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ERRATA DE EDITAL N° 02 - SRP N° 006/2018/ Pregão Nº 011/2018 

 

A Prefeitura Municipal de Jeceaba torna público, para conhecimento dos interessados, a 

ERRATA DE EDITAL N° 002, SRP n° 006/2018, Pregão nº 011/2018, cujo objeto é a “Contratação 

de empresas especializadas na prestação de serviços de fornecimentos de tendas, coberturas, 

barracas, galpão, trios elétricos, fechamento, grades, praticáveis, poven, show pirotécnico, 

painéis de LED, filmagens, telões, TV, palcos, grid, testeiras, pórtico, portas, carros e veículos 

especializados, rodeio profissional, banheiros, contêiner, torres de iluminação, geradores, 

sonorização, iluminação e torres de Delay”, que a exigência do item 23, subitem 23.1, 

alínea “c” se refere aos lotes 01,02,06,08 e 10, e que faz constar no modelo de 

proposta anexo III a coluna da “Marca” do item conforme segue: 

 
1) Onde se lê: 

 
LOTE 01 – TENDAS – COBERTURAS – BARRACAS - GALPÃO 

Item Especificação do Material Quant. Unidade 
Preço 

médio 
Valor total 

1 

Tenda 10x10, em estrutura metálica de 

aço, pé direito de 03 a 05 mts de altura, 

cobertura em lona anti-chama, modelos: 

(01 água, 02 águas, pirâmide, bruxa, 

cúpula), a critério do município. 

140 Diaria/Unid R$  R$  

2 

Tenda 06x06, em estrutura metálica de 

aço, pé direito de 2,5 a 3,5 mts de altura, 

cobertura em lona anti-chama, modelos: 

(01 água, 02 águas, pirâmide, bruxa, 

cúpula), a critério do município. 

25 Diaria/Unid R$  R$ 

3 

Tenda 04x04,  em estrutura metálica de 

aço, pé direito de 2 a 3 mts de altura, 

cobertura em lona anti-chama, modelos: 

(01 água, 02 águas, pirâmide, bruxa, 

cúpula), a critério do município. 

60 Diaria/Unid R$ R$ 

4 

Barraca 03x03, em estrutura metálica de 

aço, cobertura em lona anti-chama com 

balcão, modelos: (01 água, 02 águas, 

pirâmide, bruxa, cúpula), a critério do 

município. 

150 Diaria/Unid R$  R$ 
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5 

Bar box truss, de alumínio q 15 

3,30x3,30 pé direito de 2,5 de altura, nos 

modelos de 01 águas, testeira de 

0,65x3,30 para fixação de banner, com 

balcão para praça de alimentação. 

20 Diaria/Unid R$  R$ 

6 

Galpão, estruturas coberta toda em box 

truss de alumínio q 30 ou q 50, modelos: 

02 águas pé direito de 03 a 06 mts de 

altura, com cobertura em  lona anti-

chama. 

380 Diaria/ m2 R$  R$ 

Valor total do lote 1.......................... R$ 326.334,10 

 

LOTE 02 – TRIOS ELÉTRICOS 

Item Especificação do Material Quant. Unidade 
Preço 

médio 
Valor total 

1 

Trio elétrico de pequeno porte  

caminhão ¾ , comprimento 8.5 mts, 

largura de 2,40 mts, com gerador 

trifásico de 30 kva, abastecido, sistema 

de sonorização com 16 falantes de 

graves,  16 falantes de médio, 16 

titanium para agudos, divididos em 

frente, fundos e laterais, com 01 mesa 

digital 16 canais, 02 monitores de chão, 

04 fones, kit microfones, cobertura em 

lona, iluminação com 04 par led, 04 mini-

brut de 02 lampadas. 

25 Diaria/Unid R$  R$  

2 

Trio elétrico de médio porte, caminhão 

trucado, comprimento 12 mts, largura de 

2,60 mts, com gerador trifásico de 80 

kva, abastecido, sistema de sonorização 

com 48 falantes de graves, 48 falantes 

de médio e 24   titanium para agudos, 

divididos em frente, fundos e laterais, 

com 01 mesa digital 32 canais, 06 

monitores de chão, 08 vias de fones, kit 

microfones bateria, amplificadores de 

instrumentos,  cobertura em lona, 

iluminação com 08 par led, 04 mini-brut 

de 04 lâmpadas. 

