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Munacipalde ltaituba

ra Municipal de ltaituba

Proponentê: R. DE ANDRADE PUBL|C|DADE - i.4E

Enderêço: RUA JUVENAL FERREIRA DE LllrA, 889C

BâirÍo: J. DASARARAS Cidade

CEP : 68181-010

CNPJ / MF: 07.416.2921000'l-97 lnsc. Estadual :

Itaituba UF: Pl.

O(A) Prefêitura Municipal de ltaituba, solicita que seja fornecido os pr.l irrÍi unilariL--r; , r ;rais do(s)
item(ns) abaixo especificado(s), para Íins de levantamento preliminar de p!-eÇos É) ,ijrificaçãc rr ,r,:,ilalidade
de licitação cabível.

Itaituba. 06 de Fevereiro de 20'19

Códiqo Oescrição

040919 SERVTÇOS DE SONORTZAÇÃO DE MEDTO PORTE.

040924 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUíMICO.

Especificação: Seviço de locaçao de banheiÍo quinico: 08 (oito)
banheitos portáleis qulmico, com assento na alluê; suporte paê papel
higiênico para rolo de 60 metros; com papel hgíênico rolo do 60 rielros:
piso antidenapanle: ponlo de ventilaçáo natüê|, porla objeto, hlctôio;
idenincaçáo nasculino/iehiniho Obs: A smprcsa cohtalada manten no
local do evenlo equipe cle operaçáo e manutençáo, paâ o peóeito
íuncionanento dos equipamentos, Íodas as despesas relativas ao
lranspoÍle, operaçáo, montagem, e segurança serào poÍ conla da
emprcsa contratada. Os equipai,ehtos dewm seÍ inslaladdmontado, e a
manutehção, linpeza e higienDaçào por cohta do preslador dos sêrviços-

Qtd unidade i1;eço Unit (ilsi P:?çoTotal (R$)

vc Ce
, r.1;,(s),

-i gm,oo lol{.oo*coi

,l-slq,oo s7-W*t

Suâ respostâ, de acordo com os preceitos legais, integrârá .rr'r ir r ?;ra : lf.
compras/serviços, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas f,arir ,1!.- .-*:'ri:., (

ou rejeitar todos desde que haja conveniência para o(a) Prefeitura Municipal c3 lta L j.

,K*

Especincaçáo : Se.viços de sonoizaçáo de tuádio potle: a enp|esa
contâtadê manterá no local alo evenlo êquipê de operaçáo e
nanutençáo, para o peie o funcionanento dos equipamenlos abaixo
rêlacionados- Iodas as dêspesas relativas & transpone, operaçao,
rÍtonlagem, e segurança seráo por ctnta da enDr'esa contalada, os
eqúpan,entd, deven ser nontaddln§alado pelo pBslãdor dos servlças e
con opeâdü e dj, dê som 08 caixas de gÊve com 16 ialanles de 18
Polegadas 08 caixas de line aÍay- 04 caíxas pa@ side 02 /Í,onrtores de
pabo A1 n]onilor para contÍabaixo con 02 caixas e 01 cabeçote 01
monüot para guilana 01 nonlor p/ teclados 02 RACKS de potências p/
P.A com 03 potáncias cada uh sendo todas do úllima geraçào (02 8.0
SD- 02 6-0 SD 02 2.8 SD) 01 RACK com 02 poÍâncias para side 02
processadores digitais de áudio pam P.A e SIDE 01 tuesa digital coh 24
canais disponÍveis sendo p/ PALCO e P.A 01 kit de miêrcfones para
bateria OS tnicmfones com fb 02 tnicmfonês sern ,o 05 pêde§ais 0,
nulticabo de 30 ,rls con spht 01 nolebook paía íeptduçao de CDs
DVDS e oulrôs mldias 30 cabos XLR 20 ca&)s p-10 06 direcl Box passNo
01 bateia (corpo) sem acessóàos

16,00c0 DIA

30,000c DtÀ
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015689 Serviço de locação de estrutura de palco (PEQUENo PORTE

040928 SERVIÇo DE LocAÇÃo DE cARRo DE PRoPAGANDA

EspeciÍicaçào: SeNiço de bcaçáo de caffo de prcpaganda môvel -
presÍaçáo de seryiços de sonorizaçáo em prcpaganda volante veiculada
em cano incluindo ,/lotoista, conúuslível e damais insutí1os. Cano de
Som - ano nínhno de 2010 pténcia nptor úÍniha dê 1-0 76 cv frex.
Equipado coh apaÍelhagsfi de som apropiado 01 mictofohe sem fro 01
micrcÍone com caho 01 tnesa de tn[hiho de 06 cânâis 01 caixa
anplifrcada con 04 vias sohoras, 01 pirâmide 8O0 wls, 01 toca CD con
enlrada USB

1-o-roet

a6oo.oc
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10.0000 ilúRA

25,0000 DtA

16,0000 DtA

'14,0000 0tA

Seviço de locação de Bshnura dê palco (PEQUENO PORTE AÇO): Os
êquipamenlos devoh set monladolnslalado e operacionalizado pelo
prcstadot dos seNiços e disponlvel pan uso a patlir das a7: o0 hons 01
PALCO en AÇO 6x6mts com cobenuÍa em lona anti - chàmâs piso Iodo
an aço e nadeiÍa suponando 340k9 a «nkg por m2 02loÍes p/ FLy P.A
04 OU 06 mls com basês 3x4 01 êscada com degraus antiderrapantês 01
camaim 4x4 com piso caryetado 01 ar-condicionado 01 geladeira ou
tigobar "opcbnal" 01 exüntoÍ Íomadas em 110 e 220 voll6 02 coítinas
late'ais p/o gnd do palco

040929 SERVIÇo DE LocAÇÃo DE ESTRUTURA DE PALco (MEDI

A emprcsa contatada mantera no local do evento equipe de opemçao e
nanulençáo, para o peieilo funcionaÍrento dos equiparnentos abaixo
relacbnados- Iodas ás dêspesás rêlatwas ao transpoâe, operaçáo,
montagen, e seguança serão poÍ conla cla empresa contÍatada, os
equipamantos clevem ser nÉntado/,nstalaclo pelo yeslado. dos se/úços e
com opeÍactor SeNíço de locaçáo de eslnduâ de palco (MÉDIO PORTE
AçO): Os eqúpanenlos devem set montaddlnstalado e operacionalizado
pelo prcstador dos seNiços e disponível paâ uso a panir das 07:04 horas
01 PALCO en AÇO 10x06nts coh cobeftuÍa em lona anl - chamas piso
lodo em aço e hadeiÉ supoúahdo 34A kg a 40okg por m2 a1 gid 6x6 02
loÍes p/ FLY P.A 04 OU o 'Íl/ls com bases 3x4 01 escada com degnus
antiderÍapahtes 01 camanm 4x4 com piso càeelado 01 ar-condicionado
01 geladena ou frigobat 'owional' 01 eiintor Tomadas en 110 e 220
volts 02 coíinas laterais o grid do palco

O4O93O SERVIÇOS DE PALCO DE GRANDE PORTE AÇO

A en,ryEsa contratada nantetá no local do êvento equipê de opeÊçáo e
nanulençâo, para o parfeito ÍhcronaÍíÊnto dos equipamentos abaixo
rclacionados. Iodas as dêsposss relatívas ao lÍansporle, operaçào,
í,ontagon, e segurança seíào pot conta da emprcsa cohtatada, os
equipanenlos devem sor iúnlado/lnstalado pelo prestador dos seviços e
con operador seNiço de locaçâo cle estntlura de palco (PALCo DE
GRANDE PORTE AÇO): Os equipamentos devem set montadolnstalado
e operacionalizado palo presrádor dos seMÇos e dispoatual pam uso a
paúir das 0l:0O hofts SeNiço de locaçáo de eshnun de palco (PALCO
DE GRANDE PORTE AÇO): os €guiparn€atos de!€m ser
nontadolnslalado e oryâcionali2ado pelo prestador dos seíviços s
disponÍvel para uso a patlit das 07:00 horas 01 PALCO em AçO
14x12mts con cobeíuâ em lona anli - chanas piso todo em aço e
nadeia supoiando 34O kg a 40okg pot n2 A1 gtid 10x6 02 totrps p/ FLy
P.A 06 OU 08 rí,ls com bases 3x4 A1 HOUSE MIX 3X3 01 escadâ com
degíaus anltderapantes 01 camaim 4x4 com piso câryetado 01 ar
condicionado 01 geladeha ou hgobar "opcional" 01 exlintor Tomadas em
110 e 220 tolts 02 co nas latêrais p/o gid do palco E 01 CORTINA
FRONTAL P/ USO NÁ IROCÁ DE ATRAÇOES 03 PRAT]CAVEIS
SÉND? 01 P/ BATERIA 01 P/ PERCUSSÁ] 01 P/ TECUDO. Todas as
d€spesas íElárvas ao transpotle, opeêçào. nonlagem, e segumnça
setào por conla da empresa conlmtada, os equipamêntos devem set
npntadolnstalado pelo prcstador dos seltços e com opeâdor.
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040931 sERVrÇos DE TLUMtNAçÃo DE MEDro poRTE

A êmpresa contatada nantetâ no local elo evenlo eqúpe de ownçáo e
nanutençáo, pa@ o peíeilo luncionanenlo dos equipanentos abaixo
,elacionados- Todas as despesas relalivas ao transpone, opeêção,
montagem, e segurança serão por conla da emprcsa conlratada, os
equipanênlos devem 6er mtntadún§alado pelo prestador dos selÚios e
com oporador seruiços de iluminaçào de nédio porle: a empresa
contetada manteÉ no local do ev6nto, equipe de opercçao e
manutenÇáo, para o peieilo funcionanento dos equipahentos, lodas as
d€spesas rêlalivas ao transpotte, opeÊçâo, monlagem, ê seguÊnça
sotão por conta da empíesa conlratada, os êquipamenlos devem set
nÊntadonn§alado pelo prestador das ssrviços e con opemdor de
iluminaçáo 12 cahhões par 64 02 amplifrcaclotes para lodo o sistema 01
máquina de Íumaça 02 noing 01 rÍ,esa de iluminaçáo 01 Gtid 06 x 04
com 3 de altura em eslÍúura melalica 02 Rkalta 03 Eslrobo- Todas as
dssp€sas rêlaÍrvãs ao trahspone, operaçáo, montagêm, e segurança
seÉo por cohta da ompresa conlratada, os squipamêntos dovem sêt
flpntadolnslalado pelo WsÍâdoÍ dos se.,,ços e com oporaclor.

