt
escada com subida leve para acesso ao palco com
10 metros de largura com corrimão
- obs: essa estrutura deverá contar com 02
extintores sendo 01 agp e 01 co2. palco com no vc
mo de 1mt de altura.
inclui a instalação dos equipamentos relacionados
com custos de transporte, montagem, mão de obra,
profissional qualificado para operar, desmontar. a
entrega de equipamentos ao final da utilização é de
responsabilidade da empresa contratada.

  SERV 30 00007 00009270

Total do Lote    

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

 00007 - LOTE 007

Código

 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO
DE TENDAS (6X6MTS) 
 tendas 6m x 6m. especificação: medindo 6m x 6m
montadas em estrutura tubular de aço galvanizado 2
½”galvanizado com cobertura em lona
sintética bo antichama, anti mofo alto extinguível na
cor branca modelo chapéu de bruxa com altura de
lona de 3m fixadas ao solo com cabo de aço 5/16 e
sinta vermelha de segurança para proteção dos
mesmo e haste 80 cent.
inclui a instalação dos equipamentos relacionados
com custos de transporte, montagem, mão de obra,
profissional qualificado para operar, desmontar. a
entrega de equipamentos ao final da utilização é de
responsabilidade da empresa contratada.

  SERV 100 00008 00009272

Total do Lote    

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

 00008 - LOTE 008

Código

 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO   SERV 40 00009 00009273
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DE TENDAS COM TABLADO (6X6MTS) 
 tendas 6m x 6m com tablado 6x6. especificação:
estrutura metálica em aço galvanizado tubular unidas
por encaixe e parafusos de aço todos em alta
resistência e cobertura tipo chapéu de bruxa em lona
na cor gelo externo e gelo interno impermeável e
antichamas antifungos anti uv antioxidante,
com tablado de 6x6 0,12 cm de altura.
inclui a instalação dos equipamentos relacionados
com custos de transporte, montagem, mão de obra,
profissional qualificado para operar, desmontar. a
entrega de equipamentos ao final da utilização é de
responsabilidade da empresa contratada.

Total do Lote    

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

 00009 - LOTE 009

Código

 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO
DE TENDAS (10X10MTS) 
 tendas 10m x 10m. especificação: medindo 10m x
10m montadas em estrutura tubular de aço
galvanizado 2 ½ galvanizado com cobertura em lona
sintética bo antichama, anti mofo alto extinguível na
cor branca modelo piramidal com altura de lona de 3m
fixadas ao solo com cabo de aço 5/16 e sinta
vermelha de segurança para proteção dos mesmo e
haste 80 cent.
inclui a instalação dos equipamentos relacionados
com custos de transporte, montagem, mão de obra,
profissional qualificado para operar, desmontar. a
entrega de equipamentos ao final da utilização é de
responsabilidade da empresa contratada.

  SERV 20 00010 00009274

Total do Lote    

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

 00010 - LOTE 010

Código

 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO
DE TENDAS (3X3MTS) 
 tenda medindo 3m x 3m. especificação: medindo 3m
x 3m, montadas em estrutura tubular de aço
galvanizado 2com cobertura em lona sintética bo
antichama,anti mofo alto extinguível na cor branca
modelo chapéu de bruxa com altura 2.00 altura de
prendendo a haste interna de aço galvanizado em 2
com esticador e altura de 2,50m nos seus pés de
sustentação lateral, medindo 3m x 3m com
fechamento com altura de 90cm acompanhando a
mesma tubulação e lona com ilhois e braçadeira para
travar as mesmas.
inclui a instalação dos equipamentos relacionados
com custos de transporte, montagem, mão de obra,
profissional qualificado para operar, desmontar. a
entrega de equipamentos ao final da utilização é de
responsabilidade da empresa contratada.

