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Processo GeradoSolicitante

Código

8899-4 VILMAR MAZETTO 

Número

927/2022
Local

Departamento de Cultura26
Órgão

Forma de pagamento
Descrição

30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL

Secretaria Municipal da Educação e Cultura07

Tipo

Entrega
Local Prazo

365 Dias

Nome

Depósito bancário

Descrição:

REGISTRO DE PREÇO para locação de estruturas e equipamentos como: Pirâmides, Pavilhões, caminhão 
palco, treliças, grades de isolamento, palcos, octanorme para divisórias, piso em chapa naval, lona 
tipo rafia, iluminação tipo ramal, chapas para tablado em alumínio, sonorização de pequeno e médio 
porte, iluminação de médio porte e em espaço aberto, pontos de iluminação sonorização e iluminação 
para banda, banheiros químicos, painel de Led, gerador de energia, tapete linóleo, cadeiras e mesas 
em PVC, sonorização para palestras, projetor multimidia, projetores e tela de projeção, para 
utilização em eventos da Municipalidade.

Lote

001 Lote 001

Código Nome Unidade Quantidade Unitário Valor

083890 Locação de 1 diária de tenda pirâmide, medindo 3X3 m², com pés direito SERV 7,00 800,00 5.600,00

 de 2,2 m de comprimento com alongador p/ até 3 m, com altura central de até 3,5 m, em f erro 
metalão zincado, cobertura em lona v inílica branca antichama e proteção UV, com calha para 
escoamento de água.  O material dev erá estar em bom estado de conserv ação (sem f errugens 
ou mof os), limpo e sem f uros ou rasgos, ou qualquer av aria que possa af etar sua 
f uncionalidade.
Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ 
instalação e desinstalação das pirâmides. A empresa, também, dev erá f ornecer assistência 
durante a realização dos ev entos, conf orme necessidade e solicitação.

083891 Locação de 2 a 3 diárias de tenda pirâmide, medindo 3X3 m², com pés SERV 7,00 1.400,00 9.800,00

 direito de 2,2 m de comprimento com alongador p/ até 3 m, com altura central de até 3,5 m, em 
f erro metalão zincado, cobertura em lona v inílica branca antichama e proteção UV, com calha 
para escoamento de água. O material dev erá estar em bom estado de conserv ação (sem 
f errugens ou mof os), limpo e sem f uros ou rasgos, ou qualquer av aria que possa af etar a 
f uncionalidade da mesma.
Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ 
instalação e desinstalação das pirâmides. A empresa também dev erá f ornecer assistência 
durante a realização dos ev entos, conf orme necessidade e solicitação.

083892 Locação de 4 a 5 diárias de tenda pirâmide medindo 3X3 m², com pés SERV 10,00 2.000,00 20.000,00

Locação de 4 a 5 diárias de tenda pirâmide medindo 3X3 m², com pés direito de 2,2 m de 
comprimento com alongador p/ até 3 m, com altura central de até 3,5 m, em f erro metalão 
zincado, cobertura em lona v inílica branca antichama e proteção UV, com calha para 
escoamento de água. O material dev erá estar em bom estado de conserv ação (sem f errugens 
ou mof os), limpo e sem f uros ou rasgos, ou qualquer av aria que possa af etar sua 
f uncionalidade.
Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ 
instalação e desinstalação das pirâmides. A empresa também dev erá f ornecer assistência 
durante a realização dos ev entos, conf orme necessidade e solicitação.

083893 Locação de 1 diária de tenda pirâmide medindo  SERV 10,00 1.150,00 11.500,00

5 m X 5 m, com pés direito de 3 m de comprimento com alongador p/ até 4,5 m, com altura 
central de até 4,5 m, em f erro metalão zincado, cobertura em lona v inílica branca antichama e 
proteção UV, com calha para escoamento de água. O material dev erá estar em bom estado de 
conserv ação (sem f errugens ou mof os), limpo e sem f uros ou rasgos, ou qualquer av aria que 
possa af etar sua f uncionalidade.
Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ 
instalação e desinstalação das pirâmides. A empresa também dev erá f ornecer assistência 
durante a realização dos ev entos conf orme necessidade e solicitação.

083894 Locação de 2 a 3 diárias de tenda pirâmide medindo 5 m X 5 m, com pés SERV 8,00 2.000,00 16.000,00

 direito de 3 m de comprimento com alongador p/ até 4,5 m, com altura central de até 4,5 m, em 
f erro metalão zincado, cobertura em lona v inílica branca antichama e proteção UV, com calha 
para escoamento de água. O material dev erá estar em bom estado de conserv ação (sem 
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f errugens ou mof os), limpo e sem f uros ou rasgos, ou qualquer av aria que possa af etar sua 
f uncionalidade.
A empresa também dev erá f ornecer assistência durante a realização dos ev entos conf orme 
necessidade e solicitação.
Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ 
instalação e desinstalação das pirâmides. A empresa também dev erá f ornecer assistência 
durante a realização dos ev entos, conf orme necessidade e solicitação.

