
Valor Unitário  Valor Total Valor Unitário  Valor Total Valor Unitário Valor Total Valor Unitário Valor Total MEDIANA UNIT. TOTAL MÉDIO

1
Piso Elevado com 

140mm de altura

Piso elevado em estrutura de Alumínio, no sistema Alumiplac ou similar, formado por 

travessa de 50mm x 960mm, perfil U de 50mm x 960mm, macacos de Canto, de lateral, 

e de centro com rosca para ajuste fino. Sobre a estrutura de Alumínio placas em 

compensado fenólico ante derrapante nas dimensões de 1.000mm x 1.000mm. 

M² 2.000  R$                     68,00  R$            136.000,00  R$                     60,00  R$            120.000,00 R$ 471,27 R$ 942.540,00 -R$                 R$ 199,76 R$399.513,33

2
Palco Coberto 

(12,00M X 8,00M)

Em estrutura tubular metálica de Duro alumínio com Plataforma Telescópicas ou 

ajustáveis, medindo 02m x 01m revestidas em compensado de 20mm em compensado 

fenólico ante derrapante na espessura de 20mm, e carpete de primeiro uso na cor grafite, 

com corrimão em sua totalidade e guarda corpo com vão máximo de 11 cm (conforme 

item 4.3.3.1 NBR 147118/01e NBR 9050/15 da ABNT). Pé direito de no mínimo 7 

metros. Cobertura em lona MP1.400 ante chamas na cor branca e filtro solar, sobre Box 

Truss de duro alumínio com calhas metálicas e sistema de içamento através de talhas. 

Fechado frontalmente em tapume moldado de 01.50m de altura, com lona para 

fechamento lateral.  Deverá ter ainda escada de acesso e aterramento em seis   pontos 

com 3 varas de cobre Ø 5/8”, com 1,5m cada, posicionadas no formato delta ∆, 

devidamente conectado a um cabo de cobre com diâmetro de 30mm de acordo com a 

NBR 5410 (Norma Brasileira de Instalação Elétricas de Baixa Tensão). Deve ser 

apresentado o Habite-se. 

Diária 15  R$              11.520,00  R$            172.800,00  R$              10.890,00  R$            163.350,00 R$ 0,00 R$ 5.065,00 75.975,00R$      R$ 9.158,33 R$137.375,00

3
Palco Coberto 

(9,00M x 6,00M)

Em estrutura tubular metálica de Duro alumínio com Plataforma Telescópicas ou 

ajustáveis, medindo 02m x 01m revestidas em compensado de 20mm em compensado 

fenólico ante derrapante na espessura de 20mm, e carpete de primeiro uso na cor grafite, 

com corrimão em sua totalidade e guarda corpo com vão máximo de 11 cm (conforme 

item 4.3.3.1 NBR  147118/01 e NBR 9050/15 da ABNT). Cobertura em lona MP1.400 

ante chamas na côr branca e filtro solar, sobre Box Truss de duro alumínio com calhas 

metálicas e sistema de içamento através de talhas. Fechado frontalmente em tapume 

moldado de 01.50m de altura, com lona para fechamento lateral.  Deverá ter ainda escada 

de acesso e aterramento em seis   pontos com 3 varas de cobre Ø 5/8”, com 1,5m cada, 

posicionadas no formato delta ∆, devidamente conectado a um cabo de cobre com 

diâmetro de 30mm de acordo com a NBR 5410 (Norma Brasileira de Instalação Elétricas 

de Baixa Tensão). Deve ser apresentado o Habite-se. 

Diária 15  R$                6.200,00  R$              93.000,00  R$                6.000,00  R$              90.000,00 R$ 2.900,00 R$ 43.500,00 -R$                 R$ 5.033,33 R$75.500,00

4
PALCO GRANDE 

18M X 14M 

Em estrutura de aluminio, pé direito de 9,00m, montado sobre piso em compensado naval 

ante derrapante estruturado com perfil metálico de 2,10m de altura, pintado com tinta 

PVA, fechamentos em lona vinilica tenda em estrutura tubular metalica galvanizada, 

devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m2 e filtro solar de modo a proporcionar 

maior conforto termico no ambiente, com 02 (dois) camarins de 3x3 climatizado. Deve 

ser apresentado o Habite-se.

Diária 15  R$              11.900,00  R$            178.500,00  R$              12.000,00  R$            180.000,00 R$ 3.790,00 R$ 56.850,00 -R$                 R$ 9.230,00 R$138.450,00

5
Palco Coberto 

(7,00M x 6,00M)

Em estrutura tubular metálica de Duro alumínio com Plataforma Telescópicas ou 

ajustáveis, medindo 02m x 01m revestidas em compensado de 20mm em compensado 

fenólico ante derrapante na espessura de 20mm, e carpete de primeiro uso na cor grafite, 

com corrimão em sua totalidade e guarda corpo com vão máximo de 11 cm (conforme 

item 4.3.3.1 NBR 147118/01 e NBR 9050/15 da ABNT). Cobertura em lona MP1.400 

ante chamas na cor branca e filtro solar, sobre Box Truss de duro alumínio com calhas 

metálicas e sistema de içamento através de talhas. Fechado frontalmente em tapume 

moldado de 01.50m de altura, com lona para fechamento lateral.  Deverá ter ainda escada 

de acesso e aterramento em seis   pontos com 3 varas de cobre Ø 5/8”, com 1,5m cada, 

posicionadas no formato delta ∆, devidamente conectado a um cabo de cobre com 

diâmetro de 30mm de acordo com a NBR 5410 (Norma Brasileira de Instalação Elétricas 

de Baixa Tensão). Deve ser apresentado o Habite-se. 