2 Diaria/Unid R$  R$  

Valor total do lote 2.....................R$  
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LOTE 03 – FECHAMENTOS – GRADES – PRATICAVEIS – POVEN – EXCLUSIVO PARA ME E 

EPP 

Item Especificação do Material Quant. Unidade 
Preço 

médio 
Valor total 

1 Catraca para controle de público 15 Diaria/Unid R$  R$ 

2 
Fechamentos placas de aço de 2,20 

mts de altura. 
1200 

Diária/ 

metros 

linear 

R$  R$  

3 

Praticáveis de 2 mts de largura com 

esturura de alumínio, madeira, 

carpetado, por 1 mt. 

30 Diaria/Unid R$  R$ 

4 
Grades baixas com 2 mts de largura, 1 

mt de altura. 
700 Diaria/Unid R$  R$  

Valor total do lote 3....................................................R$  

 

LOTES 04 – SHOW PIROTÉCNICOS – EXCLUSIVO PARA ME E EPP 

Item Especificação do Material Quant. Unidade 
Preço 

médio 
Valor total 

1 

Show pirotécnico médio porte 

(noturno) é composto de 08 kits de 

morteiros de 2” c/ 12 unid cada total de 

96 unid, 08 kits de morteiros 2.5” c/ 12 

unid, 07 kits de morteiros de 3” c/ 12 unid 

cada no total de 84 unid, 03 kits de 

morteiros de 4” c/ 09 unid cada no total 

de 27 unid, 20 morteiros de 5” cores, 

variadas , 20 morteiros 6” cores variadas, 

15 morteiros 7” cores, variadas ,  10 

morteiros 8” cores variadas, 8 girandolas 

468, mista c/ tiros e efeitos coloridos, 06 

tortas veneza 138 tubos de 1,5”, 06 

tortas magnifica 100 tubos de 1,5”, 06 

tortas mundial 154 tubos de 1,5”, 06 

tortas fantasia 100 tubos de 1,5”, 10 

tortas  15 tubos max power. 

1 Diaria/Unid R$  R$  
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2 

Show pirotécnico grande porte 

(noturno) é composto de 08 kits de 

morteiros de 2” c/ 12 unid cada total de 

96 unid, 08 kits de morteiros 2.5” c/ 12 

unid, 07 kits de morteiros de 3” c/ 12 unid 

cada no total de 84 unid, 03 kits de 

morteiros de 4” c/ 09 unid cada no total 

de 27 unid, 20 morteiros de 7” cores, 

variadas , 10 morteiros 8” cores variadas, 

10 morteiros 8” cores, variadas , 8 

girandolas 468, mista c/ tiros e efeitos 

coloridos, 06 tortas veneza 138 tubos de 

1,5”, 06 tortas magnifica 100 tubos de 

1,5”, 06 tortas mundial 154 tubos de 1,5”, 

06 tortas fantasia 100 tubos de 1,5”, 10 

tortas  15 tubos max power. 

1 Diária/Unid R$  R$  

Valor total do lote 4............................. R$  

 

LOTE 05 – PAINEIS DE LED – FILMAGEM – TELÕES - TV 

Item Especificação do Material Quant. Unidade 
Preço 

médio 
Valor total 

1 

Painel de led médio porte de alta 

resoluçao, em formato de telão com as 

medidas de 04 mts de largura por 03 mts 

de altura, montados em estrutura de box 

truss q50 e q30 de alumínio, pé direito 

mínimo de 5 a 7 mts de altura. 

15 Diaria/Unid R$  R$  

Valor total do lote 5............................R$ 

 

LOTE 06 – PALCOS  - GRID – TESTEIRAS – PORTICO - PORTAS 

Item Especificação do Material Quant. Unidade 
Preço 

médio 
Valor total 

1 

Palco de pequeno porte em box truss 

de alumínio (q30 ou q50) nas medidas 

de 06 a 10 mts de boca e 04 a 06 de 

fundos, pé direito de 06 a10 de altura, 

com piso regulável de 60 centímetros a 3 

mts de altura do chão. Cobertura em 

lona anti-chama, com guarda corpo, 

escadas e corrimão de acordo com as 

R$ 

15,00 
Diária/Unid R$  R$  
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normas do corpo de bombeiros de mg. 