083895 Locação de 4 a 5 diárias de tenda pirâmide medindo 5 m X 5 m, com pés SERV 10,00 2.600,00 26.000,00

 direito de 3 m de comprimento com alongador p/ até 4,5 m, com altura central de até 4,5 m, em 
f erro metalão zincado, cobertura em lona v inílica branca antichama e proteção UV, com calha 
para escoamento de água. O material dev erá estar em bom estado de conserv ação (sem 
f errugens ou mof os), limpo e sem f uros ou rasgos, ou qualquer av aria que possa af etar sua 
f uncionalidade.
A empresa também dev erá f ornecer assistência durante a realização dos ev entos conf orme 
necessidade e solicitação
Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ 
instalação e desinstalação das pirâmides. A empresa também dev erá f ornecer assistência 
durante a realização dos ev entos conf orme necessidade e solicitação.

083896 Locação de 1 diária de tenda pirâmide, medindo SERV 10,00 1.900,00 19.000,00

5 m X 10 m, com pés direito de 3 m de comprimento com alongador p/ até 4,5 m, com altura 
central de até 4,5 m, em f erro metalão zincado, cobertura em lona v inílica branca antichama e 
proteção UV, com calha para escoamento de água. O material dev erá estar em bom estado de 
conserv ação (sem f errugens ou mof os), limpo e sem f uros ou rasgos, ou qualquer av aria que 
possa af etar sua f uncionalidade.
A empresa também dev erá f ornecer assistência durante a realização dos ev entos, conf orme 
necessidade e solicitação. 
Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ 
instalação e desinstalação das pirâmides.

083897 Locação de 2 a 3 diárias de tenda pirâmide medindo 5 m X 10 m, com pés SERV 15,00 2.250,00 33.750,00

 direito de 3 m de comprimento com alongador p/ até 4,5 m, com altura central de até 4,5 m, em 
f erro metalão zincado, cobertura em lona v inílica branca antichama e proteção UV, com calha 
para escoamento de água. O material dev erá estar em bom estado de conserv ação (sem 
f errugens ou mof os), limpo e sem f uros ou rasgos, ou qualquer av aria que possa af etar sua 
f uncionalidade.
A empresa também dev erá f ornecer assistência durante a realização dos ev entos, conf orme 
necessidade e solicitação. Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas 
com a montagem/ instalação e desinstalação das pirâmides.

083898 Locação de 4 a 5 diárias de tenda pirâmide medindo 5 m X 10 m, com pés SERV 10,00 2.800,00 28.000,00

 direito de 3 m de comprimento com alongador p/ até 4,5 m, com altura central de até 4,5 m, em 
f erro metalão zincado, cobertura em lona v inílica branca antichama e proteção UV, com calha 
para escoamento de água. O material dev erá estar em bom estado de conserv ação (sem 
f errugens ou mof os), limpo e sem f uros ou rasgos, ou qualquer av aria que possa af etar sua 
f uncionalidade.
 A empresa também dev erá f ornecer assistência durante a realização dos ev entos, conf orme 
necessidade e solicitação. Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas 
com a montagem/ instalação e desinstalação das pirâmides.

083899 Locação de 1 diária de tenda pirâmide medindo SERV 17,00 2.400,00 40.800,00

10 m X 10 m, com pés direito de 3 m de comprimento com alongador p/ até 4,5 m, com altura 
central de até 4,5 m, em f erro metalão zincado, cobertura em lona v inílica branca antichama e 
proteção UV, com calha para escoamento de água. O material dev erá estar em bom estado de 
conserv ação (sem f errugens ou mof os), limpo e sem f uros ou rasgos, ou qualquer av aria que 
possa af etar sua f uncionalidade.
 A empresa também dev erá f ornecer assistência durante a realização dos ev entos conf orme 
necessidade e solicitação. Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas 
com a montagem/ instalação e desinstalação das pirâmides.

083900 Locação de 2 a 3 diárias de tenda pirâmide medindo 10 m X 10 m, SERV 12,00 2.500,00 30.000,00

com pés direito de 3 m de comprimento com alongador p/ até 4,5 m, com altura central de até 
4,5 m, em f erro metalão zincado, cobertura em lona v inílica branca antichama e proteção UV, 
com calha para escoamento de água. O material dev erá estar em bom estado de conserv ação 
(sem f errugens ou mof os), limpo e sem f uros ou rasgos, ou qualquer av aria que possa af etar 
sua f uncionalidade.
 A empresa também dev erá f ornecer assistência durante a realização dos ev entos, conf orme 
necessidade e solicitação. Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas 
com a montagem/ instalação e desinstalação das pirâmides.

083901 Locação de 4 a 5 diárias de tenda pirâmide medindo 10 m X 10 m, SERV 12,00 3.100,00 37.200,00

 com pés direito de 3m de comprimento com alongador p/ até 4,5 m, com altura central de até 
4,5 m, em f erro metalão zincado, cobertura em lona v inílica branca antichama e proteção UV, 
com calha para escoamento de água. O material dev erá estar em bom estado de conserv ação 
(sem f errugens ou mof os), limpo e sem f uros ou rasgos, ou qualquer av aria que possa af etar 
sua f uncionalidade.
 A empresa também dev erá f ornecer assistência durante a realização dos ev entos conf orme 
necessidade e solicitação. 
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Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ 
instalação e desinstalação das pirâmides.