DIARIA 15  R$                5.500,00  R$              82.500,00  R$                5.000,00  R$              75.000,00 R$ 2.900,00 R$ 43.500,00 -R$                 R$ 4.466,67 R$67.000,00
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6
Palco Coberto 

(6,00M x 5,00M)

Em estrutura tubular metálica de Duro alumínio com Plataforma Telescópicas ou 

ajustáveis, medindo 02m x 01m revestidas em compensado de 20mm em compensado 

fenólico ante derrapante na espessura de 20mm, e carpete de primeiro uso na cor grafite, 

com corrimão em sua totalidade e guarda corpo com vão máximo de 11 cm (conforme 

item 4.3.3.1 NBR147118/01 e NBR 9050/15 da ABNT). Cobertura em lona MP1.400 

ante chamas na cor branca e filtro solar, sobre Box Truss de duro alumínio com calhas 

metálicas e sistema de içamento através de talhas. Fechado frontalmente em tapume 

moldado de 01.50m de altura, com lona para fechamento lateral.  Deverá ter ainda escada 

de acesso e aterramento em seis   pontos com 3 varas de cobre Ø 5/8”, com 1,5m cada, 

posicionadas no formato delta ∆, devidamente conectado a um cabo de cobre com 

diâmetro de 30mm de acordo com a NBR 5410 (Norma Brasileira de Instalação Elétricas 

de Baixa Tensão). Deve ser apresentado o Habite-se. 

DIARIA 15  R$                4.380,00  R$              65.700,00  R$                4.550,00  R$              68.250,00 R$ 590,00 R$ 8.850,00 -R$                 R$ 3.173,33 R$47.600,00

7
Praticáveis 

Modulados

Em estrutura tubular metálica de Duro alumínio com Plataforma Telescópicas ou 

ajustáveis, medindo 02m x 01m revestidas em compensado de 20mm em compensado 

fenólico ante derrapante na espessura de 20mm, e carpete de primeiro uso na cor grafite. 

DIARIA 70  R$                   196,20  R$              13.734,00  R$                   190,00  R$              13.300,00 R$ 0,00 R$ 375,00 26.250,00R$      R$ 253,73 R$17.761,33

8
Palanque Descoberto 

12,00M x 5,00M

Em estrutura tubular metálica de Duro alumínio com Plataforma Telescópicas ou 

ajustáveis, medindo 02m x 01m revestidas em compensado de 20mm em compensado 

fenólico ante derrapante na espessura de 20mm, e carpete de primeiro uso na cor grafite, 

com corrimão em sua totalidade e guarda corpo com vão máximo de 11 cm (conforme 

item 4.3.3.1 NBR 147118/01 e NBR 9050/15 da ABNT). Fechado frontalmente em 

tapume moldado de 01.50m de altura, com lona para fechamento lateral.  Deverá ter 

ainda escada de acesso e aterramento em seis   pontos com 3 varas de cobre Ø 5/8”, com 

1,5m cada, posicionadas no formato delta ∆, devidamente conectado a um cabo de cobre 

com diâmetro de 30mm de acordo com a NBR 5410 (Norma Brasileira de Instalação 

Elétricas de Baixa Tensão). Deve ser apresentado o Habite-se. 

Diária 15  R$                4.550,00  R$              68.250,00  R$                4.700,00  R$              70.500,00 R$ 2.600,00 R$ 39.000,00 -R$                 R$ 3.950,00 R$59.250,00

9
Cerca Modulada de 

Isolamento

Em estrutura tubular metálica modulada nas dimensões de 1,00m, ou de 2,00m, ou de 

3m de comprimento por 1,10 metro de altura, executadas com tubos com diâmetro 

mínimo de 1 ¼ polegadas com espessura mínima de 2,65 mm. As divisões internas de 

fechamento das cercas poderão ser em tubos ou barras metálicas, não podendo 

proporcionar espaçamento maior que 15 centímetros entre elas de modo a não causar 

acidentes com crianças. As ligações entre cercas deverão ser um sistema de encaixe que 

garanta a continuidade e estabilidade da linha, permitindo a transferência e distribuição de 

cargas entre elas.

M² 2.500  R$                     23,00  R$              57.500,00  R$                     25,00  R$              62.500,00 R$ 0,00 R$ 4,50 28,33R$             R$ 17,50 R$43.750,00

10 Estande Básico 3x3 

Construído no sistema Octanorm ou similar, com a seguinte Ambientação mínima: 9.1-

Montantes com 02,70m de comprimento, 9.2-Travessa reta de 170mm x 960mm, 9.3-

Testeira Curva de 170mm x 1.100mm, 9.4-Painel em Fórmica TS branco brilhante, 9.5-

Iluminação com calhas auto portante a cada 03m2, 9.6-02 tomadas 220v, 9.7-Balcão 

cego de 500mm x 1.000mm x 1.000mm, 9.8-03 Prateleiras com mão francesa em 

Alumínio com graduação de nível, 9.9-01 mesa com 04 cadeiras, 9.10-Piso acarpetado 

na cor cinza claro, 9.11-01Climatizador Evaporativo com capacidade de até 10m2.  

