
ANEXO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SUPERINTENDÊNCIA DE SUPRIMENTOS

Pregão Presencial Nº 000021/2022      Abertura  17/8/2022  09:00
Processo 014505/2022

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

 00001 - LOTE 01

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 500 225,00 112500,0000001 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 100 325,00 32500,0000002 00010410

Total do Lote    145.000,00

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

 00002 - LOTE 02

Código

 LOCACAO DE CANHAO SEGUIDOR 
 Locação de canhão seguidor com operador,
lâmpada 15r 330w, com tripé, 6 cores mais branco
quente e frio, ajuste de iris automático e foco manual.

  SERV 30 700,00 21000,0000003 00014566

Total do Lote    21.000,00

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

 00003 - LOTE 03

Código

 LOCACAO DE SISTEMA DE FILMAGEM 
 Locação de sistema de filmagem com duas câmeras
profissionais com tripé e cinegrafista, mesa de corte,
notebook para gravação e transmissão de áudio e
vídeo simultânea e ou streaming. Cabeamento de
áudio/vídeo e elétrico necessário para o correto
funcionamento do sistema incluindo chave de
proteção.

  SERV 30 3200,00 96000,0000004 00014567

Total do Lote    96.000,00

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

 00004 - LOTE 04

Código
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 LOCACAO DE TELAO PROFISSIONAL 120
POLEGADAS 
 Locação de telão profissional 120 polegadas,
composto por duas telas translúcidas para projeção
posterior quadro e sapatas em alumínio com dois
projetores 3.200 lumens, 01 notebook com saída
hdmi, spliters e todo cabeamento de áudio/vídeo e
elétrico necessário para o correto funcionamento do
sistema incluindo chave de proteção.

  SERV 30 1400,00 42000,0000005 00014568

Total do Lote    42.000,00

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

 00005 - LOTE 05

Código

 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE
SONORIZACAO PARA PALESTRAS PARA ATE 80
PESSOAS 
 Contratação de empresa para serviços de
sonorização para palestras para até 80 pessoas:

02 - caixas ativas com tripé - potência: 1.500 watts
rms

02 - caixas para monitor - potência: 800 watts rms

01 - amplificador: 8000 watts monitores

02 - equalizadores gráficos

01 - notebook com drive de cd/dvd, placa de áudio
usb
e software para gravação
01 - mesa de som com efeito - mínimo 12 canais

04 - microfones tipo sm 58

04 - microfones sem fio profissinais uhf

04 - pedestais grandes para microfones
- Cabeamento de sinal de aúdio e elétrico necessário
para o correto funcionamento do sistema incluindo
caixa com chaves de proteção.

  SERV 60 1890,00 113400,0000006 00014569

Total do Lote    113.400,00

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

 00006 - LOTE 06

Código

 SERVICOS DE SONORIZACAO - EVENTOS DE
PEQUENO PORTE 1 
 Para atender as necessidades em: palestras,
treinamentos, reuniões e outros.
Contendo:

04 - caixas ativas com tripé - potência: 1.500 watts
rms

01 - console digital 16 canais, 8 auxiliares (gate,
compressor, efeitos e equalizadores) - inclusos no
console digital com software atualizado.

01 - equalizador gráfico 31 bandas stereo.

02 - microfones sem fio para voz profissional uhf.

05 - microfones com fio para voz tipo sm58.

  SERV 60 1900,00 114000,0000007 00014570
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07 - pedestais para microfones tipo girafa.

01 - notebook com drive de cd/dvd, placa de áudio
usb
e software para gravação;

- Cabeamento de sinal de áudio e elétrico necessário
para o correto funcionamento do sistema incluindo
caixa com chaves de proteção.

Total do Lote    114.000,00

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

 00007 - LOTE 07

Código

 SERVIÇOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO -
EVENTOS DE PEQUENO PORTE 2 
 Para atender as necessidades em: palestras,
treinamentos, reuniões e outros.
Contendo:

08 - caixas ativas com tripé - potência: 1.500 watts
rms

01 - console digital 16 canais, 8 auxiliares (gate,
compressor, efeitos e equalizadores) - inclusos no
console digital com software atualizado.

01 - equalizador gráfico 31 bandas stereo.

02 - microfones sem fio para voz profissional uhf.

05-microfones com fio para voz tipo sm58.

07- pedestais para microfones tipo girafa.

01 - notebook com drive de cd/dvd, placa de áudio
usb
e software para gravação;

01 - mesa de luz digital dmx tipo Pilot 2000
08 - spots par led rgbw 12 watts.

01- máquina de fumaça 1500 watts.

01 - Main Power trifásico aterrado com
transformador isolado e ajuste de tensão com 50mts
de cabo
.
- Cabeamento de sinal de áudio e elétrico necessário
para o correto funcionamento do sistema incluindo
caixa com chaves de proteção.

  SERV 60 2400,00 144000,0000008 00014571

Total do Lote    144.000,00

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

 00008 - LOTE 08

Código

 SERVIÇOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO -
EVENTOS PEQUENO PORTE 3 
 Para atender as necessidades em apresentações
musicais como bandas e apresentações culturais.

Contendo:

- sistema p.a.

04 - caixas line array grave /médio /agudo (2 ou 3

  SERV 60 2800,00 168000,0000009 00014572
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vias) com potência de 1.750 rms (unidade) com a
devida amplificação

04 - caixas de subgrave dupla 18 polegadas com a
devida amplificação
01 - console digital 32 canais, 8 auxiliares (gate,
compressor, efeitos e equalizadores) inclusos na
mesa digital com software atualizado.

01 - processador de frequências (08 vias).

01- equalizador gráfico 31 bandas stereo.

01 - notebook com drive de cd/dvd, placa de áudio
usb e software para gravação;

- Sistema de palco:

01 - console digital 32 canais, 8 auxiliares (gate,
compressor, efeitos e equalizadores) - inclusos na
mesa digital com software atualizado.

01 - processador de frequências (08 vias)
01 - equalizadores gráficos 31 bandas / 12 canais.

01- amplificador de fones com 8 vias / com fones;

01 - bateria completa

04 - monitores com dois alto falantes de 12 600w
rms, mais drive tipo sm400.

