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 ADENDO AO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2014 

(PROCESSO N. 223204/2014) 

O Município de Várzea Grande, por meio do Pregoeiro Oficial designado pela Portaria n. 

550/2014, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos 

interessados as alterações realizadas no termo de referência, obedecendo aos princípios 

inerentes à Administração, a isonomia, a imparcialidade e a competitividade resolve 

promover as seguintes RETIFICAÇÕES:  

O presente adendo tem por finalidade retificar o ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA e no 

edital, conforme abaixo:  

NO EDITAL – SUPRIMIR SUBITEM 
 
16.14. Será de responsabilidade da COTRATADA a solicitação de vistoria junto ao Corpo de 

Bombeiros Militar, visando à liberação do local do evento; 

 

Suitem 7.13 CLAUSULA SETIMA DA MINUTA DO CONTRATO 

NO EDITAL – ONDE SE LÊ 
12.7 DA QUALIFICAÇÃO TECNICA 
 

12.7.2 – Para o lote 06 – Banheiro químico, a licitante deverá apresentar: 

a) Alvará da Vigilância Sanitária expedito pelo órgão competente, em plena validade; 

b) Licença ambiental e Licença de Operação, conforme anexo I da resolução CONAM nº 

237 de 19/12/97. 

 

12.7.3 – Para os lotes: 03 e 05 a licitante deverá apresentar: 

12.7.3.1 Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia (CREA) do local da sede do licitante, constando seus responsáveis técnicos.  

12.7.3.2 A contratada deverá comprovar que possui engenheiro responsável técnico, 

devidamente reconhecido pela entidade competente (CREA), detentor de atestados de 
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capacidade técnica, pertencente ao seu quadro permanente de funcionários ou 

contratado, para execução do serviço. 

12.7.3.2.1 A comprovação do vinculo profissional será feita mediante 

apresentação, no caso de empregados, de cópias autenticadas das anotações da 

CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social, ou da respectiva Ficha de 

Registro de Empregados, ou livro correspondente devidamente registrado no 

Ministério do Trabalho ou do contrato de prestação de serviços. No caso de 

sócios, deverá a licitante apresentar cópia autenticada do Contrato social e a sua 

última alteração;  

16. Das Obrigações da Contratada 
16.15. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA a obtenção de licenças e/ou autorizações 

legais pertinentes a utilização do serviço de sonorização, bem como recolhimento de ART – 

Anotações de Responsabilidade Técnica dos elementos estruturais sob sua responsabilidade, como 

palcos, stands, estruturas de iluminação e sonorização; 

 

LEIA SE 
12.7.2 – Para o lote 06 – Banheiro químico, a licitante deverá apresentar: 

a) Alvará da Vigilância Sanitária expedito pelo órgão competente, em plena validade; 

 

12.7.3 – Para os lotes: 05 E 08 a licitante deverá apresentar: 

12.7.3.1 Para a habilitação dos interessados, dispõe que a qualificação técnica se limita à 

apresentação do registro ou inscrição no conselho profissional competente, que fiscalize a 

atividade básica ou serviços preponderantes da licitação, sendo assim, para os lotes 05 e 08 

relativos aos serviços de som, iluminação, e montagem de palco, além das documentações 

exigidas, também deverão comprovar com: 

a) Registro ou inscrição da empresa, no CREA. (De acordo com Inc. I, do art. 30, da Lei 

8666/93). 
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16. Das Obrigações da Contratada 
16.15. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA a obtenção de licenças e/ou autorizações 

legais pertinentes a utilização do seu serviço de sonorização, junto ao Corpo de Bombeiros, bem 

como recolhimento de ART – Anotações de Responsabilidade Técnica dos elementos estruturais sob 

sua responsabilidade, como palcos, stands, estruturas de iluminação e sonorização; 

NO TR e ANEXO II - ONDE SE LÊ 
05. DOS LOTES, DOS ITENS, DAS ESPECIFICAÇÕES, DAS QUANTIDADES, DAS UNIDADES 

E DOS VALORES: 

 

LOTE 01 

Item Especificações Quant. Unid. Vlr. Unit. Vlr. 

Total 

01 Serviço de confecção de faixa de divulgação em 
morim branco, altura 0,80 cm com ripa no meio e 
ripa dupla nas pontas, cores, com pintura de 
logomarcas e letreiros “instalada e retirada” zona 
urbana e zona rural. 

2.500 ML   

02 Serviço de confecção de faixa de divulgação em 
ráfia branca ou amarela, altura 0,80 cm com uma 
ripa no meio e ripa dupla nas pontas, cores, com 
pintura de logomarcas e letreiros “instalada e 
retirada” zona urbana e zona rural. 

5.000 ML   

03 Serviço de confecção de faixa de divulgação em 
bagum vermelho, altura 0,80 cm com ripa no 
meio e ripa dupla nas pontas, cores, com pintura 
de logomarcas e letreiros “instalada e retirada” 
zona urbana e zona rural. 