Diária 50  R$                2.350,00  R$            117.500,00  R$                1.990,80  R$              99.540,00 R$ 87,00 R$ 4.350,00 -R$                 R$ 1.475,93 R$73.796,67

11 Estande Fechado 5X5

Para receber a Climatização e permitir privacidade de palestras ou Conferências, 

construído no sistema Octanorm ou similar, com a seguinte Ambientação mínima: 9.1-

Montantes com 02,70m de comprimento, 9.2-Travessa reta de 170mm x 960mm, 9.3-

Testeira Curva de 170mm x 1.100mm, 9.4-Painel em Fórmica TS branco brilhante, 9.5-

Forro em placasde TS formicado em toda sua extensão, 9.6-Iluminação com calhas auto 

portante a cada 03m2, 9.7-Tomadas de 220v compatíveis com o número de eletrônicos 

que as utilizarão, 9.8-Porta em blindex, 9.9-03 Prateleiras com mão francesa em 

Alumínio com graduação de nível, 9.10-01 mesa com 04 cadeiras, 9.11-Sofá na côr 

branca para dois lugares, 9.12-01 Mesa de centro, 9.13-02 Lixeiras em aço inox, 9.14-01 

Cachepô com planta, 9.15-Piso acarpetado na cor cinza claro, 9.16-Sistema de 

refrigeração compatível com o volume. È obrigatório apresentar o cálculo do 

dimensionamento da refrigeração.

Diária 20  R$                6.150,00  R$            123.000,00  R$                6.050,32  R$            121.006,40 R$ 825,00 R$ 16.500,00 -R$                 R$ 4.341,77 R$86.835,47

12

Estande Fechado 

com ½ Parede em 

Vidro 6X6

Para receber a Climatização e permitir privacidade de palestras ou Conferências, 

construído no sistema Octanorm ou similar, com a seguinte Ambientação mínima: 9.1-

Montantes com 02,70m de comprimento, 9.2-Travessa reta de 170mm x 960mm, 9.3-

Testeira Curva de 170mm x 1.100mm, 9.4-Painel em Fórmica TS branco brilhante com 

½ parede e ½ vidro temperado de 06mm na cor verde, 9.5-Forro em placas de TS 

formicado em toda sua extensão, 9.6-Iluminação com calhas auto portante a cada 03m2, 

9.7-Tomadas de 220v compatíveis com o número de eletrônicos que as utilizarão, 9.8-

Porta em blindex, 9.9-03 Prateleiras com mão francesa em Alumínio com graduação de 

nível, 9.10-01 mesa com 04 cadeiras, 9.11-Sofá na cor branca para dois lugares, 9.12-01 

Mesa de centro, 9.13-02 Lixeiras em aço inox, 9.14-01 Cachepô com planta, 9.15-Piso 

acarpetado na cor cinza claro, 9.16-Sistema de refrigeração compatível com o volume. È 

obrigatório apresentar o cálculo do dimensionamento da refrigeração. 

Diária 20  R$                6.800,00  R$            136.000,00  R$                6.600,45  R$            132.009,00 R$ 2.770,15 R$ 55.403,00 -R$                 R$ 5.390,20 R$107.804,00



13
Estande Construído 

5X10

Em madeira, MDF, e lambri bruto, piso em vidro plotado com motivos do evento retro 

iluminado, adesivagem total nas paredes externas, sistema de iluminação a ser projetado 

pelo fornecedor mantendo padrão de norma e segurança, e sistema de refrigeração 

dimensionado como norma. Deverá conter a seguinte ambientação: 12.1-02 Expositores a 

cada 10m2em acrílico, 12.2-Depósito totalmente fechado com porta echave contendo 08 

prateleiras com mão francesa em alumínio e com sistema de regulagem de inclinação, 

12.3-03-Mesas bistrôs com 04 banquetas cada, 12.4-02 Balcão vitrine em vidro e 

alumínio, 12.5-Mínimo de 04 Cachepôs, 12.6-07 Puff’s na cor branca, e 12.7-01 Sofá a 

cada 20m². 

Diária 4  R$              70.600,00  R$            282.400,00  R$              70.198,00  R$            280.792,00 R$ 39.000,00 R$ 156.000,00 R$ 59.932,67 R$239.730,67

14
Climatização com ar 

condicionado

Central de refrigeração com capacidade de 25 Tr’s, no chamado sistema Splitão, devendo 

ter suas bocas divisórias de saída de ar e dutos flexíveis em molas revestidas de isolante 

térmico com comprimento mínimo de 10 m cada. 

Diária 15  R$              14.300,00  R$            214.500,00  R$              14.800,00  R$            222.000,00 R$ 11.600,00 R$ 174.000,00 R$ 13.566,67 R$203.500,00

15

Climatização com ar 

condicionado em 

Split

Sistema de refrigeração com Split’s de 60.000 BTU (05tr’s) no chamado sistema de piso

/ parede. 
Diária 30  R$                2.600,00  R$              78.000,00  R$                2.870,00  R$              86.100,00 R$ 681,00 R$ 20.430,00 -R$                 R$ 2.050,33 R$61.510,00

16
Climatizadores 

Evaporativos

Climatizador Evaporativo novos capazes de produzir climatização em grandes ambientes 

sem a presença de névoa ou gotículas; Área de abrangência de 200m² à 250m² 

aproximadamente, Tensão: 220V; Autonomia do reservatório a plenacarga: 01 hora; 

Reservatório de água com capacidade adequada à autonomia; modo de reposição de água 

no reservatório: manualmente; Direcionamento do fluxo: vertical e horizontal das aletas; 

Plug de conexão elétrica do equipamento no novo padrão brasileiro. 

