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RESULTADO POR FORNECEDOR

11.896.623/0001-00 - POWER SOM - LOCACAO E MANUTENCAO TECNICA LTDA

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de

Valor (*)
Valor

Unitário Valor Global

1 Locação equipamento - tradução
simultânea / sonorização

UNIDADE 20 R$
4.633,3300

R$
3.300,0000

R$ 66.000,0000

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE • 02 torres de som
pa montados nas laterais ao palco (l e r) sendo: • 01 sistema– flyp.a, contendo no mínimo: 08 caixas acústicas profissionais, ( 04 por
lado ), com gabinete em madeira prensada, tratada (compensado naval, mdf) ou materiais compostos (fiberglass, plásticos injetados
de alta resistência), pintados com tintas resistentes as intempéries climáticas, para ( médio graves e médio agudos), ativas, com
estrutura para fly, contendo cada: 02 alto falantes de 12" de alta performance para freqüência médio graves, com potência de no
mínimo 400 watts rms cada. e 01 (uma) corneta de directividade constante com driver de diafragma de titânio e garganta de mínimo
03" para reprodução de médios e agudos, com potência de no mínimo 50 watts rms. • 01 sistema de "sub-woofer" contendo no
mínimo: 08 caixas acústicas profissionais, ( 04 por lado ), com gabinete em madeira prensada, tratada (compensado naval, mdf) ou
materiais compostos (fiberglass, plásticos injetados de alta resistência), pintados com tintas resistentes as intempéries climáticas,
para sub-woofer, ativas, contendo cada: 02 alto- falantes sub- woofer de 18” , com alto falantes de alta performance, com potência
de no mínimo 800 watts rms total. 02 conectores para painel, fêmea de 04 pólos, de metal e ou termoplástico de alta resistência. •
amplificadores de potência para o sistema acima, contendo no mínimo: • 02 amplificadores stéreo para sub-graves com potência de
no mínimo 8000 watts rms com carga de 4kw/h , classe ab, variável h, com ventilação forçada e entradas balanceadas. • 02
amplificadores stéreo para médio-graves com potência de no mínimo 5000 watts rms, com carga de 2kw/h,classe ab, com ventilação
forçada e entradas balanceadas. • 02 amplificadores stéreo para médias-altas com potência de no mínimo 4000 watts rms, com carga
de 1,5 kw/h, classe ab, com ventilação forçada e entradas balanceadas. • mesa console de mixagem: • 01 mesa/console para o
palco/pa de no mínimo 24 (vinte e quatro) canais de entrada, faders de 100mm, com (míc/line,. mínimo de 04 mix auxiliares pré/pós
fader, balanceados o com 04 equalizadores paramétricos com q variável de 04 bandas lpf e hpf, ajustável por canal, phantonpower
por canal • periféricos e processadores: • 02 canais de equalizadores gráficos de 1/3 de oitavas (31 bandas), faders de 100mm com
filtros de q constante , com entradas e saídas balanceadas. • 02 canais de processadores de áudio digitais com 04 vias de ENTRADAS
E 08 saídas, compatíveis com as caixas acústicas de sub-woofer, graves, médios graves e agudos, contendo: entradas e saídas de
sinal balanceadas e aeslbus, display digital qvga, filtros de 24db/v° com cortes variáveis, ajustes individuais de níveis de entradas e
saídas, ajustes de fase e de micro- delay em cada saída. sistema de monitore equipamentos de palco. Técnico para operar o som.