  SERV 200 00011 00009275

Total do Lote    

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

 00011 - LOTE 011

Código

 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO
DE DISCIPLINADOR DE PÚBLICO 
 disciplinador de público. especificação: em estrutura
de tubo galvanizado 2 (polegadas) com altura de
1,20m e comprimento de 3,00m. (metro linear por

  SERV 4000 00012 00009278
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diária)
inclui a instalação dos equipamentos relacionados
com custos de transporte, montagem, mão de obra,
profissional qualificado para operar, desmontar. a
entrega de equipamentos ao final da utilização é de
responsabilidade da empresa contratada.

Total do Lote    

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

 00012 - LOTE 012

Código

 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA KIT DE
ESTRUTURA BÁSICA 
 kit estrutura basica. contendo: 01 (uma) tenda
medindo 6m x 6m montada em estrutura tubular de
aço galvanizado 2 ½”galvanizado com cobertura em
lona sintética bo antichama, antimofo alto extinguível
na cor branca modelo chapéu de bruxa com altura de
lona de 3m fixadas ao solo com cabo de aço 5/16 e
sinta vermelha de segurança para proteção dos
mesmo e haste 80 cent.; 01 (um) tablado medindo 6m
x 4m com 0,12cm de altura; 100(cem) cadeiras
plásticas; 01(um) backdrop em q30 medindo 6mx 2m;
01(uma) lona 440gr medindo 6m x 2m com impressão
digital.

  SERV 10 00013 00009287

Total do Lote    

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

 00013 - LOTE 013

Código

 LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS 
 Locação, instalação e desinstalação de banheiros
químicos. especificação: individuais portáteis com
teto translúcido composto com caixa de dejeto,
porta-papel higiênico, papel higiênico e fechamento
de identificação ocupado/ desocupado para público e
bandas (camarins). incluso hotel e alimentação da
equipe de manutenção por conta do contratado. os
banheiros deverão ser limpos e higienizados
diariamente, sendo duas vezes ao dia, uma na parte
da manhã e outra na parte da tarde, com a retirada
dos fluentes em tanques e veículos próprios e
apropriados. obs.: o sugador permanecerá na área
do evento todos os dias até o término de cada
evento.

  SERV 200 00014 00010409

 LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA
DEFICIENTES 
 Locação, instalação e desinstalação de banheiros
químicos para portador de deficiência físicas.
especificação: individuais portáteis com teto
translúcido composto com caixa de dejeto,
porta-papel higiênico, papel higiênico e fechamento
de identificação ocupado/ desocupado para público e
bandas (camarins). incluso hotel e alimentação da
equipe de manutenção por conta do contratado. os
banheiros deverão ser limpos e higienizados
diariamente, sendo duas vezes ao dia, uma na parte
da manhã e outra na parte da tarde, com a retirada
dos fluentes em tanques e veículos próprios e
apropriados.

  SERV 40 00015 00010410

Total do Lote    

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

 00014 - LOTE 014

Código

Avênida Angelo Giuberti, 343 - Bairro Esplanada - Colatina - ES Cep.: 29.702-902



ANEXO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES

Pregão Presencial Nº 000038/2021      Abertura  20/7/2021  08:00
Processo 009637/2021

 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE 
 contratação de empresa para prestar serviços de
sonorização médio porte, destinados as atividades a
serem promovidas por esta
secretaria no decorrer do exercício de 2019
-02 caixas média alta 1.200 watts (cada), com placa
processadora, composta de pelo menos 02 falantes
de 4 15 e 01 drive titanium.
-02 caixas subgrave, falante de 18 1.200 watts
(cada)
-02 caixa ubgrave, falante de 18´1.200 watts (cada)
-02 estruturas metálicas para sustentação das
caixas.
-02 monitor de palco 400 watts (cada)
-01 mesa de som digital mínimo 16 canais
-01 amplificador 5.000 watts balanceado
-02 amplificador 1.000 watts balanceado
-01 processador digital
-01 equalizador gráfico 31 bandas stereo
-01 cd player
-01 notebook com software para gravação
-02 microfones sem fio uhf
-02 microfones com fio
-02 pedestais para microfones
-01 kit de cabo completo
-01 caixa trifásica 40a. com no mínimo 50mts de
cabo.
inclui a instalação dos equipamentos relacionados
com custos de transporte, montagem, mão de obra,
profissional qualificado para
operar, desmontar. a entrega de equipamentos ao
final da utilização é de responsabilidade da empresa
contratada.