1.000 ML   

04 Serviço de confecção de faixa de divulgação em 
Brim leve florescente verde limão, altura 0,80 cm 
com ripa no meio e ripa dupla nas pontas, cores, 
com pintura de logomarcas e letreiros “instalada 
e retirada” zona urbana e zona rural. 

1.000 ML   
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LOTE 02 

Item Especificações Quant. Unid. Vlr. 

Unit. 

Vlr. 

Total 

01 Serviço de aplicação de insulfilm blackout 1ª 
linha - 100 % - zona urbana e zona rural.  

300 M²   

02 Serviço de aplicação de insulfilm espelhado 1ª 
linha - 100 % zona urbana e zona rural 

300 M²   

03 Serviço de confecção de adesivo promocional 
branco leitoso 8 gramas, impressão digital, alta 
resolução, “APLICADO” zona urbana e zona rural 

1.000 M²   

04 Serviço de confecção de adesivo perfurado, 
impressão digital, cromia, “APLICADO” zona 
urbana e zona rural 

500 M²   

05 Serviço de confecção de placa em PVC 
adesivada, impressão digital padrão porta 
“colocada” dupla face zona urbana e zona rural 

30.000 CM²   

06 Serviço de confecção de placa em aço inox 
escovado, adesivada, impressão digital e 
resinada, cromia, padrão inauguração de obra 
“COLOCADA” zona urbana e zona rural – Cm².  

45.000 CM²   

07 Serviço de confecção de banner impressão 
digital, alta resolução, “ENTREGAR” zona urbana 
e rural – M² 

1.000 M²   

08 Serviço de confecção de painel em chapa 
galvanizada, sendo fixação em madeira, 
adesivada, impressão digital, “instalado”  padrão 
lançamento de obras -  zona urbana e zona rural 
– M²  

90 M²   

09 Serviço de confecção e instalação de fachada em 
alumínio composto – ACM sem avanço, sendo 
estrutura metálica interna em metalon 
20x40x18, tratado com fundo zarcão 
antiferrugem, programação visual em vinil 
impresso/recorte sobreposto – M² 

100 M²   

10 Serviço de confecção e instalação de letra caixa 
em chapa galvanizada ou material semelhante 
tratado com fundo zarcão antiferrugem e 
pintada. 

100 M²   

11 Serviço de confecção e instalação de fachada em 
lona 440g no ilhós ou envelopada sem avanço, 
sendo estrutura metálica interna em metalon 
20x40x18, tratado com fundo zarcão 
antiferrugem – M² 

100 M²   
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LOTE 03 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT UNID VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

01 Serviço de Locação de Projetor multimídia de 
3500 ansilumens, entrada USB e HDMI, contr. 
remoto, cabos adaptadores e acessórios 
necessários “com operador” zona urbana e zona 
rural – diária 

100 DI   

02 Serviço de locação de tela para projeção 1,80 x 
2,40, retrátil, altura variável, fundo com napa 
preta e superfície de projeção branca com 
suporte tripé em aço, montagem e 
desmontagem, cabeamentos e acessórios 
necessários para o funcionamento. “com 
operador” zona urbana e zona rural - diária. 

100 DI   

03 Serviço de locação de tela para projeção 2,00 x 
1,50, retrátil, altura variável, fundo com napa 
preta e superfície de projeção branca, com 
suporte tripé em aço. Montagem e 
desmontagem, cabeamentos e acessórios 
necessários para o funcionamento. “com 
operador” zona urbana e zona rural – diária.  

100 DI   

04 Serviço de locação de notebook, mínimo 2 Gb 
RAM, drive cd, Windows, Office 2000, Power 
point, corel draw, pdf, Java, processador core2 
duo, mínimo 1.6 GHz, HD mínimo 80 Gb, tela de 
15, mini mouse óptico USB, Montagem e 
desmontagem, cabeamentos e acessórios 
necessários para o funcionamento, zona urbana 
e rural – diária.   

100 DI   

05 Serviço de Locação de púlpito em madeira, 
altura 1,20 m, com entrada para microfone 
phanton “entregue no evento” zona urbana e 
rural – diária 

100 UNID   

06 Serviço de Locação de púlpito em acrílico, altura 
1,20 m com entrada para microfone phanton 
“entregue no  evento” zona urbana e rural - 
diária 

100 UNID   

07 Serviço de locação de grade inibidora altura 1,10 
m, ligamento em parafuso ou encaixe de 

500 ML   
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pressão “montada no evento” zona urbana e 
rural - Diária. 

08 Serviço de locação de pedestal tripé girafa para 
microfone “entregue no local do evento” zona 
urbana e zona rural – diária 

200 unid   

09 Serviço de locação de tablado medindo 
1,10x2,20x0,10 m, cantonerado, chapa  15 mm, 
montado no evento, zona urbana e rural – diária 

50 unid   

10 Serviço de locação de palco medindo 
4,40x4,40x0,50 m, cantonerado, em chapa 18 
mm, “montagem no local do evento com ART” 
zona urbana e zona rural - diária 

50 unid   

11 Serviço de locação de palco, módulo por m², 
mínimo de 1,50 m de altura, cantonerado, chapa 
18 mm, “montagem no local do evento com 
ART” zona urbana e rural – diária 

2.000 M²   

12 Serviço de locação de climatizador de ambiente 
60 cm base de água com aspersão de gotículas e 
controle de temperatura, “montagem no local do 
evento” zona urbana e zona rural. diária.  

