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Item Especificação
Quant.

Loc. 

Quant.

Equip. 

Valor

Unit R$

Valor

Total R$

1

Palco em treliça de alumínio medindo 12,0m X 10,0m, com lonas

laterais antichamas, cobertura, asas de P.A. e house-mix e Portando

ART’s referente aos equipamentos acima mencionados. 8 1 0,00

2

Palco em treliça de alumínio medindo 10,0m X 8,0m, com lonas laterais

antichamas, cobertura, asas de P.A. e house-mix e Portando ART’s

referente aos equipamentos acima mencionados. 12 1 0,00

3

Palco em treliça de alumínio medindo 7,0m X 5,0m, com lonas laterais

antichamas, cobertura, asas de P.A. e house-mix e Portando ART’s

referente aos equipamentos acima mencionados. 21 1 0,00

4

Palco geospace de alumínio com lona, medindo aproximadamente 18m

de frente X 14m de profundidade X 9m de pé direito a partir do tablado;

Piso de 300m² nivelado totalmente nivelado c/ guardamento de corpo

de 2m do solo; Travamento em “X” e sistema de fixação no solo; 02

(duas) Escadas de acesso c/ corrimão Sistema de içamento do P.A. e

outfill e house mix com 02 (dois) andares, Mão de obra (montagem e

desmontagem) e Portando ART’s referente aos equipamentos acima

mencionados.

7 1 0,00

5

CAMARIM: Medindo 5,0m X 5,0m c/ 02 (dois) pisos praticáveis

revestido com carpete, 02 (duas) Tendas 6,0, X 6,0m p/ cobertura,

Mobiliado, Mão de obra (montagem e desmontagem) e Portando ART’s

referente aos equipamentos acima mencionados.
12 1 0,00

6

Palco medindo 4,20 x 2,20 m, com altura do piso ao chão de 1,40m,

cobertura montado em treliça com lonas antichamas e Portando ART’s

referente aos equipamentos acima mencionados.

7 1 0,00

Caixas line com dois falantes de 12” 7 4 0,00

Drive de Titânio somando 1.000W de potência cada caixa 7 1 0,00

Sonorização Cênica

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2019 - ANEXO I

RAZÃO SOCIAL:

Ao Fundo Municipal de Turismo de Santa Maria Madalena,

Em atendimento ao Processo 4261/18, Memorando interno 171/18 e seus anexos, solicitamos proposta de preço para contratação de

empresa para prestação de serviços de locação de palco, camarim, palco móvel, gerador e Sanitário Químico a fim de atender a

realização do Calendário de Eventos de cunhos turísticos para o exercício de 2019 promovido pela Secretaria Municipal de Turismo

pelo período de 12 (doze) meses (Sistema de Registro de Preços), conforme especificações abaixo descritas:

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA MADALENA

DIVISÃO DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

Contratação de empresa para locação e montagem de palco e camarim para atender aos eventos realizados por esta Secretaria no ano em curso, 

conforme especificações abaixo:

ENDEREÇO:

Contratação de empresa para locação e montagem de palco móvel ou similar para atender aos eventos realizados por esta Secretaria no ano em curso, 

com sonorização e iluminação cênica, conforme especificações abaixo:

Palco Móvel ou Similar

6

CNPJ Nº:



Caixas de subgrave com dois falantes de 18" somando 2.400W de

potência cada caixa.
7 2 0,00

Amplificador de subgrave de 14.000 RMS 7 1 0,00

Amplificador de médio de 4.000 RMS 7 1 0,00

Amplificador de agudo de 1.200 RMS 7 1 0,00

Mesa digital de 24 canais 7 1 0,00

Microfones sem fio. 7 3 0,00

Microfones com fio. 7 5 0,00

Kit de bateria, pedestais e retorno com fones 7 1 0,00

Iluminação contendo pares de LED 7 4 0,00

Mini Moove 7 2 0,00

Moove 7 2 0,00

Máquina de Fumaça 7 1 0,00

Cabeamento para ligar todo o equipamento. 7 1 0,00

Kit Iluminação Cênica básica 7 1 0,00

Operador 7 1 0,00

DJ 7 1 0,00

7

04 (quatro) cabos de 95mm² de 35 (trinta e cinto) metros;

03 (três) cabos de 95mm² de 30 (trinta) metros;

03 (três) cabos de 95mm² de 15 (quinze) metros;

Gerador silencioso, motor 06 cilindros, trifásico, tensão 110 volts, 220

volts, 380 volts e 440volts, a ser determinado de acordo com as

necessidades dos equipamentos elétricos ou cargas que serão

conectadas ao equipamento;

Aceleração automática tipo VER (regulador elétrico de voltagem) com

atuador dinâmico para manutenção da rotação para perfeito equilíbrio

de ciclagem, que deverá manter-se constante em 60hz, com variação

máxima de 2%, p/ mais ou p/ menos;

QTA ou QTM de acordo c/ as necessidades, chave reversora p/ QTM ,

caixa de passagem c/ barramento de dimensão adequadas as

correntes a serem utilizadas e cabeamento compatível c/ a carga;

Tanque de combustível, abastecido, com reserva de 50%; com

autonomia mínima de 04 [quatro] horas.

