
Empresa/Nome: 

Endereço: 

CNPJ/CPF: 

Telefone(s): 

Nº Processo: 

Tipo Licitação: 

Balizamento: 

Modalidade: 

Data Abertura: 

Objeto: 

Item Descrição UND Qtde Valor Unitário Subtotal Marca

0001

CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO:

Confecção de 1.000 (mil) cartazes em policromia no

formato 2 (65x45 cm) em papel couchê 180gramas.

Unidad

e
1.000,00 0,00 0,00

0002

CONJUNTO DE ESTRUTURAS METALICAS (GRID) EM

Q30 E Q50: Locação de 333 metros de estrutura

metálica treliçada em Q30 E Q50 no mínimo para

confecção de dois grids para sustentação de iluminação

e painéis de led das bandas medindo 12x10x05 para o

palco principal conforme rider do artista e um grid de

08x06 metros para o palco de alvenaria.

Sendo 196 metros usados para o palco 1 nos dias 22 e

23 conforme rider em anexo do artista Victor e Leo. 137

metros usados para o palco 2 nos dias 21,22,23 e 24

CONJU

NTO
1,00 0,00 0,00

0003

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO

E REALIZAÇÃO DE 3 OFICINAS ARTESANAIS:

DURANTE O PERÍODO DE 21 A 23 DE JUNHO.

TEMAS: ARTESANATO EM MATERIAL DE BURITI,

ARTESANATO EM MADEIRA E OSSO, ARTESANATO

COM CERÂMICA. PUBLICO MÍNIMO PARA CADA

OFICINA:20 PESSOAS. SENDO INCLUÍDO

PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AS OFICINAS,

MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DAS OFICINAS E

CERTIFICADOS.

SERVI

ÇO
1,00 0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

PROPOSTA COMERCIAL

0031/0019

Menor Preço

Por Item

Pregão Presencial

08/06/2018 09:00:00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E EXECUÇÃO DOS FESTEJOS TRADICIONAIS DO

PADROEIRO DESTA CIDADE "SÃO JOÃO BATISTA". A SER REALIZADA ENTRE AS DATAS DE 21 A 24 DE JUNHO DE 2018

Favor preencher somente a coluna de Valor Unitário e a coluna de marca, as colunas de amarelo claro.



0004

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO

E REALIZAÇÃO DE ALVORADA DURANTE OS

FESTEJOS DO PADROEIRO DA CIDADE.: INCLUINDO

CONTRATAÇÃO DA BANDA E CAFÉ DA MANHÃ

PARA NO MÍNIMO 100 PESSOAS.

SERVI

ÇO
1,00 0,00 0,00

0005

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO

E REALIZAÇÃO DE CAVALGADA DURANTE OS

FESTEJOS DO PADROEIRO DA CIDADE.: INCLUINDO

300 MARMITEX COMPOSTA POR ( ARROZ, FEIJÃO,

UM TIPO DE CARNE ( BOI, PORCO OU FRANGO),

SALADA E UM REFRIGERANTE DE 300 ML.

SERVI

ÇO
1,00 0,00 0,00

0006

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO

E REALIZAÇÃO DE JOGOS INDÍGENAS DURANTE OS

FESTEJOS DO PADROEIRO DA CIDADE.:

MODALIDADES: DERRUBA DE TOCO, CORRIDA DE

MARACA, ARCO E FLEXA E CORRIDA DE TORA.

INCLUINDO UMA PREMIAÇÃO MÍNIMA DE 1.800,00

SERVI

ÇO
1,00 0,00 0,00

0007

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO

E REALIZAÇÃO DE PAU DE SEBO, QUEBRA POTE E

CORRIDA DE JEGUE DURANTE OS FESTEJOS DO

PADROEIRO DA CIDADE.: SENDO INCUÍDO

PREMIAÇÃO MÍNIMA DE 1.500,00, MATERIAL PARA A

REALIZAÇÃO DAS BRINCADEIRAS.

SERVI

ÇO
1,00 0,00 0,00

0008

GRADES DE LIMITAÇÃO: Locação de 60 (sessenta)

grades metálicas, medindo 2,00 x 1,20 metros, para

delimitação de espaços.

DIARIA

S
2,00 0,00 0,00

0009

GRUPO GERADOR: Locação de grupo gerador de

energia a diesel, 250 KWA`s ou superior, silenciado,

trifásico

com aterramento, módulo gabinado com quadro de

distribuição, para fornecimento de energia

elétrica estabilizada para uso mínimo de 10 horas diárias

devidamente abastecido.