100 unid   

13 Serviço de locação de tenda piramidal 10 x 10 
m, cobertura em lona  com base em estrutura 
metálica, composta de calhas laterais para 
escoamento de água abertura superior com 
protetor triangular para evasão do ar quente. 
Altura de 3,00 m em pés de sustentação, 
“montagem no local do evento com ART” zona 
urbana e zona rural. Diária. 

50 UNID   

14 Serviço de locação de tenda piramidal 6 x 6 m,  
cobertura em lona  com base em estrutura 
metálica, composta de calhas laterais para 
escoamento de água abertura superior com 
protetor triangular para evasão do ar quente. 
Altura de 3,00 m em pés de sustentação, 
“montagem no local do evento com ART” zona 
urbana e zona rural. Diária. 

200 DI   

15 Serviço de locação de tenda piramidal 4 x 4 m,  
cobertura em lona  com base em estrutura 
metálica, composta de calhas laterais para 
escoamento de água abertura superior com 
protetor triangular para evasão do ar quente. 
Altura de 3,00 m em pés de sustentação, 
“montagem no local do evento com ART” zona 
urbana e zona rural. Diária. 

200 DI   

16 Serviço de locação de módulo de treliça tipo 
trave com até 3,00 m de altura, “montagem no 

50 ML   
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local evento com ART” zona urbana e zona rural. 
Diária. 

 
 

LOTE 04 

Item Especificações Quant. Unid. Vlr. Unit. Vlr. 

Total 

01 Serviço de decoração para eventos de pequeno e 
médio porte com TNT, isopor ou balões coloridos, 
montagem no evento, zona urbana e rural – 
diária. 

500 ML   

02 Serviço de locação de balão aéreo blimp com 
2,50 m de diâmetro, logo em 02 faces, instalado 
no local do evento zona urbana e zona rural. 
Diária. 

50 UNID   

03 Serviço de locação de equipamentos para eventos 
de pequeno e médio porte, tipo carrinho de 
picolé, de pipoca e de algodão doce entre outros 
de características similares, com monitor, 
entregues no local do evento, zona urbana e 
rural. Horas 

100 H 
 

  

04 Serviço de locação de brinquedos para eventos 
de pequeno e médio porte, tipo pula-pula, piscina 
de bolinhas, tobogã, castelo inflável entre outros 
de características similares montados no local do 
evento, zona urbana e zona rural. Horas.   

100 H   

05 Serviço de locação de brinquedos eletrônicos de 
pequeno porte tipo fliperamas, vídeos-game 
entre outros de características similares, 
entregues no  evento, zona urbana e zona rural. 
Horas. 

100 H   

06 Serviço de locação de caixa térmica 350 L com 
tampa “entregue no local do evento” zona urbana 
e  zona rural – diária 

50 UNID   

07 Serviço de locação de caixa térmica 280 L com 
tampa “entregue no local do evento” zona urbana 
e zona rural – diária 

50 UNID   

08 Serviço de locação de toalha para Buffet 3,00 x 
3,00 m “entregue no local do evento” zona 
urbana e zona rural – diária 

50 UND   

09 Serviço de locação de toalha de mesa 1,20 x 1,20 
m “entregue no local do evento” zona urbana e 
zona rural – diária 

800 UND   

10 Serviço de locação de jogo de mesa com 04 5000 UND   
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cadeiras sem braço “entregue no local do evento” 
zona urbana e zona rural – diária 

11 Serviço de locação de jogo de mesa com 04 
cadeiras com braço “entregue no local do evento” 
zona urbana e zona rural – diária 

5000 UND   

12 Serviço de locação de cadeiras plásticas sem 
braço cores “entregue no local do evento” zona 
urbana e zona rural – diária 

5000 H   

13 Serviço de locação de cadeiras plásticas com 
braço cores “entregue no local do evento” zona 
urbana rural – diária 

5000 H   

 
 

LOTE 05 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT UNID VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

01 Serviço de locação de som tipo caixa pedestal 
ativa e passiva para atender solenidades, 
inaugurações e eventos em geral com até 150 
pessoas contendo no mínimo 02 cx pedestal 300 
w, 02 microfones sendo 01 sem fio, 01 cd 
player, 01 mesa de áudio de 12 canais, com 
operador, zona urbana e zona rural. 

200 DI   

02 Serviço de locação de som de pequeno porte, 
par atender eventos em geral com até 300 
pessoas contendo no mínimo 02 microfones 
sendo 01 sem fio, 02 pedestal para microfone, 
02 cx médio, 01 cd player, 01 mesa de áudio de 
16 canais, 01 potencia de 6000 w, com 
operador, ART e ligação provisória  de energia 
elétrica, zona urbana e rural - diária. 