O gerador deverá ficar em MODO STAND-BY durante todo o período

de realização do Evento

Montagem, desmontagem, manutenção, teste, incluindo distribuição das

fases na caixa de passagem e mão de obra especializada e e Portando

ART’s referente aos equipamentos acima mencionados.

10 1 0,00

8

04 (quatro) cabos de 95mm² de 35 (trinta e cinto) metros;

03 (três) cabos de 95mm² de 30 (trinta) metros;

03 (três) cabos de 95mm² de 15 (quinze) metros;

Gerador silencioso, motor 06 cilindros, trifásico, tensão 110 volts, 220

volts, 380 volts e 440volts, a ser determinado de acordo com as

necessidades dos equipamentos elétricos ou cargas que serão

conectadas ao equipamento;

Aceleração automática tipo VER (regulador elétrico de voltagem) com

atuador dinâmico para manutenção da rotação para perfeito equilíbrio

de ciclagem, que deverá manter-se constante em 60hz, com variação

máxima de 2%, p/ mais ou p/ menos;

QTA ou QTM de acordo c/ as necessidades, chave reversora p/ QTM ,

caixa de passagem c/ barramento de dimensão adequadas as

correntes a serem utilizadas e cabeamento compatível c/ a carga;

Tanque de combustível, abastecido, com reserva de 50%;

O gerador ficará em MODO PRIME durante todo o período de

realização do Evento

Montagem, desmontagem, manutenção, teste, incluindo distribuição das

fases na caixa de passagem e mão de obra especializada e Portando

ART’s referente aos equipamentos acima mencionados.

20 1 0,00

Iluminação Cênica

Contratação dos serviços locação de sanitários químicos com limpeza e destinação final dos dejetos, para atender aos eventos realizados por esta 

Secretaria no ano em curso, conforme especificações abaixo:

0,00

6

6

TOTAL ITEM 06:

Contratação de empresa para locação, montagem, instalação e manutenção de Gerador de 180 KVA  para atender aos eventos realizados por esta 

Secretaria no ano em curso, conforme especificações abaixo:



9

Sanitários químicos contendo vaso sanitário e mictório, com estrutura

fabricada em polietileno de alta densidade, sendo as superfícies das

paredes internas lisas, com piso antiderrapante, teto translúcido, telas

superiores para circulação de ar, dispositivo de trinco com indicação

livre/ocupado e placas nas portas indicando masculino ou feminino,

sendo 50% em cada categoria, dispostos no espaço físico dos locais

dos Eventos, atendendo as especificações desta Secretaria, inclusive 

com limpeza e destinação final dos dejetos diariamente.

800 1 0,00

_____________________________ , _____ de ___________ de 2019.

Local e data

________________________________________

Nome e assinatura do Representante Legal

CPF nº _____________________________

Carimbo da empresa

A CONTRATADA se responsabiliza pelo transporte, alimentação, hospedagem, tributos, uniformes e equipamentos EPI’S de seus

funcionários e tudo o mais que for necessário à realização dos serviços, sem nenhum ônus além do acordado neste instrumento. 

A CONTRATADA se obriga a cumprir todas as exigências  do EDITAL em epígrafe, em especial do PROJETO BÁSICO- ANEXO VIII.

0,00

Antes de apresentar sua proposta, o licitante deverá analisar o Termo de Referência, o Projeto Básico, as Minutas de Ata de Registro de

Preços e de Contrato, bem como o Edital, de modo a não incorrer em omissões que jamais poderão ser alegadas em função de

eventuais pretensões de acréscimos de preços, alteração da data de entrega ou qualidade dos serviços.

Caso sejam ofertados lances, será fixado, ao vencedor do certame, prazo de 48 horas, a contar do resultado e lavratura da ata, para

apresentação de nova proposta, reajustada em conformidade com o valor adjudicado, se for o caso.

DECLARAMOS que o preço ofertado inclui todos os custos diretos e indiretos, tributos, despesa com contratação de pessoal, materiais 

de consumo, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato.

A validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Os dados bancários de nossa empresa são: 

Banco: ____________________________________

Agência: ___________________________________

Conta Corrente nº: ___________________________

Finalmente, DECLARAMOS que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena

concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus Anexos.

VALOR DA PROPOSTA DE CADA EMPRESA:

VALOR TOTAL POR EXTENSO:


