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TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA N. 005/2018 - FUNEBOM
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MONTAGEM DE ESTRUTURA PARA EVENTOS DIVERSOS SOB DEMANDA

1. DO OBJETO
Este termo tem por objeto a contratação de empresa especializada para montagem de estrutura física de Eventos sob Demanda, por 12 meses, incluindo o
Posto de Comando em Aruanã - Goiás, Solenidade de 02 de julho (Dia do Bombeiro) em Goiânia e outros eventos na região metropolitana de Goiânia.
 
2. JUSTIFICATIVA
O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás realiza todo ano diversos eventos e operações tais como: Formaturas Militares, Congressos, Feiras,
Operação Férias, Operações de Desfile Cívico (7 de setembro e 24 de Outubro), Solenidade de 02 de julho entre outros que carecem da montagem de
estruturas para sua realização, com atenção a:
1. Operação Férias - a qual visa à realização da prevenção de acidentes e atendimento de ocorrências no mês de julho nos principais pontos turísticos de
Goiás. Tal atividade visa apoiar os turistas, dando-lhes maior segurança e conforto, mediante a intensificação das atividades da corporação neste período,
principalmente às margens do Rio Araguaia. Neste contexto, a cidade de Aruanã, com localização privilegiada em relação às demais, é o local que concentra
o maior número de pessoas, e requerem especial atenção nesse período, situação em que é instalado um Posto de Comando que centraliza todas informações
da operação e gestões de comando, estrutura baseada no SCI – Sistema de Comando de Incidentes.
2. Solenidade de 02 de julho - solenidade do dia do Bombeiro tem por finalidade comemorar os avanços da Corporação, enaltecer o espírito patriótico dos
goianos, divulgar a importância da Instituição e também de seus valiosos integrantes, homens e mulheres vocacionados, devotados e bem preparados para
servir a sociedade com excelência.
O presente termo visa à contratação de empresa especializada para realizar a montagem de estruturas físicas para eventos diversos, com montagem de
estrutura completa como a Operação férias e a Solenidade de 02 de julho, como também para montagem parcial fornecendo a montagem de equipamentos,
estandes básicos, tendas e materiais/serviços previstos neste instrumento para outros eventos ou operações na região Metropolitana de Goiânia - Lei
Complementar n. 27, de 30/12/1999. Os materiais a serem adquiridos e a estrutura física que serão montadas deverão estar de acordo com o quantitativo e
especificações abaixo descritos.
 

3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO, QUANTIDADES E VALORES ESTIMADOS

 

LOTE 01

ITEM ESPECIFICAÇÃO Unid. QTD. Média do
valor Unitário

Média do
valor total

01 Montagem de estrutura física de posto de comando, para operação férias, na cidade de Aruanã – GO. Unidade 01 R$ 146.571,67 R$
146.571,67

VALOR TOTAL DO LOTE 01 R$ 146.571,67
LOTE 02

ITEM ESPECIFICAÇÃO Unid. QTD Média do
valor Unitário

Média do
valor total

01 Montagem de estrutura física para realização da solenidade 02 de Julho, na cidade de Goiânia-GO. Unidade 01  R$
148.866,67

 R$
148.866,67

VALOR TOTAL DO LOTE 02 R$ 148.866,67
LOTE 03

ITEM ESPECIFICAÇÃO Unid. QTD Média do
valor Unitário

Média do
valor total

01 Montagem de Tendas-10 x 10 m, para eventos/operações do CBMGO. Unidade 10 R$ 883,33 R$ 8.833,30
02 Montagem de Tendas-8 x 8 m, para eventos/operações do CBMGO. Unidade 08 R$ 800,00 R$ 6.400,00

03 Montagem de Tendas-6 x 6 m, para eventos/operações do CBMGO. Unidade 20 R$ 666,67 R$
13.333,40

04 Montagem de Contêiner Escritório. Medindo 12,00x2,40x 2,90 metros, para eventos/operações do CBMGO. Unidade 03 R$ 5.833,33 R$
17.499,99

05 Montagem de Gerador de Energia 360KVA, para eventos/operações do CBMGO. Diária 04 R$ 3.100,00 R$
12.400,00

06 Montagem de Banheiro Químico, para eventos/operações do CBMGO Diária 30 R$ 150,00 R$ 4.500,00

07 Montagem de Show pirotécnico – Show pirotécnico com 3 minutos de duração seguindo as normas do
CBMGO, para eventos/operações do CBMGO Unidade 02 R$ 8.000,00 R$

16.000,00

08 Montagem de Piso de madeira em compensado naval, para eventos/operações do CBMGO. M2 300 R$ 45,00 R$
13.500,00

09 Montagem de Box Truss (Q30), para eventos/operações do CBMGO. Metro/linear 100 R$ 53,33 R$ 5.333,00

10 Montagem de Estande básico, para eventos/operações do CBMGO Unidade 04 R$ 3.600,00 R$
14.400,00

    VALOR TOTAL DO LOTE 03 R$ 112.199,99

 

    VALOR TOTAL GERAL R$ 407.638,33



OBS.: A média total dos valores unitários foi calculada utilizando-se a dízima periódica, porém nos valores unitários, esta apresenta apenas duas
casas decimais. 
3.1. A especificação detalhada de cada item/Lote encontram-se no ENCARTE 1, anexo a este Termo de Referência.
3.2. A despeito do critério de julgamento ser O MENOR PREÇO POR LOTE, dever-se-ão respeitar os valores unitários máximos estimados pela Pasta
na ESPECIFICAÇÃO DETALHADA (item 3.1), não sendo admitida qualquer forma de compensação de valores.
 
4. DAS OBRIGAÇÕES
4.1. CONTRATANTE
4.1.1. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o prazo ora estabelecido.
4.1.2. Expedir as comunicações dirigidas à CONTRATADA e exigir, a qualquer tempo, que seja refeito/entregue qualquer serviço/objeto que julgar
insuficientes, inadequados ou em desconformidade com o solicitado.
4.1.3. Disponibilizar todas as informações e os meios necessários para que ocorra o fiel cumprimento das disposições existentes.
4.1.4. Autorizar os serviços e emitir os documentos específicos para tal.
4.1.5. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma prevista pela Lei n. 8666/93.
 