01 - amplificador de guitarra com dois alto falantes
de12 250w rms

01 - amplificador de contrabaixo com 04 alto falantes
de 10 400w rms e 01 alto falante de 15 600w rms

02 - microfones sem fio profissional uhf
multifreqüência,

10 - microfones com fio p/voz tipo sm58

10 - garras para microfones

01 - kit microfone para bateria

10 - pedestais para microfones tipo girafa

02- direct box ativo

08 - direct box passivo
- Iluminação:

08 - spots par led rgbw 18x12 watts.

01 - máquina de fumaça 1500 watts;

01 - console grandMA2
01 Main Power trifásico aterrado com transformador
isolado e ajuste de tensão com 50mts de cabo

- Cabeamento de sinal de áudio e elétrico necessário
para o correto funcionamento do sistema incluindo
caixa com chaves de proteção.
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Total do Lote    168.000,00

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

 00009 - LOTE 09

Código

 SERVICOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO -
EVENTOS DE MEDIO PORTE 
 Para atender as necessidades em apresentações
musicais como bandas e apresentações culturais.

Contendo:

- sistema p.a.

08 - caixas line array grave /médio /agudo (2 ou 3
vias) com potência de 1.750 rms com a devida
amplificação
08 - caixas de subgrave dupla 18 polegadas com a
devida amplificação

01 - console digital 32 canais, 8 auxiliares (gate,
compressor, efeitos e equalizadores) inclusos na
mesa digital com software atualizado.

01 - processador de frequências (doze vias).
01- equalizador gráfico 31 bandas stereo.
0
1 - sistema multi cabos com 36 vias com 50 metros
de comprimento com spliter.

01 - notebook com drive de cd/dvd, placa de áudio
usb e software para gravação;
- sistema de palco:

01 - console digital 32 canais, 8 auxiliares (gate,
compressor, efeitos e equalizadores) - inclusos na
mesa digital com software atualizado. 
01 - processador de frequências (doze vias)

03 - equalizadores gráficos 31 bandas / 12 canais.

01 - sistemas de fones com 8 vias / com fones,
02 - sistema de side l e r ( 4 vias) - duas caixas de
sub graves com 2 alto falantes de 18” 800rms e 04
caixas line array grave/médio/agudo (2 ou3 vias)
com potencia de 1750w rms

01 - bateria completa

06 - monitores com dois alto falantes de 12 400w
rms, mais drive tipo sm400.
01- amplificador de guitarra com dois alto falantes
de12 250w rms

01- amplificador de contra baixo com 04 alto falantes
de 10 250w rms e 01 alto falante de 15 400w rms;

04 - praticáveis telescópico 2x1m x 0,50m,

02 - microfones sem fio - profissional uhf
multifreqüência

10 - microfones com fio p/voz tipo sm58,
10 - microfones com fio p/ instrumentos tipo sm57;

01 - kit microfones para bateria;

  SERV 60 3800,00 228000,0000010 00014573
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10 - garras para microfones;

10 - pedestais para microfones tipo girafa

04 - direct box ativo;

08 - direct box passivo;

- iluminação:

12 - spots par led rgbw 18x12 watts.

01 - máquina de fumaça 3000 watts;

01 - console tipo grandMA2 light;

04 - mooving beam tipo 7r;
01 - splitter dmx 2 entradas 8 saídas;

01 Main Power trifásico aterrado com transformador
isolado e ajuste de tensão com 50mts de cabo
 
- Cabeamento de sinal de áudio e elétrico necessário
para o correto funcionamento do sistema incluindo
caixa com chaves de proteção.

Total do Lote    228.000,00

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

 00010 - LOTE 10

Código

 SERVICOS DE SONORIZACAO - EVENTOS DE
MEDIO PORTE 
 Para atender as necessidades em apresentações
musicais como bandas e apresentações culturais.

Contendo:
- sistema p.a.

06 - caixas line array grave /médio /agudo (2 ou 3
vias) com potência de 1.750 rms com a devida
amplificação

06 - caixas de subgrave dupla 18 polegadas com a
devida amplificação

01 - console digital 32 canais, 16 auxiliares (gate,
compressor, efeitos e equalizadores) inclusos na
mesa digital com software atualizado.

01 - processador de frequências (doze vias).

01- equalizador gráfico 31 bandas stereo.
0
1 - sistema multi cabos com 36 vias com 50 metros
de comprimento com spliter.

01 - notebook com drive de cd/dvd, placa de áudio
usb e software para gravação;

- sistema de palco:

01 - console digital 32 canais, 16 auxiliares (gate,
compressor, efeitos e equalizadores) - inclusos na
mesa digital com software atualizado.

  SERV 60 4100,00 246000,0000011 00014574
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01-processador de frequências (doze vias)
03 - equalizadores gráficos 31 bandas / 12 canais.

01 - sistemas de fones de 8 vias / com fones,
02 - side l e r ( 4 vias) - duas caixas de sub graves
duplo de 18 1.600w rms e 04 caixas line array
grave/médio/agudo (2 ou3 vias) com potencia de
1750w rms

01 - bateria completa

06 - monitores com dois alto falantes de 12 400w
rms,mais drive tipo sm400.

01 - amplificador de guitarra com dois alto falantes
de12 250w rms

01-amplificador de contra baixo - com 04 alto
falantes de 10 250w rms e 01 alto falante de 15
600w rms;

06 - praticáveis telescópico 2x1m x 0,50m

02 - microfones sem fio - profissional uhf
multifreqüência

10-microfones com fio p/voz tipo sm58

10 - microfones com fio p/ instrumentos tipo sm57

01 - kit microfone para bateria;

10 - garras para microfones;

10 - pedestais para microfones tipo girafa

04- direct box ativo;

10 - direct box passivo;

01 Main Power trifásico aterrado com transformador
isolado e ajuste de tensão.

- Cabeamento de sinal de aúdio e elétrico necessário
para o correto funcionamento do sistema incluindo
caixa com chaves de proteção.

