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00016059
ALUMINIO Q-30
descrição:
- locação de aluminio q30 - valor do metro por dia

20.300,001400 14,50DIA00001

00016621

ARQUIBANCADA TUBULAR DE 12 DEGRAUS
descrição:
- com 100 metros,  estrutura, pré-fabricada, da arquibancada, fabricada
com tubos chapa preta diâmetro de 2” e 1¹/²” com espessuras de chapa
2,66mm soldados, travados por treliças em tubos de chapa preta diâmetro
de 1” e espessura de 2,66mm com travamento desmontável entre pórticos
no mesmo tubo com pontas rebatidas e perfuradas presas com pino
maciço previamente soldado na estrutura e fixados por pino passante.
toda a estrutura deve receber pintura de fundo anti-corrosão (zarcão) e
pintura jateada a revólver em esmalte sintético.
- os pisos dos degraus feitos em placas de madeira compensada
fechadas em requadros de perfis de cantoneira de 1” com encaixe,
travados com perfis de chapa dobrada u ³/4 x ³/4 e fixados por
parafusos. os degraus de 15 cm de vão de espelho e 55cm de
piso/assento.
- a montagem sobre base nivelada, sem a presença de materiais
orgânicos, entulhos ou outros materiais que possam prejudicar a condição
de nivelamento da estrutura. os macacos de apoio da estrutura de barra
roscada de diâmetros ¾” com encaixe tipo macho na parte superior para
adaptar ao tubo do pórtico e base em chapa com aletas soldadas
permitindo ajuste de altura, sendo assentados sobre sarrafos de madeira
para nivelamento e aumento da área de base de sustentação.
- os elementos de apoio da estrutura deverão estar devidamente
protegidos de quaisquer abalos ou golpes que possam comprometer sua
condição de estabilidade.
- deverão ser verificadas: as soldas, emendas, encaixes, parafusos e
pinos, quando da montagem obedecendo às normas da abnt, observando
também suas condições de estabilidade, grau de manutenção e
confiabilidade.
- a arquibancada deve possuir grade de proteção no topo, patamar de
acesso e nas laterais, proteção lateral quando montada próxima de
qualquer elemento estrutural ou de apoio (poste de iluminação ou de
sustentação, marquises, sacadas e etc.).
- a montagem deverá ser mantida distância de segurança de redes de
alimentação de energia elétrica e outros elementos energizados
(transformadores, medidores, fusíveis e etc) não podendo passar dentro
da área de proteção da montagem ou ter contato com a estrutura,
qualquer tipo de fiação ou instalação elétrica de qualquer natureza sem a
devida proteção.

20.750,004 5.187,50DIA00002

00016064

BANHEIRO QUIMICO
descrição:

- locação de banheiro químico individual, portátil, com montagem,
manutenção diária e desmontagem, em polietileno ou material similar, com
teto translúcido, dimensões mínimas de 1,16m de frente x 1,22m de fundo
x 2,10 de altura, composto de caixa de dejeto.

31.125,00300 103,75DIA00003

00016065
GERADOR SILENCIADO 180 KVA
descrição:
- locação de grupo gerador, tri-fásico, 180 kva - abastecido.

9.335,0010 933,50DIA00004

00016066
GERADOR SILENCIADO 260 KVA
descrição:
- locação de grupo gerador, tri-fásico, 260 kva - abastecido.

3.112,503 1.037,50DIA00005

00017796

GRADIL PARA CONTENCAO DE PUBLICO
descrição:
locação de gradil para contenção de público, medindo 2x1,2m, em
estrutura de aço galvanizado.

20.800,001300 16,00PÇ/DI00006
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00017795

ILUMINACAO DECORATIVA
descrição:
locação e instalação de iluminação decorativa com 50 pontos de luz
variados (hqi, set ligth, tx led, par led) a serem utilizados de acordo com
necessidades da solicitante.

9.000,0030 300,00DIA00007

00017628

PAINEL DE LED

painel de led (outdoor) - instalação e operação de painel de led (outdoor).
no tamanho de tela de 5 x 3 metros, resolução alta definição real de 10mm
smd. estrutura de treliça para sustentação (em alumínio). processador de
vídeo com entradas: vga, hdmi, dvi. rca. vídeo composto, placa
controladora com duas saídas, central de transmissão ao vivo com duas
câmeras, para gravação e transmissão de eventos.