SERVI

ÇO
3,00 0,00 0,00



0010

ILUMINAÇÃO DE (GRANDE PORTE): Equipamentos

profissionais de iluminação, sendo:

60 refletores parabólicos em alumínio escovado ou

superior, com lâmpadas par 64 1000w ou superior, focos

01, 02 e 05, 110 ou 220 volts, 1000w de potência cada

ou superior, porta filtros; 24 refletores parabólicos com

lâmpadas ACL ou equivalente, adaptadas para 110 ou

220v;

10 refletores elipsoidais com variação de foco de 25º a

50º, 1000w de potência ou superior, porta filtro, jogo de

facas de recorte giratório, porta gobos, lâmpada

halogêneas 110 ou 220 volts; 24 moving beam 7R;13

atomic 3000; 06 refletores mini-brult com no mínimo 06

lâmpadas de 750w ou superior em cada refletor,110 ou

220 volts, 02 band door em cada;

02 refletores super strobo lâmpada 3000w ou superior,

controle por protocolo DMX ou superior;

controle DMX ou superior, com no mínimo 48 (quarenta e 

oito) canais de dimmers, 110 ou 220 volts, mínimo de

4000w de potência por canal, filtros toroidais de AC, sinal

de comando digital, endereçamento, chaves dijuntoras

deo para médio-graves com potência de no mínimo 5000

watts RMS,carga de 2KW/h no mínimo, classe AB, com

ventilação forçada e entradas balanceadas;

06 amplificadores stéreo para médias-altas com potência

de no mínimo 4000 watts RMS, carga de 1,5 KW/h no

mínimo, classe AB, com ventilação forçada e entradas

balanceadas.

01 mesa/console para o palco de no mínimo 48

(quarenta e oito) canais de entrada, faders de 100mm,

com mic/line, ganho, pad 20 db, 48 v, insert por canal,

mínimo de 24 mix auxiliares pré/pós fader, balanceados 

DIARIA

S
2,00 0,00 0,00



0011

ILUMINAÇÃO DE (MEDIO PORTE): Equipamentos

profissionais de iluminação, sendo:

12 refletores parabólicos em alumínio escovado ou

superior, com lâmpadas par 64 1000w ou superior, focos

01, 02 e 05, 110 ou 220 volts, 1000w de potência cada

ou superior, porta filtros; 02 refletores mini-brult com no

mínimo 06 lâmpadas de 750w ou superior em cada

refletor,110 ou 220 volts, 

controle DMX ou superior, com no mínimo 48 (quarenta e 

oito) canais de dimmers, 110 ou 220 volts, mínimo de

4000w de potência por canal, filtros toroidais de AC, sinal

de comando digital, endereçamento, chaves dijuntoras

de proteção de entrada e saídas de AC; 06 movie beam

7R, 12 par led RGBW;01 spliter de sinal DMX ou

superior, com 04 entradas e 16 saídas;;02 máquinas

geradoras de fumaça com potência mínima de 3000w,

com controle DMX ou superior, abastecidas com líquido

específico e acompanhadas de 02 ventiladores potentes

e silenciosos;

DIARIA

S
4,00 0,00 0,00

0012
INSERÇÕES EM RADIO: inserções comerciais de 45

segundos em radio FM de maior alcance regional.
UND 600,00 0,00 0,00

0013

LOCAÇÃO DE SOM, LUZ, E TABLADO: SISTEMA DE

SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE: Locação de

equipamento de som 4x4, sendo 4 graves e 4 médios de 

cada lado, 1 mesa com 24 canais, 6 microfones sem fio

e 6 pedestal,demais acessoriios para realização da rua

da cultura indigena, incluso custos com transporte,

montagem e desmontagem. 

Iluminação

Iluminação com 12 lampadas par 64, 12 lampadas par

led R3GB, 01 maquina de fumaça, 02 strobos, 02 brut de

quatro lâmpadas.

Tablado

Tablado em compensado naval medindo 06x04 metros e

no máximo 1 mt do chão ao piso com treliças de q25

formando as laterais e cobertura. 

DIARIA

S
3,00 0,00 0,00



0014

PALCO DE (GRANDE PORTE): Palco profissional

coberto, tamanho 14m larg. x 12m prof. x 9m alt. no

mínimo,estrutura metálica treliçada em Q-30 no mínimo,

1,70m de altura do piso do palco ao chão e

6,5m de altura do piso do palco ao teto livre no mínimo;

piso em chapa de madeira ou compensado naval de no

mínimo 20mm, com tamanho correspondente ao da

cobertura,

capacidade para suportar até 200 kg/m²; fechamento nas

laterais e no fundo do palco em lona tipo sombrite (entre

o piso do palco até a linha de treliça do teto), com cortina

em tecido apropriado cor preta, paralelas e com

espaçamento de circulação de 1m, guarda corpo de

estrutura metálica nas laterais e fundo do palco com

altura mínima de 1,20m; saia de fechamento em madeira

ou material apropriado para fechamento do piso ao chão

em todo contorno da estrutura do palco; escada de

acesso lateral segura com 02 corrimões; teto com

cobertura côncavo de no mínimo 14m x 12m para

sustentação de no mínimo 02 toneladas, distribuídos em

estrutura metálica treliçada em o para médio-graves com

potência de no mínimo 5000 watts RMS,carga de 2KW/h

no mínimo, classe AB, com ventilação forçada e

entradas balanceadas;