2 Locação equipamento - tradução
simultânea / sonorização

UNIDADE 20 R$
3.448,3300

R$
2.650,0000

R$ 53.000,0000

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE • 12 refletores
parabólicos em alumínio escovado, com as seguintes características cada: lâmpadas par led 3,0 watts rgb, • 12 refletores parabólicos
em alumínio escovado, com as seguintes características cada: lâmpadas par 64 / 1000 watts – focos 01, 02 e 05. • focos e
gelatinas,a definir conforme o rider técnico das bandas. • controle dmxcom mínimo de 24 (vinte e quatro) canais de dimmers, com a
seguintes características: 110 ou 220 volts, mínimo de 4000 watts de potência por canal, filtros toroidal de ac, sinal de
comandodigitaldmx, endereçamento para sinal dmx, chaves dijuntoras de proteção de entrada e saídas de ac. • 01 console de
controle digital com as seguintescaracterísticas: controle digital dmx, mínimo de 600 canais dmx, mínimo de 60 efeitos de imagem. •
01 máquinas geradora de fumaça com potência mínima de1200 watts, com controle dmx abastecidas com líquido específico. • 01 kit
de varas, torres e garras apropriadas para a instalação dos equipamentos. • 01 sistema de ac com capacidade necessária para suprir
os equipamentos acima, com segurança conforme normas ABNT.

3 Instalação / Manutenção / Operação /
Locação - Equipamentode Luz / Imagem /
Som

UNIDADE 20 R$
4.566,6600

R$
3.850,0000

R$ 77.000,0000

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOCAÇÃO DE PALCO PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE • palco coberto no tamanho
de 8,0 m x 6,0 mts x08,0 m (largura x profundidade x altura), com estrutura em alumínio ou aço galvanizado treliçada, teto com
cobertura duas águas ou côncavo. piso em chapa de madeira ou compensado naval de no mínimo 18 mm, com tamanho
correspondente ao da cobertura, com capacidade para suportar até 200kg/m². • guarda-corpo em estrutura metálica de gradis com
1,10 m. de altura mínima e intervalo de 15 cm máximo, fixado com segurança em volta de toda área do piso, camarins e áreas de
serviço. • fechamento nas laterais e no fundo do palco em lona tipo sombrite. • escada de acesso segura, com 02 corrimões de
acordo com as normas técnicas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. • saia de fechamento em madeira ou material
apropriado, para fechamento do piso ao chão em todo contorno da estrutura do palco. • grades de contenção em ferro maciço para
isolamento em todo contorno do palco, medindo 1,10 m de altura x 2,20 m de comprimento.

4 Instalação / Manutenção / Operação /
Locação - Equipamentode Luz / Imagem /
Som

UNIDADE 16 R$
5.850,0000

R$
4.800,0000

R$ 76.800,0000

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 



Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE MEDIO PORTE sistema fly 08 x 08 com
amplificação compatível – (45.000 watts de potência aprox) 01 equalizador 31/8 para insert 01 equalizador 31/8 p.a 02 processador
digital monitor (caixas e periféricos) 04 sm 400 ou similar- passivo 04 monitor c/ falante 15 e 1 drive- (tipo clair ou similar) passivo.
01 sub 850- 2x18 para bateria 01 side duplo 01 caixa de guitarra 04x10 01 caixa de baixo 01 x 15 01 mesa de 36 canais ma 02 kits
de microfones para bateria 01 microfone especial de voz

5 Instalação / manutenção / operação /
locação - equipamentode luz / imagem /
som

UNIDADE 16 R$
5.650,0000

R$
5.400,0000

R$ 86.400,0000

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL DE MEDIO PORTE 16 refletores par 66 f0c 3
12 monving beam 200 08 elipsoidal 20 par led 12 acl 200 02 máquina de fumaça profissional com ventilador • 02 canhão seguidor
com as seguintes características cada: lâmpada hmi de 1200 watts, 110 ou 220volts • controle digital dmx ou ma, mínimo de 2000
canais, mínimo de 120 efeitos de imagem, mínimo de 15 sub-master para controle de memórias e cenas, controle simultâneo de
movinglights e refletores. • grid de iluminação nas dimensões de 10,00 m x 8,00 m, com 2 linhas intermediárias e com altura de 6,00
m a contar do piso do palco. Montado com torres q-30 em alumínio estrutural. estrutura de confecções (cabo, fios, etc)