2 

Palco de médio porte em box truss de 

alumínio (q30 ou q50) nas medidas de 

12 a 14 mts de boca e 08 a 10 de 

fundos, pé direito de 06 a 10 de altura, 

02 asas fly de 06 a 10 de altura, com 

piso regulável de 60 centímetros a 3 mts 

de altura do chão. Cobertura em lona 

anti-chama, com guarda corpo, escadas 

e corrimão de acordo com as normas do 

corpo de bombeiros de MG. 

R$ 

15,00 
Diaria/Unid R$  R$  

3 

Palco de grande porte em box truss de 

alumínio (q30 ou q50) nas medidas de 

16 a 18 mts de boca e 10 a 14 de 

fundos, pé direito de 06 a 10 de altura, 

02 asas fly de 06 a 10 de altura, com 

piso regulável de 60 centímetros a 3 mts 

de altura do chão. Cobertura em lona 

anti-chama, com guarda corpo, escadas 

e corrimão de acordo com as normas do 

corpo de bombeiros de MG. 

R$ 4,00 Diaria/Unid R$ R$  

4 

Grid para iluminação de palco de 

pequeno porte nas medidas de 06 a 10 

mts de largura por 04 a 06 mts de fundo, 

com pé direito de 05 a 07 mts de altura, 

todo em box q30 ou q 50. 

R$ 

15,00 
Diaria/Unid R$. R$  

5 

Grid para iluminação de palco de 

médio porte nas medidas de 12 a 14 

mts de largura por 08 a 10 mts de fundo, 

com pé direito de 05 a 07 mts de altura, 

todo em box q30 ou q 50. 

R$ 

15,00 
Diaria/Unid R$  R$  

6 

Grid para iluminação de palco de 

grande porte nas medidas de 16 a 18 

mts de largura por 10 a 14 mts de fundo, 

com pé direito de 05 a 07 mts de altura, 

todo em box q30 ou q 50. 

R$ 4,00 Diaria/Unid R$  R$  
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7 

Testeira para palco de grande porte 

nas medidas de 16 a 18 mts de largura  

por 0,50 por 03 mts de altura , sistema 

retangular, todo em box q30 

R$ 4,00 Diaria/Unid R$  R$  

8 

Camarim 4x4, laterais de mínimo de 

2,20 de altura todo em octorme, piso 

com base de madeira, com chapas  de 

madeira, porta com chave e carpetado. 

R$ 8,00 Diaria/Unid R$  R$  

9 

Pórtico/portais médio porte, todo em 

box q30 nas medidas de 03 a 05 de 

altura, com sapatas tipo pé de galinha de 

1 mt para cada lado. 

R$ 

10,00 
Diária/Unid R$ 1 R$  

Valor total do lote 6................R$  

 

LOTE 07– CARROS E VEÍCULOS ESPECIALIZADOS – EXCLUSIVO PARA ME E EPP 

Item Especificação do Material Quant. Unidade 
Preço 

médio 
Valor total 

1 

Vans luxo para 08 horas por dia, 

ficando a disposição com até 200 km 

rodados. 

4 Diária/Unid R$  R$  

2 

Carro luxo com motorista-ar 

condicionado, combustivel para 10 horas 

por dia, ficando a disposição com até 

100 km rodados. 

2 Diária/Unid R$  R$  

Valor total do lote 7..........................R$  

 

LOTE 08 – RODEIO PROFISSIONAL 

Item Especificação do Material Quant. Unidade 
Preço 

médio 
Valor total 
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1 

Rodeio profissional completo, com 

juiz, locutor, salva vidas, premiação e 

seguro de peões, 15 montarias em 

touro, 60 mts de arquibancadas, 600 m2 

de arena, 06 bretes americanos, curral, 

desembarcador, iluminação com 12 mini-

brut de 06 lampadas, 08 muving red 575, 

01 canhões seguidor, um sistema de 

sonorização com 12 caixas de 

frequencias altas e 12 de frequencias 

baixas, mesa digital, microfones sem fio, 

year fone, computador, telão de led com 

transmissão simultânea, show 

pirotécnico de grande porte. 