040932 sERVrÇos DE TLUMTNAÇÁo DE GRANDE poRrE

A emprcsa cohlÉlada manteÉ no local do ewhlo equipe de opêraçâo e
manutençao, pan o peieTo funcionaÍEnto dos equipamenlos abaixo
relacionados. Iodas as dêspesas ,elativas ao lranspotle, operaçao,
nonlagotn, ê segurança seÉo por conta da e/r,prcsa conlrâlada, os
equipanentos devam sü nontado/inslalado pêlo presladot dos soNiços e
con opondoÍ. Sêrviços de iluminaçâo de Grande potTe: a amprcsa
coníratada rnanteé no local do evenlo, equipe de opeaçào e
nanulençÃo, paÊ o perfeílo funcbnanÉnto dos equipanêntos, lodas as
despesas relativas ao ÍÊnspoÍe, opemçào, montagen, e seguBnça
serào pot conta da emprcsa contratada, os equipamenlos devem sat
nontadonn§alado pelo prestador dos se.vrços e com operador de
iluminâçâo 60 Rêfretores LED 3 Walts 24 Refletores LED 1 Wats 08
noving 16 canhões par U 03 náqúna de iunaça U mihi-bruts 01 lr,esa
do ilumihaçáo 01 Gtid 15O mekos estrutura de alumino Q30 12 talhas-
Iodâs as despêsas rela0vas ao transpo'te, operaçâo, montagêm, ê
sagurarçâ se.ão por conla da empresa contralada, os equipamentos
devem seÍ nontaddinslalado pelo preslador dos sêry,ços e cnm opemdoÍ

040933 SERVTÇOS DE CAMAROTE

Pag-: 3

Ernit.ia em : 0610212019
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10.0000 DIA

12.0000 DIA

6,0000 DIA ) fu,@
manutençáo, para o peierto funcionanenlo dos equipamentos abaixo
relacionados- Iodas as dêspesas relativas ao lransporle, operaçáo,
nnnlagem. e seguÉnça serão por conta da êÍnpresa contâtada, os
equipamenlos devem sar monladolnstalado pelo prestaclor dos saryiÇos a
com opeêdoL Seryiço de loaaçáo de Camarotes: 32 (finta ê dois)
Canarotes de 2 (dois) andares do tipo piamidat medindo no mintuo 35
(hnta e cinco) ,,,ottos de coÍptinentq com eslnluê em leno e/ou aço:
coh coboiura om lona lémica sustentada por uÍna astrutum de feio;
com cêlhas; con lechangnto laleÊl e instalaçáo de 01 (um) ponto de
eneryia (lonada univeGal - llovl e 01 (um) ponlos de iluminação com
lânpada conpatlvel Obs. rodas âs coroxôes, ftação, ligaçõês e chaves
sgtâo lomecidas pela emp,esa conttalada e deveráo estaÍ em perleitas
condtçóes de uso e isolanento, a emrysa convatada manterá no local
do evenlo equipg de opençao e manulençáo, paê o peieito
tuncionanento dos oquipanrentos. Iodas as despesas rêlativas ao
tânspone, opoâçáo, montagcm, e sêgumnça seáo por cohla da
empresa contêtada. Os equipamenlos devem sêr montadolnstalado pelo
prcstador dos se iços hab)l ada para lal. Iodas ás dêsp€sâs relativas ao
transpdlê, openção, montagem, e segumnça seáo pot conta da
empresa contÍatada, os equipamenlos devem ser rnonladdinslalado pelo
prcstadot dos seNiços e com oporador

l
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040934

Municipal de ltaituba
ra Municipal de ltaituba

SERVIÇOS DE AROUIBANCADA

A emprêsa contralada manlaé no local clo evento equipe de oryràÇáa e
manutençào, pa? o peieilo luncionanÉnlo dos equipamentos abaixo
rclacionados. Iodas as dsspssas Êlativas ao l.anspotte, opetaçào,
nonlagem, e segunnça satáo por conÍa da e,Í,prasa cofilftlada, os
êquipanenlos devom ser noúaclofnslalado pelo ptaslador dos seNiÇos e
com operadot. SêNiço de Locaçáo de Atquibôncaclas: Arquibancadas
com estrulua fielálica. Ítedindo no mlnimo 140 rnetos de comprifirênto,
contendo no nÍnino 8 (oilo) degraus- Os equipamenlos clevem ser
nontadoln§alado pêlo prcslador dos s€Mços àab,Tilada para lal- Íodas
as dospesas relativas ao lânspotte, opeêçào, monlagem, e segunnça
seÉo por conta da omprcsa contratada, os equipamenlos devem set
nontadolnslalado pelo pÍesladot dos seviços e com opeador-

04093s sERVrÇOS TRrO ELÉÍRrCO

)ç aE5'-t-53s-*

040936 sERVrÇos DE LocAÇÃo DE TENDAS

Íends tamanho 4x4, eh lona com eslnrfi.tta om mêtal con lechamonlo

040937 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS

Tenda tamahho 10 x 10, en lona com eslruuna om netal, com

SERVIÇoS DE LocAÇÃO DE TEúO

Teláo de Led tamahho de 4x3

sERVrÇos DE LocAÇÁo DE TEúo.
Telão de Led lamanho de 5x3

LocAÇÃo DE BARRICADAS DE FERRO 2 METROS LINEAF

LocAÇÁo DE BARRICADAS DE FERRO 2 METROS LINEAR

SERVIÇoS DE LoCAÇÃO DE GRUPO GERADOR

Locação de Grupo geÊdoÍ, nútor a diesel,6 cilihdros com garador de
11Okva-

A empíesa conlratada manleá no local clo evenlo equipe de operaçào e
manutençáo, para o perteito funcionanento dos equipamenlos abaixo
rclactonados. Iodas as despesâs rclalivas ao tanspoíe, operaçao,
nontageh, e sêgurança seÉo pot conta da en]4resa conlÉlada, os
oquipanêntos devem sü fipntadúnstalado pelo prssrado. dos ssrwços e

com opaftdot. Especifrcaçao: LocaÇáo de Tio Elélrico confome
descriçao abaixo: EsttLúuÊ do EquipaÍoento: 13 n:€tros de conprimenlos
Pneus em bom estado Emplacananlo em dia (DetÊn) Grupo GeradoÍ (30
KVA) 110 e 220 WTS 01 Cahaim com fino acabanehto com banheirc
pivalivo, com ar condicionaelc. 02 Acessos independentes aa palco (01
paÊ banda e 01 para convidados) 02 vaíahdas nas lateôis supeiores
(diantêira e trazeita) Montado em caieta TrucÃ, lncionada pot cavalo
mecânico cohpâtível. 44.800 Waís Sub 2O.00O Walts Médio. Os

eqúpamenlos devem ser nontadúnstalado palo ptêstadot dos setuiços
habililada para tâl- Iodas as despesâs Erâtivas ao transpo/tê, opeÊção,
nontagem, e segurança seáo por conla da e.nprêsa contratada, os
equipêhonlos devem ser nontadúnslalado pelo presÍador dos sêrvrços s

10.0000 HoRÂ , Hoo.-o,r,! oorcr.t

20,0000 DIA 1ro,Ac ,- t1o.6o,ac I

20,0000 DIA ,JJoq.o :-2-4 ,Q--t

10.0000 DrA 6
10,0000 DIA 6-fu*@ - h-9:d't,$l

4000.0000 Mt'TRal - lS.oo -,6,o,rvnb I

6,0000 DIA

20,0000 DrA

040938

M0939

028073

040940
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refeituÍa Municapal de ltaituba

M0941 SÉRVIÇOS DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO DE 2 MÉTROS

Fechamento dê placas ÍeÍo 2 x 2 netÍos linear

040942 LOCAÇÃO DE SHOW PTROTÉCNTCO

Show pitotécnico (15 ?7],in) de ioqos. 8 rdÍs pm,is§orais, í2 tipos de
efeilos difercntes, 4 kits de 120 tubos,2lal de 138 tubos,2 kil de 172
tubos, bomba 3,4,5 polegaclas

040943 LOCAÇÃO DE SOI\,I DE CAIXAS ATIVAS E PASSIVAS

Seviço de locâçáo da equtpamenlos paê pequenos everlosr Sendo uma
caixa de som de no mlnimo 1.A00 watts coniugada, 2 mictufohe d no e 2
mictofonê s/ fro, 1 nesa de som de 06 canais,

944 LOCAÇÃO DE SOM , PALCO, ILUMINAÇÃO, CAMARINHO,

LOCAÇÁO DE SOM PALCO, ILUMINAçÁO, CAMARINHO,
CAMAROÍE DE GRÀNDE PORTE PARA ANIVERSARIO DE ITNruBA
Ê SHOW DA VIRADA 2019 Especifrcaçáo: Se.viçÃs de sononzaçáo de
Gônde poie: a empresa contralacla nanleá no local do evento equipe
de operaçáo e manúençào, para o peieilo funcirnarnenlo dos
equipancntos abaixo Íelaciohados- Todâs as despesas relarvas ao
transpone, opetaç.ao, montagem. e segu'ança serào por conta da
empresa contralada, os equipanenlos devem ser hohtaddinstalado pelo
prcstador dos ser\,ios e con operadot e dj, de soín 20 caixas de gÊve
com 40 falantes de 18 Polegadas 16 calxas de line arÍay- 04 caixas KF
paÊ side U nonilorcs de palco 01 monitor paÊ contÊbaixo com 02
caixas ê 01 cabeçÃle 01 npnitot pa@ guÍlana 02 monitorês p/ teclados 02
Nwet plays paê monilot auiculat de 08 canais cada um 16 monílores
auticularcs (fones de owido) 02 RACKS de poténcias p/ P.A com 05
potências cada uh sendo lodas dê últina ge@çao (04 8.0 SO- 04 6.0 SD
02 2.8 SD) 01 RACK con 04 potências paâ side 02 processadorês
digilais de àudio para P.A e slDE 02 mesas digrtais com 40 canais
disponlvois sendo 01 p/ PALCO e 01 p/ P.A 01 kit de hic.ofohes para
babna @7 nicroÍones) 01 kil de micE,Íones para percussáo (08
microfones) 1 5 micrcfones com fo 04 microÍones sem íio 20 pedestais 01
mullicabo de 50 ,nls con spll 02 noteb(nks pâta reprodução de CDs
DVD, e outras mldias A1 sislo,I,a de coneçâo elélriêa 50 cabos XLR 40
cabos f.10 12 dircct Bo\ passivo 01 baEna bo4n) sem acêssóros 20
caixas de gôve com 40lalanles de 18 polegâdas. Especifrcâçáo: Seryiço
de locaçáo de banheim quÍmico: OA (oilo) banheircs podáleis qulmico,
com asserlo na allura; supone paft paryl higiênica para rclo de 60
mêios; com papel higiênico tolo de 60 metos; piso anüdeÍapanle; ponlo
de ventilaçáo natutztl, porla objeto, miclóio: ideninêaçào
nasculinolÍeúinino. Obsr Á emprEsa contmlada nante.á no locôl do
evsnto equiw de opeÊção e nanutenção, para o pêielo funcionamenlo
clos equipamenlos, todas as despesas relatrvas ao lranspoíe, opaÍaçào,
rnontagem. e segurança seÍáo pot conta da emrysa contralada. Os
equipânênlos devem ser inslalado/honlâdo, e a manutenção, limpeza e
higienizaçáo por conla do Wstadot dos seryiços. Especifrcaçâo: Serviço
de locaçao da palco ele gnnde pode: A empresa contratada ntantorá no
local do êvento equipe de operaçáo e matutençào, para o perte o
fuhcionamento dos equipanenlos abaixo rclacionados. Todas as
despesas relalivas ao tÍansporle, opeâÇào, monlagem, e seguança
seáo por conta da empresa conlratada, os equipafi,entos devam ser
nonladolnstalado pelo píEslador dos ssrviços € com operadot SeNiço de
tocaçáo de eslrutum de palco (PALCO DE GRANDE PORTE AçO): Os
equipamentos dovêm set monladolinstalado e operacionalizado pelo
pmstadot dos seviços e disponlvel paft uso a patti das 07:N hoÍas
SeNiço de locaçÁo de estrutura de pabo (PALCO DE GRANDE PORTE
AÇO): Os equipamenlos devem ser nonladolnslâlado e operacionalizado
plo Nestadot dos seviços e dÍsponível paÊ uso a parti das 07:04 horas
01 PALCO en AÇO 14x12nts com cobeâuâ em loha anI - chamas piso
toclo em aço e madeia supottando 340 kg â 4.nkg pot n2 01 gnd 10x6
02 toÍes p/ FLY P.A 06 OU 08 mts con bases 3x4 01 HOUSE MIX 3X3
01 escada com degaus antidenapantes 02 camaim 4x4 con piso
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SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO DE GRANDE PORTE.