083902 Locação de caminhão palco contando com: palco lateral no tamanho UN 4,00 4.450,00 17.800,00

 mínimo de 7 m de f rente por 5 m de prof undidade com cobertura superior e lateral, palco 
superior (no teto de v eículo) contando com tamanho mínimo de 5 m de f rente e 2,5 m de 
prof undidade. Mínimo de 80 cm de altura do chão com f echamento em tecido preto; altura de no 
mínimo 4m de v ão liv re; cobertura em lona v inílica de alta resistência e antichamas; 
f echamento nas laterais e f undo com sombrite; escada metálica com corrimão e gerador de 
energia próprio e abastecido. Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e 
indiretas para sua locomoção e manutenção.

083903 Locação de treliças em alumínio Q30 linha pesada com sapata, cubo e M 1.000,00 76,66 76.660,00

 e cintas para f ixação, para utilização na f ixação de banners inclusos no custo as despesas com 
transporte e instalação dos equipamentos, bem como assistência técnica durante toda a 
realização dos ev entos. Locação para ev entos de até 2 dias. O material dev erá estar em bom 
estado de conserv ação, limpo e sem f errugens ou qualquer outra av aria que possa comprometer 
sua f uncionalidade.
Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ 
instalação e desinstalação. A empresa também dev erá f ornecer assistência durante a realização 
dos ev entos, conf orme necessidade e solicitação.

083904 Locação de grades de isolamento de palco e MTLIN 800,00 40,00 32.000,00

área para cadeirantes em material galv anizado, com medidas mínimas de 2 m (comprimento) X 
1,1 m (altura), com cantos arredondados. Locação para ev entos de até 2 dias. O material 
dev erá estar em bom estado de conserv ação, limpo e sem f errugens ou qualquer outra av aria 
que possa comprometer sua f uncionalidade.
Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ 
instalação e desinstalação. A empresa também dev erá f ornecer assistência durante a realização 
dos ev entos, conf orme necessidade e solicitação.

083905 Locação de 1 diária de palco com as seguintes características: SERV 3,00 6.450,00 19.350,00

no tamanho mínimo de 8 m de f rente por 4 m de prof undidade, com chapas nav ais de, no 
mínimo, 18 mm e torres treliçadas em Alumínio Q30; Com, no mínimo, 30 cm de altura do chão 
com f echamento em tecido preto. A altura será def inida pela Secretaria solicitante; Altura de no 
mínimo 4m de v ão liv re; Cobertura em lona v inílica de alta resistência e antichamas; 2 escadas 
metálicas com corrimão e 1 (uma) rampa de aceso para cadeirantes; Cabos de aço ou cinta para 
f ixação e aterramento; Disponibilização de Carpe para o palco nas cores preto ou graf ite, a 
utilização do carpe será def inida e solicitada pela Secretaria, conf orme a necessidade e o ev ento.
Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ 
instalação e desinstalação, incluindo o período que antecede o ev ento necessário para a 
montagem e desmontagem pós ev ento. A empresa também dev erá f ornecer assistência durante 
a realização dos ev entos conf orme necessidade e solicitação.

083906 Locação de 2 a 3 diárias de palco com as seguintes características: SERV 3,00 7.450,00 22.350,00

 no tamanho mínimo de 8 m de f rente por 4m de prof undidade, com chapas nav al de, no 
mínimo, 18 mm e torres treliçadas em Alumínio Q30; Com, no mínimo, 30 cm de altura do chão, 
com f echamento em tecido preto. A altura será def inida pela Secretaria solicitante. Altura de, no 
mínimo, 4m de v ão liv re; Cobertura em lona v inílica de alta resistência e antichamas; 2 escadas 
metálicas com corrimão e 1 (uma) rampa de aceso para cadeirantes: Cabos de aço ou cinta para 
f ixação e aterramento; Disponibilização de Carpe para o palco nas cores preto ou graf ite, a 
utilização do carpe será def inida e solicitada pela Secretaria, conf orme a necessidade e o 
ev ento. 
Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ 
instalação e desinstalação, incluindo o período que antecede o ev ento necessário para a 
montagem e desmontagem pós ev ento. A empresa também dev erá f ornecer assistência durante 
a realização dos ev entos, conf orme necessidade e solicitação.

083907 Locação de 4 a 5 diárias de palco com as seguintes características: SERV 2,00 8.450,00 16.900,00

no tamanho mínimo de 8 m de f rente por 4 m de prof undidade, com chapas nav al de, no 
mínimo, 18 mm e torres treliçadas em Alumínio Q30; Com, no mínimo, de 30 cm de altura do 
chão, com f echamento em tecido preto. A altura será def inida pela Secretaria solicitante; Altura 
de, no mínimo, 
4 (quatro) metros de v ão liv re; Cobertura em lona v inílica de alta resistência e antichamas; 2 
escadas metálicas com corrimão e 1 (uma) rampa de aceso para cadeirantes: Cabos de aço ou 
cinta para f ixação e aterramento; Disponibilização de Carpe para o palco nas cores preto ou 
graf ite, a utilização do carpe será def inida e solicitada pela Secretaria, conf orme a necessidade 
e o ev ento. Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a 
montagem/ instalação e desinstalação, incluindo o período que antecede o ev ento necessário 
para a montagem e desmontagem pós ev ento. A empresa também dev erá f ornecer assistência 
durante a realização dos ev entos, conf orme necessidade e solicitação.