  SERV 30 00016 00009256

Total do Lote    

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

 00015 - LOTE 015

Código

 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE 
 sonorização de grande porte.
especificação:
console digital programável com 48 canais e 24
auxiliares vca
02 processador digital gerenciador de sistema com 4
in e 8 out
01 processador digital gerenciador de sistema com 3
in e 6 out
01 multi cabo com 56 vias balanceadas
02 caixas sb 850 (2x 18 pol)
24 caixas 3 vias linearray 3000 watts (cada caixa
contendo 02 falantes de 12pol, 2 falantes de 10pol e
2 drive de 2pol).
24 caixas 1 via subgrave 1200 watts (2x18pol).
06 amplificador sub grave 5500 watts
06 amplificadores grave 3500 watts
06 amplificador médio grave 3000 watts
06 amplificadores médio agudo 1200 watts
04 amplificadores para sistema de delay.
01 back line - console digital programável
com 48 canais de entrada e 32 saídas auxiliares
01 equalizador gráfico stéreo 31 bandas
01 compressor stéreo
03 processadores digital gerenciador de
sistema com 4 in e 8 out

  SERV 18 00017 00009257
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01 sistema de comunicação de 4 pontos
01 sistema cue
01 sistema de retorno p/ bateria subgrave 800 watts
01 caixa com 2 falantes de 15pol e 1 drive.
06 amplificadores 3000 watts
04 amplificadores 2500 watts
02 amplificadores de guitarra valvulados com 4
falantes de 10pol
01 amplificador de guitarra com 2 falantes de 12pol
01 amplificador de guitarra com 1 falantes de 12pol
01 amplificador de baixo - 4x10 - 1x15
01 bateria acústica
15 direct box passivo
08 direct box ativo
10 praticáveis de alumínio
12 caixas de monitor com 2 falantes de 12 com 600
watts
04 caixas de 3 vias hi top 800 watts-side.
04 caixas sub grave 1200 watts – side
1 sistema de delay 8 caixas com 3 vias hi
top de 800 watts.
20 microfones com fio para voz
10 microfones com fio instrumental
02 microfones com fio - guitarra e violão
02 microfones sem fio com 99 frequência uhf
03 microfones com fio para bumbo – bateria
08 microfones com fio para captação de bateria.
04 microfones com fio condensadores para bateria
04 microfones com fio para captação de percussão.
08 microfones com fio over hall - hi wat
01 kit microfones para bacteria
20 garras
30 pedestais
01 cabeamento completo para todo sistema

Total do Lote    

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

 00016 - LOTE 016

Código

 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE
EQUIP. DE SONORIZAÇÃO 
 contratação de empresa especializada locação de
equipamentos de sonorização para realização dos
festivais de música de
colatina deve conter no mínimo; caixas de pa:
24-caixas vertical array two way;
24-caixas subgraves 2 x 18
amplificadores pa:
08-amplificadores (10.000 watts em 2ohms)
04-amplificadores > (8.000 watts em 2ohms)
04-amplificadores > (2500 watts em 2ohms)
- periféricos pa:
02-processadores digitais tres vias de entrada e seis
de saídas estereo.
01-equalizador grafico digital 31 bandas estéreo
01-notebook com placa para gravação;
01-sistema de comunicação entre mesas de palco e
pa;
- mesa de som pa:
01 - mesa de som digital de no mínimo 48 canais e 24
vias de auxilar;
- side composto de:
04- caixas line array;
04- caixas sub graves com 2 falantes 18,
01-amplificadores (10.000 watts em 2ohms)
01-amplificador > (8.000 watts em 2ohms))