3 Diaria/Unid R$  R$  

Valor total do lote 8........................... R$  

 

LOTE 09 – BANHEIROS – CONTENES 

Item Especificação do Material Quant. Unidade 
Preço 

médio 
Valor total 

1 
Cabines de banheiros PNE (portador 

de necessidades especiais 
25 Diária/Unid R$  R$  

2 Cabines de banheiros stander 350 Diária/Unid R$  R$  

3 

Contêiner feminino ou masculino 

medindo 6 mts de comprimento, por 

2,40 de largura, 2,90 de altura, com 07 

cabines individuais  com vaso ou 

mictórios, com saídas de dejetos e 

entrada de água (acesso a rede de 

esgoto ou fossa e alimentação de água 

por conta do contratante) 

6 Diária/Unid R$ R$  

Valor total do lote 9............................R$  

 

LOTE 10 – TORRES DE ILUMINAÇÃO – GERADORES – SONORIZAÇÃO – ILUMINAÇÃO – 

TORRES DE DELAY 

Item Especificação do Material Quant. Unidade 
Preço 

médio 
Valor total 
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1 

Torres de delay pequeno porte, 

montadas em estruturas metálicas de 

box truss q30, de 05 a 06 mts de altura 

por 01 a 03 mts de largura, em forma de 

trave de gol, com sistema de 

sonorização com 02 caixas de frequencia 

altas e 02 de frequencia baixas, com 

recursos técnicos para receber sinal de 

áudio. 

10 Diária/Unid R$  R$  

2 

Grupo de gerador de pequeno porte, 

de 50 a 100 kva, silenciado, com 

reversora de 260 amperes, cabeamento 

para uma distância de 50 mts, trifásico e 

neutro, técnico de plantão e abastecido. 

35 Diária/Unid R$  R$  

3 

Grupo de gerador de médio porte, de 

120 a 200 kva, silenciado, com reversora 

de 400 amperes, cabeamento para uma 

distância de 50 mts, trifásico e neutro, 

técnico de plantão e abastecido. 

30 Diária/Unid R$ R$  

4 

Grupo de gerador de grande porte, de 

220 a 350 kva, silenciado, com reversora 

de 800 amperes, cabeamento para uma 

distância de 50 mts, trifásico e neutro, 

técnico de plantão e abastecido. 

20 Diária/Unid R$  R$  

5 

Sonorização de pequeno porte , com 

08 caixas de frequência altas lan halley e 

08 caixas de frequência baixas, (das, fz, 

atack, vertec, norton, ls, spl, staner la) 02 

mix digital (yamaha 01 v, x 32, ls9) 

monitores, amplificadores de palco, para 

atender shows ao vivo na integra. 

30 Diária/Unid R$ R$  

6 

Sonorização de médio porte , com 16 

caixas de frequência altas lan halley e 16 

caixas de frequência baixas, (das, fz, 

atack, vertec, norton, ls, spl, staner la) 02 

mix digital (yamaha  ls9, m7cl, x32, 

roland) monitores, amplificadores de 

palco, para atender shows ao vivo na 

integra. 

15 Diária/Unid R$ R$  
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7 

Sonorização de grande porte , com 24 

caixas de frequência altas lan halley e 24 

caixas de frequência baixas, (das, fz, 

atack, vertec, norton, ls, spl, staner la) 02 

mix digital (digio dsingn, pm 5, d rh) 

monitores, amplificadores de palco, para 

atender show de artistas nacionais ao 

vivo  na integra. 

4 Diária/Unid R$  R$  

8 
Iluminação de pequeno porte 12 par 

64, 06 par led, 02 mini-brut, 06 lâmpadas 
20 Diária/Unid R$  R$  

9 

Iluminação de médio porte 24 par 64, 

12 par led, 04 muving 575, 04 ribaltas 3 

watts, 04 mini-brut 06 lâmpadas, 02 

máquina de fumaça, mesa avoilite. 

15 Diária/Unid R$ R$  

10 

Iluminação de grande porte 48 par 64, 

24 par led, 12 moving bin 300 R, 12 

moving giotto, 12 elipsoidal, 02 varas acl, 

mini-brut 06 lâmpadas, 04 maquinas de 

fumaça, mesa avolite. 