EsryciÍicaçâo: Seviços de sonorhaçào dê Grande poÍe: a empresa
cohltíttada mantêrá ho local do evenlo equipe de opetaçâo e
rnanutenfÃo, para o pôieío funcionarnenlo elos equipamenlos abaixo
rclaciooados- Íodas as despesas relativas ao tÊnsportê, operaçáo,
ríDntagem, e segurança seÍâo por cohta da emp.esa contralada, ós
êquipanenlos devem sor fiúntadoln§alado pelo preslador dos servlços e
com operador e dj, de so/,l 20.aixas de gÍave con 40lalantes de 18
Polegadas 16 caixas de linê arÍay. M caixôs KF para siele U olonitores
de palco 01 monitor parc conlrabaixo com 02 caixas e 01 cabeçote 01
rnonilor para guitana 02 nonitores p/ teclados 02 powet plays para
nonilor auticulat de OB cahais cada um 16 n,onitores auticulares (fones
de ouvido) 02 RACKS de polências P.A cofi 05 potências cada um
serdo lodas de últjÍna geraçáo (M 8-O St M 6-0 SD 02 2-8 SD) 01

caryetado 01 ar-condicionado 01 geladeiía ou figobar 'opcional" 01
elintor Tonadas em 110 e 22A vo s 02 coíinas laterais p/a gid do palco
E 01 CORÍINA FRONTAL P/ USO NÁ TROCÁ DE ATRAçOES 03
PRATICAVEIS SENDO 01 P/ BAILRIA 01 P,/ PERCUSSÀO 01 P/
TECUDO. Todas as despesas relâtivas ao transpotla, opemçáo.
monlagem, e sêguança seào por conla da el71prêsa conlmtada, os
equipanentos devem sü montadofnstalado pêlo prcslador dos seMiços e
cot11 oparador- EspeciÍicaçáo: SeNiço de locação de iluminaçáo de
gÊnde porle: A err]prcsa contmtada nântem no local do Bvenlo equipe
de oryâçáo e manulenção, para o perléilo funcionahenÍo dos
equipanehtos abaixo relacionados- Iodas as despasês rebovas ao
transporte, operaçao, monlagam, e segurança seáo por conÍa da
emprcsa conlratada, os equi9amentos devom sêr ranlado/instalado p€lo
üestadot dos seNiços e con opeíador, SeNiços de iluminaçào de
Grande ponê: a eflpresa contatada mantera no local do evento, equipe
de opoÊçào o mahulançáo, para o petfeilo luncionanEnto dos
equipanentos, lodâs as despásas rclâtivas êo lrahspone, opemção,
rnonlagem, e sagurança seráo por conÍa da emrylasa cotlttatada, os
eqúpamehlos davem sü montadortndalado pelo prcsÍâdor dos se/viÇos e
com opetadoÍ de iluhinaçao 60 Refletores LED 3 Watts 24 Relletores
LED 1 Wats 08 ffpvtng 16 canhtus pat 64 03 háquina de fumaça 04
ninihnls 01 mesa de iluminação 01 Gnd 150 tnêtros estrutura de
alLtnÍnio Q30 12 talhas- fodas ás despesas rclativas ao l..nsporte,
oporaçâo, monlagem, e segurahça seÍào pot conla da empresa
contratada, os oquipamantos deveh ser nontado/instalado pelo prestador
dos se^4ços e com operador. Esryctfrcaçào: Se|r'iço de locaçáo de
camaíole de grcnde pode: A emprcsa contalada manletà no local do
evento aquipe de owração e manulençáo, paÉ o peieilo íuncionanehlo
dos aquipanenlos abaixo elacionados. Íodas as despesas le/aÍivás ao
tansporte, operaçáo, montagem, a segúânça serão por conla da
em,l€sa contalada, os equipamentos clevem set montado/inslalado pelo
prestador dos ss.v&os s com operadoL SeNiço de locação de
Camarcles: 32 (tinta e dois) Ca|7lêrctes de 2 (dois) andares do tipo
pi@midal nedindo no minirno 35 (tink e cinco) m6lÍos de compiÍEnlo,
com estÍülura en teno dou aço; com cobertua em lona Íémica
sustanlada pü una ostrutum de Íeno; coh calhas: com fechamento
lateal e inslalaçáo de 01 (un) ponlo de eneryia (tonadâ univorcal - 11t)11
e 01 (un) pontos de iluminaçào com lâmpada compallyêl. Oôsr lodas as
conaxõas, liaçào, ligaçóes e chaves serào lomacidas pela el7],or'.-sa
contratada a deve,áo estü an perteil3s condiçôes de uso e isolair€hto, a
emwsa contratada manterá no local do evento equipê de operaçâo e
manúençáo, paa o peieito funcionaÍanto dos equipamenlos. Todas as
d€sp€sas rpiaüyas ao tanspotle, operaçáo, nontagem, e segurança
seÉo poÍ êonla da empresa cohtalada- Os equipamentos devem ser
nontadolnstalado pelo p/Eslador dos serviços habtlitada para tal. Todas
as dêspêsas rerarvâs ao lênspo.ie, operaçáo, nbntagiem, e segurança
setâo pot cohla da e,,rrysa contÊtada, os equipamenlos devem ser
nontadolnslalado pelo ptEstador dos seviços e con oparadoL Locaçáo
de Grupo getadoL motoÍ a dlesal, 6 cilihdros com gerador dê 110kva. 300
mefic,s de BaÍicadas de 2 metros lineat 30 metÍos de fechamenlo de 2 x
2 de placas de teio 1 Taláo de Led talnanho de 5x3 1 Show ptÍotécnico
(15 nin) de fogc.§- 8 ns .,/ofissionals, 12 tipos de eÍelos difeÍentes, 4 kils
de 120 tubos, 2 m de 138 lubos, 2 kil de 172 tubos, bomba 3,4,5
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Condiçôes de pagamento :

Validadê da proposta :

Prazo de êntrega :

RACK con 04 Ntências para side 02 p@cessadorcs dtgitais de áudio
para P-A e SIDE 02 mesas digilais cotu 40 canais disponíveis sando 01 p/
PALCO e 01 P-A 01 kit cle micrcÍones pata bateia (07 nicrcfones) 01
kt de hicroíones pa|? percussào (OB miüofones) 15 micrcfones com Íto
04 micrcÍohes sa,,, fro 20 pedestais 01 multicab de 50 Í,ts con splil 02
notebooks pan rcprcduçâo de CDs DVDS e outÊs mtdias 01 sistema de
cottBçáo eletrica 50 cabos XLR 10 cabos p-10 12 diect Box passivo 01
bataia (cotpo) se,, acessotios 20 caixas dê grave con 40 falanles de 18
polegadas.

Pag.: 7
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i Q)1o,a i36.m,crt041393 sERVrÇos DE soNoRtzAÇÀo DE pEeuENo poRTE, 40.0000 Dli\

Espêciíicaçào: seryiços de sonoizaçào cle pequeno pone : a emprcsa
contralada fiahlera no loeal do evento equipe de operaçào e manLttençáo
paÊ o peieito luncionahento dos equipanentos abaixo relacionados.
foda as dosposas relativas ao l.ãnspo,Íe, operação , nohtagem , o
segu7ença seráo por contâ da enrtrresa conlÂtada ,insialado pelo
preslador dos serviços e com oporadoÍ de som dj , som com I caixas
graves coh falantes de 18 polegadas lzcaixas line anay 01 mesa com 32
canais digital 01 Í1êsa dé palco con 32 cânais digilal 38 netos de
mullcabos 05 micrcfones com fio 06 microtones sea]- fro 06 vias de
compÍessor 01 efeÍa digitais 06 fP.destais 04 monitoÍes de palco 02

Proporênte: R. DE ANDRADE PUBLICIDADE - ME

Erdersço : RUA JUVENAL FERREIRA DE LIMA, 889C

Bairro : J. DAS ARARAS Cidadê :

CNPJ / ÍtiF : 07 .416.29210001-97 lnsc. Estadual:

Itaitubâ UF:PA

Dias

Dias

RS

RS

R$

Valor das mercadorias

lmpostos

Descontos

Valor do pedido

R$ a .o{â loo.co

Valor por eÍênso :

Data: I I
Carimbo
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Municapal dê ltâituba
Municipalde ltaitúba

PROTOCOLO DE ENTRÉG,É,

Recebi(emos) a SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO No 201902c60í. 1, einitida em
06 de Fevereiro de 20í9, para oferecimento de preços, objeto dos iters constanl,,r da mesma.

n - ' d,-/rr.4,-,/.--T
P@pon.nL: R DE ANORÂDE PIJBLICIOADE -'ME

End.í!ço : RUA JUVENÀL FERREIRÂ OE LrMÂ 889C

Briro: J. OÀ.s ARARÁS c|dâd..ltaitubá UF: PA

CIIPJ / lrF: 07.,41629210001-97 lcc. E!tã.lu.l:
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ra Municipal dê ltâituba

Proponentê : L.B.DE LIMA SpoRT EtRELt

Endereço : TRAVESSA JOÃO PESSOA

Baino : BELA VISIA

CEP : 68180-420

CNPJ / MF : 08.263.17110001-'15

Pag.:

0610212019

Cidade i ltaituba UF: Pi

lnsc. Estadual :

O(A) Prefeitura Municipal de ltaituba, solicita que seja Íorne.ido cs pre.:,.:l un,:aíií:
item(ns) abaixo especificado(s), para íns de levantamento preliminar de pieiss ir ..riii;:,.ir'
de licitação câbível.

Itaituba, 06 de Fevereiro de 2019

Sua resposta, de acordo com os precêitos legais, integrarâ -r I D'iJ:.e§sa :..1

compras/serviços, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenbF í,itii. l{ ,. .6 .,ír r

ou rejeitar todos desde que haja conveniência para o(a) Prefeitura Munr,{rptrl r.- ii..: I

I

l.,ti is do(s)
r i .l:,r:rdade

.l

Chd Unidâde :ieço unli ÍR§i P,cco Total (Rg)

r.t;vo de
rirrado(s),

6'&u'o toz-4qp,c

Z@,o-o 2-1@,s-c

Código Descrição

040s19 sERVrÇos DE soNoRtzAÇÃo DE i,4EDto poRrE

EspeciÍicaçáo : Setviços de sonoizaçáo de médio poíe: a empresa
contratada mantea no local do evento equipê do opetaçâo o
nanulençáo, pata o peieilo Íuncionanento dos equipamentas abaixo
rêlacbnados- Iodas as despesas relalivas ao ttanspode, opetaçào,
Írontagem, e segurança saÍào por conta da empÍesa contatada, os
equiparnenlos devem ser nontadolinstalado pelo prcstador dos seviços e
com opeLadot e dj, de son 08 caixas de grave com 16 falanlês de 18
Polegâclas 08 caixas de line anay. 04 caixas paÉ side 0? nonitorcs de
pabo 01 monilor para contabaixo com A2 caixas e 01 cabeçote 01
monilor parc guiknê 01 nonitor p/ teclados 02 RACKS de pofàncias p/
P-A coh 03 potências cada um sêndo lodas de últina geÉçao (O2 8.0
SD- 02 6-0 SD 02 2-8 SD) 01 RACK com 02 potências para side 02
processadores digilais de áudio Nra P.A e SIDE 01 nesa digital com 24
canais disponlveis sendo PALCO e P.A 01 kit de micmfonea para
batêia 05 micrcíones com fro 02 microÍones sem fro 05 pedsstais 01
municabo de 30 mts com split 01 notgbook pan íeqoduçào da CDs
DVD§ a outras mídias 3A cabos XLR 20 cabos p-1O 06 dircct Box passivo
01 baleia (cotpo) sem acessóios

040924 sERVrÇo DE LocAÇÃo oE BANHEtRo euÍMtco.
EspeciÍicaçáo: Seryiço de locâçao de banheiro qulnico: 00 (oito)
banheircs ponábis químico, com assenlo na alÍuta; supoie para papel
higiênico para rolo de 60 metms; com papel higiênico rolo dê 60 nelros:
piso anlideríapânte; pohto de venlilação natuíal, porla ohjato, nid6no:
tdentficaçào masculino/femhino. Obs: A emrysa contatada nanlêrá no
local do evento equipe de aperaçáo e manutenção, para o peieilo
funcionanento dos equipamenlos, lodês as despesas rclativas ao
trcnspone. operaçáo, montagem, ê segutança seáo por conla da
ompresa contalada- Os equipamehtos devem ser inslalaaldmontaclo, e a
manutençáo, lilDeza e higienizaçáo pot conta do pÍEsÍador dos serviços.
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vemo Municipal de ltaituba
ra Municipal de ltaituba