083908 Locação de 1 diária de palco com as seguintes características: SERV 2,00 8.450,00 16.900,00

 o tamanho mínimo de 9 m de f rente por 6 m de prof undidade, com torres Treliçadas em 
alumínio Q30; Com, no mínimo, de 30 cm de altura do chão com f echamento em tecido preto. A 
altura será def inida pela Secretaria solicitante; Altura de, no mínimo, 4 m de v ão liv re; Cobertura 
em lona v inílica de alta resistência antichamas; 2 Escada metálica com corrimão e uma 1 (uma) 
rampa de acesso para cadeirantes; Com cabos de aço ou cinta para f ixação e aterramento; 
Disponibilização de Carpe para o palco nas cores preto ou graf ite, a utilização do carpe será 
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def inida e solicitada pela Secretaria, conf orme a necessidade e o ev ento. 
Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ 
instalação e desinstalação, incluindo o período que antecede o ev ento necessário para a 
montagem e desmontagem pós ev ento. A empresa também dev erá f ornecer assistência durante 
a realização dos ev entos, conf orme necessidade e solicitação.

083909 Locação de 2 a 3 diárias de palco com as seguintes características: SERV 2,00 9.450,00 18.900,00

O tamanho mínimo de 9 m de f rente por 6 m de prof undidade, com torres Treliçadas em 
alumínio Q30; com, no mínimo, 30 cm de altura do chão com f echamento em tecido preto. A 
altura será def inida pela Secretaria solicitante. Altura de, no mínimo, 4 m de v ão liv re; Cobertura 
em lona v inílica de alta resistência antichamas. 2 Escada metálica com corrimão e 1 (uma) 
rampa de acesso para cadeirantes. Com cabos de aço ou cinta para f ixação e aterramento. 
Disponibilização de Carpe para o palco nas cores preto ou graf ite, a utilização do carpe será 
def inida e solicitada pela Secretaria, conf orme a necessidade e o ev ento. Estão inclusas, no 
orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação, 
incluindo o período que antecede o ev ento necessário para a montagem e desmontagem pós 
ev ento. A empresa também dev erá f ornecer assistência durante a realização dos ev entos, 
conf orme necessidade e solicitação.

083910 Locação de 4 a 5 diárias de palco com as seguintes características: SERV 2,00 10.450,00 20.900,00

o tamanho mínimo de 9 m de f rente por 6 m de prof undidade, com torres Treliçadas em alumínio 
Q30; com, no mínimo, 30 cm de altura do chão com f echamento em tecido preto. A altura será 
def inida pela Secretaria solicitante. Altura de no mínimo 4 m de v ão liv re; Cobertura em lona 
v inílica de alta resistência antichamas; 2 Escada metálica com corrimão e uma 1 (uma) rampa 
de acesso para cadeirantes; com cabos de aço ou cinta para f ixação e aterramento; 
Disponibilização de Carpe para o palco nas cores preto ou graf ite, a utilização do carpe será 
def inida e solicitada pela Secretaria, conf orme a necessidade e o ev ento. Estão inclusas, no 
orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação, 
incluindo o período que antecede o ev ento necessário para a montagem e desmontagem pós 
ev ento. A empresa também dev erá f ornecer assistência durante a realização dos ev entos, 
conf orme necessidade e solicitação.

083911 Locação de 1 diária de palco com as seguintes características: SERV 2,00 9.250,00 18.500,00

 no tamanho mínimo de 12 m de f rente por 8 m de prof undidade, com torres treliçadas em 
alumínio Q30. Com no mínimo de 
80 cm de altura do chão com f echamento em tecido preto, a altura será def inida pela Secretaria 
solicitante; Altura de, no mínimo, 5 m de v ão liv re; Cobertura em lona v inílica de alta 
resistência, antichamas. Escada metálica com corrimão; com cabos de aço ou cinta para 
f ixação e aterramento. Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com 
a montagem/ instalação e desinstalação, incluindo o período que antecede o ev ento necessário 
para a montagem e desmontagem pós ev ento. A empresa também dev erá f ornecer assistência 
durante a realização dos ev entos, conf orme necessidade e solicitação.

083912 Locação de 2 a 3 diárias de palco com as seguintes características: SERV 2,00 9.750,00 19.500,00

Locação de 2 a 3 diárias de palco com as seguintes características: no tamanho mínimo de 12 
m de f rente por 8 m de prof undidade, com torres treliçadas em alumínio Q30. Com no mínimo 
de 80 cm de altura do chão com f echamento em tecido preto, a altura será def inida pela 
Secretaria solicitante; Altura de, no mínimo, 5 m de v ão liv re; Cobertura em lona v inílica de alta 
resistência, antichamas. Escada metálica com corrimão; com cabos de aço ou cinta para 
f ixação e aterramento. Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com 
a montagem/ instalação e desinstalação, incluindo o período que antecede o ev ento necessário 
para a montagem e desmontagem pós ev ento. A empresa também dev erá f ornecer assistência 
durante a realização dos ev entos, conf orme necessidade e solicitação.

083913 Locação de 4 a 5 diárias de palco com as seguintes características: SERV 2,00 10.250,00 20.500,00

 no tamanho mínimo de 12 m de f rente por 8 m de prof undidade, com torres treliçadas em 
alumínio Q30. Com, no mínimo, de 
80 cm de altura do chão com f echamento em tecido preto. A altura será def inida pela Secretaria 
solicitante; Altura de, no mínimo, 5 m de v ão liv re; Cobertura em lona v inílica de alta 
resistência, antichamas; Escada metálica com corrimão; com cabos de aço ou cinta para 
f ixação e aterramento. Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com 
a montagem/ instalação e desinstalação, incluindo o período que antecede o ev ento necessário 
para a montagem e desmontagem pós ev ento. A empresa também dev erá f ornecer assistência 
durante a realização dos ev entos, conf orme necessidade e solicitação.