Diária 50  R$                   440,50  R$              22.025,00  R$                   450,00  R$              22.500,00 R$ 850,00 R$ 42.500,00 -R$                 R$ 580,17 R$29.008,33

17
Climatizadores 

Evaporativos

Climatizador Evaporativo novos capazes de produzir climatização em grandes ambientes 

sem a presença de névoa ou gotículas; Área de abrangência de 50m² aproximadamente, 

Tensão: 220V; Autonomia do reservatório a plena carga: 01 hora; Reservatório de água 

com capacidade adequada à autonomia; modo de reposição de água no reservatório: 

manualmente; Direcionamento do fluxo: vertical e horizontal das aletas; Plug de conexão 

elétrica do equipamento no novo padrão brasileiro. 

Diária 50  R$                   470,00  R$              23.500,00  R$                   400,00  R$              20.000,00 R$ 850,00 R$ 42.500,00 -R$                 R$ 573,33 R$28.666,67

18 CARRETA PALCO

Serviço de locação de uma carreta palco medindo 12m de frente por 6m profundidade e

1mx60cm de altura , piso em estrutura metálica e compensado de 20mm , revestido de

carpete , teto em estrutura metálica e cobertura de lona , guarda corpo lateral , camarim

de 2.200m de largura por 2.40cm de comprimento c/ar condicionado , piso em madeira

emborrachada.Com as despesas de cavalinho por conta da contratada.

Diária 25  R$                6.500,00  R$            162.500,00  R$                6.000,00  R$            150.000,00 R$ 0,00 R$ 12.666,67 316.666,75R$    R$ 8.388,89 R$209.722,25

19

Cobertura em Tenda 

com Lona Vinílica 

4,00M x 4,00M

Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada,

devendo a lona ter gramatura mínima de 700g/m² e filtro solar. Deverá ser montada sobre

pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm),

contraventados em tubos metálicos, devidamente estaiados no solo ou em outra estrutura

de apoio através de cabos de aço. 

Diária 60  R$                   590,20  R$              35.412,00  R$                   600,00  R$              36.000,00 R$ 0,00 R$ 693,33 41.599,80R$      R$ 627,84 R$37.670,60

20

Cobertura em Tenda 

com Lona Vinílica 

6,00M x 6,00M

Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada,

devendo a lona ter gramatura mínima de 700g/m² e filtro solar. Deverá ser montada sobre

pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm),

contraventados em tubos metálicos, devidamente estaiados no solo ou em outra estrutura

de apoio através de cabos de aço. 

diária 60  R$                   860,00  R$              51.600,00  R$                   830,00  R$              49.800,00 R$ 0,00 R$ 812,00 48.720,00R$      R$ 834,00 R$50.040,00

21

Cobertura em Tenda 

com LonaVinílica 

10,00M x 10,00M

Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, 

devendo a lona ter gramatura mínima de 700g/m² e filtro solar. Deverá ser montada sobre 

pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm), 

contraventados em tubos metálicos, devidamente estaiados no solo ou em outra estrutura 

de apoio através de cabos de aço. 

Diária 20  R$                2.600,00  R$              52.000,00  R$                2.545,40  R$              50.908,00 R$ 0,00 R$ 2.437,33 48.746,60R$      R$ 2.527,58 R$50.551,53

22

Cobertura em Tenda 

com LonaVinílica 

10,00M x 10,00M 

LOUNGE

Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, 

devendo a lona ter gramatura mínima de 700g/m² e filtro solar. Deverá ser montada sobre 

pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm), 

contraventados em tubos metálicos, devidamente estaiados no solo ou em outra estrutura 

de apoio através de cabos de aço. Deverá conter a seguinte ambientação: 22.1-piso 

elevado acarpetado, 22.2-02 Jogos de sofá, 22.3-02 Mesas de Centro, 22.4-04 jogos de 

mesa com tampo de vidro com 04 cadeiras cada, 22.5-10 Puff’s na cor branca, 22.6-04 

cachepôs com plantas ornamentais nas dimensões de 02m x 01m, 22.7-05 tomadas para 

220v. Diária=24 horas. Para eventos até 7 dias.

Diária 10  R$              12.800,00  R$            128.000,00  R$              12.310,00  R$            123.100,00 R$ 9.000,00 R$ 90.000,00 -R$                 R$ 11.370,00 R$113.700,00

23
Estrutura para 

Galpão

Galpão em estrutura de aço ou de alumínio, coberto e com fechamento lateral em lona 

vinílica, contendo portas em blidex de frente e de fundo, interligações com outras 

coberturas. O isolamento da refrigeração se dará através de 14 cortinas de ar com 10m 

cada, e nas dimensões de 30m de largura (vão livre) x 40m de comprimento.