6 Instalação / manutenção / operação /
locação - equipamentode luz / imagem /
som

UNIDADE 16 R$
6.050,0000

R$
4.200,0000

R$ 67.200,0000

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOCAÇÃO DE PALCO PROFISSIONAL DE MEDIO PORTE • Dimensão: 12,00 m x 10,00
m; • Cobertura: com 2 águas, montada com torres Q-30 em alumínio, altura total de 8 m, com sistema de drenagem de água pluvial;
• Piso: montado em plataformas telescópicas em alumínio estrutural com tampo em compensado naval forrado com material
antiderrapante na cor cinza ou preta, com pés telescópicos com regulagem de altura em milímetros de 10 cm à 1,60 m, deverá ter a
possibilidade de se fazer até 3 níveis distintos de altura (degraus); • Considerando medidas de 8 M de altura sendo, 1,80 M- Piso ao
chão e 6,20 M piso ao teto livre. • Capacidade de carga: 300 Kg/m²; • Acesso:2 (DUAS) escada com corrimão e regulável ente 40 cm
e 1,60 m; • Layout: Retangular, com guarda-corpo em alumínio na parte traseira e nas laterais, possuir saia frontal em lona preta
antichama, as colunas do palco deverão ser montadas com torres R-30 (mínimo de 3 lados treliçados), teto com lona branca com
revestimento sintético blackout antioxidante e antichama; Fechamento traseiro e lateral em sannetpreto (não será aceito fechamento
com sombrite, material altamente inflamável); • Praticáveis: 10 praticáveis telescópicos de 2,00 m x 1,00 m com altura regulável
entre 20 cm e 1,00 m; • Torre Fly: 02 torres fly, nas dimensões de 2,00 m de largura por 7,00 m de altura, montadas com torres Q-
30 (mínimo de 3 lados treliçados). • 02 Camarins cobertos e fechados nas medidas 5x5 M mínimo, ao mesmo nível do piso do palco,
composto de acabamento em carpete ou tapete em boas condições, fechamento lateral em lona branca anti-chamas, contendo
iluminação, extintor e placas de segurança. • Guarda-corpo em estrutura metálica de gradis com 1,10 M de altura mínima e intervalo
de 15 CM máximo , fixado com segurança em volta de toda área do piso, camarins e área de serviço. • 01 Área de serviço coberta
medindo 5,00 M de largura X 3,00 M de Profundidade, no mesmo nível do piso do palco, com guarda corpo • House Mix: 4,00 m x
3,00 m, com 2,50 m entre o piso e o teto, cobertura com uma água nas dimensões medindo 4,00 m x 3,00 m, com pé direito nas
laterais da cobertura com altura frontal de 2,50 m e lateral de 2,00 m, montada com torres em alumínio estrutural Q30, Q25, Q20 ou
Q15 e lona com certificação antichamas na cor branca, piso montado em plataformas telescópicas em alumínio estrutural com tampo
em compensado naval forrado com material antiderrapante, com pés telescópicos com regulagem de altura em milímetros (para
corrigir eventuais desníveis no piso), com altura de 40 cm, a estrutura deverá ser fechada em todos lados com guarda- corpos em
alumínio, com apenas o acesso livre;

7 Locação Gerador Elétrico UNIDADE 16 R$
4.250,0000

R$
1.500,0000

R$ 24.000,0000

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOCAÇÃO DE GERADOR 180 KVA Potência mínima de 180 kva; silenciado com container
de isolamento acústico; blindagem de ruídos de até 70 decibéis na distância de 04 m; chave de distribuição de força trifásica (220
volts + neutro) aterrado, chave reversora trifásica de 300 amperes mínimo, regulador automático de tensão e frequência (60 hz)
constante, painel de controle com fácil visualização dos comandos: voltímetro, amperímetro, frequencímetro, contador de horas e
demais mostradores do conjunto, sistema de proteção contra curto-circuito e sobre corrente, cabeamento anti-chamas de no mínimo
50 metros que atenda a capacidade de fornecimento de corrente sem emendas e dentro das normas da abnt, caixa intermediária com
proteção para acoplamento das cargas/equipamentos, extintor de incêndio, grades de proteção e demais equipamentos de segurança
exigidos pela legislação, cabo flexível de 4x60 mm com 100 m de extensão mínima, 01 técnico responsável pelo equipamento,
equipamento com motor diesel, turbinado, revisado e em bom estado de funcionamento.