4.2. CONTRATADA
4.2.1. Cumprir todas as exigências mínimas deste Instrumento.
4.2.2. Arcar com todas as despesas que incidam ou venham a incidir diretamente e indiretamente sobre o objeto adjudicado, e ainda aquelas relativas aos
tributos fiscais, trabalhistas e sociais.
4.2.3. Manter durante a execução do objeto todas as condições de habilitação exigidas na contratação.
4.2.4. Aceitar, nas mesmas condições contratuais constantes do presente instrumento, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários até o limite de
25% (vinte cinco) por cento do valor inicial atualizado do contrato, desde que o pedido de acréscimo ou supressão ocorra em data anterior ao cumprimento
integral deste e antes de efetuado o pagamento.
4.2.5. Executar o objeto conforme item 3, contados a partir da publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial do Estado de Goiás.
4.2.6. Disponibilizar assistência técnica autorizada para atender prontamente qualquer exigência de reparos apresentados, além de solucionar qualquer tipo
de problema ou intercorrência relacionada à estrutura geral do Evento/Operação ou Material/Equipamento instalado.
4.2.7. Responder perante o CONTRATANTE e terceiros por eventuais prejuízos e danos decorrentes de sua demora ou de sua omissão, na condução do
objeto deste instrumento ou por erro relativo à execução.
4.2.8. Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissão ou erro na elaboração de estimativa de custos e que redundem em aumento de despesa
para o CONTRATANTE.
4.2.9. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente.
4.2.10. Prestar quaisquer informações ao CONTRATANTE, quando solicitada.
4.2.11. Garantir que todas as despesas inerentes à realização de serviços serão inteiramente de sua responsabilidade, tais como: reparos ou substituições.
4.2.12. Disponibilizar um funcionário responsável e seus respectivos contatos em casos de necessidade de atendimento após a montagem e instalação dos
equipamentos, bem como fora do horário comercial.
 
5. DA GARANTIA
5.1. A critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que prevista no instrumento convocatório, poderá ser exigida prestação de garantia na
contratação dos serviços objeto deste Termo de Referência, nos termos da Lei n. 8.666/93.
5.2. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do
objeto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
5.3. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados
 
6. EXECUÇÃO DO OBJETO
6.1. Para a montagem das estruturas:
6.1.1. A licitante vencedora, para o LOTE 1 - deverá entrar em contato com Comandante da Operação Férias, com antecedência mínima de 30 (trinta)
dias da data do evento (previsto para data de 1º a 31 de julho, a qual a estrutura pronta deverá ficar a disposição da operação), para acertar detalhes a
respeito da montagem das estruturas em questão – Contato: 62-3201-6389
6.1.2. A licitante vencedora, para o LOTE 2 - deverá entrar em contato com Comandante da Solenidade de 02 de julho (previsto para a data de 02 de
julho), com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data do evento, para acertar detalhes a respeito da montagem das estruturas em questão e
desenvolvimento do layout - Contato: 62-3201-6389
6.1.3. A licitante vencedora, para o LOTE 3 – deverá aguardar solicitação do Gestor do Contrato para a execução do serviço de acordo com a demanda de
operações e eventos na região metropolitana de Goiânia.
6.2. O recebimento por parte do CONTRATANTE observará o estabelecido abaixo:
 
6.2. O recebimento por parte do CONTRATANTE observará o estabelecido abaixo:
6.2.1. Recebimento provisório: pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 03
(três) dias para o Objeto descrito no LOTE 01 e em até 03 (três) horas para os objetos descritos nos LOTE 02 e LOTE 03.
6.2.2. Recebimento definitivo: O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de até 05 (cinco) dias, contados a partir da data do término da
operação, para o objeto descrito no LOTE 01 e de até 03 (três) horas para os objetos descritos nos LOTE 02 e LOTE 03. Uma vez verificado o
atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas, mediante termo de recebimento definitivo
6.3. O CONTRATANTE emitirá o documento de aceite somente após o recebimento definitivo e restar constatado ter a licitante cumprido suas obrigações e
estar o objeto em condições de recebimento.
6.4. O atestado de recebimento registrado em canhoto de nota fiscal, ou documento similar, não configura o recebimento definitivo dos serviços.
6.5. A execução do objeto deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração, especialmente designado, que anotará em registro
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.



6.6. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
6.7. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o especificado neste instrumento.
6.8. Em caso de subcontratação total ou parcial do objeto deste instrumento, a associação da CONTRATADA a outrem, a cessão ou transferência total ou
parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, deverá ter autorização expressa do CONTRATANTE.
6.9. Caso a estrutura ou os componentes que compõe o objeto deste Termo de Referência apresente defeitos na montagem, ou quaisquer defeitos que
impossibilite seu uso, o mesmo deverá ser substituído, no prazo máximo de até 24 (vinte quatro) horas para o Objeto descrito no LOTE 01 e em até 30
(trinta) minutos para os objetos descritos nos LOTE 02 e LOTE 03,  a partir da data da comunicação feita pelo Gestor do Contrato. 
 
7. DO CONTRATO
7.1. O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir de sua outorga pelo Procurador do Estado Chefe da Advocacia Setorial da SSP e
eficácia a partir de sua publicação no Diário Oficial do Estado de Goiás, podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II
do artigo 57 da Lei n. 8.666, de 1993.
7.2. A gestão do contrato ficará a cargo de um representante da Administração especialmente designado pela Contratante, em atendimento ao art. 67 da lei
8.666/93, que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização
das faltas ou defeitos observados.
7.3. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas legais, respondendo cada uma pelas
consequências de sua inexecução total ou parcial. 
 
8. DO PAGAMENTO
8.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contado da data de liquidação da(s) nota(s) fiscal(ais) faturada(s).
8.2. O pagamento da(s) nota(s) fiscal(ais) fica condicionado ao cumprimento dos critérios de recebimento previstos no edital.
8.3. O pagamento será efetivado por meio de crédito em conta corrente do favorecido, exclusivamente, em Instituição Bancária contratada para centralizar a
movimentação financeira do Poder Executivo Estadual (Caixa Econômica Federal), em atenção ao disposto no art. 4º da Lei estadual n. 18.364, de 10 de
janeiro de 2014.
 