083914 Locação de octanorme para div isória de ambiente, com 2,2 m de altura M2 500,00 145,00 72.500,00

em cor clara. Observ ando-se o tempo necessário para a instalação e desinstalação delas. 
Locação para ev entos de até 2 dias. O material dev erá estar em bom estado de conserv ação e 
limpo. Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ 
instalação e desinstalação, incluindo o período que antecede o ev ento necessário para a 
montagem e desmontagem pós ev ento.

083915 Locação de piso em chapa nav al 15 mm com cinta de sustentação e M2 600,00 116,66 69.996,00

 f orração 3 mm, na cor graf ite, antif umaça. Observ ando-se o tempo necessário para sua 
instalação e desinstalação. Locação para ev entos de até 2 dias. Estão inclusas, no orçamento, 
todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação, incluindo o 
período que antecede o ev ento necessário para a montagem e desmontagem pós ev ento.

083916 Locação de lona tipo raf ia para f echamento em laterais das tendas, MTLIN 100,00 45,00 4.500,00

 altura de 2,2 m. Observ ando-se o tempo necessário para a instalação e desinstalação delas. 
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Locação para ev entos de até 2 dias. O material dev erá estar em bom estado de conserv ação 
sem rasgos, f uros ou qualquer av aria que possa comprometer sua f uncionalidade.
 Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ 
instalação e desinstalação, incluindo o período que antecede o ev ento necessário para a 
montagem e desmontagem pós ev ento.

083917 Locação de iluminação tipo ramal com até 300 pontos/lâmpadas, com f io PONTO 100,00 245,00 24.500,00

 paralelo 2 mm X 2,5 mm, com bocal e lâmpada 250 W, incluso caixa de distribuição e cabo pp 4 
mm X 4 mm, além da instalação e todo o material necessário para ela e para a manutenção, se 
houv er necessidade.
Locação para ev entos de até 2 dias.
A empresa dev erá f ornecer suporte durante a realização do ev ento, conf orme necessidade e se 
solicitada. Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a 
montagem/ instalação e desinstalação.

083920 Contratação para prestação de serv iços de sonorização em ev entos D 10,00 5.250,00 52.500,00

 públicos de médio porte, PA com, no mínimo, 12 line arry  com 12” e titanium; 08 caixas de sub 
com 02 alto f alantes de 18” ; 05 monitores clair; 40 cabos xlr 30 cabos instrumentos; 04 
microf ones sem f io; 06 microf ones com f io; 50 m de treliça em alumínio Q30 linha pesada; 
Cabeamento para o f uncionamento do sistema; Potências compatív eis com o sistema; Console -
 01 mesa digital 32 canais com expansão mínima de 64 canais digitais; notebook com 
processador Corel i7.
Incluídos no custo as despesas com Transporte e instalação dos equipamentos, bem como 
operador técnico responsáv el durante toda a realização dos ev entos. Os equipamentos dev em 
estar em bom estado de conserv ação sem av arias que possam comprometer sua 
f uncionalidade e serão distribuídos, montados no local do ev ento conf orme def inição e 
orientação do técnico de som do departamento de cultura ou do responsáv el pela organização do 
ev ento de cada secretaria solicitante. Em ev entos de até 2 dias de duração, será considerado 
para pagamento como 1 diária.

083921 Contratação para prestação de serv iços de iluminação em ev entos D 10,00 5.450,00 54.500,00

 públicos de médio porte sendo os equipamentos mínimos exigidos:
- 72 m de treliça Q30 em alumínio linha pesada; 08 beam 200 - 20 par LED 3 W rgbw; 08 elipso; 
04 mini brut com no mínimo 4 lâmpadas; 02 atomic; 12 lamp par 64; 01 mesa de luz digital 
mínimo 64 canais; 02 dimer 12 canais; 02 po power; Fechamento para o grid;  cabeamento para 
a iluminação; 02 máquinas de f umaça; 4 globos espelhados  de 50 cm; 4 laser com 4 saídas. 
Incluídos no custo as despesas com transporte instalação dos equipamentos, bem como 
operador técnico responsáv el durante toda a realização dos ev entos. Os equipamentos dev em 
estar em bom estado de conserv ação sem av arias que possam comprometer a f uncionalidade 
dos mesmos, e serão distribuídos, montados no local do ev ento conf orme def inição e 
orientação do técnico de som do departamento de cultura ou do responsáv el pela organização do 
ev ento de cada Secretaria solicitante.
Em ev entos de até 2 dias de duração, será considerado para pagamento como 1 diária.

083922 Contratação para prestação de serv iços de sonorização e iluminação D 10,00 7.950,00 79.500,00

 par para bandas em ev entos públicos de médio porte sendo os equipamentos mínimos exigidos:
SONORIZAÇÃO: PA com 12 line arry  com 12” e titanium; 08 caixas de sub com 02 alto f alantes 
de 18” ; 04 monitores sm 400; 04 monitores clair; 01 side simples kf ; 01 sub-batera; 06 
praticáv el; 70 cabos xlr ; 20 cabos instrumentos; Todo cabeamento para f uncionamento do 
sistema; 01 cubo para contrabaixo 100 watts; 04 Falantes de 10” ; 01 f alante de 15” ; 01 cubo 
para guitarra v alv ulado e 04 Falantes de 10” ; 01 corpo de bateria 02 stands de prato e 
Microf onação; 02 Consoles Ls9 c/expansão mínimo 64 canais digital; notebook com processador 
Corel i7; 4 microf ones sem f io com pedestais; 6 microf ones com f io e pedestais; 
ILUMINAÇÃO: 75 m de treliça q30 em alumínio linha pesada; 10 beam 200; 20 
par LED 3 W rgbw; 02 atomic; 4 mini brut com 4 lâmpadas; 12 lamp par 64; 01 mesa de luz 
digital mínimo 64 canais; 02 dimer 12 canais; 02 po power; Fechamento para o grid; Cabeamento 
para a iluminação; 1 canhão luz seguidor; 2 máquinas de f umaça; 8 elipso.
Incluídos no custo as despesas com transporte e instalação e desinstalação dos equipamentos, 
bem como operador técnico responsáv el durante toda a realização dos ev entos.
Em ev entos de até 2 dias de duração, será considerado para pagamento como 1 diária.

083923 Contratação para prestação de serv iços de instalação de painel de Led D 5,00 4.950,00 24.750,00

 para ev entos públicos, sendo os equipamentos mínimos exigidos: Painel de Led com resolução 
mínima P3 no tamanho mínimo de 8x3 com processador de v ídeo 4 k; com notebook 
compatív el.
Inclusas, no custo, as despesas com transporte e
Instalação dos equipamentos, bem como operador Técnico durante toda a realização dos 
ev entos.
Em ev entos de até 2 dias de duração, será considerado para pagamento como 1 diária.

083924 Contratação para prestação de serv iços de instalação de painel de Led D 10,00 6.950,00 69.500,00

 para ev entos públicos, sendo os equipamentos mínimos exigidos:
- Painel de Led resolução mínima p6mm no tamanho mínimo de 6,40X2,56 com processador de 
v ídeo; com notebook compatív el.
Inclusas, no custo, as despesas com transporte e
Instalação dos equipamentos, bem como operador técnico durante toda a realização dos ev entos.
Em ev entos de até 2 dias de duração, será considerado para pagamento como 1 diária.

083925 Contratação para prestação de serv iços de instalação de Gerador de D 10,00 4.950,00 49.500,00
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 Energia para ev entos públicos, sendo os equipamentos mínimos exigidos:
- Gerador de energia 260 kVA silenciado instalado no local do ev ento e abastecido para 
f uncionar, no mínimo, por 6 h. 
Inclusas, no custo, as despesas com transporte e
Instalação dos equipamentos, despesas diretas e indiretas, combustív el, bem como assistência 
técnica durante toda a realização dos ev entos.
Em ev entos de até 2 dias de duração, será considerado para pagamento como 1 diária.

083927 Locação de mesas em PVC na cor branca, de 4 Lugares para utilização na D 2.000,00 22,50 45.000,00

 realização de Ev entos. Inclusas todas as despesas com transporte para entrega, montagem e 
recolhimento.  Em ev entos de até 2 dias de duração, será considerado para pagamento como 1 
diária.

083928 Locação de tapete linóleo (piso para dança), preto f osco M2 300,00 150,00 45.000,00

 antiderrapante com, no mínimo, 1,2 mm de espessura. Montagem, material para instalação e 
desmontagem inclusos, inclusiv e manutenção, se necessária durante utilização nos ev entos. O 
material dev erá estar em bom estado de conserv ação sem rasgos ou av arias que possam 
comprometer a f uncionalidade ou a apresentação dos ev entos. A metragem para instalação será 
def inida conf orme o tamanho do palco e a necessidade do ev ento e será inf ormado pela 
Secretaria solicitante. 
 A locação se dará por m²/DIÁRIA em ev entos de até 2 dias de duração, será considerado para 
pagamento como metragem/1 diária.

083930 Contratação para prestação de serv iços de iluminação em ev entos SERV 6,00 2.950,00 17.700,00

 públicos de médio porte para ev entos de 3 a 5 dias sendo os equipamentos mínimos exigidos:
- 72 m de treliça Q30 em alumínio linha pesada; 08 beam 200- 20 par LED 3 W rgbw; 08 elipso; 
04 mini brut com no mínimo 4 lâmpadas; 02 atomic; 12 lamp par 64; 01 mesa de luz digital 
mínimo 64 canais; 02 dimer 12 canais; 02 Po power; Fechamento para o grid;  cabeamento para 
a iluminação; 02 máquinas de f umaça; 4 globos espelhados  de 50 cm; 4 laser com 4 saídas. 
Incluídos no custo as despesas com transporte instalação dos equipamentos, bem como 
operador técnico responsáv el durante toda a realização dos ev entos. Os equipamentos dev em 
estar em bom estado de conserv ação sem av arias que possam comprometer sua 
f uncionalidade e serão distribuídos, montados no local do ev ento conf orme def inição e 
orientação do técnico de som do departamento de cultura ou do responsáv el pela organização do 
ev ento de cada Secretaria solicitante