Total do Lote    246.000,00

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

 00011 - LOTE 11

Código

 SERVICOS DE ILUMINACAO COM GRID PARA
EVENTOS DE MEDIO PORTE 
 Para atender as necessidades em apresentações
musicais com bandas.

Um sistema de iluminação contendo:

08 - moving head beam 7R
01  console tipo grandMA2 light;

08 - par led 18 x 12 watts quadriled

12 - par 64 foco 1 com gelatinas

04 - refletor mini brut 4 lâmpadas

  SERV 60 3800,00 228000,0000012 00014575
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01 - ventilador

01 - maquina de fumaça 3000
02 - strobo 3000

01 - rack dimer 12 canais

01 - rack dijuntor 12 canais

02 - splinter 1 entrada 4 saídas

01 - sistema de comunicação entre palco e house
mix

01 - grid 06 x 06 metros, a 06 metros de altura, com
variação de 15% ´para mais ou para menos de
acordo com rider técnico.

01 Main Power trifásico aterrado com transformador
isolado e ajuste de tensão.

- Cabeamento de sinal de áudio e elétrico necessário
para o correto funcionamento do sistema incluindo
caixa com chaves de proteção.

Total do Lote    228.000,00

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

 00012 - LOTE 12

Código

 SERVICOS DE SONORIZACAO PARA EVENTOS DE
GRANDE PORTE 
 Para atender as necessidades em apresentações
musicais com bandas.
Contendo:
- sistema de p.a.

24 - caixas line array grave /médio /agudo (2 ou 3
vias) com potência de 1.750 rms com a devida
amplificação

24 - caixas de subgrave dupla 18 polegadas com a
devida amplificação
0
1 - console digital 48 canais, 24 auxiliares (gate,
compressor, efeitos e equalizadores) inclusos na
mesa digital com software atualizado.
0
2 - processadores de frequências (doze vias).

01 - equalizador gráfico 31 bandas stereo.

01 - sistema multi cabos com 56 vias, 50 metros de
comprimento com spliter.

01 - notebook com drive de cd/dvd, placa de áudio
usb e software para gravação;

- sistema de palco:
01 - console digital 48 canais, 24 auxiliares (gate,
compressor, efeitos e equalizadores) - inclusos na
mesa digital com software atualizado.

02 - processador de frequências (doze vias)

03 - equalizadores gráficos 31 bandas / 12 canais.

  SERV 60 7300,00 438000,0000013 00014577
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01 - sistemas de fones com 8 vias / com fones

02 - sistema de side l e r ( 4 vias) - quatro caixas de
subgraves duplo com a devida amplificação
e 08 caixas line array grave/médio/agudo (2 ou3
vias) com potencia de 1750w rms, com a devida
amplificação

01 - bateria completa

08 - monitores 2 - 12, mais drive tipo sm 400

02 - amplificadores de guitarra valvulados 4 - 12

01- amplificador de contra baixo 4-10 e 1-15

12 - praticáveis telescópico 2x1m x 0.50m

04 - microfones sem fio - profissional uhf 99
frequências;

20-microfones com fio para voz tipo sm58

10 - microfones com fio para instrumentos tipo sm57

02 - kit microfone para bateria

20 - garras para microfones

20 - pedestais para microfones tipo girafa

08 - direct box ativo

16 - direct box passivo

01 Main Power trifásico aterrado com transformador
isolado e ajuste de tensão com 50mts de cabo

- Cabeamento de sinal de aúdio e elétrico necessário
para o correto funcionamento do sistema incluindo
caixa com chaves de proteção.

Total do Lote    438.000,00

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

 00013 - LOTE 13

Código

 SERVICO DE ILUMINACAO COM GRID PARA
EVENTOS DE GRANDE PORTE 
 Para atender as necessidades em apresentações
musicais com bandas.
Contendo:

- iluminação:

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 - console tipo grandMA2 light;

12 - moving beam tipo 7r;

  SERV 60 7900,00 474000,0000014 00014578
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01 - rack dimmer 12 canais;

08 - strobo atomic 3000
04 - splitter dmx com 2 entradas e 8 saídas;

01 - sistema elétrico steck com 50 metros de cabos.

01 - grid medindo 10x08 metros, a 06 metros de
altura sendo 80 mts de p30/p50 com variação de
15% de acordo com rider técnico.

01 Main Power trifásico aterrado com transformador
isolado e ajuste de tensão com 50mts de cabo

Obs.: será necessário uma série de equipamentos
para acompanhar e complementas os demais citados
acima, como cabos conectores e outros

Total do Lote    474.000,00

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

 00014 - LOTE 14

Código

 SERVICOS DE GERADOR 
 Para atender as necessidades em apresentações
musicais com bandas locação grupo gerador de
energia a diesel potência de 260kwa cabinado e
silenciado, voltagem 220/380/440v, corrente
305/352/611ª, frequência 60hz, com chave de
reversão e sistema de aterramento individual, em
pleno funcionamento, incluindo o transporte,
instalação, operação, desinstalação e despesa de
combustível e manutenção será por conta do
contratado.

  SERV 60 3200,00 192000,0000015 00014579

Total do Lote    192.000,00

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

 00015 - LOTE 15

Código

 SERVICOS DE  GERADOR 
 Para atender as necessidades em apresentações
musicais com bandas locação grupo gerador de
energia a diesel potência de 160kwa cabinado e
silenciado, voltagem 220/380/440v, corrente
305/352/611a, frequência 60hz, com chave de
reversão e sistema de aterramento individual, em
pleno funcionamento, incluindo o transporte,
instalação, operação, desinstalação e despesa de
combustível e manutenção será por conta do
contratado.