M² 500  R$                   140,00  R$              70.000,00  R$                   170,00  R$              85.000,00 R$ 199,00 R$ 99.500,00 -R$                 R$ 169,67 R$84.833,33



24
Camarim 

Climatizado

Piso revestido em carpete de 3mm de espessura, montada no sistema octanorm ou 

similar, com paredes de vedação em placas de fórmica dupla face e forros pelo mesmo 

sistema. Deverão ser previstos pontos de iluminação, e de energia elétrica. Cobertura em 

lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter 

gramatura mínima de 700g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto 

térmico no ambiente.

M² 150  R$                   300,00  R$              45.000,00  R$                   310,00  R$              46.500,00 R$ 1.833,00 R$ 274.950,00 -R$                 R$ 814,33 R$122.150,00

25 Banheiro Químico

Em polietileno expandido, tipo stander, com tratamento de resíduos através de produtos 

químicos, com manutenção, limpeza e higienização através de sistema a vácuo. com teto 

translúcido, dimensões mínimas de 1,10m de frente x 1,10m de fundo x 2,10 de altura, 

composto de caixa desejo, porta pepel higienico, fechamento com identificação de 

ocupado para uso do público em geral. Unidade. 

Unid. 200  R$                   240,00  R$              48.000,00  R$                   235,80  R$              47.160,00 R$ 0,00 R$ 310,00 62.000,00R$      R$ 261,93 R$52.386,67

26
Banheiro Químico 

PNE

Em polietileno expandido, tipo stander, com tratamento de resíduos através de produtos 

químicos, com manutenção, limpeza e higienização através de sistema a vácuo. Deverá 

sempre ser prevista a utilização conjunta de banheiros para portadores de necessidades 

especiais. 

Unid. 150  R$                   292,00  R$              43.800,00 280  R$              42.000,00 R$ 0,00 R$ 595,83 89.374,50R$      R$ 389,28 R$58.391,50

27

Grupo Gerador com 

Capacidade de 180 

kva

Grupo gerador silenciado com capacidade de 180 kva, modelo Skid ou similar, regime de

funcionamento prime, tensão (CA) trifásico, tensão (CC) 12Vcc, frequência 60Hz,

regulador de velocidade eletrônico, radiador. Gerador CramacoG2R250MB ou similar,

mancal único, bazeta religável. Quadro de comando manual, singelo, analógico, proteção

com disjuntor e fusíveis. Bateria de 150(AM). Tanque de combustível com capacidade

para 200l. O combustível é responsabilidade do fornecedor.  

DIÀRIA 25  R$                4.360,00  R$            109.000,00  R$                4.000,00  R$            100.000,00 R$ 2.289,28 R$ 3.063,33 76.583,25R$      R$ 3.807,78 R$95.194,42

28

Grupo Gerador com 

Capacidade de 125 

kva

Grupo gerador silenciado com capacidade de 125Kva, modelo Skid ou similar, regime de 

funcionamento prime, tensão (CA) trifásico, tensão (CC) 12Vcc, frequência 60Hz, 

regulador de velocidade eletrônico, radiador. Gerador CramacoG2R250MB ou similar, 

mancal único, bazeta religável. Quadro de comando manual, singelo, analógico, proteção 

com disjuntor e fusíveis. Bateria de 150(AM). Tanque de combustível com capacidade 

para 200l. O combustível é responsabilidade do fornecedor. 

DIÁRIA 30  R$                3.580,00  R$            107.400,00  R$                3.200,00  R$              96.000,00 R$ 1.234,35 R$ 37.030,50 -R$                 R$ 2.671,45 R$80.143,50

29

Grupo Gerador com 

Capacidade de 80 

kva

Grupo gerador silenciado com capacidade de 80 Kva, modelo Skid ou similar, regime de 

funcionamento prime, tensão (CA) trifásico, tensão (CC) 12Vcc, frequência 60Hz, 

regulador de velocidade eletrônico, radiador. Gerador CramacoG2R250MB ou similar, 

mancal único, bazeta religável. Quadro de comando manual, singelo, analógico, proteção 

com disjuntor e fusíveis. Bateria de 150(AM). Tanque de combustível com capacidade 

para 200l. O combustível é responsabilidade do fornecedor. 

DIÁRIA 30  R$                2.440,00  R$              73.200,00  R$                2.800,00  R$              84.000,00 R$ 1.089,00 R$ 32.670,00 -R$                 R$ 2.109,67 R$63.290,00

30
Cabine de Som 

3,00M x 2,00M

Em estrutura de alumínio, no sistema octanorm ou similar coberta em lona vinílica sobre

tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de

700g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. 

UN 30  R$                   610,00  R$              18.300,00  R$                   600,00  R$              18.000,00 R$ 833,33 R$ 24.999,90 -R$                 R$ 681,11 R$20.433,30

31
Cabine de Som 3M X 

3M

Em estrutura de alumínio, no sistema octanorm ou similar coberta em lona vinílica sobre 

tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 

700g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. 