040928 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO DE PROPAGANDA

Específicaçáo: Seviço h locaçao de cano de propaganda móvel -
preslação de seryiços de sonorizaçáo em propagandã volanle veiculada
em carm incluihdo motoista, combustível e dêrnais insunos. CaÍo de
Som - ano mÍnimo de 2UA pobncia nrctot mlnifira de 1.O 76 cv flex.
Equipado con aparelhagem de som apropiado 01 otctoÍone sem tio 01
microtonê con cabo 01 mesa de minirno de 06 canais 01 caixa
amplificada com U vias sonoras, 01 piràmide 8OO wts, 01 toca CD com
entrada USB

015689 Serviço de locação de estrutura de palco (PEQUENO PORTE

?b_.,

Er','ri

@

4@.a loq,s-*

10.0000 HoRA

Serviço de locaçáo de esltl)tuâ de patco (PEQUENO PORIE AçO): Os
equipamontos devem sêr Ínonladdinstalado e operacionalizado pelo
preslador dos sêryiços e disponlvêl para uso a paíi das 07: 0O horas 01
PALCO en AçO 6x6l,rts com cobaiuê em lona anti - chamas piso todo
em aço o rnadeiÍa supotiahdo 34qkg a 400k9 por m2 02 tofies p/ FLY P.A
04 OU 06 mls com bases 3x4 01 escada com degnus antideÍapanles 01
camaim 4x4 com piso catpêtado 01 ar-condicionado 01 geladaira ou
ligobar "opc,onaf 01 extintor Íomadas em 11O e 22O voks 02 coúinas
laterais p/o gid da palco

SERVIÇo DE LocAÇÃo DE ESTRUIURA DE PALco (MEDI

A enrysa contratada nanterá no local do evento equipe de operaçáo e
manulençào, parc o peierto luncionantento dos equipamenlos abaixo
relacionados. Iodas ás desÍt€s€s rclativas ao transporle, operaçâo,
tnonlagern, e segutança serào pot conta da enüesa contralêda, os
equiparEnlos clevefi set nonladúlnslalado fÉ-lo prcstador dos serviços ê
com operadot Se iço de locaçáo de eslntlun ck pàlco (MEDIO PORTT
AçO): Os êquipãnehtos devem set montadolnstalado e opeâciohalizado
pêlo prostádor dos servrios e dispohlvel pa@ uso a paftir cks 07:OA horas
01 PALCO en AçO 10x06tuts coh cobetTura en lona anti - chamas piso
todo em aço e madeiÊ supotlaado 34A kg a 40okg pot n2 A1 gid 6x6 02
toltes p/ FLY P.A M OU 0 mk com bases 3x4 01 escada con degraus
anlidenapahles 01 camarim 4x4 com piso caípelad'. 01 aÍ-condiclonado
01 geladeia ou fngobat 'opcional" 01 eninbr Tonadas em 11O e 220
vofts 02 coninas laterais do gríd do palco

SERVIÇOS DE PALCO OE GRANDE PORTE AÇO

A emp,esa conttalada manleá no loêal do ettento equipe de opeÊção e
nanutençáo, para o peíêíto funcionâmonlo dos equipamentos abaixo
Íelacionados. Iodas as despôsas relativas ao lranspotle, operaçâo.
nontagen, e seguÊnça seáo pot conta da êmpíesa contralada, os
equipamentos devem ser Ínontadolnstalado pelo preslador dos serviços e
com ope@dor Seviço de locaçào de estrútu? de palco (PALCO DE
GRANDE PORTE AÇO): Os equipa,,,entos dewm ser monladdinslalado
e opêÍacionalizado pelo prestador dos seryiço.s e dispontuel paía uso a
partir das 0/:0O horas SeNiço de locaçáo de esttlura de palco (PALCO
DE GRANDE PORTE AÇO): Os equipanentos detem sêr
rnontadolnslalado e opeÊcionalizado pelo prestadü dos se/viços e
disponlvel para uso a pa,7ir das 07:00 homs 01 PALCO en AÇO
14x12tí1ts con cobefturc em lona anti - chamas piso todo em aço e
madaira suportando 340 kg a 400kg por m2 01 gÍid 10x6 02 torcs p/ FLY
P.A 06 OU 08 ,nts com bases 3x4 01 HOUSE MIX 3X3 01 escada com
degÊus anlidetrapanles 01 camaim 4x4 coh piso catpetado 01 ar-
condicionado 01 geladeira ou ligobat 'opcional ' 01 exlinlor Tonadâs êm
110 e 220 vons 02 corlinas late,ãis p/o gnd do palco E 01 CORTINA
FRONÍAL P/ USO NÁ IROCÁ DE AÍRAçOES A3 PRATICAVEIS
SENDO 01 P/ BATERIA 01 P/ PERCUSSÁO 01 P/ TECUDO. Íodas as
d€sp€sas rslaíVas ao transpotte, opêeção, mohlagem, e segurança
seÉo por conla da empresa conlratada, os equiparÍ,ehtos devem set
monladolnstalado pelo prestadot dos seNiços e com opeôalor

25.0000 0t,\
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040932

mo Municipal de ltaituba
ra Municipal de ltaituba

SERVIÇoS DE ILUMINAÇÃo DE I,,IEDIo PoRTE

A empresa conlâlada manloá ho local do evehlo equipe de ope@ção e
manulenção, para o pêíêlo funcionamenlo dos equipanenÍos abaixo
relaciohados- Iodas as despesas relativas ao lransporte, opetação,
nontagêm, e segurança seão por conta da er']4ftsa conlÊtada, os
equipaÍ,entos deveÍrl ser Ínontadún§alado lÉ-lo prcsladol dos seMÇos e
com operadu ServiÇos do iluninaçâo de mádio poie: a enp...sa
contÍatada manterá no local clo evento, equipe de opençao e
manulençào, paô o peílaito tuncionanento dos equipanentos, todas as
despesas rElarvas ao lransporle, operaçào, ntontagem, e seguÊnÇa
setào por conla da emprêsa contÊtada, os equipamahlos devem ser
nontadolnstala<lo pelo prcslador dos sêrviços e com opendor de
iluninação 12 canhôes par 64 02 amplifrcadores para todo o sistena 01
máquina de tuhaça 02 noving 01 mesa de iluminaçào 01 Gàd 06 x U
com 3 de altura em estrtura metalica 02 Riballa 03 Esrobo. Todas ôs
despesas /e/ârvas ao lrànspoíe, operaçào, monlagem, e seguênça
seÍào por conla da êmpresa contatada, os êquipamentos devem ser
mntaddihstalado pelo prcslado, dos sêMços e cofi opeÊdor.

10,0000 DrA

12,0000 DrÀ

6,0000 Dl;i

SERVIÇoS DE ILUMINAÇÃo DE GRANDE PoRTE

A empresa conlâlada mantêrá no local do evehlo aqúipe de opençào e
manulençáo, para o peúeilo funcionamenlo dos equipamentos altaixo
Íelacionados- Iodas âs despesas relativas ao lransporte, opeÊçáo,
monlagem, e segurênça se.âo pot conla da e./r,prcsa contêtada, os
equipanentos devem sü nontadoln§alado pêlo prcslsdor dos seÍvr'ços e
con operadoÍ- Sêrviços de iluninaçao de Grantle poíe: a en]4rcsa
conlratàda rnanteà no local do evehto, equipa de operaçào e
manutençáo, paQ o peíeilo funcionanÊnto dos equiparn€nloq Íodas as
despesas relarvas ao transpoíe, operaçâo, monlagam, e segwança
seào por conta da empÊsâ contâtâda, os equipa,nehtos devem ser
nontadolnstalado pelo Dr'êslador dos sêrviços e coh opeêdot de
iluminaçáo 60 Reílelores LED 3 watts 24 Renetofts LED I wals 08
noving 16 canhôes pat 64 03 náquina de furnaça 04 minibruls 01 mesa
de iluminaçáo 01 Gnd 150 ',?eÍms estúúra de alunlnio Q3O 12 talhas-
Iodas as dêspêsas relativas ao transporte, operaçâo, montagem, e
saguÉnça seáo pot conta da emprcsa contntada, os equipamenÍos
.kvem set nonladdinstalado peb prcstador dos servços e con operador

040933 SERVTÇOS DE CAMAROTE

A empresa contmtada mahleá no local do evenlo equipê de operaçáo e
nanutenção, paÍa o peneib funcionaÍnento dos êquipanentos abaixo
rclacionados. Iodâs ás dsspêsas rclalivas ao transpoie, operaçáo,
nontagem, e sêgutança seáo por conta da em,p,P-sa contÍalada, os
equipanentos devem sor Í,ontâdofinstalado pelo prcstador dos serviços e
com opeador. Seyiço de locaçao de Ca,naroles: 32 ftnnb e dois)
Camarotes de 2 (dois) andarcs do tipo ptranxdâl nedindo no míniÍíto 35
(tnnla e cinco) metrcs de comüiiqnto, .Ãm estrutun em felo e/ou aço;
com cobeftum eh lona témica sustenlada pot uma ostrufura de feÍo:
com calhas; com Íechamenlo lateral e inslalaçâo de 01 (un) ponto de
eneqia (lonada univarsal - 110w e 01 (um) pontos de ílurninaçáo com
lâWada compalÍvel. Obsr Íodâs as corexóss, fiaçào, ligações e chaves
sêráo fomecidas pela emprêsa contratada a deveráo eslat em peieitas
condiçoes de uso e isolamenlo, a empresa conlralada manteÊ no local
do evento equipe de opeÊçáo e manulençáo, para o perteib
luncionanehto dos equipalcnlos. Iodas as despesa§ relalivas ao
!Ênspotte, operaçao, montagem, e seguÊnça seráo poÍ conta da
emüesa conlnlada. Os equipanehtos devem set nonladolnstalado pelo
prestador dos setuiços habililada para tal. Iodás ás despesâs relaÍ,Vas ao
transpone, opercçao, monlagem, e segumnça seáo por conta da
emprasa conlralada, os equipanentos devem seí nonladdinstalado peb
!1E'stadot dos setviços e com operador-

(r-4*.,or

í.q.a'-- ZZP:F
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040934 SERVIÇOS DE ARQUTBANCADA

040935 SERVIÇOS TRIO ÉLETRICO

Pag-: 4

Erlit (li. enl . 0610212019

040936 SÉRVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS

Tenda lananho 4x4 em lona com e§tr:lluâ em nelal' com Íechamenlo

040937 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS.

V 'lenda larr,anho 10 t lO em lonâ com eslrutua em melal com

ÍachaÍ,enlo lalqal

040938 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TEúO

Tetão de Led tamanho de 4x3

M0939 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TEúO

Te!ào da Led lananho de 5x3

028073 LOCAÇÃO DE BARRICADÀS DE FERRO 2 METROS LINEAF

LOCAÇÁO DE BARRICADAS DE FERRO 2 MEfROS LINEAR

MO94O SERVIÇOS DE LOCAÇÁO DE GRUPO GERADOR

Locaçáo de Grupo gcradot' rnotor a diesel' 6 cilindms com getâdor de

11okva-

Z2@.@ /32.m

4p.* , 4n,

r».o5

10.0000 DIA Ç.az>. * _,4am
k.@á@-'e

.1&.q-
k.q.q

A êm}Bsa contmlada manteê no loc.at do evenlo equipe cla oryêçao e

^u.it 
ro;", gara o peleito luncúnanonlo dos equiPanenlos abaixo

retactonàdos. Iodas ás despesas rclaÜvas ao lranspona' operaçao

ÃÃào".. 
" 

sequnnça seiao pot conta da smpresa conlnlàda- os

"à.oineno" 
aeíe. 

"à, 
n:r,ntadúnstataclo peto ptêslddor dos se'v'ios e

;à;;p;*;à., sevço dB Locàçào (te Arqubancãctas: Aquibancadas
con asrrutura metàliéa, nettndo no mlnino 140 nelrcs dê compnnenlo'

conlendo no ninno 8 (o o) degraus. Os aqupdnenlos devem sel
nlr,nladofinslalado pelo p'eslador dos serv'ços habiliacla pata lat' t ooas

ás dêsoesas /€/alivas ao transpoie opeôçào- monlagaú e sggurança

ià'z,à À, a"ta dd emprcsa contratacta- os êqupamenlos devem set

Àauaamgaãao oen prestàdor dos sêNiças e com operadot-

6,0000 DlÀ

10,0000 HoRA 
I

20,0000 DIA

A eia.esa contâlada mantorà no locâ! do evento equipe de ope'açáo e

Àniencao. paa o petbrto tuncr:,narrento dos equpamenlos abaixo

nlàcion;dos Íodas as despesas relslivas êo transpode of'eraçao'

,antuq"., u segu.ànça soào pot conla cla edpesa coniralàda os

eiuioànentos oeíem sàr monla.lolinstalado rF-lo prest dor dos ssrviÇos €

.irí ,*.-A* Ês}ecificaçÀo: Locaçào de Íno Elsnco conlomÉ

tiBscticào abaixo Estrulu? Ao Equ\anonlo: 1 3 metros de compimentos
-p-n.uiin to. estaa" E.ptacalr,ento êm dia (Detên) Grupo Geadot (30'iii 

ito " zzo wrs 01 camanm com nno acabâmento com banheiro

"Ãiwo con ar conotc;onàdo. 02 Acessos independenlas ào pêlco (01

i"Ã oanau e 01 pa? conviclados) 02 varandas nàs /álerals supeíbres

iÃi""r;À à ioninl Monlado em caneta Tdco !êdonada pot càvdlo

Ã""ài'io 
"onpaii"t 

u.\Oo watts Sub 20 (no watts Médio Os';;,;;;;Ã,i;" à"'". "'t 
nr,ntactúnstatado Nta p'esÍado' cios serv'Ços

í)iiuaa oara tat. Iodas as dospesas l,€Iaüvas ao lranspoíte operaçdo

;;t;*; 
" 

seouança seràa pot conta da empresa contÍatada os'àqriàrniw a"í". 
"ê, 

montsdortnstatàdo peto pÍestador dos servços e

-)<
20,0000 DIA

&,
10,0000 DlÂ

4000,0000 ME-:RO

20,0000 DIA

t{g:@-ç
24 an

q
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I

I

I

I
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ra Municipal de ltaituba

O4O94I SERVIÇoS DE LocAÇÃo DE FECHAMENTo DE 2 METRoS

Fechananlo de placas Íeno 2 x 2 mettos lineaí

040942 LocAÇÃo DE sHow prRorÉcNrco

6000.0000 N4E-r.Ro Jeo.rc.q
'10,0000 Dr,\ 4.at a'' ,-Çqru-q-'

20.0000 DtA 0@.tw /é.N:9

5,0000 DrA 3o.mr.e, /So.w.

Pag.: 5
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Show pitotécnico (15 min) de Íogos. I kits pÍofissionais, 12 tipos de
eÍeilos diferentes, 4 kils de 120 tubos, 2 kit de 138 tubos,2 kit de 172
tubos, bonba 3,4,5 polegadas

M0943 LoCAÇÃo DE SoM DE CAIXAS ATIVAS E PASSIVAS

Serviço de locaçao de equipanentos pa@ Nquenos eyerlosr Sendo una
caixa dê som de no minimo 1.0O0 watls conjugada, 2 microtone d fro ê 2
micÍofohe s/ fro, 1 ,rresa de som de 06 canals.

944 LocAÇÃo DE sot\,t , pAlco, TLUM|NAÇÃo, cAt\4ARtNHo,

LOCAçÁO DE sou PALco, ILUMINAÇÁ), )AMARINH),
CAMAROTE DE GRANDE PORTE PARA ANIVERSARIO DE ITAITUBA
E SHOW DA V|RADA 2A19 Especificaçào. Serviços de sonotizaçáo de
Gênde poíte: a emprcsa cohlnÍada manleÊ no local do evento êquipe
de operação e manulenlêo, paÉ o pêierto tuncionanenlo dos
equiparnentos abaixo relacionados. fodas as despesas têlativas ao
lianspoíe, operaçâo, nontagam, e segurarçá sê?áo poí cohta da
empresa contrdada, os equipamenlos devem ser nontaddinstalado pelo
preslador dos seviÇos e com opetadot e dj, de som 20 caixas dê gtave
com 40 Íalantes de 18 Polegadas 16 caixas de line aÍay. U caixâs KF
parc sida 04 l7onitoÍes de palco 01 Íonitot pam conÍrabaixo con 02
cai\as e A1 cabeçote 01 rnonito. para guilaíra 02 moníorcs p/ teclados 02
poweí plays paÊ rnonilor auiculat de 08 cênais cada um 16 monitoras
âuticularos (fohes de ouvido) 02 RACKS de potências p/ P.A com 05
polências cada um sendo lodas de ttuia geraçào (04 8.0 SD- 0.í 6.0 SO
02 2-0 SD) 01 RACK con M polâncias para side 02 ,/ocessadoros
digilais de áudio paÍa P-A a SIDE 02 mesas digl,ais com 40 canais
disponlveis sehdo 01 p/ PALCO e 01 p/ P-A 01 kit de micrcÍones para
baleia (0/ micrcÍones) 01 kit de fiidofones para percussào (08
micrcfones) 1 5 microfones com lio 04 micrcíones sem íio 20 .€destais 01
multicabo de 50 Í s com splil 02 noleb<bks pata reprcdução de CDs
DVD| e oulÉs midias 01 sistema dê coÍtêçáo elética 50 cabos XLR 40
cabos p-10 12 dircct Box passivo 01 balaia (corpo) sem acessótios 20
caixas de gÊve con 40lalanles de 18 polegadas. Especificaçào: Sêwiço
de locação de banheirc qulnico: OB (oito) banheiros pottáteis qulmico,
com assohlo na alluta; suporlê para papel higiênico para mlo dB 60
rnêtros; com papel higiênbo rclo de 60 netros; piso antideftapanto; pohto
de venÍi|açáo natuÍal, poía objeto, mictôio; idenlificaçào
nasculinofreminino. Obsr á empÍesa contratada manteÉ no local do
ovênlo equipe de opemçáo ê nanutençào, pam o peÍletto funcionamenlo
dos equipanentos, todês as desposas relaÍivás ao transporle, operaçao,
nontagem, e segurança seàa poÍ conta da emprcsê conlÍatada. Os
equipamenlos devem ser inslalado/nontado, e a manutençáo, linpêza e
higtenizaçáo NÍ eonta do prestador dos seMços. Especifrcaçào: SaNiço
de locaçào de palco de grande pode: A emrysê contatada nanteá no
local do evento equipe de operaçáo e manttençáo, paa o peieilo
lunctonamento dos equipamêntos abaixo rclacionados- Todas as
dêsp€sas rc/aúVas ao tmnspaílo, operaçâo, montagem, e segurança
sotâo por conta da empÍesa contratada, os equipamenlos devem ser
monladolnstalado pelo prcslador dos serviços e com opehdor Serviço de
locaÇáo de estrutura de palco (PALCO DE GRANDE PORTE AÇO): Os
equipamanlos devem set nontadolhstalado e opetaciohalizaelo pêlo
presladot dos seryiços e disponlwl para uso a patlir das 07:00 horas
SeNiço de locaçáo de esttutwa de palco (PALCO DE GRANDE PORÍE
AÇO): Os equipanentos devem ser nontaclo/instalado e operacionalizado
rÉ'lo prestador dos seNiços e clisponlvel pa@ uso a pani das 07:00 ho.às
01 PALCO en AÇO 14x12mts com cobeíua etn lona anü - chatnas piso
lodo em aço e madeia supottando 340 kg a «nkg pot n2 01 grid 1Ax6

02 torÍes FLY P.A 06 Ou OS mts com bases 3x4 01 HOUSE MIX 3X3
01 escada com degraus antideiâpantes 02 canaim 4x4 com piso
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caeetaclo 01 ar-condicionado 01 gêladeita ou Íigobar "opcional" 01
extntot Tomaclas eh 110 e 22O volts 02 coftinas latetais lo gnd do palco
E 01 CORTINA FRONTAL P/ USO NÁ IROCÁ DE ATRAçOES 03
pRATlcAvEts sENDo a1 p/ BATERTA 01 p/ pERcussÃo 01 p/
TECLADO- Todas as despesas rolativas ao tanspone, operaçao,
Í,ontagem, e segurança serâo por cohla da omprasa contraÍada, os
equiparnentos devem set túntadolnstalado pelo presladot dos seviços e
com operadoL Especifrcação: Serviço de locaçào de iluminaçáo de
gande ponà: A entprcsa contmtada nanlera no local clo avento equiry
de operaçâo a manutençào, paô o perteito funcionan ento dos
aquipamantos abâixo relacionados. Iodas as despêsas ralaüvas ao
tãnspoíe, opêraçâo, montagem, e segurança seráo por conta da
emprasa contratada, os equipamenlos devem ser nonlado/instalado pelo
pÍestador dos seNiços e com opetadoL Seryiços de iluninâçâo de
GÊnde poie: a empresa conlnlada mahlerá ho local do evento, equipe
de operaçáo e manutençào, pâra o perteiÍo Íuncionamento dos
equipamenlos, lodas as despesôs telativa§ ao tnnsporte, operaçao,
montagem. e segurança seÍáo por êohta da empÍesa contralada, os
êquiparnênlos devem ser nonladolnslalado p€lo prestadot dos seNiços e
com oryBclor de iluninaçáo 60 Reflêtorcs LED 3 Wans 24 Refletores
LED 1 Wals 08 nmving 16 canhfus par 64 03 naquina de fumaça 04
nininús 01 mesa de iluminaçáo 01 Gàd 150 ,netrcs êslnrxuta de
alumlhio Q30 12 talhas. Todas âs despesas rclativas ao tênspoâe,
ope@çêo, montageÍn, e segurança serão por contâ da emprcsa
contratada, os equiparnentos devem set nontadortnsblado pelo prestador
dos selra?os ê com opeÊdoL Especifrcaçâo: SeNiço de locaçao .!e
camarote de gràhde pone: A emprcsa conlntada firanteÉ no local do
evento equipe cle operaçáo e nanutençào, para o peieito funcionaflEnto
dos equipamenlos abaixo rclacioaados. Iodas as despêsas .p/aüyas ao
l,Enspoíe, opeaçáo, montâgêm, e segurarÇa seráo pat cohta da
empresa contatacla, os equipahehlos devem ser monlaaldinstélado pelo
prestador dos serviços e com opeâdoL SeNiço de locaçao de
Camarotes: 32 (binta e dois) Ca,,larctes de 2 (dois) andarcs do tipo
piramidal nedindo no mlniÍíto 35 (nnE e cinco) netos de compinento,
.,om eslrutuÊ em Íeng e/ou aço: com cobenua àm bna témica
suslentada pü uma estnrtura da laft): com calhas; com lechamenlo
lateral e instalaçáo de 01 (un) pnto de eneryia (toÍnacla unive6al - 11&\/
e 01 (um) ponlos de iluminaçáo con lánpada conpatlval. Obs: loelas as
conexões, llaçãa, ligações e chaves seáo fomeciclas pêla er,rptesa
contêtada e doverâo estar em N eitas condições de uso e isola,7rento, a
empresa contrctada manterá no local do avanto equipe dê operaçao e
manúençáq para o peieilo funcionanento dos equlpanonlos- Todâs as
despesas Íelar,vas ao transpoie, operaçáo, montagem, e sêgurctnça
seáo pot conla da empresa contâlada. Os eguipamêntos devem ser
nontadúnstalado pelo p.eslaór dos serviços habilitada paÊ tal. Todas
as despesas rcÍal,vas ao transporle, opeaçáo, nfrntagem, e segurança
seráo por conla da emwsa contÊlada, os equipamentos devem ser
nontadolnstalado pela prestador dos seryiços e coÍn operadoL Locação
de Grupo gercdoL motor a diesel,6 cilihdros com gerador dê 110kva- 300
mettos de Bamcadas de 2 metros linear 30 ne,].os de techamento de 2 x
2 de placas cle íeÍo 1 Teláo de Led lamanho de 5x3 1 Show pitolécnico
(15 min) de fogos. 8 ms pmfrssionais. 12 tipos de eÍertos diielEntes, 4 kits
de 120 tubos, 2 kil de 138 lubos, 2 U de 172 tubos, bomba 3,4,5

soLlclTAçÂo DE coTAçÁo DE PREÇO Nc 20190?{i:ir0'i
RL bricâ

'12,0000 ôrA B,@,-e ,3&-ry.psERVtÇos DE soNoRlzAÇÃo DE GRANDE poRTE,

EspectÍicaçáo: Seviços de sonoíizaçáo de Gmnde porle: a empÍesa
contatada nanleLa no local do evenlo equipe do operaçáo e
manutençáo, pam o peieito funcionanento dos equipamenlos abaixo
rclaciúados. Todas as dêspesas Êlalivas ao tmnspatle, operaçao.
nonlagen, e segunnça seào pot conta da emqesa conl@lada, os
equipanenlos devem ser Íbntadúnslalado pela p/êslaaJot dos serwÇos e

com operador e dj, de so,m 20 caixas de gnve com 40lalanles de 18

Polegadas 16 csixas de line anay. 04 caixas KF pam side 04 monílores
de palco 01 monitor para contnbaixo com 02 caixas e 01 cabeçote 01

rpnitot para guilaÍa 02 monitorcs d teclados 02 powet plays para
mnilot auicuht de 08 canais cada um 16 nonilorcs auiculares (tones
de ouvido) 02 RACKS de potências d P.A corn 05 polências cada um
sendo toclas de úllina geÊçÂo (N 8.0 SD- U 6.0 SD 02 2.8 SD) 01