 

Goiânia, 27 de janeiro de 2018.

 
Frederico Magalhães Guerra – 1º Ten QOC BM

Chefe do Departamento de Especificações e Orçamentos – DECOR

 

 

 

 

 

 

ENCARTE 1

Especificação detalhada dos itens/ Lotes

 

1. LOTE 01 - Montagem de estrutura física de posto de comando, para operação férias, na cidade de Aruanã – GO.

ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO LOTE 01

1.1.– Detalhamento da estrutura de Posto de Comando da cidade de Aruanã - GO.

DESCRIÇÃO Unid. QTD. Média do
valor Unitário

Média do
valor total

PISOS/REVESTIMENTOS

1 Piso de madeira em compensado naval de 1,0 m2 chapeados com compensados de 15mm,
capacidade de 500kg/m2. M2 225 R$  96,67 R$ 21.750,75

2 Revestimento piso Bus Prata na Copa. M2 10 R$ 51,67 R$ 516,70

3 Revestimento com carpete grafite de 4mm. M2 225  R$ 30,00 R$ 6.750,00

4 Rampa de madeira (compensado naval) medindo no mínimo 2,20m x 4,00 metros Und. 02  R$ 210,00 R$ 420,00

PAREDES/FECHAMENTOS

5 Parede divisória em placa formicada branca ou drywall, painel TS com 2,20m de altura. M/linear 116 R$ 66,67 R$ 7.733,72

6 Parede divisória mista - 1,07m em vidro cristal e saia de 0,90 m em placa formicada branca ou
drywall, painel TS. M/linear 15 R$ 180,00 R$ 2.700,00

7 Testeira TS (placa formica branca, dupla face) com 0,46m de altura. M/linear 131 R$ 41,67 R$ 5.458,77

TETOS E COBERTURA



8 Tenda estruturada 10,0 x 10,0m com pé direito 3,50m a 4,0m com fechamento lateral. Und. 03 R$ 1.033,33 R$ 3.099,99

9 Teto pergolado com travessas Z-500 em chapas de eucaplac na cor branca. m2 188 R$ 83,33 R$ 15.666,04

PORTAS

10 Porta cega em painel de TS (placas formicadas branca, dupla face) cega (2,0 x 1,0m). Und. 10 R$ 288,33 R$ 2.883,30

11 Porta Mista em vidro cristal e saia de metal (2,0 x 1,0 m) Und. 02 R$ 533,33 R$ 1.066,66

ELÉTRICA / HIDRÁULICA

12 Lâmpadas fluorescentes ou Led na cor branca com potência mínima de 40 W, instalada. Und. 38 R$ 86,67 R$ 3.293,46

13 Refletor HQI no mínimo 150 Watts, instalado. Und. 09 R$ 300,00 R$ 2.700,00

14 Reator halôgeneo 150/300/500 Watts, instalado. Und. 09 R$ 416,67 R$ 3.750,03

15 Tomada tripolar 3 pinos - 220 volts, instalada. Und. 45 R$ 80,00 R$ 3.600,00

16 Pia de cozinha em mármore instalada com torneira em metal e tubulação para esgoto (até 10m
de distância do ponto). Und. 01 R$ 1500 R$ 1.500,00

BALCÕES / BANCADAS / MESAS

17 Balcão padronizado com fechamento, prateleiras internas e portas de correr, com 0,50m de
largura e 1,00 m e tampo MDF 40mm com revestimento em fórmica Und. 12 R$ 366,67 R$ 4.400,04

18 Mesa padronizado de 1,0m x 0,50m e tampo MDF 40mm com revestimento em fórmica Und. 18 R$ 183,33 R$ 3.299,94

19 Bancada padronizada com prateleira e tampo MDF 40mm com revestimento em fórmica.
Dimensão aproximada: L x P x A (mm) - 1200 x 600 x 910 Und. 08 R$ 156,67 R$ 1.253,36

MÓVEIS / UTENSÍLIOS / ELETRODOMÉSTICO

20
Jogo de mesa redonda de 100cm diâmetro e base metálica com estrutura em tubo 1.1/4” em aço
carbono, tampo comum de vidro de 6mm lapidado  com 4 cadeiras medindo aproximadamente
50 cm largura x 90 cm altura com assento e encosto estofados, estrutura em aço carbono.

Und. 05 R$ 316,67 R$ 1.583,35

21

Cadeira fixa estofada com base metálica, com assento e encosto confeccionados em madeira
multilaminada de 15mm de espessura moldada anatomicamente, estofada com espuma injetada
e revestida em tecido na cor preta. Base confeccionada em estrutura de aço tubular pintada na
cor preta, com ponteiras de nylon nos pés. Dimensões aproximadas Altura: 95cm, Largura:
47cm, Profundidade: 57cm.

Und. 10 R$ 166,67 R$ 1.666,70

22

Poltrona com assento estofado, espuma com densidade controlada e revestimento em couro PU.
Encosto estofado com revestimento em couro PU. Braços em aço cromado com detalhe em
couro PU. Dimensões aproximadas do produto Altura: 95cm, Largura: 59cm, Profundidade:
57cm.

Und. 08 R$ 210,00 R$ 1.680,00

23

Banqueta zeta com assento redondo estofado revestido em courino, cor preta. Estrutura
cromada com encosto. Dimensões aproximadas: Diâmetro do assento: 36cm. Altura Mínima:
68cm 
Altura Máxima: 80cm

Und. 02 R$ 166,67 R$ 333,34

24 Vaso médio com plantas artificiais, quadrado ou cônico, em MDF ou material similar, dim.
aproximadas 32x32x36cm. Und. 06 R$ 216,67 R$ 1.300,02

25
Refrigerador com congelador interno, com capacidade total mínima de 380 litros com no
mínimo três prateleiras internas, Dimensões aproximadas: altura 1.70cm com largura de 63 cm
e profundidade de 69 cm.