UN 20  R$                   890,90  R$              17.818,00  R$                   990,80  R$              19.816,00 R$ 833,33 R$ 16.666,60 -R$                 R$ 905,01 R$18.100,20

32
Estrutura de Fly 

2,00M x 10,00M

Em estrutura tubular metálica, com pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo 

de 1 ½ polegadas (48,30 mm), pintadas. 
UN 30  R$                1.180,00  R$              35.400,00  R$                1.090,30  R$              32.709,00 R$ 400,00 R$ 12.000,00 -R$                 R$ 890,10 R$26.703,00

33
PÓRTICO - 

GRANDE PORTE

pórtico com montagem e desmontagem, estrutura metalica, medido 8 m de altura por 1m

de largura cada lado, com 1 trave de 10 m de comprimento, sendo fechado por

conpensado do chão ate 2m20cm de altura cada torre.

Diária 20  R$                2.420,00  R$              48.400,00  R$                2.380,00  R$              47.600,00 R$ 1.500,00 R$ 30.000,00 -R$                 R$ 2.100,00 R$42.000,00

34

Barracas 

Padronizadas 

desmontáveis 1,40M 

x 1,40M

Barracas construídas com sistema de montagem rápida, sem desmembramento dos seus

componentes, inclusive da cobertura.                                                    
UNIDADE 50  R$                   355,00  R$              17.750,00  R$                   360,00  R$              18.000,00 R$ 318,40 R$ 15.920,00 -R$                 R$ 344,47 R$17.223,33

35

Barracas 

Padronizadas 

desmontáveis 3M X 

2M

Barracas construídas com sistema de montagem rápida, sem desmembramento dos seus 

componentes, inclusive da cobertura.
UNIDADE 50  R$                   620,00  R$              31.000,00  R$                   680,00  R$              34.000,00 R$ 534,38 R$ 26.719,00 -R$                 R$ 611,46 R$30.573,00

36
Camarote 8,00M x 

6,00M

Camarote 8x6m, estrutura de sustentação de ferro ou alumínio, coberto em sua 

totalidade, alambrado lateral e traseiro, torres e treliças de sustentação, escada de acesso 

e piso em madeira com altura máxima de até 2m. para eventos até 07 dias.

Diária 20  R$                6.710,00  R$            134.200,00  R$                6.120,00  R$            122.400,00 R$ 2.200,00 R$ 44.000,00 -R$                 R$ 5.010,00 R$100.200,00

37 Arquibancada

locação com montagem e desmontagem de módulo de arquibancada de 05 (cinco) degraus com

40cm de largura e 40cm e altura, com inicio do primeiro piso de no mínimo 80cm do nível do chão,

assentos confeccionados em chapas dobradas, compensados e com reforços de segurança em

intervalos máximos de 20cm, com encaixes e fixadores nos degraus com pinos ou parafusos,

escadas de acesso com 1m de largura com 2 degraus de 30cm, cada e 60cm de altura e espelhos de

degraus no máximo de 30cm, parapeito e corrimões no minimo de 1m de altura e intervalos de vãos

livres de no máximo 30cm, guarda corpo fechado de 1m de altura sendo de estrutura metálica e

compensado, fechado lateral e fundo de compensado.

METRO 

QUADRA

DO

350  R$                   550,00  R$            192.500,00  R$                   510,00  R$            178.500,00 R$ 400,00 R$ 140.000,00 -R$                 R$ 486,67 R$170.333,33



38
Arquibancada

coberta

Em estrutura modulada metálica, piso em compensado ante derrapante, estruturado

com perfil metálico, largura mínima do degrau de 0,61m,

revestimento no fundo com 2,20m de altura mínima, em tapume

metálico pintado com tinta ante ferruginosa na cor prata, considerar espaçamento de 0,60m

por pessoa, passarela frontal de 01,70m mínimo, altura entre

degraus de 0,25m nos três

primeiros degraus (espaço destinado a terceira idade), e

0,33m nos degraus restantes. Com 5 degraus. guarda corpo fechado de 1m de altura Cobertura em

lona vinílica sobre tenda em estrutura

tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura

mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente.

METRO 

QUADRA

DO

300  R$                   565,00  R$            169.500,00  R$                   580,00  R$            174.000,00 R$ 0,00 R$ 550,00 165.000,00R$    R$ 565,00 R$169.500,00

39
CARRO SOM DE 

PEQUENO PORTE

Com caixa de som contendo 01 autofalante de 12", 01 corneta de médio, 01 st de 300 ou

similar para frente, fundo e laterais, com mesa de 04 canais, 01 toca CD automoativo, 01

microfone, tudo em perfeito estado de conservação. Com alimentação e combustivel por

conta do contratado

Hora 500  R$                   145,00  R$              72.500,00  R$                   135,00  R$              67.500,00 R$ 0,00 R$ 55,00 27.500,00R$      R$ 111,67 R$55.833,33

40
CARRETINHA 

GRANDE PORTE

Com sistema sonoro 8 sub grave, 8 line força e cabiamento de alimentação e sinal de

áudio totalmente equipado para tocar CD e notebook ou similares, tudo em perfeito

estado de conservação e com 2 micofones sem fio. Assim com hospedagem, alimentação,

combustivel por conta do contratado.