083931 Sonorização para palestras para até 800 pessoas. Equipamentos mínimos D 8,00 1.900,00 15.200,00

 exigidos:
04 caixas de som 500 W RMS; 04 suportes para caixas; 01 mesa de som de 08 canais; 01 caixa 
de som para retorno de palco 500 W; 01 potência 3.000 W RMS; Cabeamento para o sistema; 
02 microf ones sem f io; 02 microf ones com f io; 01 microf one auricular Head Set;
Inclusas, no custo, as despesas com transporte e instalação dos equipamentos, bem como 
operador técnico responsáv el durante toda a realização dos ev entos. Os equipamentos dev em 
estar em bom estado de conserv ação, sem av arias que possam comprometer sua 
f uncionalidade e serão distribuídos e montados no local do ev ento conf orme def inição e 
orientação do técnico de som do departamento de cultura ou do responsáv el pela organização do 
ev ento de cada Secretaria solicitante.
Em ev entos de até 2 dias de duração, será considerado para pagamento como 1 diária.

083932 Contratação para prestação de serv iços de Sonorização para palestra, D 10,00 2.400,00 24.000,00

 em espaço aberto ou f echado, acima de 800 pessoas. Equipamentos mínimos exigidos: 08 
caixas de som 500 W RMS; 
2 caixas de som p/ retorno de palco 500 W; 
08 suportes para caixas; 4 caixas de som para palco/ monitor; 02 mesa de som de 08 canais; 02 
potência compatív el para f uncionamento do sistema de som; Cabeamento para o sistema; 04 
microf ones sem f io; 04 microf ones com f io; 2 microf one auricular Head Set; notebook com 
processador Corel i7. Inclusas, no custo, as despesas com transporte e instalação dos 
equipamentos, bem como operador técnico responsáv el durante toda a realização dos ev entos. 
Os equipamentos dev em estar em bom estado de conserv ação sem av arias que possam 
comprometer a f uncionalidade dos mesmos, e serão distribuídos, montados no local do ev ento 
conf orme def inição e orientação do técnico de som do departamento de cultura ou do 
responsáv el pela organização do ev ento de cada secretaria solicitante.

083933 Locação para ponto de iluminação Par Led no mínimo de 3 W RGBW, UN 80,00 227,50 18.200,00

o material dev e ser montado e instalado pelo f ornecedor, sendo realizado até 2 h antes do 
ev ento. Incluso no orçamento todo o material necessário e despesas diretas e indiretas para a 
instalação e desinstalação.

083934 Locação de projetor multimídia com no mínimo 3.600 D 10,00 2.450,00 24.500,00

 (três mil e seiscentos) ansi - lúmens, biv olt, com entradas: -2 HDMI; - 2 VGA; - RCA; - 2 USB, 
distância máxima de 10 m e mínima de 0,88 m; com  projetor; 1 cabo de alimentação; 1 cabo 
VGA; 1 cabo HDMI; 1 controle remoto com baterias; com cabo de áudio de no mínimo 5 metros 
e passador de slides; suporte tripé para projetor ou suporte para teto conf orme a necessidade  
do local ou ev ento. Cabos com no mínimo 5 metros, ou conf orme a necessidade para 
instalação, o material dev erá ser entregue na Pref eitura de Francisco Beltrão, ou no local 
indicado pela Secretaria Solicitante.

083935 Locação de projetor multimídia de,  no mínimo, 6 mil lúmens, biv olt, D 5,00 4.500,00 22.500,00

 com entradas: -LAN;  HDMI; - HDBASET, DVI-D; -MONITOR OUT; AUDIO OUT,AUDIO 2 E 3 
RS232C - RCA; - USB, computador compatív el com o sistema locado; 1 controle remoto com 
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baterias com cabo de áudio de, no mínimo, 5 m e passador de slides; suporte tripé para projetor 
ou suporte para teto, conf orme a necessidade  do local ou ev ento (a montagem de suporte 
dev erá ser de responsabilidade da empresa, a contratante dev erá solicitar a mesma). Cabos 
com, no mínimo, 5 m ou conf orme a necessidade para instalação. O material dev erá ser 
entregue na Pref eitura de Francisco Beltrão ou no local indicado pela Secretaria Solicitante.

083936 Instalação de tela de projeção medindo 3 m X 4 m, na cor branca, D 5,00 600,00 3.000,00

f ixada em treliça alumínio Q30, com, no mínimo, 2 m de altura do chão no local indicado pela 
Secretaria solicitante.  O material dev erá estar em bom estado de conserv ação e limpo. 
Inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas ou indiretas para instalação e desinstalação 
do equipamento.

083937 Banheiros químicos modelo PNE (portadores de necessidades especiais D 30,00 800,00 24.000,00

 (com equipe de manutenção) em f ibra de v idro ou polietileno com medidas mínimas de 2,4 m 
de altura 1,6 m de largura e 1,6 m de comprimento contendo, no mínimo, v aso sanitário, caixa 
de dejetos, mictório, suporte para papel higiênico, identif icação de masculino e f eminino, piso 
antiderrapante, grades de v entilação de ar, luz interna, teto translúcido para absorção de luz 
externa, trinco, porta com f echamento automático, piso rebaixado (sendo antiderrapante), 
corrimão interno e apoio. Dev erá ser ef etuada a limpeza, no máximo, a cada 4 h. Inclusas, no 
custo, as despesas com transporte e instalação dos equipamentos, bem como assistência 
técnica durante toda a realização dos ev entos.