Und. 01 R$ 1.100,00 R$1100,00

26 Ar condicionado com capacidade mínima de 10.000 BTUS modelo Split instalado conforme
item 3.5.5. Und. 09 R$ 1.066,67 R$ 9.600,03

27 Extintor de incêndio instalado conforme item 3.5.6. Und. 06 R$ 233,33 R$ 1.399,98

28
Luminária de emergência com 30 leds, bivolt, com autonomia mínima de 6 horas (fluxo
mínimo) / 3 horas (fluxo máximo), atende os requisitos exigidos pelas normas nacionais (NBR
10898), dimensões aproximadas: 66 x 205 x 27 mm instalada conforme item 3.5.5.

Und 06 R$ 115,00 R$ 690,00

DIVERSOS

29 Logotipo - impressão especial - imagem em lona. M2 40 R$ 123,33 R$ 4.933,20

30 Logotipo recortado em vinil auto adesivo com plotter de recorte. M2 5 R$ 70,00 R$ 350,00

31 Revestimento para painéis em vinil auto adesivo colorido. M2 66 R$ 43,33 R$ 2.859,78

32 Box Truss (0,30mx0,30m). M/linear 72 R$ 250,00 R$ 18.000,00

33 Banheiro químico, portátil, confeccionado em fibra ou plástico, possuindo assento, descarga,
papel toalha, gel para mãos (com álcool), forro descartável para assento. Com tampa móvel no
fundo (que evite a visualização de dejetos) e cuba; iluminação e ventilação interna; constituído
de material de alta densidade, que proporcione grande resistência a choques e temperatura

Und 02 R$ 4.166,67 R$ 8.333,34



externa. Caixa de Dejetos no mínimo 200 Litros. Inclui também pessoas para os serviços diários
de manutenção (abastecimento de produtos químicos, fornecimento de material de limpeza),
higienização (recolhimento, transporte e destinação dos dejetos acumulados, através de
caminhão de sucção) e lavagem dos sanitários.

34  Tv de 42” LED, entrada USB e HDMI. Und 01 R$ 900,00 R$ 900,00

OBS.: A média dos valores unitários foi calculada utilizando-se a dízima periódica, porém nos valores unitários, esta apresenta apenas duas casas
decimais. 
 
1.2. A despeito do critério de julgamento ser o MENOR PREÇO POR LOTE, deve-se respeitar os valores unitários máximos estimados, não sendo
admitida qualquer forma de compensação de valores.
1.3. CROQUI ILUSTRATIVO

Figura 01 – Fachada do Posto de Comando na cidade de Aruanã.

 

Figura 02 – Croqui do Posto de Comando na cidade de Aruanã.



 

1. A licitante vencedora deverá entrar em contato com Comandante da Operação Férias  com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data do
evento, previsto para data de 1º a 31 de julho, para acertar detalhes a respeito da montagem das estruturas em questão.

2. Toda a estrutura para o evento deverá ser montada em conformidade Código Estadual de Segurança contra Incêndio e Pânico (Lei nº 15.802, de 11/09/
2006 e suas alterações), e aprovada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Goiás.

1.4.  A montagem da estrutura deverá contemplar:

1. Todo o Posto de Comando deverá ser protegido (vedado), visando oferecer proteção, sobretudo na varanda, evitando possíveis furtos ou contratempos;
2. Os móveis e eletrodomésticos deverão ser novos (mesa de reunião, cadeiras, etc.), sendo os eletrodomésticos compatíveis com tensão elétrica do local;
3. Todos os ambientes internos deverão ser devidamente personalizados e identificados (copa, posto médico, etc.);
4. Deverão ser fornecidos extensões e adaptadores com três pinos de acordo com a necessidade da estrutura a ser montada;
5. Instalação elétrica conforme NBR 5410– instalação da fiação elétrica toda embutida com proteção termoelétrica, incluindo dos eletrodomésticos

utilizando seção de 2,5mm2 , com estimativa máxima de 350 metros para todo o Posto de Comando.
6. Os extintores de incêndio deverão possuir suporte para fixação na parede ou no solo e placas de sinalização conforme normas técnicas do Corpo de

Bombeiros, sendo 02 (duas) unidades de CO2 - 6Kg e 04 (quatro) unidades de PQS  - 6Kg.
7. Prever central elétrica com disjuntores individualizados para cada sala do Posto de Comando;
8. Instalação de tecido tipo lycra vermelha tencionada nas laterais das tendas para proteção do sol.
9. Toda a estrutura física para “OPERAÇÃO FÉRIAS com seus mobiliários e demais equipamentos deverão estar devidamente montados e disponíveis

na cidade de Aruanã – Goiás, entre os dias 1º e 31 de julho.

 
2. LOTE 02 - Montagem de estrutura física para realização da solenidade 02 de Julho, na cidade de Goiânia-GO.
 

ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO LOTE 02

2.1.– Detalhamento da estrutura de Posto de Comando da cidade de Aruanã - GO.

DESCRIÇÃO UND QTD Média do
valor Unitário

Média do
valor total

1

Camarote 1 – Camarote para 400 pessoas sentadas medindo 16 x 8 metros devendo ser
montado em palco de madeira em um plano, com estrutura de ferro, treliçado com reforço em
mão francesa, o piso em compensado naval, coberto por carpete para eventos com resina na cor
vermelho, que deverá ficar a 90 cm de altura do chão, rodapé em malha preta, guarda corpo em
forma de “U” cobrindo a frente e laterais do camarote e deverá ser fabricado em metal, a
cobertura deverá ser com 02 tendas piramidais em lona branca, lisa e pés de metal medindo 8 x 8
metros cada tenda.

Unid. 01 R$ 11.166,67 R$ 11.166,67

2

Camarote 2 – Camarote estendido para autoridades, medindo 12 x 6 metros, devendo ser
montado em palco de madeira em um plano, com estrutura de ferro, treliçado com reforço em
mão francesa, o piso em compensado naval, coberto por carpete para eventos com resina na cor
vermelho, que deverá ficar a 90 cm de altura do chão, rodapé em Elanca Light preta, guarda
corpo aprovado pelo CBMGO cobrindo a frente e laterais do camarote e deverá ser fabricado em
metal, a cobertura deverá ser com 02 tendas piramidais em lona branca, lisa e pés em estruturas
em Q30 de alumínio medindo 6 x 6 metros cada tenda.