Hora 500  R$                   205,60  R$            102.800,00  R$                   210,90  R$            105.450,00 R$ 303,33 R$ 151.665,00 -R$                 R$ 239,94 R$119.971,67

41
CARRETINHA 

MÉDIO PORTE

Com sistema sonoro 4x4 ou seja, 4 sub, 4 line com força e cabiamento para alimentação,

assim com hospedagem, alimentação, combustivel por conta do contratado 
Hora 500  R$                   175,00  R$              87.500,00  R$                   190,35  R$              95.175,00 R$ 136,75 R$ 68.375,00 -R$                 R$ 167,37 R$83.683,33

42 Trio Elétrico

Locação de Caminhão truck com 12 metro de comprimento, 4.20 metros de largura, 

pneus em bom estado, emplacamento em dia (DETRAN), grupo gerador (150 kva) 110 e 

220 wts, 01 acesso ao palco, PA de 16 alto falantes do lado direito, pa de 16 alto falantes 

do lado esquerdo, pa de 08 alto falantes na parte frontal, pa de 08 alto falantes na parte 

traseira, potências internas, 01 mesa de som, cubo de baixo, cubo de guitarras, sistema 

completo de retorno, 08 microfones com fio,03 microfones sem fio, 11 pedestais e 

sistema de iluminação. 

Hora 180  R$                   990,00  R$            178.200,00  R$                   880,80  R$            158.544,00 R$ 1.500,00 R$ 270.000,00 -R$                 R$ 1.123,60 R$202.248,00

43
ILUMINAÇÃO -

Pequeno Porte

24 Canhões de 1000 watts com lâmpada PAR 64 (foco 1 e foco 5) e gelatinas coloridas 

conforme o espetáculo (se necessário o mesmo montado em varas de 4 ou 6 refletores); 

01 rack de luz com 24 kw no mínimo (preferência digital com sinal dmx); 01 mesa de luz 

com multicabo para ligar a mesma no rack (preferência mesa digital com sinal dmx); 01 

ac do rack com 50 mts no mínimo; Máquina de fumaça; Extensões, cabos e conectores 

para ligação do mesmo. 

DIARIA 30  R$                2.880,00  R$              86.400,00  R$                2.700,00  R$              81.000,00 R$ 0,00 R$ 1.766,67 53.000,10R$      R$ 2.448,89 R$73.466,70

44
ILUMINAÇÃO -

Médio Porte

48 Canhões de 1000 watts com lâmpada PAR 64 (foco 1 e foco 5) e gelatinas coloridas 

conforme o espetáculo (se necessário o mesmo montado em varas de 4 ou 6 refletores); 

01 minibrute de 6 lâmpadas; 01 rack de luz com 48 kw no mínimo digitaldmx (ou 2 de 

24kw); 01 mesa de luz digital  dmx 512 canais no mínimo; 01 ac do rack com 50 mts no 

mínimo;  04 movinghead 575 spot;  01 máquina de fumaça; Extensões, cabos e 

conectores para ligação do mesmo. 

DIARIA 20  R$                3.410,00  R$              68.200,00  R$                3.580,00  R$              71.600,00 R$ 0,00 R$ 2.933,33 58.666,60R$      R$ 3.307,78 R$66.155,53

45
ILUMINAÇÃO -

Grande Porte

72 Canhões de 1000 watts com lâmpada PAR 64 (foco 1 e foco 5) e gelatinas coloridas 

conforme o espetáculo  (se necessário o mesmo montado em varas de 4 ou 6 refletores ); 

02 minibrute de 6 lâmpadas; 02 rack de luz com 48 kw no mínimo  digitaldmx (ou 3 de 

24kw); 01 modulo de disjuntores padrao rack com 12 canais; 01 mesa de luz digital  

dmxavolitepearl ou similar; 01 spliterdmx de 04canais no mínimo; 01 ac do rack com 50 

mts no mínimo; 08 movinghead 575 spot;  01 strobo de 3000 w; 12 refletores acl ou loco 

light; 01 canhão seguidor hmi 1200w; 01 máquina de fumaça dmx com 

ventilador;Extensões , cabos e conectores para ligação do mesmo. 

DIARIA 15  R$                5.870,00  R$              88.050,00  R$                5.500,00  R$              82.500,00 R$ 0,00 R$ 2.800,00 42.000,00R$      R$ 4.723,33 R$70.850,00

46
ILUMINAÇÃO -

Extra Grande Porte

96 Canhões de 1000 watts com lâmpada PAR 64 (foco 1 e foco 5) e gelatinas coloridas 

conforme o espetáculo (se necessário o mesmo montado em varas de 4 ou 6 refletores); 

04 minibrute de 6lâmpadas; 02 rack de luz com 48 kw no mínimo  digitaldmx (ou 3 de 

24kw); 01 modulo de disjuntorespadrao rack com 12 canais; 01 mesa de luz digital  

dmxavolitepearl ou similar; 01 spliterdmx de 08 canais no mínimo; 01 ac do rack com 50 

mts no mínimo; 12 movinghead 575 spot; 04 movinghead 575 wash; 04 strobo de 3000 

w; 24 refletores acl ou loco light; 02 canhão seguidor hmi 1200w; 02 maquinas de 

fumaça dmxcom ventilador; Extensões, cabos e conectores para ligação do mesmo. 