Emit r jã eÍ
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ú) @ çp041393 SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO DE PEQUENO PORTE,

PÀCK com 04 palências paÊ side 02 prccessadoÍes digitais .le áudio
paÊ P A e SIDE 02 mesas dlgilêis com 40 canais disponíveis sendo 01 p/
PALCO e 01 P.A 01 ,,it de micrcíones pan bataia (O7 mbrcÍones) 01
kil de nicmfones paÊ percussão (08 micoíonês) 15 micrcÍones coh fro
04 nicrofones se., fia 2A pedestais 01 municabo cle 50 mls com splil 02
nolêbooks para reproduçáo ds CDs DyDs e outrds míüas 01 sistema de
coíÍaçào elékiêa 50 cabos XLR 40 cabos p-10 12 direcl Box passilo 01
bateia (cotpo) sem acessónos 20 caixas da grave com 40 falanles de 18

Especificaçáo: seviços de sonoíízaçào elà pêqueno potÍe : a empresa
contratada manteÊ no lLlcal do evento equipe de operação e manutençào
pâra o parto o tuncionafionlo dos êquipamentos abaixo relacionados,
foda as dêspesas Êlâtivâs ao ltanspoíe, ope@aÃo , nontagen , e
segutEnça serão pot conta da ewÉsa contratada ,instalada pelo
pEslâdor dos serviços e com opeÊclor de som d) , som corn 8 caixas
graves com talanles de 18 polegadas l2caixas line aÍay 01 nesa com 32
canais digílal 01 ,|,osa de palco con 32 canais digital 38 metos de
multicabos 05 mic@fones com fio 06 mictutonos se,r, fio 06 vias de
conpressor 01 eteilo digitais 06 pêdestôis U nonitores de palco 02

Patá

o À,4unicipal de ltaituba
refeitura Municipal de ltaituba

Condições de pagamenlo :

Validade da proposta :

Prazo de entrega :

Valor por extenso :

Data : _/_/_

40,0000 DrA

Valor das mercadorias

lmpostos

contos

Val do pedidc

CâriÍn

Propononle : L.B.DE LIMA SPORT EIRELI

Endereço i TRAVESSA JOÂO PESSOA

Baino : BELA VISTA Cidade : ltaituba

CNPJ / irF : 08.263.17í /000'1-15 lnsc. Estadual :

Dias

Dias

RS

R$

R$

R§

f
08.263.171/000

L, B. DE LITTASPORI . ME

Av. Aramanay Calto, r t0 81 78ela \trsta

CEP: 68.18&120
Itafruba ParáL

L?
l(i

.,..an
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soLlclTAçÃo DE coTAÇÃo DE PREÇO No 201902r. :ilg.i

Municipal de ltaituba
ra Municipâl de ltaituba

PROTOCOLO DE ENTREG.]

Recebi(emos) a SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO No 2: 190:tc6c{t:. ernitida em
06 de Fevereiro 019, para oferecimento de preços, objeto dos ite ,: cri.::rr-r-1 ; ::ir Ínesrna

L,B OE LIMA SPORÍ EIRELI

TRAvÉssA JoÃo PESSoa

BELAVISÍA Cidrd..liâilubà
08.263171/0001-15 ln&.E3taduál:

Em: I I r os.zos.1z1/ooo1-1sl
L,B.DELIMASPORI.ME

Av. Aramanay Curto,, lo 8178ela \hta

L
CEP: 68.180420
Itaftuba Pará

o
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Paá
Municipal de ltaituba

itura l/unicipal de ltaituba

Itaituba. 06 de Fevereiro de 2019

Código Dêscrição

040919 SERVTÇOS DE SONORIZAÇÃO OE MEDTO PORTE.

040924 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DÉ BANHEIRO OUIMICO.

Especificação: SeNiço de locação de banheirc quÍnico: 08 (oito)
banheiros potTáteis químico, com assento na altum; supone pam papel
higiênico pan rolo de 60 metros; com papel higiênico rolo de 60 rnetÍos;
piso antideÍapanle; ponÍo de venülação natural, porla objeto, nicÍóào:
identifrcaçâo masculino/leminino- Obs: A emprcsa contÍalada nantera no
local do evento equipe de opercçáo e manutahção, paÍa a peíe|Ío
funcionamenlo dos equipanentos, Íodas as despesás relalivas ao
tÊnspone, openção, manlagem, e seguÍança serão pot conta da
empresa contraÍada- Os equipanentos deven ser inslalada/nontado, e a
manutençáo, limpeza e higienizaçáo por canta do preslador dos seryiços.

Proponente : C CARDoSo DA SILVA EIRELI

Endereço : ROD TRANSAI\4AZONICA Kl\.,| 02, S/N

Baino: FLORESTA Cidadê

cEP : 68180_970

CNPJ,/ MF : 14.698.708/0001-72 lnsc. Estadual :

Pag.: 1

0610212019

Itaituba UF: 9r\

O(A) Prefeitura Municipal de ltaituba, solicita que seja fornecido os p.e - "i Linr:irric:; , ':.rteis do(s)
item(ns) abaixo especiÍicado(s), para Ílns de lêvantamento prêliminar de preÇcs e ri'iÍioâçái: cr- : ü.!aiiCade
de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará uii'r i] ,,ilss: ail:r'
compras/serviços, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas partE drir '.e'"1íi,.., (:l i
ou rejeitar todos desde que haja convêniência para o(a) PreÍeitura Münicipal c3 itaiti,: :1.

l

.i

' :, iritlvo de
r.r irrado(s),

>i--.-JÕELSoN DE AGUIAR
Respon!::lvel

Qtd Unidade l".eso i.inri (F1$] F,'Éço Iotal (R$i

16,0000 DtA

30,0ú0í! DlÀ 1-Q!90o,3

,6fap_,m-,4"ú_o_8@@i
Especiíicação r Serviços de sonoizaçâo de médb potTe: a enprcsa
contratada manterá no local do evento equipe de opeação e
manutenção, paÍa o penefto funcionamenlo dos equipamentos abaixo
rclacionados. Iodas as dêspesas rclativas ao ÍÍansporle, opemçáo,
monlagem, e segunnça serâo por conÍa da êmpÍesa contataala, os
equiparnentos devem sü montadolnstalado pela presÍadar dos seruiços e
com operador e dj, de som 08 caixas de grave com 16 falanles de 18
Polegadas 08 caixas de line aÍay. 04 caixas para side 02 monitares de
palco 01 monilor paÊ contabaixa com 02 caixas e 01 cabeçote 01
monitor para gurtafta 01 nonüor p/ tecladas 02 RACKS de potências p/
P.A com 03 polências cacla um sendo todas de únina geêção (02 8.0
SD- 02 ô0 SD 02 2.8 SD) 01 RACK con 02 potências para síde 02
processadores digitais de áudio pan P.A e SIDE 01 mesa digil,al com 24
canais disponiveis sendo p/ PALCO e P-A 01 kjl de micmfohes parc
bateia 05 microfones con fio 02 nicrciones se'rt tio 05 pedestais 01
nulticabo de 30 mts com split 01 holebook para Íeproduçáo de CDs
DVDS e outras mídias 3a cabos XLR 20 cabos p-10 06 direct Box passivo
01 babna boryo) seri]' acessónos

5 \-/
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040928 sERVtÇo DE LocAÇÁo DE cARRo DE pRopAGANDA

Espêcificaçào: Se&iço de locação de cano de propaganda novel -
Neslaçào da sê|/tços dê sonoizâçâo em Wpâganda volante veiculada
em ca@ incluindo mobnsta, combustlvel e demais insuzros. Cano de
Som - ano mlnino de 2010 potênciâ Ílotor minima de 1.0 76 cv ffex.
Equipado con aparelhagêm de som apropiado 01 micrcfone sem fio 01
mlcÍofone com cabo 01 mesa de mínimo de 06 canais 01 caixa
anplífrcada com 04 vias sonoras, 01 piânide 8t)0 wts, A1 toca CD com
àntada USB

015689 Serviço de locação de estrutura de palco (PEQUENO PORTE

SeNiço .ta tocâçáa de astruluÊ do patco (PEQUENO PORIE AÇO): Os
equipanenlos delem ser riontadolnstalaclo e operacionalizado pelo
preslador dos seNiços e disponlvel para uso a patlir das 07: OO hoÍas 01
PALCO en AÇO 6x6,rts coh cobedura em lona anti - chanas piso lodo
em aço a hadeta suponando 340k9 a 4Ínkg por n2 02 tol,trs p/ FLY P.A
M OU 06 n s con bases 3x4 01 escada con degmus antidenapantes 01
camanm 4x4 con piso caryetado 01 ar-condicionado 0l geladeira ou
frigobar 'o@jonal" 01 extintor Tomadas em 11O e 22O volls 02 cortinas
laterais p/o gnd do palco

10.0000 HORA

25,0000 DtA

16,0000 DIA

14,0000 DtA

040929 SERVIÇo DE LocAÇÃo DE ESTRUTURA DE PALco (MEDI

A a'npresa contntada nanteÊ no local do evento equipe de opercçáo e
manulençâo, para o pêrfeito funcionanento dos equiparnenlos abaixo
relacionados. Iodas as despesas ,elativas ao t.ansporle, opgraçáo,
monÍagem, e segurança seráo por conla da eiÍ,presa coniralada, os
equeanenlos dovem sü nonladohnslalado pelo pÍeslàdoÍ dos seMiços e
com opemdot SeNço de tocaçao de estnttu.a de patco (MtDtO PORTE
AÇO): Os eqúpanentos deven seÍ nmntado/instalado e operacionalizado
pelo prestador dos saviços ê tlisponlvel para uso a partir das 07:40 horas
01 PALCO en AçO 10x06mls com coberturc em lona anÍi - chamas piso
todo em aço o madeim supotlando 340 kg a 400k9 pot n2 01 gnd 6x6 02
torrÉs p/ FLY P.A 04 OU 0 Ínls con bases 3x4 01 escada com degraus
anliderapanles 01 camaim 4x4 com piso caryetado 01 ar-eondicionado
01 geladêira ou tngobar 'opcional" 01 extintor Tonadas en 110 e 220
vofts 02 coninas lalatais p/a grid do palco