  SERV 60 3000,00 180000,0000016 00014580

Total do Lote    180.000,00

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

 00016 - LOTE 16

Código

 LOCACAO DE TRIO ELETRICO PEQUENO PORTE 
 Locação de trio elétrico de pequeno porte, com
sistema de som nos dois lados, frente e fundo,
comprimento 7,5mts por 2,30mts de altura montado
em caminhão 3/4 com direção hidráulica e freio a ar.
Sonorização: uma mesa de 24 canais analógica, 02
divisões de frequência, 02 equalizadores de 31
bandas, 01aparelho de efeito, 01 cd player, 02
microfones sem f io, 05 microfones com fio,nas
laterais no mínimo 8 alto falantes de 15, 08 alto
falantes de 12. 4 drives, 08 tuwter. Frente e fundo

  SERV 60 5000,00 300000,0000017 00014587
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com no mínimo 04 alto falantes de 15 polegadas 04
alto - falantes de 12 polegadas e 04 drive
titaniunAmplificação- 04 de 3000 para grave, 04 de
2000, médio grave, 02
de 1000 para agudo. Retorno 04 caixas de 02 vias
cada caixa com 01 alto
falante de 15, e 01 grave titânio. Gerador próprio com
no mínimo 30KVA, trio com cobertura para palco.

Total do Lote    300.000,00

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

 00017 - LOTE 17

Código

 LOCACAO DE TRIO ELETRICO MINI TRIO 
 Locação de trio elétrixo mini trio, com sistema de
som nos dois lados frente e fundo, comprimento
3.50mts por 2,0mt de altura montado em carro com
direção hidráulica. Sonorização: uma mesa de 24
canais analógica, 02 divisores de frequência, 02
equalizadores de 31 bandas, 01aparelho de efeito,
01 cd player, 02 microfones sem fio, 05 microfones
com fio,nas laterais no mínimo 04 alto falantes de 15,
04 alto falantes de 12. 02 drives, titaniun. Frente e
fundo com no mínimo 02 alto falantes de 15
polegadas, 02 alto falantes de 12 polegadas e 02
drive titaniun Amplificação - 02 de 3000 para grave,
02 de 2000 médio grave, 01 de 1000 para agudo.
Retorno 02 caixas de 02 vias cada caixa com 01 alto
falante de 15, e 01 drive titânio. Gerador
próprio com no mínimo 30KVA ou sistema de bateria,
mini trio com cobertura para palco.

  SERV 60 2800,00 168000,0000018 00014588

Total do Lote    168.000,00

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

 00018 - LOTE 18

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))
01-amplificador > (1400 watts em 2ohms))
01-processador digital tres vias de entrada e seis de

  SERV 30 8900,00 267000,0000019 00009258
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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    267.000,00

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

 00019 - LOTE 19

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;

  SERV 30 7300,00 219000,0000020 00013075
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-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.

Total do Lote    219.000,00

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

 00020 - LOTE 20

Código

 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE
MINI PALCO / HOUSE MIX / AREA DE SERVICO
MEDINDO 3,00M X 2,00 
 Contratacao de empresa para locacao de mini palco
/ house mix / area de servico medindo 3,00m x 2,00m
com teto coberto com lona anti-chamas na cor cinza
ou preta em uma água e caída mínima de 70 cm de
altura da frente para trás, fechado de sombrites nos
fundos e laterais e cortinas na parte interna na cor
preta, piso em compensado naval de 20mm cintado
com pés com regulagem de 10cm em 10cm; com
altura mínima de 01metros e máxima de 2,50 metros
do chão para correção do desnível do solo e pé
direito do teto ao chão de 04 m de altura cintado e
travado com estacas de sustentação ao solo,
composto de 01 escada de acesso (podendo variar
15 % para mais ou para menos).

  SERV 30 990,00 29700,0000021 00014532

Total do Lote    29.700,00

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

 00021 - LOTE 21

Código

 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE
PALCO / HOUSE MIX / AREA DE SERVICO MEDINDO
4,40M X 3,00M 
 Contratacao de empresa para locacao de palco /
house mix / area de servico medindo 4,40m x 3,00m
com teto coberto com lona anti-chamas na cor cinza
ou preta em uma água e caída mínima de 70 cm de
altura da frente para trás, fechado de sombrites nos
fundos e laterais e cortinas na parte interna na cor
preta, piso em compensado naval de 20mm cintado
com pés com regulagem de 10cm em 10cm; com
altura mínima de 01metros e máxima de 2,50 metros
do chão para correção do desnível do solo e pé
direito do teto ao chão de 04 m de altura cintado e
travado com estacas de sustentação ao solo,
composto de 01 escada de acesso (podendo variar
15 % para mais ou para menos).

  SERV 30 1400,00 42000,0000022 00014533

Total do Lote    42.000,00

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

 00022 - LOTE 22

Código

 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE
PALCO / HOUSE MIX / AREA DE SERVICO MEDINDO
5,00M X 4,00M 
 Contratacao de empresa para locacao de palco /
house mix / area de servico medindo 5,00m x 4,00m
com teto coberto com lona anti-chamas na cor cinza
ou preta em uma água e caída mínima de 70 cm de
altura da frente para trás, fechado de sombrites nos
fundos e laterais e cortinas na parte interna na cor
preta, piso em compensado naval de 20mm cintado

  SERV 30 2000,00 60000,0000023 00014534
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com pés com regulagem de 10cm em 10cm; com
altura mínima de 01metros e máxima de 2,50 metros
do chão para correção do desnível do solo e pé
direito do teto ao chão de 04 M de altura cintado e
travado com estacas de sustentação ao solo,
composto de 01 escada de acesso (podendo variar
15 % para mais ou para menos).

Total do Lote    60.000,00

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

 00023 - LOTE 23

Código

 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE
PALCO / HOUSE MIX / AREA DE SERVICO MEDINDO
7,00M X 5,00M 
 Contratacao de empresa para locacao de palco /
house mix / area de servico medindo 7,00m x 5,00m
com teto coberto com lona anti-chamas na cor cinza
ou preta em uma água e caída mínima de 70 cm de
altura da f rente para trás, fechado de sombrites nos
fundos e laterais e cortinas na parte interna na cor
preta, piso em compensado naval de 20mm cintado
com pés com regulagem de 10cm em 10cm; com
altura mínima de 01metros e máxima de 2,50 metros
do chão para correção do desnível do solo e pé
direito do teto ao chão de 04 M de altura cintado e
travado com estacas de sustentação ao solo,
composto de 01 escada de acesso (podendo variar
15 % para mais ou para menos).

