
Item Especificação
Quant.

Loc. 
Quant. Valor Unit. Valor Total

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 2.500,00 20.000,00

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 2.200,00 26.400,00

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 1.800,00 37.800,00

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 3.500,00 24.500,00

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 1 800,00 9.600,00

1

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 1 700,00 4.900,00

2 Caixas line com dois falantes de 12” 7 4 50,00 1.400,00

3
Drive de Titânio somando 1.000W de potência cada 

caixa
7 1 50,00 350,00

4
Caixas de subgrave com dois falantes de 18" 

somando 2.400W de potência cada caixa.
7 2 50,00 700,00

5 Amplificador de subgrave de 14.000 RMS 7 1 50,00 350,00

Contratação de empresa para prestação de serviços de locação e montagem de palco para atender aos 

eventos realizados por esta Secretaria no ano em curso, conforme especificações abaixo:

PROCESSO Nº 4261/18

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE EVENTOS/SERVIÇOS DIVERSOS 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 (SITEMA DE REGISTRO DE PREÇOS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO DESCRITAS. 

TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO II

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS  004/2019

ITEM 06

Contratação de empresa para prestação de serviços de 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

Sonorização Cênica



6 Amplificador de médio de 4.000 RMS 7 1 50,00 350,00

7 Amplificador de agudo de 1.200 RMS 7 1 50,00 350,00

8 Mesa digital de 24 canais 7 1 50,00 350,00

9 Microfones sem fio. 7 3 10,00 210,00

10 Microfones com fio. 7 5 10,00 350,00

11 Kit de bateria, pedestais e retorno com fones 7 1 10,00 70,00

12 Iluminação contendo pares de LED 7 4 10,00 280,00

13 Mini Moove 7 2 10,00 140,00

14 Moove 7 2 10,00 140,00

15 Máquina de Fumaça 7 1 5,00 35,00

16 Cabeamento para ligar todo o equipamento. 7 1 5,00 35,00

17 Kit Iluminação Cênica básica 7 1 5,00 35,00

18 Operador 7 1 200,00 1.400,00

19 DJ 7 1 100,00 700,00

12.145,00

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 2.000,00 20.000,00

Contratação de empresa para prestação de serviços de locação, montagem, instalação e manutenção de 

Gerador de 180 KVA, com autonomia mínima de 04 [quatro] horas para atender aos eventos realizados por 

esta Secretaria no ano em curso, conforme especificações abaixo:

Iluminação Cênica

TOTAL ITEM 06:



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 3.300,00 66.000,00

1

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 1 150,00 120.000,00

R$ 336.445,00

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:

VALOR TOTAL A SER RESERVADO:


