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PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM-MG 

1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO  

PROCESSO Nº 065/2016  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2016 

OBJETO: Seleção e registro de preços para Contratação de Empresa no ramo de Infraestrutura para 
eventos, com fornecimento de palco, sonorização, iluminação, publicidade, hospedagem para a 
realização da XXXII Exposição Agropecuária de Mutum/MG. 
 

EDITAL 

 

Onde se Lê: 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 065/2016 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 023/2016 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
 

Leia-se:  

EDITAL DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 065/2016 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 023/2016 
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 
 

Onde se lê: 

4 - A abertura dos envelopes e a sessão de lances ocorrerão em sessão pública na sala de reuniões da Prefeitura, 
situada à Praça Benedito Valadares, 178, Mutum, MG, CEP 36.955-000, no dia 23/06/2016, às 09:00 horas. Se 
não houver expediente ou ocorrer fato superveniente que impeça a realização da sessão na data prevista, fica a 
mesma adiada para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local e horário anteriormente estabelecidos, 
desde que não haja comunicação em contrário. 
 

Leia-se:  

4 - A abertura dos envelopes e a sessão de lances ocorrerão em sessão pública na sala de reuniões da Prefeitura, 
situada à Praça Benedito Valadares, 178, Mutum, MG, CEP 36.955-000, no dia 04/07/2016, às 09:00 horas. Se 
não houver expediente ou ocorrer fato superveniente que impeça a realização da sessão na data prevista, fica a 
mesma adiada para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local e horário anteriormente estabelecidos, 
desde que não haja comunicação em contrário. 
 

Onde se lê: 

VI – DA VISITA TÉCNICA 
1 - Será realizada 01 (uma) visita técnica para conhecimento e localização de montagem: no dia 21 de junho de 
2016, às 09:00 horas. Os licitantes deverão se encontrar com o engenheiro Palmerindo Pimenta Filho, no 
Departamento de Projeto, localizado á Praça Benedito Valadares, 178, Mutum/MG, de onde partirão para o local 
que será visitado. 
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Leia-se:  

VI – DA VISITA TÉCNICA 
1 - Será realizada 01 (uma) visita técnica para conhecimento e localização de montagem: no dia 30 de junho de 
2016, às 09:00 horas. Os licitantes deverão se encontrar com o engenheiro Palmerindo Pimenta Filho, no 
Departamento de Projeto, localizado á Praça Benedito Valadares, 178, Mutum/MG, de onde partirão para o local 
que será visitado. 
 

Onde se lê: 

VII. DA GARANTIA E ENTREGA DOS ENVELOPES 
1. A empresa deverá fazer a garantia de proposta, no valor de 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da 
contratação R$ 3.140,50 (três mil cento e quarenta reais e cinqüenta centavos), por qualquer das modalidades 
indicadas no artigo 56 da Lei Federal 8.666/93, caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, seguro-
garantia ou fiança bancária, que deverá ser entregue na Diretoria de Tesouraria da Prefeitura Municipal de 
Mutum, até o dia 15/06/2015, às 15:00 horas. O prazo de validade desta garantia não poderá ser inferior a 60 
(sessenta dias), contados da data da proposta. Não se admitirá prestação de garantia por meio de cheque. 
2. No caso de caução em dinheiro, essa deverá ser depositada no Banco Brasil, Agência 0953-9, conta corrente 
21.909-6, mediante depósito identificado e o comprovante ser entregue na Divisão de Tesouraria até o dia 
20/06/2016, às 15:00 horas. 
 
Leia-se: 

VII. DA GARANTIA E ENTREGA DOS ENVELOPES 
1. A empresa deverá fazer a garantia de proposta, no valor de 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da 
contratação R$ 3.140,50 (três mil cento e quarenta reais e cinqüenta centavos), por qualquer das modalidades 
indicadas no artigo 56 da Lei Federal 8.666/93, caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, seguro-
garantia ou fiança bancária, que deverá ser entregue na Diretoria de Tesouraria da Prefeitura Municipal de 
Mutum, até o dia 30/06/2015, às 15:00 horas. O prazo de validade desta garantia não poderá ser inferior a 60 
(sessenta dias), contados da data da proposta. Não se admitirá prestação de garantia por meio de cheque. 
2. No caso de caução em dinheiro, essa deverá ser depositada no Banco Brasil, Agência 0953-9, conta corrente 
21.909-6, mediante depósito identificado e o comprovante ser entregue na Divisão de Tesouraria até o dia 
30/06/2016, às 15:00 horas. 
OBS: Permanece a caução das empresas que já haviam depositado. 
 
Onde se lê: 

X - DA HABILITAÇÃO 
1 - Para habilitar-se o licitante apresentará os seguintes documentos: 
HABILITAÇÃO JURÍDICA (Lei 8.666/93, art. 28) 
1.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual, ou ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (Lei 8.666/93, art. 29) 
1.2 - Certidão negativa ou certidão positiva com efeitos de negativa, expedida conjuntamente pela Receita 
Federal do Brasil, fazendo prova da regularidade fiscal de todos os tributos federais, inclusive contribuições 
previdenciárias, tanto no âmbito da Receita Federal quanto no âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional, nos 
termos da Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014, alterada pela Portaria MF n. 443, de 17 de outubro de 
2014. 
1.3 - Prova de regularidade junto ao FGTS: Certidão de Regularidade de Situação. 
1.4 - Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal do licitante: Certidão Negativa de Débito ou equivalente. 
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1.5 - Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual - Certidão Negativa de Débito ou equivalente; 
1.6 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
certidão negativa, nos termos do Título VII-A da CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. 
1.7 – Certidão Negativa de Falência ou Concordata. 
1.8 – Cadastro no Ministério do Turismo (organizadora de eventos) 
1.9 – Balanço do último exercício e demonstrações contábeis. 
1.10 – Certidão de Registro e quitação junto ao CREA  
1.11 – Certidão de Registro e quitação junto ao CREA dos responsáveis técnicos. 
1.12 – Comprovação de vínculos dos profissionais com a empresa através de contrato. 
1.13 – Atestado chancelado no CREA ou emitido pelo próprio município que contenha todos os itens ora licitados 
1.14 - Certidão ambiental licenciada para limpeza dos banheiros. 
DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (art. 30, da Lei 8.666/93 

1.15 - Atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em papel 
timbrado, comprovando a execução satisfatória de serviços, indicando o endereço do contratado, de forma a 
permitir possível diligência para esclarecimentos. 
1.16 - Declaração de existência e disponibilidade de instalações, equipamentos e pessoal técnico adequados e 
disponíveis para a execução do objeto da licitação, sob pena de responsabilização nos termos da lei, conforme 
modelo do Anexo IX. 
1.17 - Comprovante de visita técnica. 
DOCUMENTAÇÃO RELATIVA AO TRABALHO DE MENOR (Lei 8.666/93, art. 27, V) 
1.18 - Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, relativamente 
à proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores 
de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 
 

Leia –se: 

X - DA HABILITAÇÃO 
1 - Para habilitar-se o licitante apresentará os seguintes documentos: 
HABILITAÇÃO JURÍDICA (Lei 8.666/93, art. 28) 
1.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual, ou ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (Lei 8.666/93, art. 29) 
1.2 - Certidão negativa ou certidão positiva com efeitos de negativa, expedida conjuntamente pela Receita 
Federal do Brasil, fazendo prova da regularidade fiscal de todos os tributos federais, inclusive contribuições 
previdenciárias, tanto no âmbito da Receita Federal quanto no âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional, nos 
termos da Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014, alterada pela Portaria MF n. 443, de 17 de outubro de 
2014. 
1.3 - Prova de regularidade junto ao FGTS: Certidão de Regularidade de Situação. 
1.4 - Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal do licitante: Certidão Negativa de Débito ou equivalente. 
1.5 - Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual - Certidão Negativa de Débito ou equivalente; 
1.6 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
certidão negativa, nos termos do Título VII-A da CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. 
1.7 – Certidão Negativa de Falência ou Concordata. 
1.8 – Cadastro no Ministério do Turismo (organizadora de eventos) 
1.9 – Balanço do último exercício e demonstrações contábeis. 
1.10 – Certidão de Registro e quitação junto ao CREA e Comprovação de vínculos dos profissionais com a 
empresa através de contrato. (Para montagem de tendas, estruturas, sonorização e serviços elétricos). 
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1.11 - Certidão ambiental licenciada para limpeza dos banheiros. (Relativo a Banheiros químicos). 
DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (art. 30, da Lei 8.666/93 

1.15 - Atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em papel 
timbrado, comprovando a execução satisfatória de serviços, indicando o endereço do contratado, de forma a 
permitir possível diligência para esclarecimentos. 
1.16 - Declaração de existência e disponibilidade de instalações, equipamentos e pessoal técnico adequados e 
disponíveis para a execução do objeto da licitação, sob pena de responsabilização nos termos da lei, conforme 
modelo do Anexo IX. 
1.17 - Comprovante de visita técnica. 
DOCUMENTAÇÃO RELATIVA AO TRABALHO DE MENOR (Lei 8.666/93, art. 27, V) 
1.18 - Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, relativamente 
à proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores 
de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 
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Onde se lê: 

DO PROJETO BÁSICO – ESPECIFICAÇÕES E ORÇAMENTOS  
ITEM UND QTE DESCRIÇÃO V. UNIT. V. TOTAL 
01 Diárias 250 LOCACAO DE BARRACAS MEDINDO 03M X 03M - Tubular - Estrutura em metalon aço galvanizado, teto 

Chapéu de bruxa, balcão em três laterais, Madeira compensado naval, cobertura de teto e fechamentos laterais 
inferiores em lona anti-chama. 

50,00 12.500,00 

02 Diárias 100 LOCACAO DE TENDAS MEDINDO 4MX4M METROS - em perfil aço galvanizado, teto Chapéu de bruxa, 
lona anti-chama. 

60,00 6.000,00 

03 Diárias 160 LOCACAO DE TENDAS MEDINDO 5X5 METROS – em perfil aço galvanizado, teto Chapéu de bruxa, lona 
anti-chama.  

70,00 11.200,00 

04 Diárias 10 LOCACAO DE TENDAS MEDINDO 6MX6M METROS – em perfil aço galvanizado, incluindo fechamentos, 
teto piramidal, lona anti-chama.  

80,00 800,00 

05 Diárias 40 LOCACAO DE TENDAS MEDINDO 8X8 METROS - em perfil aço galvanizado, incluindo fechamentos, teto 
piramidal, lona anti-chama. 

150,00 6.000,00 

06 Diárias 50 LOCACAO DE TENDAS MEDINDO 10X10 METROS - em perfil aço galvanizado, incluindo fechamentos, 
teto piramidal, lona anti-chama.  

220,00 11.000,00 

07 Diárias 400 LOCACAO DE GRADE DE DISCIPLINA Altura = 1,2mx2m de comprimento em alumínio, instaladas. 12,00 4.800,00 
08 Diárias 400 LOCACAO DE PLACA METÁLICA - Para fechamento tam. 2,50 x 2,20m, com trava, finco e afixação no 

local. 
17,00 6.800,00 

09 Diárias 05 Montagem de 800 m2 de piso tipo Tablado elevado na altura de 0,10cm com placas de maderit naval de 2,00 x 
1,10m forrados em carpete do tipo forracao na cor grafite com 3mm de espessura para as tendas. 

1.100,00 5.500,00 

10 Diárias 05  LOCACAO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS DE MEGA PORTE.  RELAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PARA EVENTO DE GRANDE PORTE. 
(SIMILAR/COMPATIVEL). DESCRIÇÃO: REFLETORES: 60 refletores parabólicos com as seguintes 
características cada: Lâmpadas Par64 Foco i/2/5; 110 ou 220 volts 1000 watts de potência cada Porta filtros ; 24 
Refletores Par Led RGBW, de 3w, com dimmer, strobo, com no mínimo 72 led´s; 10 Super strobo 3000w, com 
lâmpada de 3000w, dmx,; 24 refletores parabólicos com as seguintes características cada: Lâmpadas halogéneas 
(ACL) Adaptadas para 10 ou 220 volts.; 16 Movings Heard com lâmpadas no mínimo 400w, com filtros de 
cores, gobos, controladores de pan e tilt, no mínimo 16 canais de dmx, zoom, íris, prisma ; Exemplo: DTS 575 
XR, GIOTTO 400, MARTIN 500 ou similares. 12 Movings Bean com lâmpada no mínimo 300w, com filtros 
de cores cmy, zoom, controladores de pan e tilt, Exemplo; IDEA 300, DTS 300, NEO 300, ROBE 300 ou 
similares. 
12 refletores elipsoidais com as seguintes características cada: Variação de foco de 25 à 50G de l000w de 

2.500,00 12.500,00 
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potência cada porta filtro, jogo de facas de recorte giratórias, Porta globos íris Lâmpada halogêneos 110 ou 220 
volts com potência mínima de 575w 10 refletores mini brutt com as seguintes características; Mínimo de 04 
Lâmpadas halogéneas de 650 watts em cada refletor 110 ou 220 volts 
02 bandoor em cada. 08 refletores super strobos com as seguintes características cada: Lâmpada 3000w 
Controle por protocolo dmx; 02 canhões seguidores com as seguintes características cada: Lâmpada HMI de 
1200, 110 ou 220 volts 06 filtros de cores dicróicos Controle de íris, zoom, dimmers e Black-out Tripé de 
sustentação, 60 filtros de cores específicos para os refletores acima com cores a serem definidas. 
CONTROLE: 48 canais de dimmers (variadores de intensidade de energia) com as seguintes características 
cada: 110 volts ou 220 vote Mínimo de 4000 watts de potência por canal Filtros toroidal de ac. ; Sinal de 
comando digital DMX; Endereçamento para sinal DMX; Chaves di juntaras de proteção de entrada e saída de 
ac.Exemplo: HPL; STAR, MPL ou similar. 01 spliter de sinal dmx com 04 entrada e 16 saídas opto isoladas 
conectores xlr. 01 superfície de controle digital com as seguintes; características; Controle digital DMX Mínimo 
de 2000 canais dmx Mínimo de 120 efeitos de Imagem Mínimo de 15 sub-master para controle de memores e 
cenas Controle simultâneo de moving lights e refletores convencionais; Exemplo: AVOLITE PEAERLl 2010, 
GRAN MA 1, GRAN MA2, JANS 2000 ou similar. ACESSÓRIOS; 02 máquinas geradora de fumaça potência 
mínimo de 3000w com controle DMX ou analógico abastecida com líquido específico e acompanhadas de 02 
ventiladores potentes silenciosos. 02 multi cabos específicos para transmissão de sinal dmx.com conectores 
conforme conexão entre dimers e superfície de controle mínimo de 60 metros de comprimento 
01 sistema de ac. necessário para a energizar os equipamentos acima. 
01 Kit de acessórios necessários para a devida montagem e instalação do sistema e perfeito funcionamento dos 
equipamentos acima especificado.  

11 Diárias 05  LOCACAO DE PALCO PARA EVENTO DE GRANDE PORTE MEDINDO 16MX14M EM ESTRUTURA 
ALUMÍNIO Q 50 e Q30- CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO. PALCO E PRATICÁVEIS PARA 
EVENTOS DE GRANDE PORTE 01) PALCO: palco coberto tamanho mínimo: 16,00m x 14,00m x 8,80m 
(largura x profundidade x altura), estrutura em alumínio Q 50. Na altura de 8,80m, considerar 7,00m entre o 
piso do palco ao teto e 1,80m de altura do chão ao piso do palco; 2) Teto com cobertura com medidas de no 
mínimo 16,00m x 14,00m com sustentação de 1,00 ton, distribuídos em treliças; 3) Piso em chapa de madeira 
de mdf ou compensado 18mm (tamanho correspondente com a cobertura), com capacidade para suporte de até 
500 kg/m2, carpetado com sombrite 70%; 4) Fechamento nas laterais e no fundo do palco em sombrite (entre o 
piso do palco até a treliça de sustentação da cobertura); 5) Guarda corpo com altura mínima de 1,10 m nas 
laterais e fundo do palco; 6) Escadas de acesso lateral segura, com 02 corrimões de acordo com as normas do 
Corpo de Bombeiros Militar V_ de Minas Gerais; 7) 01 (uma) área de serviço lateral ao palco coberta medindo 
4,00m de largura por 4,00m de profundidade no mesmo nível do palco com guarda corpo para operação de 
equipamento de som e luz; 8) 4 extintores contra incêndio e 2 lâmpadas de emergência e os documentos para 

3.500,00 17.500,00 
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projeto de combate a incêndio; 9) Saia do palco, sendo do piso do palco até o chão em todo o contorno do 
palco; 10) Conjunto de torres Fly todo em alumínio, sendo montadas em 03 bases de sustentação, torres de PA 
Fly com abertura de 3,00m x 3,20mx3,00m, pé direito mínimo de 12,00m; 12) 04 paus de carga do fly com 
mínimo de 3,60m x 0,15cm e 08 talhas de elevação de pelo menos 01 ton, 6 talhas frias de correção de pelo 
menos 01 ton; de chapa; 13) Piso para os 02 fly com mínimo de 3,20m x 2,20m; 14) 01 House mix medindo 
4,00m x 4,00m de 02 andares com piso e escada, coberta na parte superior com lona e fechamento nas laterais e 
fundo e uma house monitor nas mesmas características;  