9 Instalação / manutenção / operação /
locação - equipamentode luz / imagem /
som

UNIDADE 16 R$
10.494,3900

R$
7.400,0000

R$ 118.400,0000

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE 24 refletores par 64 1000 w / bi-volt –
foco 5 com gelatinas cto 08 minibrutes 6 lâmpadas dwe650 12 elipso 750w etc 25º com íris 30 parled 10w 4in1 rgbw 10 canais
efeitos 24 movingbean 230 7r 08 stroboatomic 3000 Acessórios 02 máquinas de fumaça com fan 01 mainpower 500 a com 36 cn de
rack dimmer e 36 pro power 02 canhões seguidores 1500 watts 01 mesa de luz digital rodando programa MA LIGTH2 (não aceitamos
mesa chinesa) Grid Parte área em Q50. 12x8x7, 08 pés e 6 trans-verssais: 94 m Q50, 48 m Q30, 08 slave P50, 08 Pau de Carga, 08
Bases, 08 talhas, 08 cintas 2 Toneladas.

17 Instalação / Manutenção / Operação /
Locação - Equipamentode Luz / Imagem /
Som

UNIDADE 20 R$
3.648,3300

R$
1.350,0000

R$ 27.000,0000

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOCAÇÃO DE TORRES DE DELAY Torres de delay, como complemento do sistema de
sonorização para toda a área, composta por 08 (oito) caixas com resposta na faixa de frequência de subgraves, contendo cada caixa
02 (dois) alto falantes de 18” (dezoito polegadas) com potência mínima de 1000 Watts, cada alto falante; 08 (oito) caixas com
resposta na faixa de frequência de médios graves-agudos, suspensas a 06 (seis) metros de altura, contendo cada caixa 02 (dois) alto
falantes.

19 Instalação / Manutenção / Operação /
Locação - Equipamentode Luz / Imagem /

UNIDADE 100 R$
191,6900

R$
170,0000

R$ 17.000,0000



Som
Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS Praticáveis pantográficos, com altura regulável, nas
medidas de 01 m x 02 m (01 metro x 02 metros), confeccionados em duralumínio, com rodízios e travas. Modelos referenciais:
Rosco, Feeling ou superiores.

28 Instalação / Manutenção / Operação /
Locação - Equipamentode Luz / Imagem /
Som

UNIDADE 24 R$
4.833,3300

R$
2.000,0000

R$ 48.000,0000

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TELÃO de 205´´; medindo 4,00 x 5,00 metros;: montado em estrutura metálica q30
em alumínio; composto de 01 (um) projetor de 4.500 lumens, câmera de vídeo e técnico operacional para manutenção dos mesmos.
Um telão deverá ter cabeamento com 30 metros para mostrar ao vivo a captura das imagens do evento através de câmara de vídeo
com transmissão simultânea, filmagem do evento e documentário com entrega do material em vhs e dvd (incluso transporte,
operação, montagem, alimentação e hospedagem).

29 Climatizador Unidade 24 R$
1.250,0000

R$
1.000,0000

R$ 24.000,0000

Marca: sem marca
Fabricante: sem informação
Modelo / Versão: Industrial
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CLIMATIZADOR EVAPORATIVO - MÓVEL - 10.000 M³ Vazão de ar: 10.000 M³/H, área
efetiva de climatização, 60 a 100m² autonomia: 10 horas. Um ano de garantia para peças e serviços – Assistência in loco.