200 DI   

03 Serviço de locação de som de médio porte (01 
PA), par atender eventos em geral com até 500 
pessoas contendo no mínimo 03 microfones 
sendo 01 sem fio, 03 pedestal para microfone, 
02 cx médio, 02 cx grave, 01 cd player, 01 mesa 
de áudio de 16 canais, 01 potencia de 9000 w, 
02 potencia de 4000w, 01 técnico, um auxiliar, 
com ART e ligação provisória  de energia 
elétrica, zona urbana e rural – Diária. 

150 DI   

04 Serviço de locação de som de grande porte (04 
PA) para atender shows e eventos com ou sem 
banda em locais abertos ou fechados contendo 
08 cx médio grave, 03 microfone para bateria, 
03 microfone para percussão, 06 microfone 

50 DI   
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vocais sendo 02 sem fio, 08 cx grave, 04 
potencias de 4000 w, 04 potencias de 3000 w, 
04 potencias de 2000 w, 01 mesa de 32 canais, 
01 mesa de 24 canais, 03 equalizador, 01 
crossover, 01 compressor, 01 camara de eco, 01 
multicabo 32 vias, 02 CD player, 04 monitores, 
01 Sid de bateria, 04 Sid de palco, 03 cubos 
sendo 01 para o baixo, 01 para guitarra e 01 
para teclado, com operador, ART e ligação 
provisória de energia elétrica. zona urbana e 
zona rural. Diária. 

05 Serviço de locação de iluminação de médio porte 
- locação, montagem, desmontagem, operação, 
cabeamentos e acessórios necessários para o 
funcionamento dos equipamentos com as 
especificações: 20 refletores par 64 de 1.000 
watts cada, 01 mesa de 48 canais, 02 dimmer 
rack de 12 canais cada, 01 canhão seguidor, 01 
máquina de fumaça, 04 box truss de alumínio, 
com operador, ART e ligação provisória de 
energia elétrica, zona urbana e zona rural. 
Diária.  

50 DI   

06 Serviço de locação de iluminação de grande 
porte - locação, montagem, desmontagem, 
operação, cabeamentos e acessórios necessários 
para o perfeito funcionamento do equipamento, 
que deve possuir as seguintes especificações: 40 
refletores par 64 de 1.000 watts cada, 01 mesa 
digital de 96 canais, 04 dimmer rack de 12 
canais cada, 04 mini brutt de 06 lâmpadas, 02 
canhão seguidor, 02 máquina de fumaça, 04 box 
truss de alumínio, com ART, operador e ligação 
provisória de energia elétrica, zona urbana e 
zona rural – Diária. 

20 DI   

07 Serviço de locação de iluminação artística, 
montagem, desmontagem, e acessórios 
necessários para o funcionamento do 
equipamento, com as seguintes especificações: 
25 pc de 1000 w, 40 mini set light, 06 vapor 
metálico verde, 50 par 64, 01 mesa analógica 
com 24 canais, 05 rack de potencia analógico de 

50 DI   
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6 canais, 04 elipsoidais, box truss para 
refletores, palco frontal para operacionalização, 
com ART, operador e ligação provisória de 
energia elétrica, zona urbana e rural – Diária. 

 
 
 

 LOTE 06 

Item Especificações Quant. Unid. Vlr. Unit. Vlr. 

Total 

01 Serviço de locação de banheiro químico portátil, 
manutenção diária, dimensões mínimas de 1,15m 
de frente x 1,20m de fundo x 2,10 de altura, 
composto de caixa de dejeto, porta papel 
higiênico e fechamento, “montagem no local do 
evento” zona urbana e zona rural. Diária. 

200 Unid   

02 Serviço de locação de banheiro químico portátil 
para PNE, manutenção diária, dimensões padrão 
que permitam a movimentação da cadeira de 
rodas dentro do banheiro, com equipamentos e 
acessórios de seguranças previstos em normas 
técnicas, “montagem no local evento” zona 
urbana e zona rural. Diária.  

50 Unid   

 
 
 

LOTE 07 

Item Especificações Quant. Unid. Vlr. Unit. Vlr. 

Total 

01 Serviço de edição e gravação de áudio em CD 
Room em ate 01 minuto, podendo ser voz 
masculina ou feminina. Gravação exclusiva para 
sonorização ambulante móvel. Unidade 

300 UND   

01 Serviço de locação de sonorização móvel - carro 
de som, veículo com motorista e combustível, 
sistema de som composto no mínimo de 01 toca 
CD, 02 microfones sendo 01 sem fio, 01 mixer de 
04 canais, 02 módulos de 400 w e 04 auto 
falantes de 300 w, zona urbana e zona rural. 
Horas. 