60.000,0020 3.000,00DIA00008

00017799

PALCO GRANDE PORTE - TAMANHO 12 X 8 M
descrição:
- palco em alumínio trelissado q30 tubular com cobertura em lonas brancas
80 anti-chamas. piso de madeira 20mm,
medindo 12 x 8 m, pé direito 10m, 2 asas de fly em alum(nio
q30 para colocação de pa. com 1 camarim tamanho 4x4, house mix 3x4.
- sonorização de grande porte
pa / sonorização, 16 line array 2 falantes de 12 + 1 driver
16 sub graves dupla falante 18&quot; 01 console digital com 32 canais, 01
processador digital, 01 multi-cabo 56 vias splintado, 04 amplificadores de
5600w, 04 amplificadores de 3600w, 04 amplificadores de 1600w.
- pnsonorização/palco:
01 console digital com 32 canais e 16 auxiliares, 10 monitores, 04 sub
grave falante 18&quot; para side, 04 médio grave para side 01
processador digital para side 04 sub graves de 18&quot;
- individuais.
01 amplificador de contra baixo com 4 falantes 1o&quot; e 1 de 15&quot;
01 amplificador de guitarra com 2 falantes de 12&quot; 20 microfones
dinâmicos para instrumento, 12 microfone dinâmicos para voz, 5
microfones condensser para ambientação, 05 sistemas de microfones
sem fio,
04 amplificadores de 3000 w para vias de monitores, 01 amplificador de
5000 w para side, 01 amplificador de 3000 w para side, 01 amplificador
de 2000 w para side, 100 cabos de microfones xlr balanceados, 30 cabos
de instrumentos p10 mono, 15 direct box passivos, 10 direct box ativos,
01 main power trifásico, 08 praticáveis carpetados 2x1m.
- iluminação :
36 refletores de alumínio par 64, 04 mini bruts de lâmpadas
24 canais de dimmer digitais dmx, 02 maquinas fumaças dmx(3000 w), 8
moving bean 200 com 16 canais, 40 cabos de sinal xlr tamanhos 3-5-10
metros, 01 mesa iluminação com 60 canais de dimmers e movings, 16 par
led dmx rgbw 54x3 w, 2 strobo 3000 w, grid 10x6x6 em estrutura de
aluminio.

57.062,5010 5.706,25DIA00009

00017800

PALCO GRANDE PORTE PARA SHOWS NACIONAIS - TAMANHO 15 X 11
M
descrição:
- palco em alumínio trelissado 030 tubular com cobertura em lonas brancas
anti - chamas, piso de madeira 20mm,
medindo 15 x 11 m, pé direito 10m, 2 asas de fly em alumínio
030 para colocação de pa, com 2 camarim tamanho 4x4,
house mix 2 andares , área de serviço 3x4 m.
- pa / sonorização
24 line array 2 falantes de 12 + 1 driver 009 00016057 24 sub graves
dupla falante 18&quot; 01 console digital com 48 canais, 01 processador
digital, 01 multi-cabo 56 vias splintado, 06 amplificadores de 5600w, 06
amp lificadores de 3600w, 06 amplificadores de 1600w.
- p.a. sonorização/palco:

44.612,505 8.922,50DIA00010
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01 console digital com 48 canais e 24 auxiliares, 10 monitores, 04 sub
grave falante 18&quot; para side, 04 médio grave para side, 01
processador digital para side, 04 sub graves de 18&quot; individuais, 01
amplificador de contra baixo com 4, falantes 10&quot; e 1 de 15&quot; 01
amp lificador de guitarra com 2 falantes de 12&quot; 20 microfones
dinâmicos para instrumento, 20 microfones dinâmicos para voz, 5
microfones condensser para ambientação, 05 sistemas de microfones
sem fio, 04 amplificadores de 3000 w para vias de monitores, 01
amplificador de 5000 w para side
01 amplificador de 3000 w para side, 01 amplificador de 2000 w para
side, 100 cabos de microfones xlr balanceados
30 cabos de instrumentos p10 mono, 15 direct box passivos
10 direct box ativos, 01 main power trifásico, 14 praticáveis carpetados
2x1m.
- iluminação:
24 refletores de alumínio par 64, 08 mini bruts de lâmpadas
24 canais de dimmerdigitais dmx, 02 maquinas fu aças dmx(3000 w), 24
moving bean 200 com 16 canais, 40 cabos de sinal xlr tamanhos 3-5-10
metros, 01 mesa iluminação com 60 canais de dimmers e movings, 24 par
led dmx rgbw 54x3w, 16 elipsoidal, 8 strobo 3000 w, 02 canhoes
seguidores grid 12x8x6 em estrutura de aluminio q50.