Total do Fornecedor: R$
684.800,0000

 
18.206.988/0001-05 - WELCHEDNEI POLICARPO DE DEUS PRODUCAO, PROMOCAO E EVENT

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de

Valor (*)
Valor

Unitário Valor Global

8 Instalação / manutenção / operação /
locação - equipamentode luz / imagem /
som

UNIDADE 16 R$
13.303,8100

R$
10.700,0000

R$ 171.200,0000

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE GRANDE PORTE 03 consoles digitais
(pa, palco e reserva) importadas de 1ª linha com no mínimo: 56 canais monos e stéreos, com pelo menos 30 faders físicos, prés de
1ª linha, memorização dos ganhos de entrada dos prés, 4 retornos de efeitos estéreo, 8 processadores de efeitos, 12 eq gráficos de
31 bandas, 501 memórias de cena com backup em cartão compact flash/ usb, 25 teclas definidas pelo usuário para acesso rápido das
funções, 24 mixbuses, 8 matrix e 8 dcas e 04 (quatro) fontes. 01 sistema de multicabo 64 vias plugs e multipinos de 1ª linha. 04
processadores com funcionamento em 48 e 96 khz visor colorido de 1/4 vga (320x240) 4 entradas analógicas e digitais em aes/ebu 8
saídas analógicas e digitais em aes/ebu configurações de filtros, roteamento e crossover comlpetas com os tipos de filtros bessel,
butterworth elinkwitz-riley. eq gráfico de 31-bandas e eq de 9-bandas paramétrico em cada entrada eq de 6-bandas paramétrico em
cada saída delays para clusters de caixas e para alinhamento de drivers inserts de dsp selecionáveis em todas as entradas/saídas
incluindo a compressão, limiter, supressor de feedback entre outros. 01 estabilizador com trafotoroidal de ac 127v 5kva. 01 sistema
de comunicação pa/ palco com 2 pontos (house mix, palco) 20 caixas linearray- 3 vias de 1ª linha, cada uma contendo: 2 falantes de
800 watts rms cada, dedicado para o grave (12” ou 15” l) 4 falantes de 300 watts rms cada, dedicado para o médio (4,5”, 5,5” ou 6”)
e 2 drivers titâneo 120 watts rms cada, dedicado para o agudo (2” ou 1,5”). exemplos de marca/modelos: v.dosc/ k1, jbl/ vertec
4889, adamsom/ y10, nexo/ geot, eaw/kf760, ls áudio/ slinpec 4612. 48 sub grave com falantes de 18” ou 21” e no mínimo 1600
watts rms, alinhadas e processadas de acordo com especificações do fabricante do linearray. Técnico para operar o som 01sistema de
front fill com 04 caixas processadas. 02 bumpers c/ talhas de 2 toneladas e 12 m de corrente. 04 racks c/ 07 amplificadores cada (01
ampli sub 20.000 wrms// 02 ampli grave 12.000 wrms// 02 ampli médio 5.000 wrms// 02 ampli agudo 3.600 wrms). 04 frontfill
(2x12+driver) 01 sistema de energia aterrado e capaz de forneçer 250 amperes de corrente. 02 amplificadores para guitarra
importado c/ 04 falantes de 12 polegadas valvulado. 01 amplificador para baixo importado c/ 08 falantes de 08 polegadas e potencia
3000 watts. 01 amplificador para guitarra importado c/ 02 falantes de 12 polegadas. 08 caixas 4 unidades por lado para sidefill. 08
caixas sub 4 unidades por lado sidefill. 02 caixa de sub duplas para sub de bateria e percussão. 30 pedestais modelo girafa. 20 garras
modelo clamp. 50 microfones para voz e instrumentos. 100 cabos xlr/xlr. 50 cabos p10/p10. 08 medusas 12 vias c/ multipino. 01
sistema de ac completo tomadas 110 v. 12 praticáveis pantógraficos com rodas medindo 200x100 m. com regulagem nas alturas: 20,
40, 60, 80, e 100 cm. sistema delay. 03 torres com estrutura em alumínio treliçada q30 com 8 m de altura e capacidade para 2
toneladas. 24 caixas linearray- 3 vias de 1ª linha, cada uma contendo: 2 falantes de 800 watts rms cada, dedicado para o grave e 2
drivers titâneo 120 watts rms cada, dedicado para o agudo (2” ou 1,5”). 24 sub grave com falantes de 18” ou 21” e no mínimo 1600
watts rms podendo ser em caixas duplas ou não, alinhadas e processadas de acordo com especificações do fabricante do linearray. 03
rack c/ 06 amplificadores cada (02 ampli grave 12.000 wrms// 02 ampli médio 5.000 wrms// 02 ampli agudo 3.600 wrms).