  SERV 20 00018 00009258
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01-amplificador > (1400 watts em 2ohms))
01-processador digital tres vias de entrada e seis de
saídas
01 - equalizador grafico digital 31 bandas estéreo
01 - mesa de som digital de no mínimo 40 canais com
16 vias de auxilar e com equalizador grafico em
todas as vias auxiliares e via
master.
- backline :
01 - amplificador de baixo 800w com 2 caixas 4 x 10
e 1 x 15;
01 - amplificador de guitarra 120w valvulado com
caixa 4 x 12;
01 - amplificador de guitarra 120w transistorizado
com caixa 2 x 12
01 - bateria acústica completa com 3 tons e
surdo;
08-monitores de chão processados com 1 falante de
12 e 1 drive titânium;
08-direct box >ativos;
12-direct box > passivo;
20-microfones dinâmicos com fio para voz;
20-microfones dinâmicos com fio para instrumentos;
10-microfones condenser (phanton) ;
04- sistemas de microfones sem fio com troca de
frequência digital uhf ;
20- pedestais para microfones;
20- garras para microfones;
12 - sistemas de amplificadores de fones com fio;
10 - extenções contendo 5 tomadas com tres pinos
aterrada;
20 - cabos de instrumento mono;
80 - cabos de microfone xlr;
04- multicabos 12 vias, 10 metros (medusa /xlr)
01- multicabo 56 vias, 40 metros, mais 10 metros
para palco.
01- main power trifásico aterrado 220volts de 150
amperes com voltímetro, amperímetro e
transformador isolador de15.000 watts
(115 volts) com módulos disjuntores e tomadas para
ligação de todo equipamento.
01- caixa trifásica 100 amperes
200 - mts. de cabo pp de 50mm cabos de energia e
sinal para interligação de todo equipamento.
inclui a instalação dos equipamentos relacionados
com custos de transporte, montagem, mão de obra,
profissional qualificado para
operar, desmontar. a entrega de equipamentos ao
final da utilização é de responsabilidade da empresa
contratada.

Total do Lote    

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

 00017 - LOTE 017

Código

 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO
DE GERADOR 
 gerador com capacidade mínima de 250 kva.
especificação: com capacidade mínima de 250 kva,
trifásico, tensão 440/330/220/110 vac, 60 hz,
disjuntor de proteção, silenciado em nível de ruído
sonoro de 82 db @ 1,5 metros acoplados a um
caminhão por meio de grampos fixados no chassi
para transporte rápido com 02 jogos de cabos de
120 mm/ 4 lances/ 25 metros flexíveis (120mm x 4 x

  SERV 20 00019 00009279
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25m), quadro de barramento de cobre para
conexão intermediária com isoladores e chave
reversora para duas fontes de energia elétrica
dimensionada de acordo com a potência de grupo
gerador, incluindo custo de montagem com ponto de
aterramento para proteção composto de 01 (uma)
haste de cobre de 3 metros de comprimento, com
cordoalha de cobre nu 16 mm2, no mínimo, com 5
metros com conectores. o gerador será devidamente
abastecido pelo contratado.

Total do Lote    

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

 00018 - LOTE 018

Código

 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ILUMINAÇÃO
DE PEQUENO PORTE 
 iluminação de cenica pequeno porte.
especificação:
12 par led 3w
36 canais de dimmer
01 mesa de iluminação
04 movingsbean 200 5r
20 metros de l30
04 movingsbean 200 5r
04 sleve de box truss l30
04 base reforçada de alumínio l30
04 pau de carga
04 talhas 1 ton de no minimo 5mts de elevação
01 maquinas de fumaça
filtros e cabos e demais equipamentos para o
funcionamento do sistema. inclui a instalação dos
equipamentos relacionados com
custos de transporte, montagem, mão de obra,
profissional qualificado para operar, desmontar. a
entrega de equipamentos ao final
da utilização é de responsabilidade da empresa
contratada.