  SERV 40 2500,00 100000,0000024 00014535

Total do Lote    100.000,00

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

 00024 - LOTE 24

Código

 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE
PALCO MEDINDO 8M X 7M COM TETO ESTRUTURAL 
 Contratacao de empresa para locacao de palco
medindo 8m x 7m com teto estrutural em aluminio ou
metal galvanizado coberto com lona anti-chamas na
cor cinza ou preta em uma água e caída mínima de 70
cm de altura da f rente para trás, fechado de
sombrites nos fundos e laterais e cortinas na parte
interna na cor preta, piso em compensado naval de
20mm cintado com pés com regulagem de 10cm em
10cm; com altura mínima de 01metros e máxima de
2,50 metros do chão para correção do desnível do
solo e pé direito do teto ao chão de 04 m de altura
cintado e travado com estacas de sustentação ao
solo, composto de 01 escada de acesso (podendo
variar 15 % para mais ou para menos).

  SERV 30 3800,00 114000,0000025 00014536

Total do Lote    114.000,00

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

 00025 - LOTE 25

Código

 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE
01 PALCO EM ESTRUTURA DE BOX MEDINDO 10x10
MT 
 Contratacao de empresa para locacao de 01 palco
em estrutura de box medindo 10x10 mt em estruturas
de aluminio com 04 pés em q-30, p30 ou p50,
travados através de correias ou cabos de aço ao
solo por estacas de sustentação, sistema de teto em
estrutura de box ou p50, teto com as partes internas
treliçados e face de no mínimo 2 em 2 metros para

  SERV 30 6800,00 204000,0000026 00014537
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evitar formação de bolsas de água, com lona na cor
branca, preta ou cinza, antichamas, sombrites na cor
preta área de piso com 10 metros de comprimento
mínimo, por 9 de largura mínimo perfazendo um total
de 90 m² de piso livre ( mínimo) em compensado
naval de 20mm cintado, pés com regulagem de 10cm
em 10cm a 2 metros de altura do solo ao piso e 7
metros do piso ao teto (frente), com fechamentos
das laterais a 1,10 mt de altura , saia frontal
composto de 01 escada de acesso; podendo variar
até 15% para mais ou para menos conforme rider
técnico dos artistas. Com todos os itens de
segurança exigidos pelo corpo de bombeiro e
sistema de aterramento.

Total do Lote    204.000,00

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

 00026 - LOTE 26

Código

 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE
TABLADO MEDINDO 5,00 M X 4.00M 
 Contratacao de empresa para locacao de tablado
medindo 5,00m x 4.00m, piso em compensado naval
de 20mm cintado com pés com regulagem de 10cm
em 10cm; com altura mínima de 01metros e máxima
de 2,50 metros do chão para correção do desnível
do solo, composto de 01 escada de acesso
(podendo variar 15 para mais ou para menos).

  SERV 30 1800,00 54000,0000027 00014538

Total do Lote    54.000,00

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

 00027 - LOTE 27

Código

 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE
TABLADO MEDINDO 08 M X 5.00M 
 Contratacao de empresa para locacao de tablado
medindo 08 m x 5.00m, piso em compensado naval
de 20mm cintado com pés com regulagem de 10cm
em 10cm; com altura mínima de 01metros e máxima
de 2,50 metros do chão para correção do desnível
do solo, composto de 01 escada de acesso
(podendo variar 15 % para mais ou para menos).

  SERV 30 2200,00 66000,0000028 00014539

Total do Lote    66.000,00

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

 00028 - LOTE 28

Código

 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE
ESTRUTURA PARA PORTAL/BANNER 
 Contratacao de empresa para locacao de estrutura
para portal/banner em alumínio composta de 02
sapatas, 04 estruturas de 2,0 mt, 04 estruturas de
4,0 mt, 04 slive, 02 talhas travados ao solo com
tubos e bengalas de segurança. Completo podendo
variar 15% para mais ou para menos.

  SERV 20 1100,00 22000,0000029 00014540

Total do Lote    22.000,00

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

 00029 - LOTE 29

Código

 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE
ESTRUTURA PARA BACKDROP 
 Contratacao de empresa para locacao de estrutura
para backdrop em q 30 de alumínio no tamanho de 4
x 3 composta de 02 sapatas, 02 estruturas de 4,0 mt,
e 02 estrutura de 03 mt, 04 cubos, travados ao solo

  SERV 30 2100,00 63000,0000030 00014541
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com tubos e bengalas de segurança. Completo
podendo variar 15% para mais ou para menos.

Total do Lote    63.000,00

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

 00030 - LOTE 30

Código

 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE
ESTRUTURA PARA  BACKDROP 
 Contratacao de empresa para locacao de estrutura
para backdrop em q 30 de alumínio no tamanho de 4
x 4 composta de 02 sapatas, 04estruturas de 4,0 mt,
04 cubos, travados ao solo com tubos e bengalas de
segurança. Completo podendo variar 15% para mais
ou para menos.

  SERV 30 2000,00 60000,0000031 00014542

Total do Lote    60.000,00

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

 00031 - LOTE 31

Código

 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE
COBERTURA TIPO CHAPEU DE BRUXA MEDINDO 3 X
3 MT 
 Contratacao de empresa para locacao de cobertura
tipo chapeu de bruxa medindo 3 x 3 mt,
confeccionada em estrutura metálica galvanizada ou
alumínio com fixação ao solo através de cabos
estacas (bengalas) com forro pvc do tipo -black-out-
(tecido sintético impermeável) na cor branca e
passadas por tratamento químico contra: mofo,
fungos, raios uv e auto extinguíveis (que não
propagam chamas). Podendo variar 15% para mais
ou para menos.

  SERV 30 230,00 6900,0000032 00014543

Total do Lote    6.900,00

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

 00032 - LOTE 32

Código

 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE
COBERTURA TIPO CHAPEU DE BRUXA MEDINDO 3 x
3MT 
 Contratacao de empresa para locacao de cobertura
tipo chapeu de bruxa medindo 3 x 3 mt com
fechamento nas laterais, confeccionada em estrutura
metálica galvanizada ou alumínio com fixação ao solo
através de cabos estacas (bengalas) com forro pvc
do tipo -black-out- (tecido sintético impermeável) na
cor branca e passadas por tratamento químico
contra: mofo fungos raios uv e auto extinguíveis (que
não propagam chamas). Podendo variar 15% para
mais ou para menos.