10 Instalação / manutenção / operação /
locação - equipamentode luz / imagem /
som

UNIDADE 12 R$
16.583,3300

R$
15.600,0000

R$ 187.200,0000

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOCAÇÃO DE PALCO PROFISSIONAL DE GRANDE PORTE GEO SPACE Deverá atender as
seguintes características mínimas: Palco: Estrutura tubular em alumínio treliçado de no mínimo 14 (quatorze milímetro). Cobertura:
Estrutura espacial de alumínio estrutural, coberto com lona anti-chama, lona em perfeita condições. Dimensões total do palco: 18
(dezoito metros) de frente por 14 (quatorze metros) de fundo, 09 (nove metros) de altura do nível do chão do piso ao teto. Acesso:
02 escadas com corrimão regulável. Piso de chapa de compensado naval de 18 (milímetro) com 02 (dois) metros de altura com as
dimensões de 20 (vinte) metros x 33 (trinta e três) metros para montagem do túnel GEO. Forrado com material antiderrapante na cor
cinza ou preta. OBS o piso do palco deverá ser forrado, não aceitaremos compensado naval pintado em preto. 02 quepes um em cada
extremidade do palco, instalação de disciplinadores em volta do piso nos 04 (quatro) lados. 02 estruturas de FLY, em andaimes com
02 (dois) metros de largura por 02 (dois) metros de comprimento, com 09 (nove) metros de altura. House Mix: 4,00 m x 3,00 m,
com 2,50 m entre o piso e o teto, cobertura com uma água nas dimensões medindo 4,00 m x 3,00 m, com pé direito nas laterais da
cobertura com altura frontal de 2,50 m e lateral de 2,00 m, montada com torres em alumínio estrutural Q30, Q25, Q20 ou Q15 e lona
com certificação antichamas na cor branca, piso montado em plataformas telescópicas em alumínio estrutural com tampo em
compensado naval forrado com material antiderrapante, com pés telescópicos com regulagem de altura em milímetros (para corrigir



eventuais desníveis no piso), com altura de 40 cm, a estrutura deverá ser fechada em todos lados com guarda-corpos em alumínio,
com apenas o acesso livre.

11 Instalação / manutenção / operação /
locação - equipamentode luz / imagem /
som

UNIDADE 12 R$
7.328,3300

R$
5.600,0000

R$ 67.200,0000

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED Locação, instalação/desinstalação e operação de Painel de
LED 8X6 (INDOOR). Painel de LED de alta resolução P6mm, composição do pixel SMD 3 em 1. Composto de placas totalmente
independentes que permite a montagem da tela em diversos formatos. Estrutura de treliça para sustentação (em alumínio) do painel.
A instalação e operação do painel é por conta da contratada.

24 Instalação / Manutenção / Operação /
Locação - Equipamentode Luz / Imagem /
Som

UNIDADE 800 R$
296,3300

R$
200,0000

R$ 160.000,0000

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO: Banheiro químico standard, deverá contemplar:
cabine sanitária química, individual e portátil; ser confeccionada em polietileno de alta densidade resistente e lavável; caixa para
dejetos; assento sanitário com tampa e descarga; teto translúcido; piso antiderrapante; entradas de ventilação; trinco resistente à
violação e com indicação livre/ocupado externo; porta objetos ou gancho; mictório; porta papel higiênico e toalha; higienizador com
gel - lavagem a seco e assepsia das mãos; identificação externa através de adesivos - masculino ou feminino.. Especificações
Técnicas do Banheiro Químico: Material: Polietileno de alta densidade; Altura: 2,30m; Largura: 1,10m; Profundidade: 1,20m; Peso:
75 kg; Capacidade da caixa de dejetos – 220L; nas cores azul e verde.