00017798

PALCO MEDIO PORTE - TAMANHO 8 X 6 M
descrição:
- palco tamanho 8x6 m, cobertura em lonas brancas
modelo 2 águas. piso de madeira 20mm. com house mix .
- pa / sonorização:
8 line array 2 falantes de 12 + 1 driver, 8 sub graves dupla falante
18&quot; 01 console digital com 32 canais, 1 processador digital, 2
equalizadores 31 bandas , 1 multi-cabo 36 vias splintado, 2 amplificadores
de 5600w, 02 amplificadores de 3600w, 02 amp lificadores de 1600w.
- pa/sonorização/pa lco:
01 console digital com 32 canais e 8 auxiliares, 01 equalizador 31 bandas
stéreo, 8 monitores, 02 sub grave falante 18&quot; para side, 02 médio
grave para side, 1 processador digital para side, 2 sub graves de
15&quot; individuais, 01 amplificador de contra baixo com 4 falantes
10&quot; e 1 de 15&quot; 01 amplificador de guitarra com 2 falantes de
12&quot; 20 microfones dinâmicos, 3 microfones condensser para
ambientação 3 sistemas de microfones sem fio, 4 amplificadores de
3000w para vias de monitores, 01
amp lificador de 5000 rwrs para side, 01 amplificador de 3000 rwrs para
side, 01 amplificador de 2000 rwrs para side
40 cabos de microfones xlr balanceados, 20 cabos de instrumentosp10
mono, 8 direct box passivos, 5 direct box ativos, 01 main power trifásico.
- iluminação:
12 refletores de alumínio par 64 foco 5, 08 refletor par led 54x3 rgbw, 02
mini bruts de lâmpadas, 12 canais de dimmer digitais dmx, 01 maquina
fumaça dmx(3000 w), 01 mesa iluminação com 24 canais de dimmers.

88.187,5025 3.527,50DIA00011

00017797

PALCO PEQUENO PORTE - TAMANHO 6 X 4M
descrição:
- palco tamanho 6x4 m, cobertura em lonas branca , modelo 2 águas, piso
de madeira 20mm, com house mix.
- pa / sonorização :
4 line array 2 falantes de 12 + 1 driver, 4 sub graves dupla falante
18&quot; 01 console digital com 32 canais 01 processador digital, 01
multi-cabo 28 vias, 01 amplificador de 5600w, 01 amplificador de 3600w,
01 amplificador de 1600w
011 00016054
- pn sonorização/palco:
4 monitores, 02 sub graves de 15&quot; individuais, 01 amplificador de
contra baixo com 4 falantes 10&quot; e 1 de 15&quot; 01 amplificador de

129.480,0048 2.697,50DIA00012
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guitarra com 2 falantes de 12&quot; 15 microfones dinâmicos, 3
microfones condensser para ambientação, 2 sistemas de icrofones sem
fio, 2 amplificadores de 3000w para vias de monitores 40 cabos de
microfones xlr balanceados, 20 cabos de instrumentos p1o mono, 8 direct
box passivos, 5 direct box ativos, 01 main power trifásico.
- iluminação:
12 refletores de aluminio par 64 foco 5, 12 canais de di mer digitais dmx,
08 refletores de led rgbw 54x3w, 01 maquina fumaça dmx(3000 w), 01
mesa iluminação com 24 canais de
dimmers.

00017630

PLACA DE FECHAMENTO

locação e instalação de fechamento de área para restringir acesso.
isolamento e segurança de área reservada para eventos, em metro linear,
com chapa de aço galvanizado medindo 2,20 metros de altura em módulos
de 2,0 metros, contendo encaixes nos pés, sustentados por mão
francesa ou similar.

37.200,003000 12,40M00013

00017631

SEGURANCA DE EVENTOS

empresa especializada em segurança de eventos;
-diária de 8 horas;
-identificação e controle de acesso ao local de evento;
-realização de revistas pessoais; -identificação de objetos e substâncias
proibidas, ou sucetíveis a possibilitar atos de violência;
- identificar práticas de burlas por maus espectadores;
-os vigilantes deverão estar habilitados por curso de extensão para
segurança.

42.000,00350 120,00DIA00014

00017801

SHOW PIROTECNICO - CONTENDO 285 PECAS DE FOGOS
divididos nos seguintes efeitos:
cometa silver com topo vermelho; cometa
silver com topo verde; cometa golden com
topo azul; abertura em dourado chorão;
peixinho branco; explosão em coco prata;
explosão em folha seca; explosão em
estrela prateada. cometa vermelho com
rastro prata.