4 Diária/Unid R$  R$  

Valor total do lote 10...............................R$  

VALOR TOTAL DOS LOTES......................R$....(.......................) 

 
2) Leia-se: 
 

LOTE 01 – TENDAS – COBERTURAS – BARRACAS - GALPÃO 

Item Especificação do Material Quant. 
Unida

de 
Marca 

Preço 

médio 
Valor total 

1 

Tenda 10x10, em estrutura metálica de 

aço, pé direito de 03 a 05 mts de altura, 

cobertura em lona anti-chama, modelos: 

(01 água, 02 águas, pirâmide, bruxa, 

cúpula), a critério do município. 

140 
Diaria/

Unid 
 R$  R$  

2 

Tenda 06x06, em estrutura metálica de 

aço, pé direito de 2,5 a 3,5 mts de altura, 

cobertura em lona anti-chama, modelos: 

(01 água, 02 águas, pirâmide, bruxa, 

cúpula), a critério do município. 

25 
Diaria/

Unid 
 R$  R$ 
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3 

Tenda 04x04,  em estrutura metálica de 

aço, pé direito de 2 a 3 mts de altura, 

cobertura em lona anti-chama, modelos: 

(01 água, 02 águas, pirâmide, bruxa, 

cúpula), a critério do município. 

60 
Diaria/

Unid 
 R$ R$ 

4 

Barraca 03x03, em estrutura metálica de 

aço, cobertura em lona anti-chama com 

balcão, modelos: (01 água, 02 águas, 

pirâmide, bruxa, cúpula), a critério do 

município. 

150 
Diaria/

Unid 
 R$  R$ 

5 

Bar box truss, de alumínio q 15 

3,30x3,30 pé direito de 2,5 de altura, nos 

modelos de 01 águas, testeira de 

0,65x3,30 para fixação de banner, com 

balcão para praça de alimentação. 

20 
Diaria/

Unid 
 R$  R$ 

6 

Galpão, estruturas coberta toda em box 

truss de alumínio q 30 ou q 50, modelos: 

02 águas pé direito de 03 a 06 mts de 

altura, com cobertura em  lona anti-

chama. 

380 
Diaria/ 

m2 
 R$  R$ 

Valor total do lote 1.......................... R$ 326.334,10 

 

LOTE 02 – TRIOS ELÉTRICOS 

Item Especificação do Material Quant. Unidade Marca 
Preço 

médio 
Valor total 

1 

Trio elétrico de pequeno porte  

caminhão ¾ , comprimento 8.5 mts, 

largura de 2,40 mts, com gerador 

trifásico de 30 kva, abastecido, sistema 

de sonorização com 16 falantes de 

graves,  16 falantes de médio, 16 

titanium para agudos, divididos em 

frente, fundos e laterais, com 01 mesa 

digital 16 canais, 02 monitores de chão, 

04 fones, kit microfones, cobertura em 

lona, iluminação com 04 par led, 04 mini-

brut de 02 lampadas. 

25 Diaria/Unid  R$  R$  
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2 

Trio elétrico de médio porte, caminhão 

trucado, comprimento 12 mts, largura de 

2,60 mts, com gerador trifásico de 80 

kva, abastecido, sistema de sonorização 

com 48 falantes de graves, 48 falantes 

de médio e 24   titanium para agudos, 

divididos em frente, fundos e laterais, 

com 01 mesa digital 32 canais, 06 

monitores de chão, 08 vias de fones, kit 

microfones bateria, amplificadores de 

instrumentos,  cobertura em lona, 

iluminação com 08 par led, 04 mini-brut 

de 04 lâmpadas. 

2 Diaria/Unid 
 

R$ 

 

 

 

R$ 

Valor total do lote 2.....................R$  

  

LOTE 03 – FECHAMENTOS – GRADES – PRATICAVEIS – POVEN – EXCLUSIVO PARA ME E EPP 

Item Especificação do Material Quant. Unidade Marca 
Preço 

médio 
Valor total 

1 Catraca para controle de público 15 Diaria/Unid  R$  R$ 

2 
Fechamentos placas de aço de 2,20 

mts de altura. 
1200 

Diária/ 

metros 

linear 

 R$  R$  

3 

Praticáveis de 2 mts de largura com 

esturura de alumínio, madeira, 

carpetado, por 1 mt. 

