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 2º 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 Lote 03 do ADENDO I, conforme 

solicitação CI 272/2014 (anexa nos autos):  

Não havendo necessidade devolver prazo, em virtude de estar dentro do prazo 

regulamentar. 

 ONDE SE LÊ 
 

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   
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LEIA SE 
 

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

200 unid   

08 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   

 
 

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

Edital. 
 Várzea Grande-MT, 21 de julho de 2014 

 

 

Celso Barreto Alves Albuquerque 

Secretário de Administração 

 
 

 
Landolfo L Vilela Garcia 

Pregoeiro 