12 Diárias 05  LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO - GRANDE PORTE. 01 SISTEMA DE PA LINE 
ARRAY. (SIMILAR OU COMPATÍVEL) 
02 Torres de som P.A. montados nas laterais ao palco (L e R) No mínimo 16 caixas acústicas modelo Line" 
profissionais com gabinete em madeira prensada, tratada (compensado naval, MDF) ou materiais compostos 
(fibra glass, plásticos injetados de ata resistência), pintados com tintas resistentes as altas temperaturas, para 
(graves, médio graves e médio agudos), ativas, com estrutura para Fly, contendo cada: 
02 alto-falante de 15" de alta performance para freqüências graves, com potência de no mínimo 600w rms. 04 
alto-falante de 08"' de alta performance para freqüências de médios graves, com potência de no mínimo 300w 
rms cada. 02 (duas) cornetas de directividade constante com driver de diafragma de titânio e garganta de 
mínimo 02'' para reprodução de médios e agudos, com potencia de no mínimo 300w rms. 02 conectores para 
painel, multi-pinos, macho e fêmea de 08 pinos, de metal e ou termoplástico de alta resistência. 01 sistema de 
"sub-woofer" contendo no mínimo: 16 caixas acústicas profissionais com gabinete em madeira prensada, tratada 
(compensado naval, MDF} ou materiais compostos (fibra glass, plásticos Injetados de afta resistência), pintados 
com tintas resistentes as altas temperaturas, para sub-woofer, ativas, contendo cada: 02 alto-falantes woofer de 
18' "de alto performance, compotência de no mínimo 2500w rms total. 02 conectores para painel, fêmea de 04 
pólos, de meta! e outermoplástico de alta resistência. 02 raques em madeira prensada, tratada (compensado 
naval ou MDF), para acondicionar os amplificadores de potência, para funcionamento das caixas acústicas de 
P.A. (L e R) acima, contendo cada, no mínimo: 02 amplificador stereo para graves com potência de no mínimo 
7000w rms com carga de 4ohm, classe AB, variável H, com ventilação forçada e entradas balanceadas. 04 
amplificador stereo para médios graves com potência de no mínimo 3000w rms com carga de 2, classe AB, 
variável H, com ventilação forçada e entradas balanceadas. Exemplo: DAS, Studío R; Lab Gruppen; Hot Sound 
ou similares 01 Mixer de 56 (cinquenta e seis) canais de entrada com (míc/Iine, ganho, pad 20 db, 48 v, . ínsert,) 
por canal. 08 canais de entradas de linha estéreo, Volta de efeitos 04 bandas de equalização totalmente 
paramétricas com Qvariável em todos os canais de entrada. 01 filtro de graves (hipass variável), em todos os 
canais de entrada. Touch-screen na tela. 01 compressor dinâmico em todos os canais de entrada. 01noise gate 
em todos os canais de entrada. 24 mix auxiliares pré/pós fader, balanceados o com 04 equalizadores 
paramétricos com Q variável de 04 bandas LPF e HPF ajustável por canal Phanton Power por canal ..Delay 

6.000,00 30.000,00 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM 
CNPJ 18.348.086/0001-03 

Praça Benedito Valadares nº 178 – Centro – Mutum – MG - CEP 36.955-000 

www.mutum.mg.gov.br - E-mail: licitacao@mutum.mg.gov.br   
Tel: (0xx33) 3312-1503  -  Telefax (0xx33) 3312-1601 

“UM LUGAR PARA TODOS” 
ADM 2013 ~ 2016 

 