Total do Fornecedor: R$
585.600,0000

 
18.889.507/0001-03 - POSITIVA COMUNICACOES E EVENTOS LTDA

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de

Valor (*)
Valor

Unitário Valor Global

13 Extintor incêndio Unidade 120 R$
199,6100

R$
165,0000

R$ 19.800,0000

Marca: MOCELIN
Fabricante: MOCELIN
Modelo / Versão: ABC 4KGS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOCAÇÃO DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO Extintor de incêndio, pó químico seco, classe
ABC, carga de 04 Kg (quatro quilogramas), com certificado do INMETRO.

15 Instalação / Manutenção / Operação /
Locação - Equipamentode Luz / Imagem /
Som

UNIDADE 1000 R$ 66,0000 R$ 45,0000 R$ 45.000,0000

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOCAÇÃO DE PLACAS DE FECHAMENTO Placas de fechamento de 2,25 m (dois metros e
vinte e cinco centímetros) de largura por 2,25 m (dois metros e vinte e cinco centímetros) de altura, fechamento alto em placas
sanfonadas, pintadas e em bom estado de conservação. Contorno em metalon enrijecido, suporte de travamento, escoramento em
vergalhão resistente a contenção de invasão; fixação em estaca de 2 m (dois metros).

16 Grade proteção/guarda corpo Unidade 1000 R$ 35,8200 R$ 25,0000 R$ 25.000,0000
Marca: HOLLIDAY
Fabricante: HOLIDDAY
Modelo / Versão: 2,0 X 1,20 MT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOCAÇÃO DE GRADIL Grade de contenção em aço galvanizado com 02 m (dois) metros
de largura x 1,20 m (um metro e vinte centímetros) de altura com encaixa entre elas.

20 Instalação / Manutenção / Operação /
Locação - Equipamentode Luz / Imagem /
Som

UNIDADE 200 R$
711,8400

R$
530,0000

R$ 106.000,0000

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOCAÇÃO DE TENDA Tenda Lona Vinílica: Medindo 4,00m x 4,00m, modelo Chapéu de
Bruxa, confeccionada em tecido sintético (lona) especial para coberturas, coberto com PVC. Pigmentado em ambas as faces, black
out, auto extinguível, anti mofo , anti fungos e anti raios U.V e I.V, impermeável, modelada e soldada por sistema de alta frequência
nas emendas, fixada na estrutura com cordas trançadas de polipropileno, ganchos e argolas, na cor branca, Fixação ao solo: Com
estacas de Vergalhão 1" em pisos de asfalto ou terra batida e Parabolt´s em pisos de concreto e fixação ao solo através de fita
catraca de 2 ton. Estrutura Metálica: Aço Carbono galvanizado a fogo,ou, pintado com perfis em Alumínio, vão livre 100%
aproveitável, não necessita de fundações e pode ser montada em qualquer tipo de solo, sendo compactado e nivela.

21 Instalação / Manutenção / Operação /
Locação - Equipamentode Luz / Imagem /
Som

UNIDADE 200 R$
309,5000

R$
185,0000

R$ 37.000,0000

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOCAÇÃO DE TENDA Tenda Lona Vinílica: Medindo 3,00m x 3,00m, modelo Chapéu de
Bruxa, confeccionada em tecido sintético (lona) especial para coberturas, coberto com PVC. Pigmentado em ambas as faces, black
out, auto extinguível, anti mofo , anti fungos e anti raios U.V e I.V, impermeável, modelada e soldada por sistema de alta frequência
nas emendas, fixada na estrutura com cordas trançadas de polipropileno, ganchos e argolas, na cor branca, Fixação ao solo: Com
estacas de Vergalhão 1" em pisos de asfalto ou terra batida e Parabolt´s em pisos de concreto e fixação ao solo através de fita
catraca de 2 ton. Estrutura Metálica: Aço Carbono galvanizado a fogo,ou, pintado com perfis em Alumínio, vão livre 100%
aproveitável, não necessita de fundações e pode ser montada em qualquer tipo de solo, sendo compactado e nivela