Unid. 01 R$ 6.833,33 R$ 6.833,33

3

Camarote 3 – Camarote para Homenageados medindo 15 x 5 metros devendo ser
montado em palco de madeira em um plano, com estrutura de ferro, treliçado com reforço em
mão francesa, o piso em compensado naval, coberto por carpete para eventos com resina na cor
vermelho, que deverá ficar a 90 cm de altura do chão, Rodapé em malha preto, guarda corpo
aprovado para o CBMGO cobrindo a frente e laterais do camarote e deverá ser fabricada em
metal, a cobertura deverá ser com 03 tendas piramidais em lona branca, lisa  e pés em estruturas
em Q30 de alumínio medindo 5 x 5 metros cada tenda.

Unid. 01 R$ 10.166,67 R$ 10.166,67

4

Camarote 4 – Camarote para convidados, medindo 12 x 6 metros, devendo ser
montado em palco de madeira em um plano, com estrutura de ferro, traçado com reforço em mão
francesa, o piso em compensado naval, coberto por carpete para eventos com resina na cor
vermelho, que deverá ficar a 90 cm de altura do chão, saia em TNT preto, guarda corpo
aprovado pelo CBMGO cobrindo a frente e laterais do camarote e deverá ser fabricado em metal,
a cobertura deverá ser com 02 tendas piramidais em lona branca, lisa e pés em estruturas em Q30
de alumínio medindo 6 x 6 metros cada tenda.

Unid. 01 R$ 6.333,33 R$ 6.333,33

5 Pontos de Luz – Para pátio e entrada, sendo: 20 HKI 400W, 50 set Light de 300W, 10 Par-leds,
04 HKI de 2.000W. Conj. 01 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00

6 Dois pórticos – Em Q30 medindo 6m x 5m, e outro de 9m x 5m, iluminado para entrada de rua e
do palanque. Conj. 01 R$ 6.500,00 R$ 6.500,00

7

(03) Telões – Sendo 2 (Dois)  em Lona branca medindo 4 x 3 metros em estrutura em Q30, tela
de 200 polegadas, 02 projetores de 5.000 ansilumes, 02 câmeras, uma mesa de corte, 02
cinegrafistas, 01 técnico, 300 metros de cabos RCA, 100 metros de cabos PP para energia, 02
praticáveis pantográficas e Q30 de 03 metros. E 01 telão de Led 4x3 com todos os componentes
necessários para o seu funcionamento.

Conj. 01 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00

8 Apoio para telões – 2 (Dois) apoios para telões. Conj. 01 R$ 1.833,33 R$ 1.833,33

9 Passarela – Com carpete para evento com resina, na cor vermelho, medindo 40x2 metros de
comprimento/Largura para entrada, sendo decorada com pelo menos 06(vasos) de flores e/ou

Unid. 01 R$ 5.166,67 R$ 5.166,67



plantas ornamentais contendo pontos de iluminação.  02(dois) Lustres do tipo Pedestal, 02 Jogos
de Sofás,  Iluminação decorativa de no mínimo: 03 iluminarias tipo HQI.

10 Secretaria do evento – deverá ser instalado sistema de iluminação, tomadas para computadores
e impressoras, além de 10 forros para mesas na cor vermelha Conj. 01 R$ 5.500,00 R$ 5.500,00

11

Sala Vip – Montada em 2 (duas)  tendas 5mx5m,sendo que as tendas devem ser fechadas na
lateral, apenas com as entradas das autoridades e de serviço, o piso em compensado naval,
coberto por carpete para eventos com resina na cor vermelho, que deverá ficar a 90 cm de altura
do chão, 02 sofás em tecido na cor preta, sendo 01 de 03 lugares e 01 de 02 lugares, 3 mesas
redondas pequenas de vidro com 3 cadeiras cada, a sala deve ser iluminada e  com Ar
condicionado.

Unid. 01 R$ 5.833,33 R$ 5.833,33

12 (01) Gerador de Energia – De 180 KVA em uso, com cabo e operador, com a ART (Anotação
de Responsabilidade Técnica) do mesmo. Unid. 01 R$ 2.100,00 R$ 2.100,00

13 (04) Portas bandeiras – Estruturas com base em ground e haste de ferro com 4 metros de altura Conj. 01 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00

14

Montagem de Palco para Banda de Música – Medindo 14 x 6 metros devendo ser
montado em palco de madeira em um plano, com estrutura de ferro, treliçado com reforço em
mão francesa, o piso em compensado naval, coberto por carpete para eventos com resina na cor
vermelho, que deverá ficar a 90 cm de altura do chão, rodapé em malha preta, duas escadas e
rampa em madeira com o mesmo revestimento do palco.

Conj. 01 R$ 8.666,67 R$ 8.666,67

15

Sonorização – P.A 16 caixas Fly, sistema Line Array, 01 Mesa digital Yamaha LS 48 canais
(com 6 equalizadores); Side Fill Stéreo c/ falantes e drivers importados; 03 Amplificadores Hot
Sound 5.0; 03 Amplificadores Hot Sound 3.0; 03 Amplificadores Hot Sound 2.0; 01 Multi cabos
de 42 vias c/ Splitter; 01 sub de Bateria c/ 2 falantes de 18”; 02 Mic. S/ fio Shure SM 58 Beta; 10
Direct Box IMP 2; 08 Microfones SM 58; 08 Microfones SM 57; 03 Microfones SM 81; 01 Kit
Microfone Bateria AKG; 25 Pedestais; 08 Fones de Ouvido Koss; 08 Canais de Power Play; 01
cubo de Baixo GK 800; 01 Cubo de Guitarra Jazz Chorus; 04 Praticáveis de 2x1 Mts, com
regulagem de altura 0,40 cm à 0,60 cm; 70 Cabos XLR; 03 Sub Snack de 12 vias; Sistema de
AC 110 Volts Estabilizado. O equipamento de sonorização deve possuir sistema de retorno de 40
metros para o mestre de cerimônias e para as autoridades que irão usar o púlpito para discursar
durante o evento.