dinâmico por canal de entrada e em todas as vias saída' 08 grupos de MÜTE. 08 controles de VCA. 
08 saídas de matrix, balanceadas e cem 04 equalizadores paramétricos de 04 bandas 01 saída master L, C, R, 
balanceadas e com 04 equalizadores paramétricos de 04 bandas 01 saída master L e R, balanceada e com 04 
equalizadoresparamétricas de 04 bandas 01 saída aux, master L e R, balanceadas. 12 canais de equalizadores 
gráficos de 1/3 de oitavas, endereçáveis. 04 multí efeitos programáveis. 01 controle de solo in place 300 
memorias de cenas programáveis, Exemplo: Yamaha PM1D, PM5D, PM5DRH, M7CL, Midas Pro  6; Digi 
design Venue Profile ou D-Show; Digico DS8, Amek Recall ou outras similares. 02 canais de equalizadores 
gráficos de 1/3 de oitavas (31 bandas), faders de 45mm, com filtros de Q Constante e attack, com entradas e 
saídas balanceadas* Exemplo: BSS FCS966, Klark Teckincs DN370, TC Electronic TC1128/6032 ou similares. 
02 canais de processadores digitais ou de crossovers ativo 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 AES/EBU, display colorido de VGA, filtros de 24db/8° com cortes variáveis, ajustes individuais 
de níveis de entradas e saídas, ajustes de fase e de micro-delay em cada saída. Exemplo: DBX ou similares EX: 
4800; BSS FDS 366T; EAW MX800; Klark Teckník; Dolby Lake ou similares. 01 aparelho de reprodução de 
cd/dvd/mp3. Exemplo: Sony; JVC; Denon ou similares 01 aparelho de reprodução e gravação de MD. Exemplo: 
Sony; JVC; Denon ou similares 1.2 - SISTEMA DE MONITOR/EQUIPAMENTOS DE PALCO 
(COMPATIVEL OU SIMILAR) 
12 caixas acústicas modelo Two-way monitoras profissionais com gabinete em madeira prensada, tratada 
(compensado naval, MDF) ou materiais compostos (fiber glass, plásticos injetados de alta resistência), pintados 
resistente as altas temperaturas, com no mínimo de 02 vias, ativas ou passivas contendo CADA: 02 alto-falantes 
de 12^" de alta performance com potência de no mínimo 800w rms total.1 driver com diafragma de titânio de, 
no mínimo, 03", garganta de 02 e cometa de 90° x 40° de directividade constante, com potência de no mínimo 
75w rms. 2 (dois) conectores para painel, fêmea de 04 pólos, de metal e ou termoplástico de alta resistência. 
Exemplo: EAW; JBL; MEYER, Turbo Sound ou similares 02 racks em madeira prensada, tratada (compensado 
naval ou MDF), para acondicionar os amplificadores de potência, para funcionamento das 12 caixas acústicas 
monitoras acima, composto cada um, mínimo de 06 canais de amplificadores com potência de no mínimo 600W 
rms com carga de 4 ohm, classe AB, variável h, com ventilação forçada e entradas balanceadas; E os devidos 
processadores e amplificadores restantes, se as caixas monitoras forem ativas. Exemplo: Studio R; Lab 
Gruppen; Hot Sound; Cicloton ou similares. 01 sistema de side drum (bateria) contendo no mínimo: 02 caixas 
acústicas de sub-woofer profissionais com gabinete em madeira prensada, tratada (compensado naval, MDF) ou 
materiais compostos (fibra glass, plásticos injetados de alta resistência), pintados com tintas resistentes as altas 
temperaturas, contendo CADA: 02 alto-falantes, woofer de18" * de afta performance para subwoofer, com 
potência de no mínimo 1000w rms total; 02 conectores para painel, fêmea de 04 pólos, de metal e ou 
termoplástico de alta resistência. 02 caixas acústicas modelo three-way profissional com gabinete em madeira 
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prensada, tratada (compensado naval, MDF) ou materiais compostos (fibra glass, plásticos injetados de alta 
resistência), pintados com tintas resistentes as altas temperaturas, para graves, médios e agudos, ativa, contendo 
CADA: 01 alto-falante de 15" de alta performance para graves com potência de no mínimo 500w rms.  01 alto-
falante de 10" de alta performance para médios graves, com potência de no mínimo 300w rms, 01 cometa de 
60° x 40° de directividade constante com driver de diafragma de titanio e garganta de mínimo 02" para 
reprodução de médios agudos/com potência de no mínimo 75w rms. 02 conectores para painel, multi-pinos, 
macho e fêmea de 08 pólos, de metal e ou termoplástico de alta resistência, 1 rack em madeira prensada, tratada 
(compensado naval ou MDF), para acondicionar os amplificadores de potência, para funcionamento das caixas 
acústicas de side drum, contendo: 2 canais de amplificadores para woofer com potencia de no mínimo 1000w 
rms com carga de 2 ohm, classe H, com ventilação forçada e entradas balanceadas. 02 canais de amplificadores 
para graves e medios graves com potencia de no mínimo l000w rms com carga de 2, classe variável H, com 
ventilação forçada e entradas balanceadas. 02 canais de amplificadores para medios e agudos com potencia de 
no mínimo 500w rms comi carga de 2 ohm, classe AB, com ventilação forçada e entradas balanceadas. 
Exemplo: Studio R; Lap Gruppen; Hot Sound; Cicloton ou similares. 02 processadores digitais ou crossovers 
digitais ativos com 04 vias de entradas e 08 saídas, compatíveis com as caixas acústicas de side drum; contendo 
entradas e saídas de sinal balanceadas, filtros de 24db/8° com cortes variáveis, ajustes individuais de níveis de 
entradas e saídas, ajustes de fase e de microdelay em cada saída, 01 sistema de side fill (L e R), composto de: 04 
caixas acústicas modelo three-way profissionais, com gabinete em madeira prensada, tratada (compensado 
nava!, MDF) ou materiais compostos (fibra glass, plásticos injetados de alta resistência), pintados com tintas 
resistentes as altas temperaturas, para (graves, médios graves e agudos), ativas, contendo CADA: 01 alto-falante 
de 15"* de alta performance, para graves, com potência de no mínimo 500w rms. 01 alto-falante de 10"' de alta 
performance para médios graves, com potência de no mínimo 300w rms. 1 driver com diafragma de titânio de, 
no mínimo, 03", garganta de 02" e cometa de 55° x 40° de directividade constante, para médios e agudos, com 
potencia de no mínimo 75w rms. 2 conectores para painel, multi-pinos, macho e fêmea de 08 pólos, de meta! e 
ou termoplástico de alia resistência. 04 caixas acústicas de sub-woofer profissionais, com gabinete em madeira 
prensada, tratada (compensado naval, MDF) ou materiais compostos (fibra glass, plásticos injetados de alta 
resistência), pintados com tintas resistentes as altas temperaturas, ativas, contendo CADA: 02 alto-falantes 
woofer 18"' de alta performance, com potência de no mínimo 2000w rms total, 02 conectores para painel, fêmea 
de 04 pólos, de metal e ou termoplástico de alta resistência. rack em madeira prensada, tratada (compensado 
naval ouMDF), para acondicionar os amplificadores de potência, para funcionamento das caixas acústicas de 
side fill, contendo;02 canais de amplificadores stereo para sub-woofer compotência de no minimo 8000w rms 
com carga de 2 classe H,com ventilação forçada e entradas balanceadas. 02 canais de amplificadores stereo para 
graves com potência de no mínimo 4000w rms com carga de 2., classe AB, variável H, com ventilação forçada 
e entradas balanceadas. 02 canais de amplificadores stereo para médios graves com potência de no minimo 
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3000w rms com carga de 2, ciasse AB, variável H, com ventilação forçada e entradas balanceadas. 02 canais de 
amplificadores stereo para médios e agudos com potência de no mínimo 1000w rms com carga de 2,classe AB, 
com ventilação forçada e entradas balanceadas.Exemplo: Studio R; Lap Gruppen; Hot Sound; Cicloton ou 
similares. 02 canais de processadores ou de crossovers ativos com 04vias de entradas e 08 saídas, compatíveis 
com as caixasacústicas de side fill; contendo entradas e saídas de sinal balanceadas, filtros de 24db/8° com 
cortes variáveis, ajustes individuais de níveis de entradas e saídas, ajustes de fase em cada saída, Exemplo: 
DBX 4800; BSS FDS 366T; EAW MX800Í; Klark Tecknik; Dolby Lake ou similares. 01 console de mixagem 
digital com no mínimo, as seguintes características: 56 (cinquenta e seis) canais de entrada com (mic/line, 
ganho, pad 20 db, 48v, insert,) por cana!, 08 canais de entradas de linha estéreo, Volta de efeitos  04 bandas de 
equalização totalmente paramétricas com Q variável em todos os canais de entrada. 01 filtro de graves 
(hipassvariável), em todos os canais de entrada, 02 amplificadores específico para guitarra, contendo, no 
mínimo: 100 watts rms de potência valvulada, prés de entradas independentes com plugs PQ/TR, e controle de 
nível de linha, 02 controles de equalização independentes de 03 vias (graves, médios e agudos), Efeito de 
reverber.01 caixa acústica com 02 falantes de 12". Exemplo: Fender; Marshall; Mesa Boogie ou similares 01 
amplificador específico para contra baixo, contendo, no mínimo, CADA: 800 watts rms de potência 
transistorizada ou valvulada, 01 crossover de 02 vias com corte variável. 01 pré de entrada com plugs P1Q/TR, 
e controle de nível de linha, 01 controle de equalização de 04 vias (graves, médios baixos, médios altos e 
agudos), 01 caixa acústica contando 04 alto falantes de 10'com cones de alumino. 01 caixa acústica contendo 01 
alto falantes de 15' \ com cone de alumino. Exemplo: Ampeg; Hartie System; Gallien Krueger; Mesa Boogie; 
SRW ou similares. 01 bateria acústica básica, sem pratos, em perfeito estado de uso, composta de; 01 bumbo 
22,01 ton de 12,01 ton de 13,01 surdo de 16, todos com peles novas hidráulicas 01 caixa 14, pele porosa, de 
resposta e esteira. 01 estante de caixa 01 estante de chimbal com arruela, feltro e cachimbo 03 estantes de pratos 
girafa com feltros e borboletas 01 pedal de bumbo, 01 banquinho com almofada. Exemplo: Pear!; Tama; 
Yamaha; Sonor ou similares. 01 sistema específico para teclado, contendo, no mínimo: 01 mixer com no 
mínimo; 16 canais de entrada de linha, estéreos, com conectores PIO. 03 bandas de equalização (graves, médios 
e agudos) por caia! de entrada. 02 saídas master L e R, balanceadas 02 saídas L e R de control room, 
balanceadas 1 controle de pré escuta com saída para fones de ouvido 2 caixas acústicas amplificadas, no 
mínimo contendo cada: 01 woofer de 12" ou 15^ * para graves com amplificador de 300vv a 8ohms 01 cometa 
CD de 90°h x 40°v com driver de 1' para medias altas com amplificador de 100w a 8 ohms. ACESSÓRIOS: 01 
multicabo chaveado específico para transmissão de sinal de áudio balanceado com: 56 canais. Entradas XLR, 
fêmea de painel Saídas XLR macho de linha para P.A. e monitor Spliter ativo para 02 pontos (P.A.. e monitor) 
60 metros de comprimento para P.A. 15 metros de comprimento para monitor Exemplo: Reference; Whirlwind; 
Ware Conex ou similares. 02 sub snake cabo específico para transmissão de sinal de áudio balanceado contendo 
cada; bandeja com 12 canais de entradas XLR, fêmea de painel 20 pedestais grandes, articulados, para 
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microfones 10 garras LP com suportes para microfones Exemplo: LP; Shure; Sennheiser; AKG ou similares. 01 
sistema de A.C. Main Power com transformador 220 (duzentos e vinte) volts para 110 (cento e dez) volts, com 
isolador, estabilizador de tensão de no mínimo 05 (cinco) KVA, com quadro de distribuição, com conectore s de 
A.C., compatíveis com os conectores dos cabos necessário para a energizar os equipamentos acima. 01 cabo de 
ac. trifásico com 50m e capacidade de suportar a carga de energia dos equipamentos acima. 01 sistema de 
intercomunicação do Palco x P.A. eficiente, Exemplo: Clearcom; 01 Kit de acessórios necessários para a devida 
montagem do sistema e perfeito funcionamento dox equipamentos acima especificado. 20 Direct Box entre 
Ativos e Passivos, com: Impedância de entrada: Entrada e LINK OUT com conector Jack 1/4" desbalanceado, 
entrada XLR desbalanceado Saída XLR balanceado 2 Chaves atenuadoras: 20dB (podendo atenuar o total de 40 
dB) Resposta de frequência: 10 Hz a 93kHz (-3dB) Relação Sinal/Ruído: -110 dBu Alimentação: Phantom 
power de 18 V a 48 V DC, bateria 9 V Suspensão de borracha para isolamento mecânico e elétrico. Chave 
Ground Exemplo: Whirlwind; Kíark Teckinik; Berhinger; Dod ou similares. 

13 Diárias 100 LOCACAO DE BANHEIROS QUÍMICOS (cabine sanitária química) Stander, individuais e portáteis, 
MODELO FEMININO, confeccionados em polietileno de alta densidade, resistente e totalmente lavável, com 
teto translúcido piso antiderrapante, janelas de ventilação e com indicação de "livre / ocupado", cabine para 
bolsa / casado, incluindo vaso sanitário (tanques simples de dejetos), mictório (somente para o modelo 
masculino), porta papel higiênico, iluminação interna com aproximadamente 2m de altura interior por 1,20m de 
largura interior por 1,20m de profundidade e 0,50m de altura do assento, com abertura da porta em 
aproximadamente 180º. 

100,00 10.000,00 

14 Diárias 100 LOCACAO DE BANHEIROS QUÍMICOS (cabine sanitária química) Stander, individuais e portáteis, 
MODELO MASCULINO, confeccionados em polietileno de alta densidade, resistente e totalmente lavável, 
com teto translúcido piso antiderrapante, janelas de ventilação e com indicação de "livre / ocupado", cabine para 
bolsa / casado, incluindo vaso sanitário (tanques simples de dejetos), mictório (somente para o modelo 
masculino), porta papel higiênico,iluminação interna com aproximadamente 2m de altura interior por 1,20m de 
largura interior por 1,20m de profundidade e 0,50m de altura do assento, com abertura da porta em 
aproximadamente 180º 

100,00 10.000,00 

15 Diárias 10 LOCACAO DE BANHEIROS QUÍMICOS (cabine sanitária química) Stander, individuais e portáteis, 
MODELO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, confeccionados em polietileno de alta densidade, 
resistente etotalmente lavável, com teto translúcido piso antiderrapante,janelas de ventilação e com indicação de 
"livre/ ocupado", incluindo vaso sanitário (tanques simples de dejetos), mictório(somente para o modelo 
masculino), porta papel higiênico,iluminação interna com aproximadamente 2,30m de altura interior por 1,57m 
de largura interior por 1,57m de profundidade e 0,50m de altura do assento, com abertura da porta em 
aproximadamente 180º. 

200,00 2.000,00 

16 Diárias 10  LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA A DIESEL - 260 kva's ou superior, silenciado, trifásico 1.500,00 15.000,00 
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com aterramento, módulo gabinado com quadro de distribuição, para fornecimento de energia elétrica 
estabilizada para uso mínimo de 12 horas diárias, com diesel, transporte e técnico por conta da empresa de 
locação. 