O4O93O SERVIÇOS OE PALCO DE GRANDE PORTE AÇO

A empresa contralada manlerá no local do evento equipe de openção e
manutênfÃo, paÍa o poieilo funcionarnenlo dos equipamentos abaixo
rclacionados. Iodas as despesas Íelativas ao lÍanspotle. opeÍaçao,
ríbnlagem, e seguânça seão pot conla da empresa contalada, os
equipamentos devam sü nmitaddínslalado pelo prestador dos seNiços e
com operador SeNiço de locação de estrutura de palco (PALCO DE
GRANDE PORTE AÇO): Os equipamenlos devem ser rí,ontaddinstalado
e operacionalizado pelo prcstador clos seviços e disponível pam uso a
paiir das 07:00 hotas Seviço de locação de estrulura de palca (PALCO
DE GR4NDE PORIE AçO): Os equipamentos devem ser
Ínntadotnstalado a operacionalizado pelo pÍestador dos sêrviços e
disponlvel pa@ uso a paíir das 07:00 horas 01 PALCO en AçO
14x12mts com cobenura em lona ahti - chamas piso todo em aço e
nadeira supotlando 340 kg a 4OOkg por n2 Ol gíid 10x6 02 toíês p/ FLY
P.A 06 OU 08 ,,ts con bases 3x4 01 HOUSE MIX 3X3 01 escada con
degraus anlidofiâpanlês 01 camaim 4x4 com ptso caqelado 01 ar-
condicionado 01 geladeira ou fàgobat 'opcional" 01 extintor Íonâdôs em
110 e 220 vdts 02 cotlinas lateais p/o gid do palco E 01 CORTINA
FRONIAL P/ USO NÁ IROCÀ DE ÁTMÇOES A3 PRATICAVEIS
sENDo 01 p/ BATERIA ot p/ pERcussÁo 01 p/ TE)LADj. Íodas as
despesas r€lat,vas ao lrcnspotle, operaçáo, rÍ,ontagem, e seguênça
seÉo pot conta da emrysa contÊtada, os equipamentos devem ser
nontado/instalado polo preslador clos seryiços e com opeÍador-

6ttpQ,op_,192_!.@,og
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040931 SERVIÇOS OE ILUIVINAÇÃO DE MEDIO PORTÉ

A empresa contÀtada manlera no local do evento equipe de opeÍação e
manulençào, parâ o pêríeito funcionahedo dos equipamentos abaixo
relacionados- fodas as despesas relalivas ao transpoie, opeÍaçáo,
montagom, o seguança seÍào por conta da emprcsa contêtada, os
equipamênlos devêm sêr hohladolnstalado pelo presÍador dos sêrviços e
com operador Serv,gos de iluminaçáo de nédio pone: a empresa
contratada hanterá no local do evento, equipe de operaçào e
manulençéo, paê o perieito funcionatnento dos equipamentos, todas as
d€spesas ,ê/ativas ao transpoile, operaçáo, nontagiem, e seguânça
seÍáo pot conta da onpresa contatada, os equipanenÍos davên ser
montado/instalado pelo prostadü dos se/viços e con opetadot de
iluhihaçâo 12 cahhões par 64 02 anpliÍicadoEs paa todo o sislema 01
náquina de Íoúaça 02 noving 01 ,,l,esa de iluminaçÃo 01 Gnd 06 x 04
com 3 da alluâ otn osltutura netálica 02 Ribalta 03 Est/obo. Iodas as
despesás rêlálivas ào lÊnsfüle, operaçáo, nontagem, e segurança
serào poí conla da enpresa contratada, os equipanentos devem ser
Í,ontaalúnstalado pelo prpstador dos sery&os e com o@rador

040932 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE

A enprcsa conlrclaala manlêra no local do evenlo equipe de opoÊçào e
manulêhção, par? o peieÍlo funcionarnenlo dos equipamenlos abaixo
rclactonaalos. Íodãs as despesês relativas ao tanspoie, owraçào.
monlagem, e segurançê sêtáo por conÍa da enpresa contratada, os
equipanentos devem ser nontadoln§alado pelo preslador dos serviços e
con opercdoL Serviços de iluminaçào de Grande potTe: a ewrcsa
conlÍatada nanleá no local do evento, equipe de operaçáo e
manutehção, paa o peielo funcionanenlo dos equiparnerlos, lodas as
despesás r€/âlivas ao transpone, oparação, nontagen, e segurança
seráo por conta da emprcsa conlratada, os equipamehtos devem set
mohladolhstalado pelo preslador dos sedços e com operadot cle
iluminaçào 60 Reflelorcs LED 3 Watts 24 Refletores LED 1 Wats 08
moving 16 canhões pat U 03 máquina de tumaça 04 mini-brús 01 nesa
de iluninaçào 01 Grid 150 metos estrutura de alumínio Q30 12lalhas.
Iodas as desposas ralativas ao tÍanspone, opemçáo, monÍagem, e
sogurança seÉo pot conta da empresa contratada, os equipamenlos
clevem sêt montado/instalado palo prestador dos seryiços e com operador

M0933 SERVIÇOS DE CAMAROTE "'154úú,0O ,QJ. @goo,
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10,0000 DrA

12,0000 DrÂ

6.0000 DrA

A emrysa conlÊlacla nanteía no local do evento equipe de oryraçào e
nanutançào, para o pene o ÍuncionaÍEnto dos equipanentos abaixo
relacionados. Iodas as despesás rclati|r'as ao tanspone, operaçáo,
nontagen, e sagurança seÍào por conta da empresa conlntada, os
oquipal,,ênlos devem ser nonladonn§alado pelo W§ador dos serv,ios e
com operadoL SêNiço de locaçáo de CaÍraroles: 32 (tnnla e dois)
Camaroles de 2 (dois) andarcs do lipo phamidal nÉdindo no miniÍí1o 35
(ldnta e cinco) rnelros de compirnento, com eslnrtura em leio e./au aço:
com coberlura em lona témica sustentada por uma esltutura de Íeflo;
con calhas: con fechamento lateâl e instãlação de 01 (uh) ponto de
enêqia (tonada hiveÊal - 11Ow e 01 (un) pontos de iluninaçào cam
lâhpada compallvel. Obsi todas as corerões, tiaçào, ligaçôes e chaves
seáo lomecidas pêla am.,,€sa contatada e devetào êslar em peóeitas
condições de uso e isolamenlo, a emprcsa conlêtada manterá no local
do evento equipe de operação e manülençáo, para o pêiaito
luncionamento dos equipamentos- Iodas as d€spesas relalivas ao
tanspoáe, oporàçáo, mohtagom, e segurânça setáo por conla da
emprcsa contalada- Os equipamentos devem seÍ montaddihstalado pelo
pestador dos soviços habilitada pa@ tal fodas as despesas relalivãs ao
/ránspone, operação, montagem, e seguÊnça seéo por conta da
ehprosa contralada, os aquipahenlos devem ser montadolnslalado pelo
prestadot dos seNiços e com operador
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SERVIÇOS DE AROUIBANCADA

A empresa conratada manlerá no local do evento equipe de oryraçâo e
matnutençâo, paft o peíeito funcionanênto dos equipamenlos abaixo
relacionados. Iodâs as despêsás rclalivas ao tansporle, operaçáo,
montagem, e segurcnça serào pat conta da empresa contnlada, os
eqúpanentos devem ser Íbnladún§alado pelo prcslador dos sêrviÇos ê
com operador- SeNiço de Locaçáo de Aeuibancadas: Aryuibancadas
com esülrtuÍa metálica, Ínedindo no mÍnino 140 tnêtros de compàmonlo.
conlendo no minino A b o) degraus Os equipamentos dêwm set
nontadonnsblado pelo prestador dos serr'iços habihada para tal- Todas
as despe§as E/arvas ao tÊnspoúe, owraçào, rÍonlagêm, e seguÊnça
serão por conta da Br,ipresa contratada, os equipamehtos devem ser
nnhladolnslalado pelo f,€slador dos seMiços e com opeÊdor.

040935 SERVTÇOS rRtO ELETRTCO
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A emprcsa contÊtada mantelá no local do evento equipe dê opençáo e
manutençào, pa@ o pêieita funcionaríênlo dos êquipan,entos abai\o
Íelacionados- Iodãs as dsspssas relativas ao tÊnspone, opêraçào,
tu)hlagem, e segurança seÉo por conta ela empresa contalada, os
equipanentos devam sú nDntaddinstalado pelo prEsladoÍ dÀs ssÍw?os €
coh opetaclor. Espociflcâçâo: Locaçâo cle Íio ElAtico conlonre
desciçáo abaixo: EstnJtura clo Equipanento: 13 Í,elrcs de compimanlos
Pneus em bom estado Enplacanento em dia (Detran) Grupo Gerado. (m
KVA) 110 e 220 WTS 01 Canaim com frno acabarnenlo com banheirc
üivativo, com at condicionado- 02 Acessos independenles ao palco (01
para banda e 01 para convidados) 02 varandas nas lateÊis supeiorcs
(dianleira e lÊzeira) Monlado em caÍeta Truco, tacionada w cavalo
necânico conpallvel- 44.800 Watts Sub 20.0(n warc Médio. os
equipanenlos devem set npnladolnstalado pelo píEsládo, dos seÍviços
habilitada para lal- Iodas as desp€sas rerêrvas ao transpone, operaçào,
montagcl,, e segurança serào por conta cla e@resa contralacla, os
equipanenlos devem ser rúnladonn§alado Nlo W§ador dos ssrr,ios €

6.0000 DtA

10,0000 HoRA

20,0000 DtA

20,0000 DIA

10,0000 DrA

í0,0000 Dr,\

4000,0000 l\,4ETRal

20.0000 DrA

040936 sERVrÇos DE LocAÇÃo DE TENDAS

Íenda larôanho 4x4, em lona cum estulura em ',etal, com techamanto

040937 SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE TENDAS

Tenda lamanho 10 x 10. em lona com estrutura em motal, com

sERVrÇos DE LocAÇÃo DE TELÃo

Teláo de Led tamanho de 4x3

sERVrÇos DE LocAÇÃo DE TEúo.
Íelào de Led tananho da 5x3

LocAÇÃo DE BARRTCADAS DE FERRo 2 METRoS LINEAF

LOCAçÁO DE BARRICADAS DE FERRO 2 METROS LINEAR

sERVrÇos DE LocAÇÃo DE GRUpo GÉRAooR

Locação de Grupo getadot, nrclot a diesel, 6 cilindrcs com gerador de
11okva.

040938

M0939

028073

040940
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040941 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO DÉ 2 METROS

Fachanohto do placas ferro 2 x 2 neÍros linear

040942 LOCAÇÃO DE SHOW P|ROTÉCN|CO

Show pitolécnico (15 ir,in) de fogos. 8 kds ptofissionais, 12 lipos de
eteilos diÍenntes,4 kits de 120 tubos, 2 kit de 138 tubos,2 kíl de 172
tubos, bomba 3,4.5 polegadas

040943 LOCAÇÃO DE SOM DE CAIXAS ATIVAS E PASSIVAS

Seviço de locaçáo de equipanêntos para paquenos eyerlosr Sendo umã
caixa de som de no minimo 1.00A wans cohjugada, 2 midofone c./ fro e 2
nicrofona s./ fro. 1 rnesa de som de 06 canais.