TOTAL 1.318.756,00

Lote

002 Lote 002

Código Nome Unidade Quantidade Unitário Valor

083918 Locação de chapas ou praticáv eis para tablado com estrutura em UN 500,00 350,00 175.000,00

 alumínio de 2 m X 1 m em chapa nav al de 20 mm e pés com regulagem de altura. O material 
dev erá estar em bom estado de conserv ação, sem av arias que possam comprometer sua 
f uncionalidade. Inclusos montagem e desmontagem, e qualquer outro gasto oriundo dessas 
etapas, incluindo o período que antecede o ev ento necessário para a montagem e desmontagem 
pós ev ento. Locação para ev entos de até 2 dias.

083919 Contratação para prestação de serv iços de Sonorização ev entos públicos D 50,00 1.940,00 97.000,00

 em espaço aberto ou f echado para até 600 pessoas (pequeno porte). Equipamentos mínimos 
exigidos: 04 caixas de som 500 RMS; 04 suportes para caixas; 2 caixas de som para palco/ 
monitor; 01 mesa de som de 08 canais; 01 potência compatív el para f uncionamento do sistema 
de som; Cabeamento para o sistema; 02 microf ones sem f io; 02 microf ones com f io; notebook 
com processador Corel i7.
 Inclusas, no custo, as despesas com transporte e instalação dos equipamentos, bem como 
operador técnico responsáv el durante toda a realização dos ev entos. Os equipamentos dev em 
estar em bom estado de conserv ação sem av arias que possam comprometer a f uncionalidade 
dos mesmos, e serão distribuídos, montados no local do ev ento conf orme def inição e 
orientação do técnico de som do departamento de cultura ou do responsáv el pela organização do 
ev ento de cada secretaria solicitante.
Em ev entos de até 2 dias de duração, será considerado para pagamento como 1 diária.

083926 Locação de cadeiras em PVC na cor branca, Sem braço, para utilização D 20.000,00 9,50 190.000,00

 na realização de Ev entos. Inclusas todas as despesas com transporte para entrega, montagem 
e recolhimento. Em ev entos de até 2 dias de duração, será considerado para pagamento como 1 
diária.

083929 Contratação para prestação de serv iços de sonorização em ev entos SERV 6,00 14.500,00 87.000,00

 públicos de médio porte para ev entos de 3 a 5 dias de duração, com, no mínimo; pa – mw 12 
line arry  com 12” e titanium; 08 caixas de sub com 02 alto f alantes de 18” ; 05 monitores clair; 40 
cabos xlr 30 cabos instrumentos; 04 microf ones sem f io; 05 microf ones com f io; 50 metros de 
treliça em alumínio Q30 linha pesada; Cabeamento para o f uncionamento do sistema; Potências 
compatív eis com o sistema; Console - 01 mesa digital 32 canais com expansão mínima de 64 
canais digitais; notebook com processador Corel i7.
Inclusas, no custo, as despesas com transporte e instalação dos equipamentos, bem como 
operador técnico responsáv el durante toda a realização dos ev entos. Os equipamentos dev em 
estar em bom estado de conserv ação sem av arias que possam comprometer a f uncionalidade 
dos mesmos, e serão distribuídos, montados no local do ev ento conf orme def inição e 
orientação do técnico de som do departamento de cultura ou do responsáv el pela organização do 
ev ento de cada Secretaria solicitante.

083938 Banheiros químicos modelo STANDART (com equipe de manutenção) D 100,00 850,00 85.000,00

 em f ibra de v idro ou polietileno, com medidas mínimas de 2,2 m de altura 1,1 m de 
comprimento e 1,1 m de largura, contendo, no mínimo, v aso sanitário, caixa de dejetos, 
mictório, suporte para papel higiênico, identif icação para masculino e f eminino, piso 
antiderrapante, grades de v entilação de ar, luz interna, teto translúcido para absorção de luz 
externa, trinco e porta com f echamento automático. Dev erá ser ef etuada a limpeza, no máximo, 
a cada 4 h. Inclusas, no custo, as despesas com transporte e instalação dos equipamentos, 
bem como assistência técnica durante toda a realização dos ev entos.

083979 Locação de Pav ilhão estruturado em alumínio box-truss P30 E P50 SERV 4,00 45.000,00 180.000,00

 com encaixe preciso atrav és de paraf usos de f ixação no f ormato duas águas simétricas 
medidas totais de   metros, f ormando uma área total em v ão liv re de 800 m², pés de 5m de 
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altura com sapatas em alumínio, cobertura em lona branca Antichamas, dev idamente 
tensionadas com trilhos ajustáv eis elev ado atrav és de talhas, cintas e catracas f incadas ao 
solo com pinos tipo ponta-de-eixo em todos os pés. Estão inclusas, no orçamento, todas as 
despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação do pav ilhão, inclusiv e 
o período necessário para montagem e desmontagem do mesmo. A empresa também dev erá 
f ornecer assistência durante a realização dos ev entos conf orme necessidade e solicitação.
Locação para ev entos de 3 a 5 dias.

TOTAL 814.000,00

TOTAL GERAL 2.132.756,00
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