17 Diárias 10  LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA A DIESEL - 180 kva's ou superior, silenciado, trifásico 
com aterramento, módulo gabinado com quadro de distribuição, para fornecimento de energia elétrica 
estabilizada para uso mínimo de 12 horas diárias, com diesel, transporte e técnico por conta da empresa de 
locação. 

1.000,00 10.000,00 

18 Diárias 05 LOCACAO DE 120M DE ESTRUTURA METÁLICA Treliçada em q30 alumínio, para confecção de um 
portal de entrada da festa e 10 molduras de 3x2m para colocação de banners alusivos ao evento a serem 
instalados em local previamente definido pela organização 

2.000,00 10.000,00 

19 Diárias 25  BALÕES INFLÁVEIS de 5 metros de altura a serem personalizados com layOut do Município para serem 
expostos na entrada do Parque de Exposição;  

300,00 7.500,00 

20 Diárias 10 LOCACAO DE 02 PAINÉIS DE PROJEÇÃO Com no mínimo 4x3m, instalados em estrutura em treliça q30 no 
mínimo, acompanhados de 02 projetores de 5.000 ansi lumens no mínimo. Incluindo filmagem e edição de 
todos os dias de evento, 5 câmeras profissionais, groa 10metros de comprimento, sala de multimídia com mesa 
de corte e edição. 

1.000,00 10.000,00 

21 Diárias 05 LOCACAO DE 01 PAINÉL DE PROJEÇÃO DIGITAL Com no mínimo 4x3m, instalados em estrutura em 
treliça q30 no mínimo, digital, alta resolução, mínimo P10.  

2.000,00 10.000,00 

22 Diárias 400 BAIAS PARA ANIMAIS - Com no mínimo 4x3m, instaladas e montadas, cobertura em lona anti-chama 
incluindo despesas com transporte, montagem e desmontagem. 

50,00 20.000,00 

23 Diárias 480 HOSPEDAGEM - Apartamento single ou duplo, em hotel mínimo 04 ( quatro ) estrelas, com café da manhã. As 
unidades devem corresponder ao rider técnico de artistas, equipe técnica, equipes de trabalho e produção. 

60,00 28.800,00 

24 Un 860 ALIMENTAÇÃO - Em restaurante devidamente habilitado e qualificado, self-serivce, alimentação tipo serve a 
vontade, com direito a suco ou refrigerante lata, que atendam o rider dos artistas, equipe técnica, equipes de 
trabalho e produção. 

20,00 17.200,00 

25 Un 20 OUTDOOR – Placas de Outdoor em toda região, por um período mensal, incluindo papel, impressão digital, 
colagem, arte digital, com divulgação do lay-out do evento, em pontos estratégicos da região, a serem definidos 
pela Prefeitura Municipal. 

700,00 14.000,00 

26 Un 2.000 CARTAZ FORMATO 2 – : Formato 2 -  46 cm × 64 cm, vertical ou horizontal (tamanho natural), em suportes 
rígidos, tais como papel coche 120g. A impressão deverá ser em policromia em 4 cores.  

1,50 3.000,00 

27 Un 3.500 CONVITES PERSONALIZADOS – : Formato personalizado -  21 cm × 35 cm, vertical, com dobra e duas 
facas de corte, impresso papel cartão 180g, alta resolução. A impressão deverá ser em policromia em 4 cores. 

1,00 3.500,00 

28 Un 1.000 ADESIVOS PARA MOTOCICLETA: tamanho -  9 cm × 14 cm, impresso papel adesivo, alta resolução.  0,85 850,00 
29 Un 2.000 ADESIVOS PARA CARRO: tamanho -  12 cm × 21 cm, impresso papel adesivo, alta resolução. 2,55 5.100,00 
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30 Un 500 MIDIA EM RÁDIO: mídia em 04 rádios regionais de grande repercussão a ser definida pela Prefeitura de 
Mutum. 

7,00 3.500,00 

31 MT2 80 BANNER - Confecção e instalação de banner, em lona vinílica, com tubos de madeira ou PVC, ponteiras de 
borracha e fio de nylon - impressão 4 cores  

50,00 4.000,00 

32 Diárias 50 CATRACAS – controle de público, com contador, conforme exigência do corpo de bombeiros. 100,00 5.000,00 
   TOTAL  314.050,00 

 
Leia –se: 

LOTE 01 

ITEM UND QTE DESCRIÇÃO V. UNIT. V. TOTAL 

01 Diárias 250 LOCACAO DE BARRACAS MEDINDO 03M X 03M - Tubular - Estrutura em metalon aço galvanizado, 
teto Chapéu de bruxa, balcão em três laterais, Madeira compensado naval, cobertura de teto e 
fechamentos laterais inferiores em lona anti-chama. 

50,00 12.500,00 

02 Diárias 100 LOCACAO DE TENDAS MEDINDO 4MX4M METROS - em perfil aço galvanizado, teto Chapéu de 
bruxa, lona anti-chama. 

60,00 6.000,00 

03 Diárias 160 LOCACAO DE TENDAS MEDINDO 5X5 METROS – em perfil aço galvanizado, teto Chapéu de bruxa, 
lona anti-chama.  

70,00 11.200,00 

04 Diárias 10 LOCACAO DE TENDAS MEDINDO 6MX6M METROS – em perfil aço galvanizado, incluindo 
fechamentos, teto piramidal, lona anti-chama.  

80,00 800,00 

05 Diárias 40 LOCACAO DE TENDAS MEDINDO 8X8 METROS - em perfil aço galvanizado, incluindo fechamentos, 
teto piramidal, lona anti-chama. 

150,00 6.000,00 

06 Diárias 50 LOCACAO DE TENDAS MEDINDO 10X10 METROS - em perfil aço galvanizado, incluindo fechamentos, 
teto piramidal, lona anti-chama.  

220,00 11.000,00 

   TOTAL  47.500,00 

 

LOTE 02 

ITEM UND QTE DESCRIÇÃO V. UNIT. V. TOTAL 

07 Diárias 400 LOCACAO DE GRADE DE DISCIPLINA Altura = 1,2mx2m de comprimento em alumínio, instaladas. 12,00 4.800,00 

08 Diárias 400 LOCACAO DE PLACA METÁLICA - Para fechamento tam. 2,50 x 2,20m, com trava, finco e afixação no 17,00 6.800,00 
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local. 

09 Diárias 05 Montagem de 800 m2 de piso tipo Tablado elevado na altura de 0,10cm com placas de maderit 
naval de 2,00 x 1,10m forrados em carpete do tipo forração na cor grafite com 3mm de espessura 
para as tendas. 

1.100,00 5.500,00 

10 Diárias 05 LOCACAO DE 120M DE ESTRUTURA METÁLICA Treliçada em q30 alumínio, para confecção de um 
portal de entrada da festa e 10 molduras de 3x2m para colocação de banners alusivos ao evento a 
serem instalados em local previamente definido pela organização 

2.000,00 10.000,00 

11 Diárias 400 BAIAS PARA ANIMAIS - Com no mínimo 4x3m, instaladas e montadas, cobertura em lona anti-chama 
incluindo despesas com transporte, montagem e desmontagem. 

50,00 20.000,00 

12 Diárias 50 CATRACAS – controle de público, com contador, conforme exigência do corpo de bombeiros. 100,00 5.000,00 

  TOTAL  52.100,00 

 

LOTE 03  

ITEM UND QTE DESCRIÇÃO V. UNIT. V. TOTAL 

13 Diárias 05  LOCACAO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS DE MEGA PORTE.  RELAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PARA EVENTO DE GRANDE PORTE. (SIMILAR/COMPATIVEL). 
DESCRIÇÃO: REFLETORES: 60 refletores parabólicos com as seguintes características cada: Lâmpadas 
Par64 Foco i/2/5; 110 ou 220 volts 1000 watts de potência cada Porta filtros ; 24 Refletores Par Led 
RGBW, de 3w, com dimmer, strobo, com no mínimo 72 led´s; 10 Super strobo 3000w, com lâmpada 
de 3000w, dmx,; 24 refletores parabólicos com as seguintes características cada: Lâmpadas 
halogéneas (ACL) Adaptadas para 10 ou 220 volts.; 16 Movings Heard com lâmpadas no mínimo 
400w, com filtros de cores, gobos, controladores de pan e tilt, no mínimo 16 canais de dmx, zoom, 
íris, prisma ; Exemplo: DTS 575 XR, GIOTTO 400, MARTIN 500 ou similares. 12 Movings Bean com 
lâmpada no mínimo 300w, com filtros de cores cmy, zoom, controladores de pan e tilt, Exemplo; 
IDEA 300, DTS 300, NEO 300, ROBE 300 ou similares. 
12 refletores elipsoidais com as seguintes características cada: Variação de foco de 25 à 50G de 
l000w de potência cada porta filtro, jogo de facas de recorte giratórias, Porta globos íris Lâmpada 
halogêneos 110 ou 220 volts com potência mínima de 575w 10 refletores mini brutt com as 

2.500,00 12.500,00 
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seguintes características; Mínimo de 04 Lâmpadas halogéneas de 650 watts em cada refletor 110 ou 
220 volts 
02 bandoor em cada. 08 refletores super strobos com as seguintes características cada: Lâmpada 
3000w Controle por protocolo dmx; 02 canhões seguidores com as seguintes características cada: 
Lâmpada HMI de 1200, 110 ou 220 volts 06 filtros de cores dicróicos Controle de íris, zoom, 
dimmers e Black-out Tripé de sustentação, 60 filtros de cores específicos para os refletores acima 
com cores a serem definidas. 
CONTROLE: 48 canais de dimmers (variadores de intensidade de energia) com as seguintes 
características cada: 110 volts ou 220 vote Mínimo de 4000 watts de potência por canal Filtros 
toroidal de ac. ; Sinal de comando digital DMX; Endereçamento para sinal DMX; Chaves di juntaras 
de proteção de entrada e saída de ac.Exemplo: HPL; STAR, MPL ou similar. 01 spliter de sinal dmx 
com 04 entrada e 16 saídas opto isoladas conectores xlr. 01 superfície de controle digital com as 
seguintes; características; Controle digital DMX Mínimo de 2000 canais dmx Mínimo de 120 efeitos 
de Imagem Mínimo de 15 sub-master para controle de memores e cenas Controle simultâneo de 
moving lights e refletores convencionais; Exemplo: AVOLITE PEAERLl 2010, GRAN MA 1, GRAN MA2, 
JANS 2000 ou similar. ACESSÓRIOS; 02 máquinas geradora de fumaça potência mínimo de 3000w 
com controle DMX ou analógico abastecida com líquido específico e acompanhadas de 02 
ventiladores potentes silenciosos. 02 multi cabos específicos para transmissão de sinal dmx.com 
conectores conforme conexão entre dimers e superfície de controle mínimo de 60 metros de 
comprimento 
01 sistema de ac. necessário para a energizar os equipamentos acima. 
01 Kit de acessórios necessários para a devida montagem e instalação do sistema e perfeito 
funcionamento dos equipamentos acima especificado.  

14 Diárias 05  LOCACAO DE PALCO PARA EVENTO DE GRANDE PORTE MEDINDO 16MX14M EM ESTRUTURA 
ALUMÍNIO Q 50 e Q30- CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO. PALCO E PRATICÁVEIS PARA EVENTOS DE 
GRANDE PORTE 01) PALCO: palco coberto tamanho mínimo: 16,00m x 14,00m x 8,80m (largura x 
profundidade x altura), estrutura em alumínio Q 50. Na altura de 8,80m, considerar 7,00m entre o 
piso do palco ao teto e 1,80m de altura do chão ao piso do palco; 2) Teto com cobertura com 
medidas de no mínimo 16,00m x 14,00m com sustentação de 1,00 ton, distribuídos em treliças; 3) 

3.500,00 17.500,00 
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Piso em chapa de madeira de mdf ou compensado 18mm (tamanho correspondente com a 
cobertura), com capacidade para suporte de até 500 kg/m2, carpetado com sombrite 70%; 4) 
Fechamento nas laterais e no fundo do palco em sombrite (entre o piso do palco até a treliça de 
sustentação da cobertura); 5) Guarda corpo com altura mínima de 1,10 m nas laterais e fundo do 
palco; 6) Escadas de acesso lateral segura, com 02 corrimões de acordo com as normas do Corpo de 
Bombeiros Militar V_ de Minas Gerais; 7) 01 (uma) área de serviço lateral ao palco coberta medindo 
4,00m de largura por 4,00m de profundidade no mesmo nível do palco com guarda corpo para 
operação de equipamento de som e luz; 8) 4 extintores contra incêndio e 2 lâmpadas de emergência 
e os documentos para projeto de combate a incêndio; 9) Saia do palco, sendo do piso do palco até o 
chão em todo o contorno do palco; 10) Conjunto de torres Fly todo em alumínio, sendo montadas 
em 03 bases de sustentação, torres de PA Fly com abertura de 3,00m x 3,20mx3,00m, pé direito 
mínimo de 12,00m; 12) 04 paus de carga do fly com mínimo de 3,60m x 0,15cm e 08 talhas de 
elevação de pelo menos 01 ton, 6 talhas frias de correção de pelo menos 01 ton; de chapa; 13) Piso 
para os 02 fly com mínimo de 3,20m x 2,20m; 14) 01 House mix medindo 4,00m x 4,00m de 02 
andares com piso e escada, coberta na parte superior com lona e fechamento nas laterais e fundo e 
uma house monitor nas mesmas características;  

15 Diárias 05  LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO - GRANDE PORTE. 01 SISTEMA DE PA LINE ARRAY. 
(SIMILAR OU COMPATÍVEL) 
02 Torres de som P.A. montados nas laterais ao palco (L e R) No mínimo 16 caixas acústicas modelo 
Line" profissionais com gabinete em madeira prensada, tratada (compensado naval, MDF) ou 
materiais compostos (fibra glass, plásticos injetados de ata resistência), pintados com tintas 
resistentes as altas temperaturas, para (graves, médio graves e médio agudos), ativas, com 
estrutura para Fly, contendo cada: 
02 alto-falante de 15" de alta performance para freqüências graves, com potência de no mínimo 
600w rms. 04 alto-falante de 08"' de alta performance para freqüências de médios graves, com 
potência de no mínimo 300w rms cada. 02 (duas) cornetas de directividade constante com driver de 
diafragma de titânio e garganta de mínimo 02'' para reprodução de médios e agudos, com potencia 
de no mínimo 300w rms. 02 conectores para painel, multi-pinos, macho e fêmea de 08 pinos, de 
metal e ou termoplástico de alta resistência. 01 sistema de "sub-woofer" contendo no mínimo: 16 

6.000,00 30.000,00 
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caixas acústicas profissionais com gabinete em madeira prensada, tratada (compensado naval, MDF} 
ou materiais compostos (fibra glass, plásticos Injetados de afta resistência), pintados com tintas 
resistentes as altas temperaturas, para sub-woofer, ativas, contendo cada: 02 alto-falantes woofer 
de 18' "de alto performance, compotência de no mínimo 2500w rms total. 02 conectores para 
painel, fêmea de 04 pólos, de meta! e outermoplástico de alta resistência. 02 raques em madeira 
prensada, tratada (compensado naval ou MDF), para acondicionar os amplificadores de potência, 
para funcionamento das caixas acústicas de P.A. (L e R) acima, contendo cada, no mínimo: 02 
amplificador stereo para graves com potência de no mínimo 7000w rms com carga de 4ohm, classe 
AB, variável H, com ventilação forçada e entradas balanceadas. 04 amplificador stereo para médios 
graves com potência de no mínimo 3000w rms com carga de 2, classe AB, variável H, com ventilação 
forçada e entradas balanceadas. Exemplo: DAS, Studío R; Lab Gruppen; Hot Sound ou similares 01 
Mixer de 56 (cinquenta e seis) canais de entrada com (míc/Iine, ganho, pad 20 db, 48 v, . ínsert,) por 
canal. 08 canais de entradas de linha estéreo, Volta de efeitos 04 bandas de equalização totalmente 
paramétricas com Qvariável em todos os canais de entrada. 01 filtro de graves (hipass variável), em 
todos os canais de entrada. Touch-screen na tela. 01 compressor dinâmico em todos os canais de 
entrada. 01noise gate em todos os canais de entrada. 24 mix auxiliares pré/pós fader, balanceados o 
com 04 equalizadores paramétricos com Q variável de 04 bandas LPF e HPF ajustável por canal 
Phanton Power por canal ..Delay dinâmico por canal de entrada e em todas as vias saída' 08 grupos 
de MÜTE. 08 controles de VCA. 
08 saídas de matrix, balanceadas e cem 04 equalizadores paramétricos de 04 bandas 01 saída 
master L, C, R, balanceadas e com 04 equalizadores paramétricos de 04 bandas 01 saída master L e 
R, balanceada e com 04 equalizadoresparamétricas de 04 bandas 01 saída aux, master L e R, 
balanceadas. 12 canais de equalizadores gráficos de 1/3 de oitavas, endereçáveis. 04 multí efeitos 
programáveis. 01 controle de solo in place 300 memorias de cenas programáveis, Exemplo: Yamaha 
PM1D, PM5D, PM5DRH, M7CL, Midas Pro  6; Digi design Venue Profile ou D-Show; Digico DS8, Amek 
Recall ou outras similares. 02 canais de equalizadores gráficos de 1/3 de oitavas (31 bandas), faders 
de 45mm, com filtros de Q Constante e attack, com entradas e saídas balanceadas* Exemplo: BSS 
FCS966, Klark Teckincs DN370, TC Electronic TC1128/6032 ou similares. 02 canais de processadores 
digitais ou de crossovers ativo com 04 vias de entradas e 08 saídas, compatíveis com as caixas 
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acústicas de sub-woofer, graves, médios graves e  agudos, contendo: entradas e saídas de sinal 
balanceadas e AES/EBU, display colorido de VGA, filtros de 24db/8° com cortes variáveis, ajustes 
individuais de níveis de entradas e saídas, ajustes de fase e de micro-delay em cada saída. Exemplo: 
DBX ou similares EX: 4800; BSS FDS 366T; EAW MX800; Klark Teckník; Dolby Lake ou similares. 01 
aparelho de reprodução de cd/dvd/mp3. Exemplo: Sony; JVC; Denon ou similares 01 aparelho de 
reprodução e gravação de MD. Exemplo: Sony; JVC; Denon ou similares 1.2 - SISTEMA DE 
MONITOR/EQUIPAMENTOS DE PALCO (COMPATIVEL OU SIMILAR) 
12 caixas acústicas modelo Two-way monitoras profissionais com gabinete em madeira prensada, 
tratada (compensado naval, MDF) ou materiais compostos (fiber glass, plásticos injetados de alta 
resistência), pintados resistente as altas temperaturas, com no mínimo de 02 vias, ativas ou passivas 
contendo CADA: 02 alto-falantes de 12^" de alta performance com potência de no mínimo 800w 
rms total.1 driver com diafragma de titânio de, no mínimo, 03", garganta de 02 e cometa de 90° x 
40° de directividade constante, com potência de no mínimo 75w rms. 2 (dois) conectores para 
painel, fêmea de 04 pólos, de metal e ou termoplástico de alta resistência. Exemplo: EAW; JBL; 
MEYER, Turbo Sound ou similares 02 racks em madeira prensada, tratada (compensado naval ou 
MDF), para acondicionar os amplificadores de potência, para funcionamento das 12 caixas acústicas 
monitoras acima, composto cada um, mínimo de 06 canais de amplificadores com potência de no 
mínimo 600W rms com carga de 4 ohm, classe AB, variável h, com ventilação forçada e entradas 
balanceadas; E os devidos processadores e amplificadores restantes, se as caixas monitoras forem 
ativas. Exemplo: Studio R; Lab Gruppen; Hot Sound; Cicloton ou similares. 01 sistema de side drum 
(bateria) contendo no mínimo: 02 caixas acústicas de sub-woofer profissionais com gabinete em 
madeira prensada, tratada (compensado naval, MDF) ou materiais compostos (fibra glass, plásticos 
injetados de alta resistência), pintados com tintas resistentes as altas temperaturas, contendo 
CADA: 02 alto-falantes, woofer de18" * de afta performance para subwoofer, com potência de no 
mínimo 1000w rms total; 02 conectores para painel, fêmea de 04 pólos, de metal e ou termoplástico 
de alta resistência. 02 caixas acústicas modelo three-way profissional com gabinete em madeira 
prensada, tratada (compensado naval, MDF) ou materiais compostos (fibra glass, plásticos injetados 
de alta resistência), pintados com tintas resistentes as altas temperaturas, para graves, médios e 
agudos, ativa, contendo CADA: 01 alto-falante de 15" de alta performance para graves com potência 
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de no mínimo 500w rms.  01 alto-falante de 10" de alta performance para médios graves, com 
potência de no mínimo 300w rms, 01 cometa de 60° x 40° de directividade constante com driver de 
diafragma de titanio e garganta de mínimo 02" para reprodução de médios agudos/com potência de 
no mínimo 75w rms. 02 conectores para painel, multi-pinos, macho e fêmea de 08 pólos, de metal e 
ou termoplástico de alta resistência, 1 rack em madeira prensada, tratada (compensado naval ou 
MDF), para acondicionar os amplificadores de potência, para funcionamento das caixas acústicas de 
side drum, contendo: 2 canais de amplificadores para woofer com potencia de no mínimo 1000w 
rms com carga de 2 ohm, classe H, com ventilação forçada e entradas balanceadas. 02 canais de 
amplificadores para graves e medios graves com potencia de no mínimo l000w rms com carga de 2, 
classe variável H, com ventilação forçada e entradas balanceadas. 02 canais de amplificadores para 
medios e agudos com potencia de no mínimo 500w rms comi carga de 2 ohm, classe AB, com 
ventilação forçada e entradas balanceadas. Exemplo: Studio R; Lap Gruppen; Hot Sound; Cicloton ou 
similares. 02 processadores digitais ou crossovers digitais ativos com 04 vias de entradas e 08 saídas, 
compatíveis com as caixas acústicas de side drum; contendo entradas e saídas de sinal balanceadas, 
filtros de 24db/8° com cortes variáveis, ajustes individuais de níveis de entradas e saídas, ajustes de 
fase e de microdelay em cada saída, 01 sistema de side fill (L e R), composto de: 04 caixas acústicas 
modelo three-way profissionais, com gabinete em madeira prensada, tratada (compensado nava!, 
MDF) ou materiais compostos (fibra glass, plásticos injetados de alta resistência), pintados com 
tintas resistentes as altas temperaturas, para (graves, médios graves e agudos), ativas, contendo 
CADA: 01 alto-falante de 15"* de alta performance, para graves, com potência de no mínimo 500w 
rms. 01 alto-falante de 10"' de alta performance para médios graves, com potência de no mínimo 
300w rms. 1 driver com diafragma de titânio de, no mínimo, 03", garganta de 02" e cometa de 55° x 
40° de directividade constante, para médios e agudos, com potencia de no mínimo 75w rms. 2 
conectores para painel, multi-pinos, macho e fêmea de 08 pólos, de meta! e ou termoplástico de 
alia resistência. 04 caixas acústicas de sub-woofer profissionais, com gabinete em madeira prensada, 
tratada (compensado naval, MDF) ou materiais compostos (fibra glass, plásticos injetados de alta 
resistência), pintados com tintas resistentes as altas temperaturas, ativas, contendo CADA: 02 alto-
falantes woofer 18"' de alta performance, com potência de no mínimo 2000w rms total, 02 
conectores para painel, fêmea de 04 pólos, de metal e ou termoplástico de alta resistência. rack em 
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madeira prensada, tratada (compensado naval ouMDF), para acondicionar os amplificadores de 
potência, para funcionamento das caixas acústicas de side fill, contendo;02 canais de amplificadores 
stereo para sub-woofer compotência de no minimo 8000w rms com carga de 2 classe H,com 
ventilação forçada e entradas balanceadas. 02 canais de amplificadores stereo para graves com 
potência de no mínimo 4000w rms com carga de 2., classe AB, variável H, com ventilação forçada e 
entradas balanceadas. 02 canais de amplificadores stereo para médios graves com potência de no 
minimo 3000w rms com carga de 2, ciasse AB, variável H, com ventilação forçada e entradas 
balanceadas. 02 canais de amplificadores stereo para médios e agudos com potência de no mínimo 
1000w rms com carga de 2,classe AB, com ventilação forçada e entradas balanceadas.Exemplo: 
Studio R; Lap Gruppen; Hot Sound; Cicloton ou similares. 02 canais de processadores ou de 
crossovers ativos com 04vias de entradas e 08 saídas, compatíveis com as caixasacústicas de side fill; 
contendo entradas e saídas de sinal balanceadas, filtros de 24db/8° com cortes variáveis, ajustes 
individuais de níveis de entradas e saídas, ajustes de fase em cada saída, Exemplo: DBX 4800; BSS 
FDS 366T; EAW MX800Í; Klark Tecknik; Dolby Lake ou similares. 01 console de mixagem digital com 
no mínimo, as seguintes características: 56 (cinquenta e seis) canais de entrada com (mic/line, 
ganho, pad 20 db, 48v, insert,) por cana!, 08 canais de entradas de linha estéreo, Volta de efeitos  04 
bandas de equalização totalmente paramétricas com Q variável em todos os canais de entrada. 01 
filtro de graves (hipassvariável), em todos os canais de entrada, 02 amplificadores específico para 
guitarra, contendo, no mínimo: 100 watts rms de potência valvulada, prés de entradas 
independentes com plugs PQ/TR, e controle de nível de linha, 02 controles de equalização 
independentes de 03 vias (graves, médios e agudos), Efeito de reverber.01 caixa acústica com 02 
falantes de 12". Exemplo: Fender; Marshall; Mesa Boogie ou similares 01 amplificador específico 
para contra baixo, contendo, no mínimo, CADA: 800 watts rms de potência transistorizada ou 
valvulada, 01 crossover de 02 vias com corte variável. 01 pré de entrada com plugs P1Q/TR, e 
controle de nível de linha, 01 controle de equalização de 04 vias (graves, médios baixos, médios 
altos e agudos), 01 caixa acústica contando 04 alto falantes de 10'com cones de alumino. 01 caixa 
acústica contendo 01 alto falantes de 15' \ com cone de alumino. Exemplo: Ampeg; Hartie System; 
Gallien Krueger; Mesa Boogie; SRW ou similares. 01 bateria acústica básica, sem pratos, em perfeito 
estado de uso, composta de; 01 bumbo 22,01 ton de 12,01 ton de 13,01 surdo de 16, todos com 
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peles novas hidráulicas 01 caixa 14, pele porosa, de resposta e esteira. 01 estante de caixa 01 
estante de chimbal com arruela, feltro e cachimbo 03 estantes de pratos girafa com feltros e 
borboletas 01 pedal de bumbo, 01 banquinho com almofada. Exemplo: Pear!; Tama; Yamaha; Sonor 
ou similares. 01 sistema específico para teclado, contendo, no mínimo: 01 mixer com no mínimo; 16 
canais de entrada de linha, estéreos, com conectores PIO. 03 bandas de equalização (graves, médios 
e agudos) por caia! de entrada. 02 saídas master L e R, balanceadas 02 saídas L e R de control room, 
balanceadas 1 controle de pré escuta com saída para fones de ouvido 2 caixas acústicas 
amplificadas, no mínimo contendo cada: 01 woofer de 12" ou 15^ * para graves com amplificador 
de 300vv a 8ohms 01 cometa CD de 90°h x 40°v com driver de 1' para medias altas com amplificador 
de 100w a 8 ohms. ACESSÓRIOS: 01 multicabo chaveado específico para transmissão de sinal de 
áudio balanceado com: 56 canais. Entradas XLR, fêmea de painel Saídas XLR macho de linha para 
P.A. e monitor Spliter ativo para 02 pontos (P.A.. e monitor) 60 metros de comprimento para P.A. 15 
metros de comprimento para monitor Exemplo: Reference; Whirlwind; Ware Conex ou similares. 02 
sub snake cabo específico para transmissão de sinal de áudio balanceado contendo cada; bandeja 
com 12 canais de entradas XLR, fêmea de painel 20 pedestais grandes, articulados, para microfones 
10 garras LP com suportes para microfones Exemplo: LP; Shure; Sennheiser; AKG ou similares. 01 
sistema de A.C. Main Power com transformador 220 (duzentos e vinte) volts para 110 (cento e dez) 
volts, com isolador, estabilizador de tensão de no mínimo 05 (cinco) KVA, com quadro de 
distribuição, com conectore s de A.C., compatíveis com os conectores dos cabos necessário para a 
energizar os equipamentos acima. 01 cabo de ac. trifásico com 50m e capacidade de suportar a 
carga de energia dos equipamentos acima. 01 sistema de intercomunicação do Palco x P.A. 
eficiente, Exemplo: Clearcom; 01 Kit de acessórios necessários para a devida montagem do sistema 
e perfeito funcionamento dox equipamentos acima especificado. 20 Direct Box entre Ativos e 
Passivos, com: Impedância de entrada: Entrada e LINK OUT com conector Jack 1/4" desbalanceado, 
entrada XLR desbalanceado Saída XLR balanceado 2 Chaves atenuadoras: 20dB (podendo atenuar o 
total de 40 dB) Resposta de frequência: 10 Hz a 93kHz (-3dB) Relação Sinal/Ruído: -110 dBu 
Alimentação: Phantom power de 18 V a 48 V DC, bateria 9 V Suspensão de borracha para 
isolamento mecânico e elétrico. Chave Ground Exemplo: Whirlwind; Kíark Teckinik; Berhinger; Dod 
ou similares. 
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16 Diárias 10  LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA A DIESEL - 260 kva's ou superior, silenciado, trifásico 
com aterramento, módulo gabinado com quadro de distribuição, para fornecimento de energia 
elétrica estabilizada para uso mínimo de 12 horas diárias, com diesel, transporte e técnico por conta 
da empresa de locação. 