944 LOCAÇÁO DE SOM , PALCO, ILUMINAÇÃO, CAi,,|ARINHO,

LOCAÇAO DE SOM , PALCO, ILUMINAÇÀO, CAMARINHO,
CAMAROÍE DE GRANDE PORTE PARA ANIVERSARIO DE ITAITUBA
E SHOW DA VIRADA 2019 Especificaçáo: SeNiços de sonoizaçao de
GÍande porTê: a emprcsa contratada nanterá no local do evenlo equiry
de opeÍaçáo e manutenção, para o perfeilo luhciohanento dos
equiD€rnenlos abaixo rclacionados. Iodâs as dêspssas telalivas ao
tânspono, operaçáo, monlagem, e segunnça sêrào pot conta da
smprasa conlratada, os equipamentos devem ser nonladdinslalado pelo
práslado. dos serviÇos e com opeadot e dj, de soa, 20 caíxas de gâve
con 40 talantes de 18 Polegadas 16 caixas cle line aÍay. U caixas KF
para side U rnonilores de palco 01 ,IlEnilot pa@ contabaixo con 02
caixas e 01 cabeçole 01 fl)níd para guitâna 02 mohitoms pl leclados 02
power plâys paa ÍDniloÍ auiculat de 08 canais cacla um 16 ?r,onitores
auicularcs (Íones de owido) 02 RACKS de poténcias d P.A com 05
p(,ências cada um senclo todas de úniha geraçáo (04 8.0 SD- 04 6.d SD
02 2.8 SD) 01 RACK com 04 potências paê side 02 prccossadorEs
digitêis dê áudio pam P.A e SIDE 02 nesas digitais com 4A canais
disponlveis sendo 01 p/ PALCO e 01 p/ P.A 01 kit da nicrolooes pan
ba,€na O7 nicrotones) A1 Pr\ de miüoÍohes para percussáo (OB
nicmfones) 15 hicrcfones com fio M microfones sem fio 20 peeleslais 01
nulticabo de 50 mls com split 02 notebooks pan rêNoduçáo de CDs
DVD, ê ouths mldias ü siste,na de coÍeçào elética 50 cabos XLR 40
cabos p-10 12 diect Box passivo 01 baEna koeo) sem acessórbs 20
caixas de grave com 4A lalantes de 18 polegadas. Especiticaçáo: Se.yiço
de locação de banheirc químico: 08 (oío) banheiros potláleis qulnico,
com asse,lto na altan; supoie paÊ papel higi§nico paÉ rolo de 60
,,elros: coh papel higiénico mlo de 60 melícrs; piso antickfiapante; ponlo
de vênlilaçào natural, poru obtelo, mictótío: identílicaçào
nasculino/íeminino. Oàs. Á empresa contratada nantara no local do
evonto equipe de operaçáo e manutenção, paÊ o peíeito funcionamenlo
dos equipaííânlos, todas as &sp€sás rplaâvas ao transDoíe, operaçâo,
montagêm, e seguança seráo por conta da e,npresa conlâlada- Os
eqúpanenlos devem ser inslaladdrnontaclo, e a Íánutênçào, limpeza e
higieni2açao por conta do $eslador dos seMços Especificaçêo: Sarvtço
de locaçáo de palco de gÍande porte: A emryesa contêlada man@rá no
bcal do evanlo equipe de opeêçáo e manutênçào, paâ o peieilo
funcionaÍÍ,ento dos equipamentos abaixo relacionados- Todas as
despesas /E/arvas ao tÍanspone, opeÊçào, mohlagem, e segutança
seÍáo por cohla da empÍêsa contratada, os equipamenlos dêvem set
Ítontadofnstalado pelo p/esládor dos serviços s com operador SeNiço de
locaçáo de estruÍura de palco (PÀLCO DE GRANDE PORTE AÇO): Os
equiparí:phtos devam ser nmntadolnstalado e operacionalizado pelo
prêslâdor dos seviços e disponível patê uso a padir das 07:00 hoês
Ssryiço de locaçào de estrutura de paho (PALCO OE GRANDE PORTE
AÇO): Os oquipamentos devem ser montadolhstalado a opêâcionalizado
pelo prcstador dos se'lr'iços e disponível pan uso a paÍir das 07:OA horas
01 PALCO en AÇO 14x12tíis com cobeâuía em lona anl - chamas piso
lodo em aço ê madeira suponando 340 kg a 400kg por m2 01 gnd 10x6
02 toÍes p/ FLY P-A 06 OU 08 mts com bases 3x4 01 HOUSE MIX 3X3
01 escada con degnus antiderÍapantes 02 camaim 4x4 com piso
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canetado 01 arcondicionado 01 geladeira ou Írigobar 'opcional" 01
ertinbr Tomadas en 110 e 220 vofts 02 coiinas lateêis p/o gid do palco
E A1 CORTINA FRONTAL P/ USO Niq IROCÁ DE ATRAçOES 03
PRA|ICAVE]S SENDO 01 P/ BATERIA 01 P/ PERCUSSAO A1 P/
TECLADO. Todas as despesas rclatvas ao tianspone, opeÊçáo,
manlagem, e segurança seào pot conta da ernpresa contratada, os
equipamentos devem ser nontado/instalado pelo pÍEslador dos serviÇos e
com operador. Especificaçáo: Seviço de locaçáo de iluninação de
grande pone: A emprcsa conlntada manteÊ no local do e\tento equipe
de operaçâo e manutenção, pam o peneib funcionanento dos
equipanenlos abaixo relacianados. Iodas as despesâs relaüvas ao
transpotTe, operação, montagem, e segurança seÉo por conla da
empresa contrctada, os equipanenlos devem ser monÍado/instalada pek)
prêsÍador dos serviços e con operador. Seviços de ilunkaçáo de
GÊnale potle: a emprcsa conlÍalada manterá no local do evenlo, equipe
de opençáo e manutenção, para o peieilo funcbnamonto dos
equipanentos, todas as despesas relativas ao transpone, operação,
monlagem, e seguftnça seÉo por conla da empÍesa contÊlada, os
equipamentos devem su nontadonnsblado pelo presladot dos seryiços e
com opomdat de iluminação 60 Refletorcs LED 3 Watts 24 Refletores
LED 1 Wats 08 noving 16 canhóes par 64 A3 náquina de lunaça 04
nini-bruts 01 mesa de iluminaçáo 01 Gnd 150 metros es!rulura de
alumínio Q30 12 talhas. Todas as despesas rclalivas ao lransporle,
operaçáo, montagem, e segurança serào por conlê da empresa
contratada, os equipamentos devem ser montado/inslalado pelo prestador
dos servlços e com operador. Especificaçáo: Se"yiço de locaçáo de
camaroÍe de grande potte: A enpresa conlÍalada manÍerá no local do
evento equipe de operação e rnanutençáo, para o pelíeito funcionamenlo
dos equipamentos abaixo rclacionados. Iodas as despesas relalivas ao
transpotle, aperaçáo, montagem, e segurança serão pot conta da
ompresa conlratada, os equipamenlos devem ser montadortnsElado pelo
prestador dos serviços e com opeadoL Saryiço ale locação de
CanarcÍes: 32 (tdnta e dois) Canarotes de 2 (dois) andarcs do tipo
piramidal medindo no mínino 35 (tnnla e cinco) r,,,elms de compnn ento,
com estnituta em feío e/ou aço; con cobelura em lona témica
sustenlaala pü uma eslntlura de Íerc; com calhas; com fechamenlo
lateral e inslalação de 01 (un) ponto de eneryia (tonada uníversal - 110w
e 01 (um) pontos de iluminação con lâmpada compalivel- Obs: todas as
conexões, íiação, ligaçóes e chaves seráo fomecidas pela empresa
conlratada e deveráa estar en perleir,as condiÇões de uso e isolamenlo, a
emprcsa contntada manteÍa no local do evento equipe de opeÊçào e

nanutenção, pam o petleita funcionanento dos equipanrentos. Todas as
despesâs relativas ao transpotTe, operaçáo, Ímntagem, e seguÊnça
serõa por conta da empresa contratada. Os equipamentos devem ser
nnntado/instalado pelo prcstador dos seNiços habilitada para tal. Todas
as despesas rc/ativas âo transpofte, operaçáo, montagem, e segurança
seÉo por conta da empÍesa cartatada, os equipamentos devem ser
montadolnslalado pelo preslador dos se/viços e com oryâdot Locaçãa
de Grupo geêdoÍ, molor a cliesel, 6 cilindrcs com gendor de 1í0kva- 3o0
r,etms de Badcadas de 2 metros lineat 30 melrcs de Íechamento de 2 x
2 de placas de feÍo 1 Telão de Led lamanho de 5x3 1 Show pirotécnico
(15 nin) de Íogos. 0 kits profissionais, 12 tipos de efeilos diferentes, 4 kils
de 12O tubos, 2 krt de 138 lubos, 2 kit de 172 lubos, bomba 3,4,5

041392 sERVtÇos DE soNoRrzAÇÃo DE GRANDE PoRTE,

Especificação: Se|viços de sononzêçáo de GÍande porle: a empresa
contÊtada manterá no local do evonÍo equipe de operaçáo e
manutençáo, para o peóeita Íuncionamento dos equipamenÍos abatxo
relacionaclos. Iodas as despesas relativas ao transpoie, operaçáo,
montagem, e seguftnça seÉo pot conta da empresa contnlada, os
equipanenlas devem ser nmnÍado/instalado pelo preslador dos se/úÇos e

com operâdor e dj, de som 20 caixas de gmve com 40 Íalantes de 18

Polegadas 16 caixas de line affay. A4 caixas KF para side 04 monitores
de palco 01 monitor pata contrabaixo com 02 caixas e 01 cabeçote 01

nonitor para guilata 02 monitorcs p/ teclados 02 power plays parc
nonitor auicú\ar de 08 canais cada um 16 monitorcs auàculares {Íones
de ouvido) 02 RACKS de potências p/ P.A com OS polências cada um
serdo Íodas de últina geração (o4 8.0 SD- 04 6.0 SD 02 2-8 SD) 01
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041393 SERV|ÇOS DE SONORTZAÇÃO DE PEOUENO PORTE,

RACK coh 04 potências paÊ si.b 02 ptocessadorcs digilais dê áudio
para P.A e SIDE 02 mesas digilais êoh 40 canais dis.onlveis sendo 01 p/
PALCO e 01 P.A 01 kit de miaofonês para babna @7 nicrofones) 01
kit de nicrolones para percussao (OO miüoÍohes) 15 micrcfones con fio
04 micÍofones sai], fro 20 pedestais 01 nwlticab de 50 ??i,ls con split 02
notebooks para rcproduçao dê CDs DVDS e outas mídias 01 siste,l,a de
coíeçáo êláÍrica 50 cab)s XLR 1O cab.'s p-10 12 ditêct Box passiw 01
batetia (cotpo) sem acessórios 20 caixas dê gEvê coh 40 Íalantes de 18

Espêcificaçâo: seNiços de sonoizâçào de p@queno pode : a emprcsã
contatada manteÉ no local clo êvenlo equipe de opeÊçào e nanutençáo
paÍa o peieío luncionamento dos oquipan?€ntos abaixo rclacionados.
Ioda as dospesas relativas ao transporle, opeÊçào . mnlagem , e
segurenÇa seáo por conla da enl4rcsa contratada ,instalado pelo
presÍadot dos seryiços e com opeíadoÍ do som dj , som com I caixas
gÊves com ialantes de 18 polegadas lzcaixas line anay 01 nl€sa com 32
canais digital 01 mesa de palco coh 32 canais digital 38 metros de
mulÍicabos 05 microÍones com fro 06 tnictofones sem fio 06 vias de
comp.essor 01 eféilo digilais 06 pedeslars 04 Í,onitorês de palco 02

r J.l4*Qg-l lLt a
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l,lunacipâl de ltaituba
refeitura Municipâl de ltaituba

Condições de pagamento :

Validade da proposta :

Prazo de entÍega :

40.0000 DtÀ

Valor das mercadorias

lmpostos

Descontos

Valor do pedido

R$ 1!!7.jÀLrc,

Proponente : C CARDOSO DA SILVA EIRELI

Endêreço : ROD TRANSAI,IAZONICA KM 02, S/N

Bairro : FLORESTA Cidâde: ltâitubâ

CNPJ / ÍúF: 14.698.708/0001-72 lnsc. Estadual :

Dias

Dias

R$

RS

RS

Valor por êxtenso :

Data: I I
Cârimbo e âssinat,rra

=.*ii#g''."tiÉ"

4-/q



oDt (/L

o
L) ELFLS

&al

soLlclTAçÃo DE coTAçÃO DE PREÇO No 2ú1902C,)901
Parà Pag I

0610212019
mo Municipâl dê ltâitubâ

Municipalde ltaitubâ

PROTOCOLO DE ENTRFG,Í

Recebi(emos) a sollclTAÇÃo DE coTAÇÃo DE PREÇO Nc 2,r 902060(. ', , en-,itida em
06 de Fevereiro de 2019, para oferecimento de preços, objeto dos ite,r., ccnsl.rÍtl ,; .i:t inesma.

C CARDOSO OA SIIVA EIRELI

ROO ÍR NSATüÂZON|CA KM 02, S/N

FLORESTA CBôd. : Iânubâ

14.694.708/0001-72 ln.c. Elta.luál: "$1l
En : __l______l_
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