30 Diaria/Unid  R$  R$ 

4 
Grades baixas com 2 mts de largura, 1 

mt de altura. 
700 Diaria/Unid  R$  R$  

Valor total do lote 3....................................................R$  

  

LOTES 04 – SHOW PIROTÉCNICOS – EXCLUSIVO PARA ME E EPP 

Item Especificação do Material Quant. Unidade Marca 
Preço 

médio 

Valor total 
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1 

Show pirotécnico médio porte 

(noturno) é composto de 08 kits de 

morteiros de 2” c/ 12 unid cada total de 

96 unid, 08 kits de morteiros 2.5” c/ 12 

unid, 07 kits de morteiros de 3” c/ 12 unid 

cada no total de 84 unid, 03 kits de 

morteiros de 4” c/ 09 unid cada no total 

de 27 unid, 20 morteiros de 5” cores, 

variadas , 20 morteiros 6” cores variadas, 

15 morteiros 7” cores, variadas ,  10 

morteiros 8” cores variadas, 8 girandolas 

468, mista c/ tiros e efeitos coloridos, 06 

tortas veneza 138 tubos de 1,5”, 06 

tortas magnifica 100 tubos de 1,5”, 06 

tortas mundial 154 tubos de 1,5”, 06 

tortas fantasia 100 tubos de 1,5”, 10 

tortas  15 tubos max power. 

1 Diaria/Unid 
 

R$  

 

 

 

 

 

R$ 

2 

Show pirotécnico grande porte 

(noturno) é composto de 08 kits de 

morteiros de 2” c/ 12 unid cada total de 

96 unid, 08 kits de morteiros 2.5” c/ 12 

unid, 07 kits de morteiros de 3” c/ 12 unid 

cada no total de 84 unid, 03 kits de 

morteiros de 4” c/ 09 unid cada no total 

de 27 unid, 20 morteiros de 7” cores, 

variadas , 10 morteiros 8” cores variadas, 

10 morteiros 8” cores, variadas , 8 

girandolas 468, mista c/ tiros e efeitos 

coloridos, 06 tortas veneza 138 tubos de 

1,5”, 06 tortas magnifica 100 tubos de 

1,5”, 06 tortas mundial 154 tubos de 1,5”, 

06 tortas fantasia 100 tubos de 1,5”, 10 

tortas  15 tubos max power. 

1 Diária/Unid 
 

R$ 

 

 

 

 

R$ 

Valor total do lote 4............................. R$  

  

LOTE 05 – PAINEIS DE LED – FILMAGEM – TELÕES - TV 

Item Especificação do Material Quant. Unidade Marca 
Preço 

médio 
Valor total 

1 

Painel de led médio porte de alta 

resoluçao, em formato de telão com as 

medidas de 04 mts de largura por 03 mts 

de altura, montados em estrutura de box 

truss q50 e q30 de alumínio, pé direito 

15 Diaria/Unid  R$  R$  
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mínimo de 5 a 7 mts de altura. 

Valor total do lote 5............................R$ 

  

LOTE 06 – PALCOS  - GRID – TESTEIRAS – PORTICO - PORTAS 

Item Especificação do Material Quant. Unidade Marca 
Preço 

médio 
Valor total 

1 

Palco de pequeno porte em box truss 

de alumínio (q30 ou q50) nas medidas 

de 06 a 10 mts de boca e 04 a 06 de 

fundos, pé direito de 06 a10 de altura, 

com piso regulável de 60 centímetros a 3 

mts de altura do chão. Cobertura em 

lona anti-chama, com guarda corpo, 

escadas e corrimão de acordo com as 

normas do corpo de bombeiros de mg. 

R$ 

15,00 
Diária/Unid  R$  R$  

2 

Palco de médio porte em box truss de 

alumínio (q30 ou q50) nas medidas de 

12 a 14 mts de boca e 08 a 10 de 

fundos, pé direito de 06 a 10 de altura, 

02 asas fly de 06 a 10 de altura, com 

piso regulável de 60 centímetros a 3 mts 

de altura do chão. Cobertura em lona 

anti-chama, com guarda corpo, escadas 

e corrimão de acordo com as normas do 

corpo de bombeiros de MG. 