1.500,00 15.000,00 

17 Diárias 10  LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA A DIESEL - 180 kva's ou superior, silenciado, trifásico 
com aterramento, módulo gabinado com quadro de distribuição, para fornecimento de energia 
elétrica estabilizada para uso mínimo de 12 horas diárias, com diesel, transporte e técnico por conta 
da empresa de locação. 

1.000,00 10.000,00 

   TOTAL  85.000,00 

 

LOTE 04  

ITEM UND QTE DESCRIÇÃO V. UNIT. V. TOTAL 

18 Diárias 05 TRIO ELÉTRICO equipado com um gerador, mínimo 150kva, com 80.000 wats de potencia, camarim 

interno, palco estendido, mesa digital e que atenda o rider técnico das bandas contratadas para os 

cinco dias de evento. 

4.000,00 20.000,00 

  TOTAL  20.000,00 

 

LOTE 05  

ITEM UND QTE DESCRIÇÃO V. UNIT. V. TOTAL 

19 Diárias 100 LOCACAO DE BANHEIROS QUÍMICOS (cabine sanitária química) Stander, individuais e portáteis, 
MODELO FEMININO, confeccionados em polietileno de alta densidade, resistente e totalmente 
lavável, com teto translúcido piso antiderrapante, janelas de ventilação e com indicação de "livre / 
ocupado", cabine para bolsa / casado, incluindo vaso sanitário (tanques simples de dejetos), 
mictório (somente para o modelo masculino), porta papel higiênico, iluminação interna com 
aproximadamente 2m de altura interior por 1,20m de largura interior por 1,20m de profundidade e 
0,50m de altura do assento, com abertura da porta em aproximadamente 180º. 

100,00 10.000,00 

20 Diárias 100 LOCACAO DE BANHEIROS QUÍMICOS (cabine sanitária química) Stander, individuais e portáteis, 
MODELO MASCULINO, confeccionados em polietileno de alta densidade, resistente e totalmente 

100,00 10.000,00 
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lavável, com teto translúcido piso antiderrapante, janelas de ventilação e com indicação de "livre / 
ocupado", cabine para bolsa / casado, incluindo vaso sanitário (tanques simples de dejetos), 
mictório (somente para o modelo masculino), porta papel higiênico,iluminação interna com 
aproximadamente 2m de altura interior por 1,20m de largura interior por 1,20m de profundidade e 
0,50m de altura do assento, com abertura da porta em aproximadamente 180º 

21 Diárias 10 LOCACAO DE BANHEIROS QUÍMICOS (cabine sanitária química) Stander, individuais e portáteis, 
MODELO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, confeccionados em polietileno de alta 
densidade, resistente etotalmente lavável, com teto translúcido piso antiderrapante,janelas de 
ventilação e com indicação de "livre/ ocupado", incluindo vaso sanitário (tanques simples de 
dejetos), mictório(somente para o modelo masculino), porta papel higiênico,iluminação interna com 
aproximadamente 2,30m de altura interior por 1,57m de largura interior por 1,57m de profundidade 
e 0,50m de altura do assento, com abertura da porta em aproximadamente 180º. 

200,00 2.000,00 

   TOTAL  22.000,00 

 

LOTE 06  

ITEM UND QTE DESCRIÇÃO V. UNIT. V. TOTAL 

22 Diárias 10 LOCACAO DE 02 PAINÉIS DE PROJEÇÃO Com no mínimo 4x3m, instalados em estrutura em treliça 
q30 no mínimo, acompanhados de 02 projetores de 5.000 ansi lumens no mínimo. Incluindo 
filmagem e edição de todos os dias de evento, 5 câmeras profissionais, groa 10metros de 
comprimento, sala de multimídia com mesa de corte e edição. 

1.000,00 10.000,00 

23 Diárias 05 LOCACAO DE 01 PAINÉL DE PROJEÇÃO DIGITAL Com no mínimo 4x3m, instalados em estrutura em 
treliça q30 no mínimo, digital, alta resolução, mínimo P10.  

2.000,00 10.000,00 

24 Diárias 480 HOSPEDAGEM - Apartamento single ou duplo, em hotel mínimo 04 ( quatro ) estrelas, com café da 
manhã. As unidades devem corresponder ao rider técnico de artistas, equipe técnica, equipes de 
trabalho e produção. 

60,00 28.800,00 

25 Un 20 OUTDOOR – Placas de Outdoor em toda região, por um período mensal, incluindo papel, impressão 
digital, colagem, arte digital, com divulgação do lay-out do evento, em pontos estratégicos da 
região, a serem definidos pela Prefeitura Municipal. 

700,00 14.000,00 
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26 Un 2.000 CARTAZ FORMATO 2 – : Formato 2 -  46 cm × 64 cm, vertical ou horizontal (tamanho natural), em 
suportes rígidos, tais como papel coche 120g. A impressão deverá ser em policromia em 4 cores.  

1,50 3.000,00 

27 Un 3.500 CONVITES PERSONALIZADOS – : Formato personalizado -  21 cm × 35 cm, vertical, com dobra e duas 
facas de corte, impresso papel cartão 180g, alta resolução. A impressão deverá ser em policromia 
em 4 cores. 

1,00 3.500,00 

28 Un 1.000 ADESIVOS PARA MOTOCICLETA: tamanho -  9 cm × 14 cm, impresso papel adesivo, alta resolução.  0,85 850,00 

29 Un 2.000 ADESIVOS PARA CARRO: tamanho -  12 cm × 21 cm, impresso papel adesivo, alta resolução. 2,55 5.100,00 

30 Un 500 MIDIA EM RÁDIO: mídia em 04 rádios regionais de grande repercussão a ser definida pela Prefeitura 
de Mutum. 

7,00 3.500,00 

31 MT2 80 BANNER - Confecção e instalação de banner, em lona vinílica, com tubos de madeira ou PVC, 
ponteiras de borracha e fio de nylon - impressão 4 cores  

50,00 4.000,00 

 TOTAL  82.750,00 

 TOTAL GERAL  309.350,00 

 
Permanecem os demais itens constantes do Edital. 

 

 

Mutum(MG), 22 de junho de 2016. 

 

 

Rosângela Lamarca de O. Barcelos 
Pregoeira 