1.500 H   

02 Serviço de Locação de sonorização móvel - trio 300 H   
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elétrico, veículo com motorista e combustível, 
palco para até 20 pessoas, sistema de som 
composto no mínimo de 01 mesa de som de 12 
canais, 01 CD Player, 02 microfones sendo 01 
sem fio, 02 potência de 6000w, 01 potência de 
9.000w, 01 crossover eletrônico, 01 equalizador 
de 32 bandas, 12 auto falantes de 300w para 
médio, 04 auto falantes de 800w para grave,  
tweeters, cornetas, 01 inversor de corrente 
contínua 12v para corrente alternada  110v ou 
220v, ventilação, cabeamento de 10 mm e 
mínimo de quatro baterias de 150 a, zona urbana 
e zona rural. Horas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

LEIA-SE 
 

 

 

05. DOS LOTES, DOS ITENS, DAS ESPECIFICAÇÕES, DAS QUANTIDADES, DAS UNIDADES 

E DOS VALORES: 

 

LOTE 01 

Item Especificações Quant. Unid. Vlr. Unit. Vlr. 

Total 

01 Serviço de confecção de faixa de divulgação em 
morim branco, altura 0,80 cm com ripa no meio e 
ripa dupla nas pontas, cores, com pintura de 
logomarcas e letreiros “instalada e retirada” zona 
urbana e zona rural. 

2.500 ML   

02 Serviço de confecção de faixa de divulgação em 
ráfia branca ou amarela, altura 0,80 cm com uma 
ripa no meio e ripa dupla nas pontas, cores, com 
pintura de logomarcas e letreiros “instalada e 
retirada” zona urbana e zona rural. 

5.000 ML   

03 Serviço de confecção de faixa de divulgação em 
bagum vermelho, altura 0,80 cm com ripa no 
meio e ripa dupla nas pontas, cores, com pintura 

1.000 ML   



 

 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE 

 
 

 
 
Avenida Castelo Branco, n. 2.500, Água Limpa, CEP n. 78.125-700, Várzea Grande –MT. 

(65) 3688-8052 e-mail: licita.vg05@hotmail.com 
 

 
 

LICITAÇÃO 
PMVG 

 
________ 
 
 

de logomarcas e letreiros “instalada e retirada” 
zona urbana e zona rural. 

04 Serviço de confecção de faixa de divulgação em 
Brim leve florescente verde limão, altura 0,80 cm 
com ripa no meio e ripa dupla nas pontas, cores, 
com pintura de logomarcas e letreiros “instalada 
e retirada” zona urbana e zona rural. 

1.000 ML   

 
 
 
 
 
 

LOTE 02 

Item Especificações Quant. Unid. Vlr. 

Unit. 

Vlr. 

Total 

01 Serviço de aplicação de insulfilm blackout 1ª 
linha - 100 % - zona urbana e zona rural.  

300 M²   

02 Serviço de aplicação de insulfilm espelhado 1ª 
linha - 100 % zona urbana e zona rural 

300 M²   

03 Serviço de confecção de adesivo promocional 
branco leitoso 8 gramas, impressão digital, alta 
resolução, “APLICADO” zona urbana e zona rural 

1.000 M²   

04 Serviço de confecção de adesivo perfurado, 
impressão digital, cromia, “APLICADO” zona 
urbana e zona rural 

500 M²   

05 Serviço de confecção de placa em PVC 
adesivada, impressão digital padrão porta 
“colocada” dupla face zona urbana e zona rural 

30.000 CM²   

06 Serviço de confecção de placa em aço inox 
escovado, adesivada, impressão digital e 
resinada, cromia, padrão inauguração de obra 
“COLOCADA” zona urbana e zona rural – Cm².  

45.000 CM²   

07 Serviço de confecção de banner impressão 
digital, alta resolução, “ENTREGAR” zona urbana 
e rural – M² 

1.000 M²   

08 Serviço de confecção de painel em chapa 
galvanizada, sendo fixação em madeira, 
adesivada, impressão digital, “instalado”  padrão 
lançamento de obras -  zona urbana e zona rural 
– M²  

90 M²   
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09 Serviço de confecção e instalação de fachada em 
alumínio composto – ACM sem avanço, sendo 
estrutura metálica interna em metalon 
20x40x18, tratado com fundo zarcão 
antiferrugem, programação visual em vinil 
impresso/recorte sobreposto – M² 

100 M²   

10 Serviço de confecção e instalação de letra caixa 
em chapa galvanizada ou material semelhante 
tratado com fundo zarcão antiferrugem e 
pintada. 

100 M²   

11 Serviço de confecção e instalação de fachada em 
lona 440g no ilhós ou envelopada sem avanço, 
sendo estrutura metálica interna em metalon 
20x40x18, tratado com fundo zarcão 
antiferrugem – M² 

100 M²   

 
 
 
 
 
 
 
 

LOTE 03 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT UNID VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

01 Serviço de Locação de Projetor multimídia de 
3500 ansilumens, entrada USB e HDMI, contr. 
remoto, cabos adaptadores e acessórios 
necessários “com operador” zona urbana e zona 
rural – diária 

100 DI   

02 Serviço de locação de tela para projeção 1,80 x 
2,40, retrátil, altura variável, fundo com napa 
preta e superfície de projeção branca com 
suporte tripé em aço, montagem e 
desmontagem, cabeamentos e acessórios 
necessários para o funcionamento. “com 
operador” zona urbana e zona rural - diária. 

100 DI   

03 Serviço de locação de tela para projeção 2,00 x 
1,50, retrátil, altura variável, fundo com napa 
preta e superfície de projeção branca, com 
suporte tripé em aço. Montagem e 
desmontagem, cabeamentos e acessórios 

100 DI   
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necessários para o funcionamento. “com 
operador” zona urbana e zona rural – diária.  

04 Serviço de locação de notebook, mínimo 2 Gb 
RAM, drive cd, Windows, Office 2000, Power 
point, corel draw, pdf, Java, processador core2 
duo, mínimo 1.6 GHz, HD mínimo 80 Gb, tela de 
15, mini mouse óptico USB, Montagem e 
desmontagem, cabeamentos e acessórios 
necessários para o funcionamento, zona urbana 
e rural – diária.   

100 DI   

05 Serviço de Locação de púlpito em madeira, 
altura 1,20 m, com entrada para microfone 
phanton “entregue no evento” zona urbana e 
rural – diária 

100 UNID   

06 Serviço de Locação de púlpito em acrílico, altura 
1,20 m com entrada para microfone phanton 
“entregue no  evento” zona urbana e rural - 
diária 

100 UNID   

07 Serviço de locação de grade inibidora altura 1,10 
m, ligamento em parafuso ou encaixe de 
pressão “montada no evento” zona urbana e 
rural - Diária. 

500 ML   

08 Serviço de locação de pedestal tripé girafa para 
microfone “entregue no local do evento” zona 
urbana e zona rural – diária 

200 unid   

09 Serviço de locação de tablado medindo 
1,10x2,20x0,10 m, cantonerado, chapa  15 mm, 
montado no evento, zona urbana e rural – diária 

50 unid   

10 Serviço de locação de palco medindo 
4,40x4,40x0,50 m, cantonerado, em chapa 18 
mm, “montagem no local do evento com ART” 
zona urbana e zona rural - diária 

50 unid   

11 Serviço de locação de palco, módulo por m², 
mínimo de 1,50 m de altura, cantonerado, chapa 
18 mm, “montagem no local do evento com 
ART” zona urbana e rural – diária 

2.000 M²   

12 Serviço de locação de climatizador de ambiente 
60 cm base de água com aspersão de gotículas e 
controle de temperatura, “montagem no local do 
evento” zona urbana e zona rural. diária.  

100 unid   

13 Serviço de locação de tenda piramidal 10 x 10 
m, cobertura em lona  com base em estrutura 
metálica, composta de calhas laterais para 
escoamento de água abertura superior com 

50 UNID   
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protetor triangular para evasão do ar quente. 
Altura de 3,00 m em pés de sustentação, 
“montagem no local do evento com ART” zona 
urbana e zona rural. Diária. 

14 Serviço de locação de tenda piramidal 6 x 6 m,  
cobertura em lona  com base em estrutura 
metálica, composta de calhas laterais para 
escoamento de água abertura superior com 
protetor triangular para evasão do ar quente. 
Altura de 3,00 m em pés de sustentação, 
“montagem no local do evento com ART” zona 
urbana e zona rural. Diária. 

200 DI   

15 Serviço de locação de tenda piramidal 4 x 4 m,  
cobertura em lona  com base em estrutura 
metálica, composta de calhas laterais para 
escoamento de água abertura superior com 
protetor triangular para evasão do ar quente. 
Altura de 3,00 m em pés de sustentação, 
“montagem no local do evento com ART” zona 
urbana e zona rural. Diária. 

200 DI   

16 Serviço de locação de módulo de treliça tipo 
trave com até 3,00 m de altura, “montagem no 
local evento com ART” zona urbana e zona rural. 
Diária. 

50 ML   

 
 
 

LOTE 04 

Item Especificações Quant. Unid. Vlr. Unit. Vlr. 

Total 

01 Serviço de decoração para eventos de pequeno e 
médio porte com TNT, isopor ou balões coloridos, 
montagem no evento, zona urbana e rural – 
diária. 

500 ML   

02 Serviço de locação de balão aéreo blimp com 
2,50 m de diâmetro, logo em 02 faces, instalado 
no local do evento zona urbana e zona rural. 
Diária. 

50 UNID   

03 Serviço de locação de equipamentos para eventos 
de pequeno e médio porte, tipo carrinho de 
picolé, de pipoca e de algodão doce entre outros 
de características similares, com monitor, 
entregues no local do evento, zona urbana e 
rural. Horas 

100 H 
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04 Serviço de locação de brinquedos para eventos 
de pequeno e médio porte, tipo pula-pula, piscina 
de bolinhas, tobogã, castelo inflável entre outros 
de características similares montados no local do 
evento, zona urbana e zona rural. Horas.   

100 H   

05 Serviço de locação de brinquedos eletrônicos de 
pequeno porte tipo fliperamas, vídeos-game 
entre outros de características similares, 
entregues no  evento, zona urbana e zona rural. 
Horas. 