  SERV 30 190,00 5700,0000033 00014544

Total do Lote    5.700,00

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

 00033 - LOTE 33

Código

 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE
COBERTURA TIPO CHAPEU DE BRUXA MEDINDO 4 X
4 MT 
 Contratacao de empresa para locacao de cobertura
tipo chapeu de bruxa medindo 4 x 4 mt,
confeccionada em estrutura metálica galvanizada ou
alumínio com fixação ao solo através de cabos
estacas (bengalas) com forro pvc do tipo -black-out-
(tecido sintético impermeável) na cor branca e
passadas por tratamento químico contra: mofo

  SERV 30 400,00 12000,0000034 00014545
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fungos raios uv e auto extinguíveis (que não
propagam chamas). Podendo variar 15% para mais
ou para menos.

Total do Lote    12.000,00

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

 00034 - LOTE 34

Código

 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE
COBERTURA TIPO CHAPEU DE BRUXA MEDINDO 4 x
4MT 
 Contratacao de empresa para locacao de cobertura
tipo chapeu de bruxa medindo 4 x 4 mt com
fechamento nas laterais, confeccionada em estrutura
metálica galvanizada ou alumínio com fixação ao solo
através de cabos estacas (bengalas) com forro pvc
do tipo -black-out- (tecido sintético impermeável) na
cor branca e passadas por tratamento químico
contra: mofo fungos raios uv e auto extinguíveis (que
não propagam chamas). Podendo variar 15% para
mais ou para menos.

  SERV 30 490,00 14700,0000035 00014546

Total do Lote    14.700,00

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

 00035 - LOTE 35

Código

 CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE
COBERTURA TIPO CHAPEU DE BRUXA MEDINDO 5 X
5 MT 
 Contrataçao de empresa para locacao de cobertura
tipo chapeu de bruxa medindo 5 x 5 mt,
confeccionada em estrutura metálica galvanizada ou
alumínio com fixação ao solo através de cabos
estacas (bengalas) com forro pvc do tipo -black-out-
(tecido sintético impermeável) na cor branca e
passadas por tratamento químico contra: mofo
fungos raios uv e auto extinguíveis (que não
propagam chamas). Podendo variar 15% para mais
ou para menos.

  SERV 30 375,00 11250,0000036 00014547

Total do Lote    11.250,00

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

 00036 - LOTE 36

Código

 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE
COBERTURA TIPO CHAPEU DE BRUXA MEDINDO 5 x
5MT 
 Contratacao de empresa para locacao de cobertura
tipo chapeu de bruxa medindo 5 x 5 mt com
fechamento nas laterais, confeccionada em estrutura
metálica galvanizada ou alumínio com fixação ao solo
através de cabos estacas (bengalas) com forro pvc
do tipo -black-out- (tecido sintético impermeável) na
cor branca e passadas por tratamento químico
contra: mofo fungos raios uv e auto extinguíveis (que
não propagam chamas). Podendo variar 15% para
mais ou para menos.

  SERV 30 600,00 18000,0000037 00014548

Total do Lote    18.000,00

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

 00037 - LOTE 37

Código

 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE
COBERTURA TIPO CHAPEU DE BRUXA MEDINDO 6 X
6 MT 

  SERV 30 428,00 12840,0000038 00014549
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 Contratacao de empresa para locacao de cobertura
tipo chapeu de bruxa medindo 6 x 6 mt,
confeccionada em estrutura metálica galvanizada ou
alumínio com fixação ao solo através de cabos
estacas (bengalas) com forro pvc do tipo -black-out-
(tecido sintético impermeável) na cor branca e
passadas por tratamento químico contra: mofo
fungos raios uv e auto extinguíveis (que não
propagam chamas). Podendo variar 15% para mais
ou para menos.

Total do Lote    12.840,00

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

 00038 - LOTE 38

Código

 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE
COBERTURA TIPO CHAPEU DE BRUXA MEDINDO 6 x
6MT 
 Contratacao de empresa para locacao de cobertura
tipo chapeu de bruxa medindo 6 x 6 mt com
fechamento nas laterais, confeccionada em estrutura
metálica galvanizada ou alumínio com fixação ao solo
através de cabos estacas (bengalas) com forro pvc
do tipo -black-out- (tecido sintético impermeável) na
cor branca e passadas por tratamento químico
contra: mofo fungos raios uv e auto extinguíveis (que
não propagam chamas). Podendo variar 15% para
mais ou para menos.

  SERV 30 594,00 17820,0000039 00014550

Total do Lote    17.820,00

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

 00039 - LOTE 39

Código

 ONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE
COBERTURA TIPO CHAPEU DE BRUXA MEDINDO 6 x
6 MT COM BALCAO 
 Contratacao de empresa para locacao de cobertura
tipo chapeu de bruxa medindo 6 x 6 mt com balcão
nas laterais, confeccionada em estrutura metálica
galvanizada ou alumínio com fixação ao solo através
de cabos estacas (bengalas) com forro pvc do tipo
-black-out- (tecido sintético impermeável) na cor
branca e passadas por tratamento químico contra:
mofo fungos raios uv e auto extinguíveis (que não
propagam chamas). Podendo variar 15% para mais
ou para menos.

  SERV 30 900,00 27000,0000040 00014551

Total do Lote    27.000,00

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

 00040 - LOTE 40

Código

 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE
COBERTURA CHAPEU DE BRUXA OU PAVILHAO
MEDINDO 8 X 6,60 MT 
 Contratacao de empresa para locacao de cobertura
chapeu de bruxa ou pavilhao medindo 8 x 6,60 mt,
confeccionado em estrutura metálica galvanizada ou
alumínio com fixação ao solo através de cabos e
estacas (bengalas) e sinalizadas com fitas zebradas
02 extintores de incêndio e luz de emergência de
acordo com necessidades determinadas pelo corpo
de bombeiros com forro pvc do tipo -black-out-
(tecido sintético impermeável) na cor branca e
passadas por tratamento químico contra: mofo
fungos raios uv e auto extinguíveis (que não
propagam chamas). - medida(s): 8 00mt x 6 60mt

  SERV 30 2500,00 75000,0000041 00014552

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

SUPERINTENDÊNCIA DE SUPRIMENTOS

Pregão Presencial Nº 000021/2022      Abertura  17/8/2022  09:00
Processo 014505/2022

-altura(s): 4 00 mt (lateral) / 4 90 mt (centro) -
quantidade: 02 (duas) unidades área total: 105 m.
Podendo variar 15% para mais ou para menos.