R$ 

15,00 
Diaria/Unid  R$  R$  

3 

Palco de grande porte em box truss de 

alumínio (q30 ou q50) nas medidas de 

16 a 18 mts de boca e 10 a 14 de 

fundos, pé direito de 06 a 10 de altura, 

02 asas fly de 06 a 10 de altura, com 

piso regulável de 60 centímetros a 3 mts 

de altura do chão. Cobertura em lona 

anti-chama, com guarda corpo, escadas 

e corrimão de acordo com as normas do 

corpo de bombeiros de MG. 

R$ 4,00 Diaria/Unid  R$ R$  

4 

Grid para iluminação de palco de 

pequeno porte nas medidas de 06 a 10 

mts de largura por 04 a 06 mts de fundo, 

com pé direito de 05 a 07 mts de altura, 

todo em box q30 ou q 50. 

R$ 

15,00 
Diaria/Unid 

 
R$. R$  
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5 

Grid para iluminação de palco de 

médio porte nas medidas de 12 a 14 

mts de largura por 08 a 10 mts de fundo, 

com pé direito de 05 a 07 mts de altura, 

todo em box q30 ou q 50. 

R$ 

15,00 
Diaria/Unid  R$  R$  

6 

Grid para iluminação de palco de 

grande porte nas medidas de 16 a 18 

mts de largura por 10 a 14 mts de fundo, 

com pé direito de 05 a 07 mts de altura, 

todo em box q30 ou q 50. 

R$ 4,00 Diaria/Unid  R$  R$  

7 

Testeira para palco de grande porte 

nas medidas de 16 a 18 mts de largura  

por 0,50 por 03 mts de altura , sistema 

retangular, todo em box q30 

R$ 4,00 Diaria/Unid  R$  R$  

8 

Camarim 4x4, laterais de mínimo de 

2,20 de altura todo em octorme, piso 

com base de madeira, com chapas  de 

madeira, porta com chave e carpetado. 

R$ 8,00 Diaria/Unid  R$  R$  

9 

Pórtico/portais médio porte, todo em 

box q30 nas medidas de 03 a 05 de 

altura, com sapatas tipo pé de galinha de 

1 mt para cada lado. 

R$ 

10,00 
Diária/Unid  R$  R$  

Valor total do lote 6................R$  

  

LOTE 07– CARROS E VEÍCULOS ESPECIALIZADOS – EXCLUSIVO PARA ME E EPP 

Item Especificação do Material Quant. Unidade Marca 
Preço 

médio 
Valor total 

1 

Vans luxo para 08 horas por dia, 

ficando a disposição com até 200 km 

rodados. 

4 Diária/Unid  R$  R$  

2 

Carro luxo com motorista-ar 

condicionado, combustivel para 10 horas 

por dia, ficando a disposição com até 

100 km rodados. 

2 Diária/Unid  R$  R$  

Valor total do lote 7..........................R$  

  

LOTE 08 – RODEIO PROFISSIONAL 
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Item Especificação do Material Quant. Unidade Marca 
Preço 

médio 

Valor total 

1 

Rodeio profissional completo, com 

juiz, locutor, salva vidas, premiação e 

seguro de peões, 15 montarias em 

touro, 60 mts de arquibancadas, 600 m2 

de arena, 06 bretes americanos, curral, 

desembarcador, iluminação com 12 mini-

brut de 06 lampadas, 08 muving red 575, 

01 canhões seguidor, um sistema de 

sonorização com 12 caixas de 

frequencias altas e 12 de frequencias 

baixas, mesa digital, microfones sem fio, 

year fone, computador, telão de led com 

transmissão simultânea, show 

pirotécnico de grande porte. 