DIARIA 10  R$                7.340,00  R$              73.400,00  R$                7.000,00  R$              70.000,00 R$ 4.100,00 R$ 41.000,00 -R$                 R$ 6.146,67 R$61.466,67

47 Efeitos Especiais
06 SKY Paper –Máquina de Papel –CH; 04 Lançador de Serpentina; 12 Gerb para

Cascata in Door. 
DIARIA 15  R$                3.290,00  R$              49.350,00  R$                3.700,00  R$              55.500,00 R$ 0,00 R$ 770,66 11.559,90R$      R$ 2.586,89 R$38.803,30

48 Som pequeno porte 1

Sistema completo, incluindo transporte, montagem e operação por profissional 

qualificado e identificado, contendo: 01 mesa analógica ou digital com no mínimo 8 

canais; 02 caixas full range em tripés amplificadas com mínimo de 600w RMS cada; 04 

microfones com fio (padrão sm 58); 01 microfone uhf sem fio, com bateria, Pedestais e 

cabeamento para o sistema;  01 notebook ou CD player para execução de programa 

musical ambiente. 

DIARIA 20  R$                2.200,00  R$              44.000,00  R$                1.800,00  R$              36.000,00 R$ 0,00 R$ 2.616,67 52.333,40R$      R$ 2.205,56 R$44.111,13



49 Som pequeno porte 2

Sistema completo, incluindo transporte, montagem e operação por profissional 

qualificado e identificado, contendo:  01 mesa analógica ou digital com no mínimo 16 

canais; 04 caixas full range em tripés amplificadas com mínimo de 600w RMS; 04 

microfones com fio (padrão sm 58);  04 microfones com fio (padrão sm 57);02 microfone 

uhf sem fio, com bateria 02 retornos; Pedestais e cabeamento para o sistema;  01 

notebook ou CD player para execução de programa musical ambiente. 

DIARIA 20  R$                2.110,00  R$              42.200,00  R$                2.500,00  R$              50.000,00 R$ 0,00 R$ 2.200,00 44.000,00R$      R$ 2.270,00 R$45.400,00

50 Som Médio PORTE

Sistema completo, incluindo transporte, montagem e operação por profissionais 

qualificados e identificados, contendo: 01 mesa digital com no mínimo 24 canais; Sistema 

de caixas fly ou line arrays com seus respectivos graves, com 02 unidades de caixas altas 

e 02 unidades de caixas graves por lado do palco ou boca de cena; 08 microfones com fio 

(padrão sm 58); 08 microfones com fio (padrão sm 57); 06 microfones para captação e 

altas frequências (condensadores) –para aplicação em cordas, metais ou coros vocais;  02 

microfone uhf sem fio, com bateria, 06 retornos SM 400 –com mínimo 600 Watts;  01 

amplificador de guitarra de alto padrão, com mínimo de 120W (referência Fender 

Twinreverb); 01amplificador de contra-baixo completo (cabeçote, caixa de altas e caixa 

de graves), Pedestais e cabeamento conforme para o sistema;  01 notebook ou CD player 

para execução de programa musical ambiente. Diária=24 horas

DIARIA 20  R$                3.970,00  R$              79.400,00  R$                3.890,00  R$              77.800,00 R$ 0,00 R$ 3.933,33 78.666,60R$      R$ 3.931,11 R$78.622,20

51
SOM GRANDE 

PORTE

PA sistema line - 16 caixas para cima penduradas em andaimes de 1m e meio de largura

por 1m de profundidade e 7m de altura para cada lado e 16 caixa de sub, 4 rack de

potencia, com cabeamento para alimentação de sistema, multicabo 36 vias e duas mesa

digital 32 canais, som de cabo side duplo, 4 monitores de voz, 1 monitor duplo de bateria, 

1 monitor duplo de percussão, 4 canais de fones de ouvido, 1 quite de microfone p/

bateria, 7 percussões, 4 microfone para voz com fio, 2 microfones sem fio, 20 pedestais,

1 cubo de guitarra e 1 cubo baixo, 25 cabos canon e 20 cabos P10 para ligação

instrumental. Com opção de DJ

DIARIA 10  R$              10.740,00  R$            107.400,00  R$              10.225,00  R$            102.250,00 R$ 8.000,00 R$ 80.000,00 -R$                 R$ 9.655,00 R$96.550,00

52
APARELHAGEM 

(GRANDE PORTE)

16 Canais sub graves, 16 caixas line, com força e cabiamento de alimentação e sinal,

tenda de 8m x 8m para comando de DJ e iluminação de ponta, ou seja, grande porte, tela

de ted p 10 ou p 7. Assim com hospedagem, alimentação, combustível por conta do

contratado o valor da diária

DIARIA 5  R$              15.600,00  R$              78.000,00  R$              15.000,00  R$              75.000,00 R$ 17.600,00 R$ 88.000,00 -R$                 R$ 16.066,67 R$80.333,33

53
LOCAÇÃO TELÃO 

DE LED P07

1 Painel De 3x2m Em Led De Alta Resolução (10mm), Outdoor E Indor, Com

Dimensões 240x400mm, Com Processador De Video, Estrutura De Box Em Aluminio,

Cabos E Acessorios , Computador Com Sistema De Proteção

DIARIA 10  R$                5.140,00  R$              51.400,00  R$                5.230,00  R$              52.300,00 R$ 1.500,00 R$ 15.000,00 -R$                 R$ 3.956,67 R$39.566,67

Florival Nogueira da Silva Neto

Coordenador de Compras

Portaria nº 007/2021

R$4.587.253,30VALOR TOTAL:

RESPONSÁVEL PELO PROCESSAMENTO DAS INFORMAÇÕES:
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