Total do Lote    75.000,00

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

 00041 - LOTE 41

Código

 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE
COBERTURA CHAPEU DE BRUXA OU PAVILHAO
MEDINDO 6,60 X 4,80 M 
 Contratacao de empresa para locacao de cobertura
chapeu de bruxa ou pavilhao medindo 6,60 x 4,80 m,
confeccionado em estrutura metálica galvanizada ou
alumínio com fixação ao solo através de cabos e
estacas (bengalas) e sinalizadas com f itas
zebradas 02 extintores de incêndio e luz de
emergência de acordo com necessidades
determinadas pelo corpo de bombeiros com forro pvc
(tecido sintético impermeável) na cor branca e
passadas por tratamento químico contra: mofo
fungos raios uv e auto extinguíveis (que não
propagam chamas) - medida(s): 6 60mx 4 80m -
altura(s): 4 00m (lateral) /4 90m (centro) -
quantidade: 02 (duas) unidades área total: 63 m².
Podendo variar 15% para mais ou para menos.

  SERV 30 1700,00 51000,0000042 00014553

Total do Lote    51.000,00

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

 00042 - LOTE 42

Código

 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE
SEPARADOR DE PUBLICO MEDINDO 01 METRO DE
ALTURA 
 Contratacao de empresa para locacao de separador
de publico medindo 01 metro de altura, para
realização de eventos deve conter no mínimo:
separador de público com 1 mt de altura em estrutura
metálica galvanizada com os pés de 3 (três) em 3
(três) metros com sistema de travamento em
parafusos ou pino alto travante. Podendo variar 15%
para mais ou para menos.

  SERV 8000 15,00 120000,0000043 00014554

Total do Lote    120.000,00

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

 00043 - LOTE 43

Código

 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE
ESTRUTURA ELEVADA PARA SEGURANCA /
EVENTOS 
 Contratacao de empresa para locacao de estrutura
elevada para seguranca / eventos, contendo 01
estrutura elevada com 2 20m x 90cm podendo variar
15 % para mais ou para menos, à 1 10m do chão
com piso de 20mm cintado reforçado e com toldo na
cor branca com escada de acesso, podendo ser
utilizada para canhão seguidor, estrutura de
filmagem/fotografia, elevado para policial ou apoio
operacional.

  SERV 30 700,00 21000,0000044 00014555

Total do Lote    21.000,00

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

 00044 - LOTE 44

Código

 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE
GRID /PORTAL DE GROUND EM P30/ P50 MEDINDO   SERV 30 1900,00 57000,0000045 00014556
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10 MTS X 08MTS 
 Contratacao de empresa para locacao de grid /portal
de ground em p30/ p50 medindo 10 mts x 08mts,
sendo 6mts de altura, 70 mts de P30/P50, 06 slives
de 04 faces, 06 paus de carga, 06 sapatas, 06
talhas, parafusos e correias de segurança para a
montagem da iluminação, em P30 ou P50, com talhas,
sapatas, parafusos e correias de segurança
medindo 10x08 m. Conforme rider técnico do artista e
demais bandas podendo variar até 15% para mais ou
para menos.

Total do Lote    57.000,00

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

 00045 - LOTE 45

Código

 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE
CAMARIM / STAND PERSONALIZADO 
 Contratacao de empresa para locacao de camarim /
stand personalizado de 4x4mt, equipado com ar
condicionado 12.000 IBTUS, com cobertura, lona anti
chama, com uma porta para cada espaço montado
sobre tablado de madeira revestido com carpete de
nylon, iluminação feita através de spots direcionais à
proporção de 01 spot 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. (m2 por 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. Podendo
variar 15% para mais ou para menos.

  SERV 30 2000,00 60000,0000046 00014557

Total do Lote    60.000,00

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

 00046 - LOTE 46

Código

 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO
CAMARIM / STAND PERSONALIZADO 
 Contratacao de empresa para locacao camarim / de
stand personalizado de 3x3mt, sem ar condicionado,
de acordo com a necessidade do evento, com
cobertura, lona anti chama, com uma porta para cada
espaço montado sobre tablado de madeira revestido
com carpete de nylon, iluminação feita através de
spots direcionais à proporção de 01 spot 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
montado ra através de testeiras padronizadas. (m2
por 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. Podendo variar 15% para mais ou para
menos.

  SERV 30 1700,00 51000,0000047 00014558

Total do Lote    51.000,00

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

SUPERINTENDÊNCIA DE SUPRIMENTOS

Pregão Presencial Nº 000021/2022      Abertura  17/8/2022  09:00
Processo 014505/2022

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

 00047 - LOTE 47

Código

 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE
CAMARIM / STAND  PERSONALIZADO 
 Contratacao de empresa para locacao de camarim /
stand personalizado de 5x3mt, sem ar condicionado,
de acordo com a necessidade do evento, com
cobertura, lona anti-chama, com uma porta para cada
espaço montado sobre tablado de madeira revestido
com carpete de nylon, iluminação feita através de
spots direcionais à proporção de 01 spot 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. (m2
por 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. Podendo variar 15% para mais ou para
menos.

  SERV 30 1900,00 57000,0000048 00014559

Total do Lote    57.000,00

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

 00048 - LOTE 48

Código

 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE
FECHAMENTO EM LAMBRIL CHAPA GALVANIZADA 
 Contratacao de empresa para locacao de
fechamento em lambril chapa galvanizada, com
espessura mínima 0,95mm variando 15% para mais
ou para menos galvanizada com reforço lateral em
metalon de 60x40mt de 2,00 em 2,00 metros com
espessura mínima de 1,55mm variando 15% para
mais ou para menos, travados ao solo por mão
francesa ou coluna de metal com espessura mínima
de 2 polegadas variando 15% para mais ou para
menos.