100 H   

06 Serviço de locação de caixa térmica 350 L com 
tampa “entregue no local do evento” zona urbana 
e  zona rural – diária 

50 UNID   

07 Serviço de locação de caixa térmica 280 L com 
tampa “entregue no local do evento” zona urbana 
e zona rural – diária 

50 UNID   

08 Serviço de locação de toalha para Buffet 3,00 x 
3,00 m “entregue no local do evento” zona 
urbana e zona rural – diária 

50 UND   

09 Serviço de locação de toalha de mesa 1,20 x 1,20 
m “entregue no local do evento” zona urbana e 
zona rural – diária 

800 UND   

10 Serviço de locação de jogo de mesa com 04 
cadeiras sem braço “entregue no local do evento” 
zona urbana e zona rural – diária 

5000 UND   

11 Serviço de locação de jogo de mesa com 04 
cadeiras com braço “entregue no local do evento” 
zona urbana e zona rural – diária 

5000 UND   

12 Serviço de locação de cadeiras plásticas sem 
braço cores “entregue no local do evento” zona 
urbana e zona rural – diária 

5000 H   

13 Serviço de locação de cadeiras plásticas com 
braço cores “entregue no local do evento” zona 
urbana rural – diária 

5000 H   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOTE 05 
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ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT UNID VALOR 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

01 Serviço de locação de som tipo caixa pedestal 
ativa e passiva para atender solenidades, 
inaugurações e eventos em geral com até 150 
pessoas contendo no mínimo 02 cx pedestal 300 
w, 02 microfones sendo 01 sem fio, 01 cd player, 
01 mesa de áudio de 12 canais, com operador, 
zona urbana e zona rural. 

200 DI   

02 Serviço de locação de som de pequeno porte, par 
atender eventos em geral com até 300 pessoas 
contendo no mínimo 02 microfones sendo 01 sem 
fio, 02 pedestal para microfone, 02 cx médio, 01 
cd player, 01 mesa de áudio de 16 canais, 01 
potencia de 6000 w, com operador e ART, zona 
urbana e rural - diária. 

200 DI   

03 Serviço de locação de som de médio porte (01 
PA), par atender eventos em geral com até 500 
pessoas contendo no mínimo 03 microfones sendo 
01 sem fio, 03 pedestal para microfone, 02 cx 
médio, 02 cx grave, 01 cd player, 01 mesa de 
áudio de 16 canais, 01 potencia de 9000 w, 02 
potencia de 4000w, 01 técnico, um auxiliar e com 
ART, zona urbana e rural – Diária. 

150 DI   

04 Serviço de locação de som de grande porte (04 
PA) para atender shows e eventos com ou sem 
banda em locais abertos ou fechados contendo 08 
cx médio grave, 03 microfone para bateria, 03 
microfone para percussão, 06 microfone vocais 
sendo 02 sem fio, 08 cx grave, 04 potencias de 
4000 w, 04 potencias de 3000 w, 04 potencias de 
2000 w, 01 mesa de 32 canais, 01 mesa de 24 
canais, 03 equalizador, 01 crossover, 01 
compressor, 01 camara de eco, 01 multicabo 32 
vias, 02 CD player, 04 monitores, 01 Sid de 
bateria, 04 Sid de palco, 03 cubos sendo 01 para 
o baixo, 01 para guitarra e 01 para teclado, com 
operador e ART. zona urbana e zona rural. Diária. 

50 DI   

05 Serviço de locação de iluminação de médio porte - 
locação, montagem, desmontagem, operação, 
cabeamentos e acessórios necessários para o 

50 DI   
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funcionamento dos equipamentos com as 
especificações: 20 refletores par 64 de 1.000 
watts cada, 01 mesa de 48 canais, 02 dimmer 
rack de 12 canais cada, 01 canhão seguidor, 01 
máquina de fumaça, 04 box truss de alumínio, 
com operador e ART, zona urbana e zona rural. 
Diária.  

06 Serviço de locação de iluminação de grande porte 
- locação, montagem, desmontagem, operação, 
cabeamentos e acessórios necessários para o 
perfeito funcionamento do equipamento, que 
deve possuir as seguintes especificações: 40 
refletores par 64 de 1.000 watts cada, 01 mesa 
digital de 96 canais, 04 dimmer rack de 12 canais 
cada, 04 mini brutt de 06 lâmpadas, 02 canhão 
seguidor, 02 máquina de fumaça, 04 box truss de 
alumínio e com ART, zona urbana e zona rural – 
Diária. 

20 DI   

07 Serviço de locação de iluminação artística, 
montagem, desmontagem, e acessórios 
necessários para o funcionamento do 
equipamento, com as seguintes especificações: 
25 pc de 1000 w, 40 mini set light, 06 vapor 
metálico verde, 50 par 64, 01 mesa analógica 
com 24 canais, 05 rack de potencia analógico de 
6 canais, 04 elipsoidais, box truss para refletores, 
palco frontal para operacionalização com ART e 
operador, zona urbana e rural – Diária. 