3 Diaria/Unid 
 

R$  

 

 

 

 

R$ 

Valor total do lote 8........................... R$  

  

LOTE 09 – BANHEIROS – CONTENES 

Item Especificação do Material Quant. Unidade Marca 
Preço 

médio 
Valor total 

1 
Cabines de banheiros PNE (portador 

de necessidades especiais 
25 Diária/Unid  R$  R$  

2 Cabines de banheiros stander 350 Diária/Unid  R$  R$  

3 

Contêiner feminino ou masculino 

medindo 6 mts de comprimento, por 

2,40 de largura, 2,90 de altura, com 07 

cabines individuais  com vaso ou 

mictórios, com saídas de dejetos e 

entrada de água (acesso a rede de 

esgoto ou fossa e alimentação de água 

por conta do contratante) 

6 Diária/Unid  R$ R$  

Valor total do lote 9............................R$  

  

LOTE 10 – TORRES DE ILUMINAÇÃO – GERADORES – SONORIZAÇÃO – ILUMINAÇÃO – 

TORRES DE DELAY 

Item Especificação do Material Quant. Unidade Marca 
Preço 

médio 

Valor total 
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1 

Torres de delay pequeno porte, 

montadas em estruturas metálicas de 

box truss q30, de 05 a 06 mts de altura 

por 01 a 03 mts de largura, em forma de 

trave de gol, com sistema de 

sonorização com 02 caixas de frequencia 

altas e 02 de frequencia baixas, com 

recursos técnicos para receber sinal de 

áudio. 

10 Diária/Unid  R$  R$  

2 

Grupo de gerador de pequeno porte, 

de 50 a 100 kva, silenciado, com 

reversora de 260 amperes, cabeamento 

para uma distância de 50 mts, trifásico e 

neutro, técnico de plantão e abastecido. 

35 Diária/Unid  R$  R$  

3 

Grupo de gerador de médio porte, de 

120 a 200 kva, silenciado, com reversora 

de 400 amperes, cabeamento para uma 

distância de 50 mts, trifásico e neutro, 

técnico de plantão e abastecido. 

30 Diária/Unid  R$  R$ 

4 

Grupo de gerador de grande porte, de 

220 a 350 kva, silenciado, com reversora 

de 800 amperes, cabeamento para uma 

distância de 50 mts, trifásico e neutro, 

técnico de plantão e abastecido. 

20 Diária/Unid  R$  R$  

5 

Sonorização de pequeno porte , com 

08 caixas de frequência altas lan halley e 

08 caixas de frequência baixas, (das, fz, 

atack, vertec, norton, ls, spl, staner la) 02 

mix digital (yamaha 01 v, x 32, ls9) 

monitores, amplificadores de palco, para 

atender shows ao vivo na integra. 

30 Diária/Unid  R$  R$ 

6 

Sonorização de médio porte , com 16 

caixas de frequência altas lan halley e 16 

caixas de frequência baixas, (das, fz, 

atack, vertec, norton, ls, spl, staner la) 02 

mix digital (yamaha  ls9, m7cl, x32, 

roland) monitores, amplificadores de 

palco, para atender shows ao vivo na 

integra. 

15 Diária/Unid 
 

R$  

 

 

R$ 
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7 

Sonorização de grande porte , com 24 

caixas de frequência altas lan halley e 24 

caixas de frequência baixas, (das, fz, 

atack, vertec, norton, ls, spl, staner la) 02 

mix digital (digio dsingn, pm 5, d rh) 

monitores, amplificadores de palco, para 

atender show de artistas nacionais ao 

vivo  na integra. 

4 Diária/Unid  R$  R$  

8 
Iluminação de pequeno porte 12 par 

64, 06 par led, 02 mini-brut, 06 lâmpadas 
20 Diária/Unid  R$  R$  

9 

Iluminação de médio porte 24 par 64, 

12 par led, 04 muving 575, 04 ribaltas 3 

watts, 04 mini-brut 06 lâmpadas, 02 

máquina de fumaça, mesa avoilite. 

15 Diária/Unid  R$  R$ 

10 

Iluminação de grande porte 48 par 64, 

24 par led, 12 moving bin 300 R, 12 

moving giotto, 12 elipsoidal, 02 varas acl, 

mini-brut 06 lâmpadas, 04 maquinas de 

fumaça, mesa avolite. 

4 Diária/Unid  R$  R$  

Valor total do lote 10...............................R$  

VALOR TOTAL DOS LOTES......................R$....(.......................) 

 
 
Jeceaba, 11 de abril de 2018. 

 

 

Karen Cristina de Jesus Pereira Silva Almeida 
Pregoeira 

 