05 morteiros de 2 efeito: explosão de cores
amarelo; 05 morteiros de 2 efeito: explosãode cores
vermelho; 5 morteiros de 2 efeito: explosãode cores  azul;
05 morteirosde 2 efeito: explosão de cores dourada; 05 morteiros de 2
efeito: explosão de cores dourada; 05 morteiros de 2 efeito: explosão de
cores amarelo; 05 morteiros de 2 efeito: explosãode cores vermelho; 05
morteiros de 2 efeito: explosão de cores dourada;
05 morteiros de 2 efeito: explosão de cores dourada:
10 sequências efeito z green stars brocade crow; 10 sequências efeito z
green stars silver crow; 10 sequências efeito z green stars strobe crow;
10 sequências efeito z green stars silver flash; 10 sequências efeito z
green stars cracker flower; 10 sequências efeito x cometa verde com
strobe peony; 10 sequências efeito x cometa verde com
red peony; 10 sequências efeito x cometa verde com blue peony; 10
sequências efeito x cometa verde com silver peony; 10 sequências efeito
x cometa verde com golden peony; 10 sequência efeito c calda prata com
silver crisântemo; 10 sequência efeito c calda prata com
cracker crisântemo; 10 sequência efeito c calda prata com
golden crisâ temo; 10 sequências efeito c calda prata com
green crisântemo; 10 sequências efeito c calda prata com red crisântemo;
10 sequências efeito v cometa tremulante
com blue crisantemo; 10 sequências efeito v cometa tremulante com blue
peo y; 10 sequências efeito v cometa tremulante com cracker; 10

31.790,002 15.895,00DIA00015
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sequências efeito v cometa tremulante com dragon eggs; 10 bombas de 3
polegadas - dividido em vários cores e efeitos; 10 bombas de 4 polegadas
dividido em várias cores e efeitos; 10 bombas de 5 polegadas - dividido
em várias cores e efeitos; 10 bombas de 6 polegadas - dividido em várias
cores efeitos; 10 bombas de 8 polegadas - dividido em várias cores e
efeitos;
encerramento do show com várias detonações simultâneas formando
uma imensa figura floral no céu.

00016058

SONORIZACAO PARA AUDITORIO
descrição:
- 2 caixas com 1 falante de 15 + driver
2 suportes para caixa
1 mesa 16 canais com efeito
4 pedestais
2 microfones sem fio
2 microfones com fio
2 monitores de retorno
1 amplificador de 3000 w

23.602,9535 674,37DIA00016

00016620

SONORIZACAO PEQUENO PORTE
descrição:
- pa
4 line array 2 falantes de 12 + 1 driver
4 sub graves dupla falante 18”
01 console digital com 32 canais
01 processador digital
01 multi-cabo 28 vias
01 amplificador de 5600w
01 amplificador de 3600w
01 amplificador de 1600w

- pa/sonorização
4 monitores
02 sub graves de 15” individuais
01 amplificador de contra baixo com 4 falantes 10” e 1 de 15”
01 amplificador de guitarra com 2 falantes de 12”
15 microfones dinâmicos
3 microfones condensser para ambientação
2 sistemas de microfones sem fio
2 amplificadores de 3000w para vias de monitores
40 cabos de microfones xlr balanceados
20 cabos de instrumentos p10 mono
8 direct box passivos
5 direct box ativos
01 main power trifásico.

47.206,2535 1.348,75DIA00017

00016060

TELAO PROFISSIONAL COM FILMAGEM
descrição:
- filmagem do evento com 03 câmeras (sendo  1 na rua) e transmissão
simultanea para 2 telões de 4x3 metros de tela (imagem) com estrutura em
treliça de 4x6 metros com projetores de 2500 lumens e unidade móvel de
gravação com produção de dvd do evento.

58.000,0020 2.900,00DIA00018

00016061

TENDAS 10 X 10
descrição:
- locação de tendas tamanho 10mx10m, com 3 metros de pé direito, lona
anti-chamas branca, formato chapéu de bruxa.

12.500,0050 250,00DIA00019

00016063

TENDAS 3 X 3
descrição:
- locação de tendas-barracas tamanho 3mx3m, com 2 metros de pé
direito, lona anti-chamas branca, formato “chapéu de bruxa”, com grade
de proteção.

10.374,00200 51,87DIA00020
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00016062

TENDAS 6 X 6
descrição:
- locação de tendas tamanho 6mx6m, com 3 metros de pé direito, lona
anti-chamas branca, formato “chapéu de bruxa”.

9.544,8040 238,62DIA00021

765.983,00
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