50 DI   

 
 
 
 
 

 LOTE 06 

Item Especificações Quant. Unid. Vlr. Unit. Vlr. 

Total 

01 Serviço de locação de banheiro químico portátil, 
manutenção diária, dimensões mínimas de 1,15m 
de frente x 1,20m de fundo x 2,10 de altura, 

200 Unid   
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composto de caixa de dejeto, porta papel 
higiênico e fechamento, “montagem no local do 
evento” zona urbana e zona rural. Diária. 

02 Serviço de locação de banheiro químico portátil 
para PNE, manutenção diária, dimensões padrão 
que permitam a movimentação da cadeira de 
rodas dentro do banheiro, com equipamentos e 
acessórios de seguranças previstos em normas 
técnicas, “montagem no local evento” zona 
urbana e zona rural. Diária.  

50 Unid   

 
 
 
 
 
 
 
 

LOTE 07 

Item Especificações Quant. Unid. Vlr. Unit. Vlr. 

Total 

01 Serviço de edição e gravação de áudio em CD 
Room em ate 01 minuto, podendo ser voz 
masculina ou feminina. Gravação exclusiva para 
sonorização ambulante móvel. Unidade 

300 UND   

01 Serviço de locação de sonorização móvel - carro 
de som, veículo com motorista e combustível, 
sistema de som composto no mínimo de 01 toca 
CD, 02 microfones sendo 01 sem fio, 01 mixer de 
04 canais, 02 módulos de 400 w e 04 auto 
falantes de 300 w, zona urbana e zona rural. 
Horas. 

1.500 H   

02 Serviço de Locação de sonorização móvel - trio 
elétrico, veículo com motorista e combustível, 
palco para até 20 pessoas, sistema de som 
composto no mínimo de 01 mesa de som de 12 
canais, 01 CD Player, 02 microfones sendo 01 
sem fio, 02 potência de 6000w, 01 potência de 
9.000w, 01 crossover eletrônico, 01 equalizador 
de 32 bandas, 12 auto falantes de 300w para 
médio, 04 auto falantes de 800w para grave,  
tweeters, cornetas, 01 inversor de corrente 
contínua 12v para corrente alternada  110v ou 

300 H   
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220v, ventilação, cabeamento de 10 mm e 
mínimo de quatro baterias de 150 a, zona urbana 
e zona rural. Horas. 
 

 

 

 

 
LOTE 08 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT UNID VALOR 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

01 Serviço de locação de grade inibidora altura 1,10 
m, ligamento em parafuso ou encaixe de pressão 
“montada no evento” zona urbana e rural - Diária. 

500 ML   

02 Serviço de locação de tablado medindo 
1,10x2,20x0,10 m, cantonerado, chapa  15 mm, 
montado no evento, zona urbana e rural – diária 

50 unid   

03 Serviço de locação de palco medindo 
4,40x4,40x0,50 m, cantonerado, em chapa 18 
mm, “montagem no local do evento com ART” 
zona urbana e zona rural - diária 

50 unid   

04 Serviço de locação de palco, módulo por m², 
mínimo de 1,50 m de altura, cantonerado, chapa 
18 mm, “montagem no local do evento com ART” 
zona urbana e rural – diária 

2.000 M²   

05 Serviço de locação de módulo de treliça tipo trave 
com até 3,00 m de altura, “montagem no local 
evento com ART” zona urbana e zona rural. 
Diária. 

50 ML   

 
 
 
 
 

LOTE 09 
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ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT UNID VALOR 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

01 Serviço de locação de tenda piramidal 10 x 10 m,  
cobertura em lona  com base em estrutura 
metálica, composta de calhas laterais para 
escoamento de água abertura superior com 
protetor triangular para evasão do ar quente. 
Altura de 3,00 m em pés de sustentação, 
“montagem no local do evento com ART” zona 
urbana e zona rural. Diária. 

50 UNID   

02 Serviço de locação de tenda piramidal 6 x 6 m,  
cobertura em lona  com base em estrutura 
metálica, composta de calhas laterais para 
escoamento de água abertura superior com 
protetor triangular para evasão do ar quente. 
Altura de 3,00 m em pés de sustentação, 
“montagem no local do evento com ART” zona 
urbana e zona rural. Diária. 

200 DI   

03 Serviço de locação de tenda piramidal 4 x 4 m,  
cobertura em lona  com base em estrutura 
metálica, composta de calhas laterais para 
escoamento de água abertura superior com 
protetor triangular para evasão do ar quente. 
Altura de 3,00 m em pés de sustentação, 
“montagem no local do evento com ART” zona 
urbana e zona rural. Diária. 

200 DI   

 
 Ratificam-se os demais itens do Termo de referencia e cláusulas do 

Edital. 
 Várzea Grande-MT, 17 de julho de 2014 

 

 

Celso Barreto Alves Albuquerque 

Secretário de Administração 

 
 

Landolfo L Vilela Garcia 
Pregoeiro 