  SERV 20 00020 00009280

Total do Lote    

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

 00019 - LOTE 019

Código

 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE
PAINEL DE LED 
 locação. especificação: painel de led slim p6 -
outdoor com tamanho de 5m x 3m (15m²) com
estrutura completa para colocação e instalação do
mesmo como: p8 e cabos no mínimo de 100mts entre
outros sua altura de fixação pode variar entre 1m a
3m de altura (linha da base do painel)
-com câmera full hd para transmissão simultânea.
obs: a empresa deverá conter de no mínimo de 02
(dois) painéis 5x3 para atendimento simultâneo no
mesmo local ou em locais distintos.
inclui a instalação dos equipamentos relacionados
com custos de transporte, montagem, mão de obra,
profissional qualificado para operar, desmontar. a
entrega de equipamentos ao final da utilização é de
responsabilidade da empresa contratada.

  SERV 20 00021 00009281

Total do Lote    

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

 00020 - LOTE 020

Código

 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ILUMINAÇÃO   SERV 18 00022 00009289
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DE GRANDE PORTE 
 contratação de empresa para prestar serviçoes de
iluminação de grande porte.
24 spot lite foco 1 - foco 2 - foco 5
24 par led 10 watts
08 strobow 3000 watts
02 canhão seguidor 1200 watts
02 maquina de fumaça
08 mini bruts de 6 lâmpadas
02 mesa de luz digital 2048 canais dmx 4 saídas
individuais e 299 cenas
04 rack dmx digital 12 canais
30 acl
10 elipsodal com iris
01 sistema 36 canais dmx
01 proforcer profissional power
24 move head bean 300
15 box truss
06 slide de box truss /q30
06 pés de treliça de alumínio
70 mts de treliças de alumínio /q30
06 pau de carga
06 talhas 1 ton.
04 ponto de comunicação
inclui a instalação dos equipamentos relacionados
com custos de transporte,montagem,mão de
obra,profissional clalificado para
operar,desmontar.

Total do Lote    

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

 00021 - LOTE 021

Código

 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE
ILUMINACAO COM GRID 
 Contratação de empresa para serviço de iluminação
com grid para eventos de grande porte, com
fornecimento de todos materiais necessários, para
atendimento as necessidades em festivais com
bandas, contendo no mínimo: 
-12 canhões par 64 foco 1;
-08  mini brute 4 / 6 lâmpadas;
-12 spots par led rgbw 12 watts;
-02  máquina de fumaça 3000 watts com ventilador;
-01 mesa digital dmx 2048 com 4 universos;
-16 moving beam tipo 7r;
-01 rack dimmer 12 canais;
-04 strobo atomic 3000
-04 splitter dmx com 2 entradas e 8 saídas;
-01 sistema elétrico steck com 50 metros de cabos.
-01 grid medindo 12x08 metros, a 06 metros de altura
sendo 80 mts de p30/p50 com variação de 15% de
acordo com rider técnico.

  SERV 18 00023 00013075

Total do Lote    

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

 00022 - LOTE 022

Código

 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALACAO
DE STAND COM AR 
 stand de 16m², personalizado, equipado com ar
condicionado. especificação: equipado com ar
condicionado 12.000 ibtus, com cobertura, lona
antichama, com uma porta para cada espaço
montado sobre tablado de madeira revestido com
carpete de nylon, iluminação feita através de spots

  SERV 20 00024 00009445
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direcionais à proporção de 01spot a cada 3m², com
instalação de 03 (três) tomadas por espaço,
divisórias montadas com estrutura de alumínio de tipo
octanorm, anodizadas na cor natural e painéis
texturizados brancos, programação visual feita pela
montadora através de testeiras padronizadas. Inclui
a instalação dos equipamentos relacionados com
custos de transporte, montagem, mão de obra,
profissional qualificado para operar, desmontar. a
entrega de equipamentos ao final da utilização é de
responsabilidade da empresa contratada.

Total do Lote    

Total Geral do(s) Lote(s)    
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