06 amplificadores stéreo para médias-altas com potência

de no mínimo 4000 watts RMS, carga de 1,5 KW/h no

mínimo, classe AB, com ventilação forçada e entradas

balanceadas.

01 mesa/console para o palco de no mínimo 48

(quarenta e oito) canais de entrada, faders de 100mm,

com mic/line, ganho, pad 20 db, 48 v, insert por canal,

mínimo de 24 mix auxiliares pré/pós fader, balanceados 

DIARIA

S
2,00 0,00 0,00

0015

PORTAIS DE ENTRADA DO EVENTO: Locação de

portais de entrada em estrutura Q30; 02 (Dois) portais de

entrada de circuito de festa medindo 15m de largura x

05m de altura, com 02 (duas) linhas superior e 04

(quatro) pés para sustentação, modelo trave com dois

globos em alumínio com medida mínima de 03x03

metros e lona com impressão digital, a arte sera

fornecida pelo municipio. 

DIARIA

S
3,00 0,00 0,00



0016

SOM PROFISSIONAL (MEDIO PORTE): Som médio

porte contendo no mínimo 16 caixas de grave com alto

falantes de 15 a 12 polegadas, 10 cornetas, 12 Twiters,

02 mesas de som com no mínimo 32 canais, 01

compressor, 01 equalizador, 01 processador de efeitos

de voz, 01 CD player, kit com 32 microfones, 24

pedestais, Amplificadores de potências compatíveis com

os alto falantes, cornetas e twiters citados acima.

DIARIA

S
4,00 0,00 0,00

0017

SONORIZAÇÃO DE (GRANDE PORTE): Equipamentos

de sonorização profissional, sendo:

02 torres de som montadas nas laterais ao palco (L e R)

com 01 Sistema “Line Array” - Fly PA ou superior,

contendo no mínimo 24 caixas acústicas profissionais

(12 de cada lado), para médio, grave e médio agudo,

ativas, estrutura para Fly, contendo cada 02 alto falantes

de 12" de alta performance para freqüência médio

graves, com potência de no mínimo 800 watts RMS cada

e uma corneta de directividade constante com driver de

diafragma de titânio e garganta de no mínimo 03" para

reprodução de médios e agudos, com potência de no

mínimo 150 Watts RMS; e 01 sistema de "sub-woofer"

contendo no mínimo 24 caixas acústicas

profissionais, ativas, contendo cada 02 alto-falantes sub-

woofer de 18”, com potência de no mínimo 1200 watts

RMS total.

06 amplificadores stéreo para sub-graves com potência

de no mínimo 8000 watts RMS, carga de 4KW/h no

mínimo, classe AB, variável H, com ventilação forçada e

entradas balanceadas;

06 amplificadores stéreQ-30 no mínimo; 02 áreas de

serviços (uma por lado), cobertura medindo 5m larg. x

3m prof., no mesmo nível do palco, com guarda corpo,

capacidade para suportar até 200 kg/ m², sonorizada e

iluminada; 02 camarins com dimensões mínimas de 5m

larg. x 4m prof., mesmo nível do palco, piso em carpete

aplicado sobre tablado de madeira, coberto em lona anti-

chamas; 06 praticáveis tipo pantográficos em estrutura

de

alumínio, medindo no mínimo 2m x 1m com ajuste de

altura; 01 House-mix medindo no mínimo 5m x 4m, com 

DIARIA 2,00 0,00 0,00

0018

TENDAS 10X10: Locação de tenda profissional, tamanho

10 x10 mts, estrutura em metalon pintado,lonil anti-

chama cor branca.  

DIARIA

S
5,00 0,00 0,00

Valor Total R$ 0,00



     

(Digite aqui)

Validade da Proposta:    digite aqui a validade da proposta em Dias (Mínimo de 60 dias)

Digite aqui Local e Data

Declaro que nos preços propostos encontra-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros

ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação; que estou de acordo com todas as

normas deste edital e seus anexos.

Assinatura e Carimbo da Empresa