22 Instalação / Manutenção / Operação /
Locação - Equipamentode Luz / Imagem /
Som

UNIDADE 20 R$
783,3300

R$
580,0000

R$ 11.600,0000



Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOCAÇÃO DE TENDA - Tenda Lona Vinílica: Medindo 6,00m x 6,00m, modelo Chapéu de
Bruxa, confeccionada em tecido sintético (lona) especial para coberturas, coberto com PVC. Pigmentado em ambas as faces, black
out, auto extinguível, anti mofo , anti fungos e anti raios U.V e I.V, impermeável, modelada e soldada por sistema de alta frequência
nas emendas, fixada na estrutura com cordas trançadas de polipropileno, ganchos e argolas, na cor branca, Fixação ao solo: Com
estacas de Vergalhão 1" em pisos de asfalto ou terra batida e Parabolt´s em pisos de concreto e fixação ao solo através de fita
catraca de 2 ton. Estrutura Metálica: Aço Carbono galvanizado a fogo,ou, pintado com perfis em Alumínio, vão livre 100%
aproveitável, não necessita de fundações e pode ser montada em qualquer tipo de solo, sendo compactado e nivela.

23 Instalação / Manutenção / Operação /
Locação - Equipamentode Luz / Imagem /
Som

UNIDADE 20 R$
1.363,9600

R$
1.050,0000

R$ 21.000,0000

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOCAÇÃO DE TENDA - Tenda Lona Vinílica: Medindo 10,00m x 10,00m, modelo Chapéu
de Bruxa, confeccionada em tecido sintético (lona) especial para coberturas, coberto com PVC. Pigmentado em ambas as faces, black
out, auto extinguível, anti mofo , anti fungos e anti raios U.V e I.V, impermeável, modelada e soldada por sistema de alta frequência
nas emendas, fixada na estrutura com cordas trançadas de polipropileno, ganchos e argolas, na cor branca, Fixação ao solo: Com
estacas de Vergalhão 1" em pisos de asfalto ou terra batida e Parabolt´s em pisos de concreto e fixação ao solo através de fita
catraca de 2 ton. Estrutura Metálica: Aço Carbono galvanizado a fogo,ou, pintado com perfis em Alumínio, vão livre 100%
aproveitável, não necessita de fundações e pode ser montada em qualquer tipo de solo, sendo compactado e nivela.

Total do Fornecedor: R$
265.400,0000

 
25.372.472/0001-04 - PROJEMINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de

Valor (*)
Valor

Unitário Valor Global

12 Instalação / manutenção / operação /
locação - equipamentode luz / imagem /
som

UNIDADE 18 R$
2.980,4300

R$
2.220,0000

R$ 39.960,0000

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOCAÇÃO DE HOUSE MIX

14 Locação Gerador Elétrico UNIDADE 16 R$
5.250,0000

R$
3.950,0000

R$ 63.200,0000

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOCAÇÃO DE GERADOR DE 260 KVA

18 Instalação / Manutenção / Operação /
Locação - Equipamentode Luz / Imagem /
Som

UNIDADE 10 R$
13.016,6600

R$
12.870,0000

R$ 128.700,0000

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOCAÇÃO DE CAMAROTES

25 Instalação / Manutenção / Operação /
Locação - Equipamentode Luz / Imagem /
Som

UNIDADE 10 R$
4.104,6400

R$
3.860,0000

R$ 38.600,0000

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOCAÇÃO DE CAMARIM TIPO OCTANORM 5 X 5

26 Instalação / Manutenção / Operação /
Locação - Equipamentode Luz / Imagem /
Som

UNIDADE 10 R$
4.916,6600

R$
3.960,0000

R$ 39.600,0000

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOCAÇÃO DE CAMARIM TIPO OCTANORM 4 X 4

27 Instalação / Manutenção / Operação /
Locação - Equipamentode Luz / Imagem /
Som

UNIDADE 3 R$
6.716,6600

R$
6.560,0000

R$ 19.680,0000

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POSTO MÉDICO

Total do Fornecedor: R$
329.740,0000

 
 

Valor Global da Ata: R$
1.865.540,0000

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.
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