  SERV 30 30,00 900,0000049 00014560

Total do Lote    900,00

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

 00049 - LOTE 49

Código

 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE
PALCO DE BOX ESTRUTURAL MEDINDO 12 M X 10 M 
 Contratacao de empresa para locaçao de palco de
box estrutural, medindo 12 m x 10 m, teto em
estrutura de box metálica galvanizada coberto com
lona anti-chamas na cor cinza ou preta em uma agua
e caída mínima de 01 metro de altura da frente para
trás, com colunas de sustentação tipo Q30, fechado
de sombrites nos fundos e laterais e cortinas na
parte interna na cor preta, área de cena com 11
metros de comprimento mínimo, por 9 de largura
mínimo perfazendo um total de 99 m² de piso livre
(mínimo) piso em compensado naval de 20mm cintado
com pés com regulagem de 10 cm em 10 cm; com
altura mínima de 01metros e máxima de 2,50 metros
do chão para correção do desnível do solo e pé
direito do teto ao chão de 08 m de altura cintado e
travado com estacas de sustentação ao solo,
composta de 01 escada de acesso. Conforme Rider
técnico do artista, podendo variar até 15% para mais

  SERV 30 10000,00 300000,0000050 00014561
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ou para menos.

Total do Lote    300.000,00

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

 00050 - LOTE 50

Código

 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE
PALCO DE BOX ESTRUTURAL 
 Contratacao de empresa para locacao de palco de
box estrutural, estrutura de box alumínio medindo 14
m x 12 m em estruturas de alumínio, com 04 ou 6 pés
em q-30, p30 ou p50, travados através de correias
ou cabos de aço ao solo por estacas de
sustentação, sistema de teto em estrutura de box ou
P50, teto com as partes internas treliçados e face de
no mínimo 2 em 2 metros para evitar formação de
bolsas de água, com lona na cor branca, preta ou
cinza, antichamas, som brites na cor preta área de
cena com 13 metros de comprimento mínimo, por 11
de largura mínimo perfazendo um total de 143 m² de
piso livre (mínimo) em compensado naval de 20 mm
cintado, pés com regulagem de 10 cm em 10 cm a 2
metros de altura do solo ao piso e 7 metros do piso
ao teto (frente), com fechamentos das laterais a 1,10
m de altura, saia frontal composto de 01 escada de
as cesso; podendo variar até 15% para mais ou para
menos.

  SERV 30 9600,00 288000,0000051 00014562

Total do Lote    288.000,00

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

 00051 - LOTE 51

Código

 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE
PALCO DE BOX  ESTRUTURAL 
 Contratacao de empresa para locacao de palco de
box estrutural, estrutura de box alumínio medindo 16
m x 14 m em estruturas de alumínio com 04 ou 6 pés
em Q-30, P30 OU P50, travados através de correias
ou cabos de aço ao solo por estacas de
sustentação, sistema de teto em estrutura de box ou
P50, teto com as partes internas treliçados e face de
no mínimo 2 em 2 metros para evitar formação de
bolsas de água, com lona na cor branca, preta ou
cinza, antichamas, som brites na cor preta, área de
cena com 15 metros de comprimento mínimo, por 13
de largura mínimo perfazendo um total de 180 m² de
piso livre (mínimo) em compensado naval de 20 mm
cintado, pés com regulagem de 10 cm em 10 cm a 2
metros de altura do solo ao piso e 7 metros do piso
ao teto (frente), com fechamentos das laterais a 1,10
m de altura, saia frontal composto de 01 escada de
as cesso; conforme rider técnico do artista, podendo
variar até 10% para mais ou para menos.

  SERV 30 11483,00 344490,0000052 00014563

Total do Lote    344.490,00

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

 00052 - LOTE 52

Código

 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE
SISTEMA FLY 
 Contratacao de empresa para locacao de sistema fly
com 02 estruturas P30/P50 de 3.00 m x 2.50 m x
10mts de altura, travados ao chão com cabos de
sustentação, podendo variar até 15% para mais ou
para menos conforme rider técnico dos artistas.

  SERV 30 2000,00 60000,0000053 00014564
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Total do Lote    60.000,00

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

 00053 - LOTE 53

Código

 LOCACAO DE TABLADO CARPETADO MEDINDO 4 X
6 METROS 
 Locação de tablado carpetado na cor preta, medindo
4 x 6 metros, módulos de 2 x 1 metro com 2 escadas
de acesso.

  SERV 30 1100,00 33000,0000054 00014581

Total do Lote    33.000,00

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

 00054 - LOTE 54

Código

 LOCACAO DE PROTETOR PASSA CABOS E FIOS DE
PISO 
 Locação de protetor passa cabos e fios de piso
instalado no local em poliuretano antiderrapante com
base preta e tampa amarela 5 vias resistente a
passagem de pessoas e veículos de até 15
toneladas.

  SERV 30 2000,00 60000,0000055 00014565

Total do Lote    60.000,00

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

 00055 - LOTE 55

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 500 5,00 2500,0000056 00009259

Total do Lote    2.500,00

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

 00056 - LOTE 56

Código

 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 2000 5,00 10000,0000057 00009260

Total do Lote    10.000,00

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

 00057 - LOTE 57

Código
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 SERVICO DE LOCACAO DE PAINEL DE LED 
 Contendo: 01 painel de led slim p3.9 - outdoor com
tamanho de 6m x 3m (18m²) com estrutura completa
para
colocação e instalação do mesmo, o equipamento
deve acompanhar dispositivo para leitura dos
arquivos a serem apresentados, cabos de áudio e
vídeo de no mínimo 100mts entre outros, sua altura
de fixação pode variar entre 1m a 3m do piso.

  SERV 60 7000,00 420000,0000058 00014576

Total do Lote    420.000,00

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

 00058 - LOTE 58

Código

 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO
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.

  SERV 80 1500,00 120000,0000059 00009273

Total do Lote    120.000,00

Total Geral do(s) Lote(s)    6.855.200,00
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