Conj. 01 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00

16

Iluminação – 16 Lâmpadas ACL, 20 Lâmpadas Par 64 Foco 5;, 20 Lâmpadas Par 64 Foco 1;
Mesa Iluminação DMX; 02 Mine Brute de 06 lâmpadas; 6 Canais de Dimmer; 12 Parleds -
GROUNDS; 12 Peças de 4 mts; 05 Peças de 3 mts; 04 Peças de 2 mts; 06 Peças de 1 mts; 08
Sleeves; 08 Bases metálicas na cor prata; 12 Pau de carga a serem utilizados nos grounds para
apoiar a estrutura.

Conj. 01 R$ 6.500,00 R$ 6.500,00

17 Pontos de luz – 80 pontos de iluminação para o pátio e passarela. Conj. 01 R$ 5.833,33 R$ 5.833,33

18 (120) Cadeiras – Fabricadas em ferro ou madeira com acento e encosto almofadada sem apoio
para os braços e capa (forro) de tecido na cor vermelha, para autoridades. Conj. 01 R$ 2.333,33 R$ 2.333,33

19 (800) Cadeiras – Fabricada em PVC na cor branca sem apoio para braços, sendo 200 cadeiras
para convidados e 600 para acompanhante, todas com forro de tecido na cor branca. Conj. 01 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00

20

Confecção de 03 Banners – Sendo 01 banner em policromia para palco medindo 10 m x 60 cm
para ser colocado no palanque das autoridades, 01 banner para os pórticos medindo 4,50 m x 60
cm, 01 banner de 10 m x 3 m, seguindo a arte a ser passada pelo Comandante da Solenidade.
Sendo que os banners devem ser entregues montados nos grounds.

Conj. 01 R$ 5.500,00 R$ 5.500,00

21 Ornamentação – Ornamentar os 04 camarotes, sala vip e o palanque das autoridades com
plantas e flores naturais, prevendo ainda iluminação para os mesmos. Conj. 01 R$ 4.933,33 R$ 4.933,33

22
Quadros para ornamentação – Confecção de 16 quadros de 1,20 m x 0,80m, com fotos
alusivas as atividades do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, seguindo a arte a ser
repassada pelo Coordenador da solenidade.

Conj. 01 R$ 6.333,33 R$ 6.333,33

23

Balões Infláveis – (2) Balões infláveis de gás Hélio, com formato redondo, sendo produzido em
PVC pneumático com aplicação da sua logomarca nas faces da bola, o modelo deverá receber
iluminação interna, tamanho: 3 metros de diâmetro, com a logo a ser definida, pelo Comandante
da Solenidade.

Conj. 01 R$ 4.333,33 R$ 4.333,33

24 Show pirotécnico – Show pirotécnico de efeito visual de no mínimo 3 minutos de duração
seguindo as normas do CBMGO. Composto por no mínimo:
30 morteiros de 2" efeito: explosão de cor tremulante; 20 morteiros de 2" efeito: explosão de cor
roxo; 20 morteiros de 2" efeito: explosão de cor azul; 20 morteiros de 1,5" efeito: explosão de
cor vermelho; 30 morteiros de 1,5" efeito: explosão de cor amarelo; 30 morteiros de 1,5" efeito:
explosão de cor verde; 30 morteiros de 1,5" efeito: explosão de cor kamurso; 30 morteiros de
1,5" efeito: explosão de cor chorão; 30 morteiros de efeito 1,5" efeito: red peony; 30 morteiros
de 3"efeito: explosão de cor verde com amarelo; 30 morteiros de 3" efeito: anel vermelho com
centro azul; 20 morteiros de 4" efeito: crossete verde com amarelo; 30 morteiros de 1" efeito:
crossete dourado com centro prata; 30 morteiros de 1" efeito: explosão de cor púrpura; 30
morteiros de 1" efeito: explosão de cor prata; 30 morteiros de 1" efeito: explosão de cor verde
com prata; 15 sequencias efeito z blue stars brocade crow; 15 sequencias de efeito z blue stars
silver crow; 15 sequencias de efeito z blue stars strobe crow; 15 sequencias de efeito z blue stars
silver flash; 15 sequencias de efeito z  blue stars cracker flower; 15 sequencias efeito "x" cometa
vermelho com greenp peony; 15 sequencias efeito "x" comete vermelho com red peony; 15
sequencias efeito "x" cometa vermelho com blue peony; 30 lançamentos de morteiros de 1"
yellowto blue peony; 20 lançamentos de morteiros de 2" blue topurple peony; 20 lançamentos de
morteiros de 2" greentowhite peony; 20 lançamentos de morteiros de 2" half blue
toyellowpeony; 20 lançamentos de morteiro  de 2" half purpletowhite peony; 20 lançamentos de

Unid. 01 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00



morteiros de 2"-silver pistil; 20 lançamentos de morteiros  de 2" thousands purple; 40 bombas de
papel serpentina para as aberturas, ou materiais de efeito similar.

25
Extensão da cobertura do palanque de autoridades – Extensão de cobertura do palanque das
autoridades, seguindo o alinhamento do mesmo, e se necessário piso em compensado naval,
coberto por carpete para eventos com resina na cor vermelho.

Unid. 01 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00

OBS.: A média dos valores unitários foi calculada utilizando-se a dízima periódica, porém nos valores unitários, esta apresenta apenas duas casas
decimais. 
 
2.2. A despeito do critério de julgamento ser o MENOR PREÇO POR LOTE, deve-se respeitar os valores unitários máximos estimados, não sendo admitida
qualquer forma de compensação de valores.
2.3. Toda a estrutura para o evento deverá ser montada em conformidade Código Estadual de Segurança contra Incêndio e Pânico (Lei nº 15.802, de 11/09/
2006 e suas alterações), e aprovada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Goiás.
2.4. Montagem: Todos os equipamentos em questão deverão estar montados e devidamente instalados em tempo hábil para que haja condições de serem
realizadas as devidas inspeções e vistorias antes do evento, sendo que deverão ser testadas a iluminação e a sonorização e para que no dia tudo esteja em
perfeita ordem para a solenidade. O local onde ocorrerá a solenidade será indicada pelo comandante do evento com pelo menos 15 dias de antecedência,
devendo a licitante vencedora prever o tempo necessário para possíveis adequações que porventura sejam necessárias após a realização de tais vistorias.
 
3. LOTE 03 - Montagem de estrutura para eventos e operações, na região metropolitana de Goiânia-GO, sob demanda.
 

ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO LOTE 03

3.1.– Detalhamento dos itens que compõe a estrutura de Eventos Diversos

DESCRIÇÃO UND QTD
Média do
valor
Unitário

Média do
valor total

ITEM 01 - Montagem de
Tendas-10 x 10 m, para
eventos/operações do
CBMGO.

Tendas - 10 x 10 m - Modelo com calhas, fabricadas:

1. Calhas 130 x 80 mm na Chapa #14mm.
2. Pés em estrutura Quadrada 100 x 100 mm na Chapa #14mm.
3. Armação da cobertura em tubo quadrado 80 x 40 mm na Chapa #14

mm e reforços em mão Francesa, ou estrutura equivalente ou superior.
4. Cobertura em Lona Branca com tramas de fibras de poliéster, na cor

branca, revestidas com blackout solar.
5. Reforços estruturais em mão francesa dupla.
6. Afixadas no Terreno com Cabos de Aço onde forem permitidos a

perfuração do Terreno ou Com Galões ou Tambores de Água ou Areia
onde o Terreno não permitir a perfuração.

Observação: A utilização será por até 04 (quatro) dias a partir do quarto
dia será computado outra locação.

Unid. 10 R$ 883,33 R$ 8.833,30

ITEM 02 - Montagem de
Tendas-8 x 8 m, para
eventos/operações do
CBMGO.

Tendas-8 x 8 m. Modelo com calhas fabricadas:

1. Calhas 130 x 80 mm na Chapa #14mm.
2. Pés em estrutura Quadrada 100 x 100 mm na Chapa #14mm.
3. Armação da cobertura em tubo quadrado 80 x 40 mm na Chapa #14

mm e reforços em mão Francesa ou estrutura equivalente ou superior.
4. Cobertura em Lona Branca com tramas de fibras de poliéster, na cor

branca, revestidas com blackout solar.
5. Reforços estruturais em mão francesa dupla.
6. Afixadas no Terreno com Cabos de Aço onde forem permitidos a

perfuração do Terreno ou Com Galões ou Tambores de Água ou Areia
onde o Terreno não permitir a perfuração.

Observação: A utilização será por até 04 (quatro) dias a partir do quarto
dia será computado outra locação.

Unid. 08 R$ 800,00 R$ 6.400,00

ITEM 03 - Montagem de
Tendas - 6 x 6 m, para
eventos/operações do
CBMGO.

Tendas-6 x 6 m. Modelo com calhas, fabricadas:

1. Calhas 130 x 80 mm na Chapa #14mm.
2. Pés em estrutura Quadrada 100 x 100 mm na Chapa #14mm.
3. Armação da cobertura em tubo quadrado 80 x 40 mm na Chapa #14

mm e reforços em mão Francesa estrutura equivalente ou superior.
4. Cobertura em Lona Branca com tramas de fibras de poliéster, na cor

branca, revestidas com blackout solar.
5. Reforços estruturais em mão francesa dupla.
6. Afixadas no Terreno com Cabos de Aço onde forem permitidos a

perfuração do Terreno ou Com Galões ou Tambores de Água ou Areia
onde o Terreno não permitir a perfuração.

Observação: Utilização de até 04 (quatro) dias a partir do quarto dia
será computado outra locação.

Unid. 20 R$ 666,67 R$ 13.333,40



ITEM 04 - Montagem de
Contêiner Escritório.
Medindo: 12,00x2,40x
2,90 metros, para
eventos/operações do
CBMGO.

Contêiner Escritório. Características mínimas:

1. Medindo 12,00x2,40x2,90 metros.
2. O contêiner dever ter 03 ambientes separados por portas com

fechaduras e Janelas e vidros com insulfimes e porta central em
Blindex.

3. Devem ser fabricados em chapa de aço galvanizado.
4. Os contêiners devem conter as instalações elétricas internas completas

de lâmpadas frias para iluminação interna, tomadas, interruptores,
quadro elétrico com disjuntores e já com infraestrutura completa de
cabos e ligação de energia.

5. Forro com isolante termo/acústico/hidráulica.
6. Instalações elétricas, iluminação com lâmpadas fluorescente ou led

(220 V).
7. Deverá possuir instalações sanitárias: contendo 01 (um) vaso sanitário

de louça com caixa acoplada na mesma cor, 1 (uma) pia ligada a rede
hidráulica/esgoto, secador de mão ou dispositivo de papel toalha,
aromatizante de ambiente.

8. Ar condicionado em 03 ambientes, de no mínimo 18mil BTUS, cada.
9. Portas com fechadura e chaves, em chapa de aço galvanizado.

10. Carga limite de utilização de até 300 kg/m².
11. Área útil aproximada de 14,00m².
12. Pés em aço galvanizado para apoio na plataforma.
13. Escotilha em chapa de aço galvanizado para ar condicionado.
14. No mínimo uma janela em metal e/ou vidro (1,00 x 1,00).
15. No mínimo 02 (dois) pontos para lâmpada.
16. No mínimo 01 (um) interruptor.
17. No mínimo 02 (duas) tomadas elétricas 220V para eletrodomésticos e

01 (uma) tomada 220v para ar condicionado.
18. Forro em PVC branco.
19. O piso deverá ser em Paviflex na cor amadeirado escuro ou cerâmica

com 150 mm de altura, ou material similar.
20. As portas externas devem ter estrutura reforçada contendo fechadura e

dobradiça de pressão.
21. A empresa contratada é responsável pelo transporte, nivelamento dos

containers, instalação completa, mobilização e desmobilização e
disposição final do rejeito sólido e líquido dos contêineres.

Observação: Utilização será de até 30 (trinta) dias a partir do trigésimo
primeiro dia será computado outra locação.

Unid. 03 R$
5.833,33

R$ 17.499,99

ITEM 05 - Montagem de
Gerador de Energia
360KVA, para
eventos/operações do
CBMGO.

Gerador de Energia 360KVA características:

1. Potência máxima em regime de trabalho de 360 KVAs.
2. Com combustível, operador e cabos elétricos para ligação de até 50 m

do local do evento bem como eletricista-Operador.
3. Período de funcionamento máximo 12h.

 Observação: Diária (12 horas de funcionamento ininterrupta ou não)

Diária 04 R$
3.100,00 R$ 12.400,00

ITEM 06 - Montagem de
Banheiro Químico, para
eventos/operações do
CBMGO.

Banheiro Químico- Em polietileno expandido, tipo stander com tratamento
de resíduos através de produtos químicos, com manutenção, limpeza e
higienização através de sistema á vácuo.
Observação: Utilização de até uma diária (24 horas)

Diária 30 R$ 150,00 R$ 4.500,00

ITEM 07 - Montagem de
Show pirotécnico – Show
pirotécnico com 3
minutos de duração
seguindo as normas do
CBMGO, para
eventos/operações do
CBMGO.

Show pirotécnico – Show pirotécnico de efeito visual de no mínimo 3
minutos de duração seguindo as normas do CBMGO. Composto por no
mínimo:
30 morteiros de 2" efeito: explosão de cor tremulante; 20 morteiros de 2"
efeito: explosão de cor roxo; 20 morteiros de 2" efeito: explosão de cor azul;
20 morteiros de 1,5" efeito: explosão de cor vermelho; 30 morteiros de 1,5"
efeito: explosão de cor amarelo; 30 morteiros de 1,5" efeito: explosão de cor
verde; 30 morteiros de 1,5" efeito: explosão de cor kamurso; 30 morteiros de
1,5" efeito: explosão de cor chorão; 30 morteiros de efeito 1,5" efeito: red
peony; 30 morteiros de 3"efeito: explosão de cor verde com amarelo; 30
morteiros de 3" efeito: anel vermelho com centro azul; 20 morteiros de 4"
efeito: crossete verde com amarelo; 30 morteiros de 1" efeito: crossete
dourado com centro prata; 30 morteiros de 1" efeito: explosão de cor
púrpura; 30 morteiros de 1" efeito: explosão de cor prata; 30 morteiros de 1"
efeito: explosão de cor verde com prata; 15 sequencias efeito z blue stars
brocade crow; 15 sequencias de efeito z blue stars silver crow; 15 sequencias
de efeito z blue stars strobe crow; 15 sequencias de efeito z blue stars silver
flash; 15 sequencias de efeito z  blue stars cracker flower; 15 sequencias
efeito "x" cometa vermelho com greenp peony; 15 sequencias efeito "x"
comete vermelho com red peony; 15 sequencias efeito "x" cometa vermelho
com blue peony; 30 lançamentos de morteiros de 1" yellowto blue peony; 20
lançamentos de morteiros de 2" blue topurple peony; 20 lançamentos de

Unid. 02 R$
8.000,00

R$ 16.000,00



morteiros de 2" greentowhite peony; 20 lançamentos de morteiros de 2" half
blue toyellowpeony; 20 lançamentos de morteiro  de 2" half purpletowhite
peony; 20 lançamentos de morteiros de 2"-silver pistil; 20 lançamentos de
morteiros  de 2" thousands purple; 40 bombas de papel serpentina para as
aberturas, ou materiais de efeito similar.

ITEM 08 - Montagem de
Piso de madeira em
compensado naval, para
eventos/operações do
CBMGO.

Piso de madeira, características:

1. Em compensado naval com estrutura de suportes,chapeados com
compensados de 15mm.

2. Capacidade de 500kg/m2 com carpete com altura entre 0,90 m a 1,30
m

3. Deverá possuir guarda corpo e acessibilidade conforme a NT do
CBMGO.

Observação: Utilização de até 04 (quatro) dias a partir do quarto dia
será computado outra locação.

M2 300 R$ 45,00 R$ 13.500,00

ITEM 09 - Montagem de
Box Truss (Q30), para
eventos/operações do
CBMGO.

Box Truss (Q30), características:

1. Estrutura treliçada, confeccionada em alumínio, leve de alta
resistência.

2. Utilização conforme condições e características definida no Croqui.
3. Devera conter: Emendas, caixotes, Parafusos, sapatas e Cabos de Aço.

Observação: Utilização de até 04 (quatro) dias a partir do quarto dia
será computado outra locação.

Metro 100 R$ 53,33 R$ 5.333,00

ITEM 10 - Montagem de
Estande básico, para
eventos/operações do
CBMGO.

Estande com montagem básica, características:

1. Tablado de madeira com carpete com desnível de até 1 metro de altura.
2. Tablado de madeira com altura igual a 0,10m, revestido com carpete e

rodapé na cor preta, com chapeamento de compensado (h=0,15mm).
3. Testeira: h=0,50m distribuída na fachada dos estandes com identidade

visual, onde será adesivado o letreiro em vinil, com até 03 logomarcas,
iluminada com um spot e lâmpada de 100 watts.

4. Paredes laterais e de fundo composta por material padronizado, com
divisórias em painéis TS branco ou similar, na cor branca, painéis
medindo 2,20 x 1,00m, emoldurados com perfis e travessas de
alumínio anodizado, na cor natural, octavado ou similar.

5. Instalação Elétrica com no mínimo 01 (uma) unidade de tomada
monofásica tripolar a cada 9 m² (deverá ser instalada uma unidade de
tomada monofásica tripolar, para cada estande, quando for menor que 9
m²)

6. Iluminação com no mínimo 01 (um) spot de 100W a cada 3,00m².

Mobiliário (01 mesa em material TS e 04 cadeiras estofadas).
Observação: Utilização de até 04 (quatro) dias a partir do quarto dia
será computado outra locação.

Unid. 04 R$
3.600,00 R$ 14.400,00
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