
13/09/22, 12:56 SEI/GOVERNADORIA - 000031938618 - Aditivo

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=38071908&infra_siste… 1/7

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA

 
 
 

Adi�vo - SGG

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2022 - SGG
Processo nº 202218037000132

 

 

O ESTADO DE GOIÁS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 01.409.580/0001-38, por intermédio da SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA, inscrita no CNPJ sob o nº 34.049.214/0001-74, com sede
administra�va na Rua 82, nº 400, Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 4º andar, Setor Sul, em Goiânia/GO, neste ato representado pelo Secretário-Chefe, o Sr. ADRIANO DA ROCHA LIMA, brasileiro, portador do RG nº 09.000.104-1 SECC-RJ,
inscrito no CPF/MF sob o nº 014.499.017-27, residente e domiciliado em Goiânia/GO, nomeado pelo Decreto de 05 de junho de 2020, publicado no Diário Oficial nº 23.318 de 08 de junho de 2020, doravante denominado
simplesmente CONTRATANTE, e a empresa SHOWNEWS COMUNICAÇÕES E PRODUÇOES LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 07.685.980/0001-52 com sede situada na Rua 280, nº 77, Setor Coimbra, em Goiânia/GO, por intermédio do
seu representante legal Sr. PAULINO GERALDO REZENDE, brasileiro, portador do RG nº 16.55006 - DGPC/GO, inscrito no CPF sob o nº 397.403.581-87, residente e domiciliado em Goiânia/GO, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo nº 202218037000132 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, resolvem celebram o presente TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
01/2022 - SGGG, com fundamento no art. 65, inciso I, e § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993 e suas alterações, mediante as cláusulas a serem re�ficadas conforme a seguir:

 

01. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

01.1 - O presente Termo Adi�vo ao Contrato nº 01/2022 - SGG (SEI 000026935426), referente à contratação de empresa para prestação de serviço de locação e montagem, sob demanda, de equipamentos, estruturas e materiais para a
realização de eventos,  conforme Ata de Realização do Pregão Eletrônico nº 003/2021 - SGG/GO e Ata de Registro de Preços nº 001/2021- SGG/GO (Processo nº 202018037005715), tem por escopo o acréscimo de aproximadamente 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, com as seguintes alterações nas cláusulas contratuais:

01.1.1 - Itens integrantes do objeto da contratação con�dos no subitem 01.3 da CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO;

01.1.2 - Valor total da contratação con�do no subitem 03.1 da CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO.

 

02. CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E CONTRATUAL

02.1 - O acréscimo no importe de aproximadamente 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, decorre das solicitações con�das no DESPACHO Nº 64/2022 - SGG/SCER-18423 (SEI 000030771234), do gestor do
contrato, e na Requisição de Despesa nº 4/2022 - SGG/SCER-18423 (SEI 000030772234), da unidade demandante, bem como da autorização do ordenador de despesas nela constante e do interesse da contratada (SEI 000031000077),
sendo fundamentado pelo art. 65, § 1°, da Lei Federal nº 8.666/93 e conforme previsto no subitem 02.4 da CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA do instrumento contratual.

 

03. CLÁUSULA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES

03.1 - Pelo presente instrumento o subitem 01.3 da CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, passará  a ter os seguintes quan�ta�vos:

01.3 – Itens integrantes do objeto da contratação:

Item Unidade Quan�dade Especificação Valor
Unitário Valor Total

6 Metro
Linear/diária 742 BOX TRUSS Q15 – locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem – composição: Estrutura Treliça em Alumínio Box Truss Q15 com cubos e sapatas –

des�nado a montagem de pór�cos para fixação de sistema de sonorização, Torres de Daley, Postos de Observação da PM e Porta Banner, etc. Diária mínima de 24 horas. R$ 40,05 R$ 29.717,10

7 Metro
Linear/diária 625 BOX TRUSS Q20 – locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem – composição: Estrutura Treliça em Alumínio Box Truss Q30 com cubos e sapatas –

des�nado a montagem de pór�cos para fixação de sistema de sonorização, Torres de Dale, Porta Banner, etc. Diária mínima de 24 horas. R$ 36,71 R$ 22.943,75

8 Metro
Linear/diária 950 BOX TRUSS Q30 – locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem – composição: Estrutura Treliça em Alumínio Box Truss Q30 com cubos e sapatas –

des�nado a montagem de pór�cos para fixação de sistema de sonorização, Torres de Dale, Porta Banner, etc. Diária mínima de 24 horas. R$ 36,71 R$ 34.874,50

10 M2/diária 850
PISO DECK -locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem de estrutura modular de 2 metros por 1 metro de madeira de pinus com tratamento em
autoclave, base em estrutura metálica treliçada, com reguladores de altura para nivelamento, envernizado na cor natural com 0,12m de altura; Reves�do em grama
sinté�ca na cor verde; Deverá ser incluso o serviço de aterramento conforme as normas técnicas. Diária mínima de 24 horas.

R$ 100,12 R$ 85.102,00

11 M2/diária 950

PISO TIPO ESTRUTURADO: locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem em serviço de locação de Piso Estruturado, composição em estrutura tubular
metálica regulável, com travamento inferior em chapa dobrada, travessas de sustentação de pico em chapa metálica com carga mínima de 350kg/m² com placa de 2,20
x 1,60m, com forração em chapas de compensado de 20mm e moldurado caixilho metálica travado com parafuso �po grampo metálico. Deverá ser incluso o serviço de
aterramento conforme as normas técnicas. Diária mínima de 24 horas.

R$ 53,40 R$ 50.730,00

12 M2/diária 950

Tablado/Palco -locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem de estrutura modular de 2 metros por 1 metro, em estrutura de madeira de pinus com
tratamento em autoclave, envernizado na cor natural, estruturado e nivelado por vigotas de madeira, intertravadas com altura de 0,60m reves�do em carpete azul e
guarda corpo na altura de 1,0m para delimitação e segurança. Escada para acessos; Deverá ser incluso o serviço de aterramento conforme as normas técnicas. Diária
mínima de 24 horas.

R$ 133,50 R$
126.825,00

13 Unid/diária 7

PALCO PALANQUE  8x7 com Cobertura - locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem de Palco medindo 8,00 x 6,60m com altura do piso regulável de
0,50cm até 2,00 metros de altura, confeccionado em estrutura tubular industrial do �po aço carbono (liga 6013), reves�do em compensado mul� laminado, fenólico, de
20mm de espessura, fixado ao palco por parafuso e porca, sem ressalto, com gride necessário para suportar equipamentos de iluminação. Acabamento do palco em saia
de TNT preto pintado na cor a combinar com �nta PVA/similar. Toda estrutura de palco recebe guarda corpo de proteção nas laterais e no fundo em grade metálica com
altura de 1,10 e espaçamento entre tubos de 0,11cm conforme exigências técnicas do CBM e Defesa Civil, o palco deverá ter escada de acesso em material
an�derrapante com largura mínima de 1,20m. Cobertura do �po duas águas, em estrutura de duro alumínio �po Box Truss 760x660 soldado com liga 6351 – T6,
sustentado em torres de P40 de duro alumínio soldado com liga 6351 – T6 e reves�do em lona vinilica do �po black out, an�-chama e an�-fungos comprovado por
laudo de flamabilidade.  Deverão vir acompanhados com ex�ntores e lâmpadas de emergência com documentação conforme exigido pelo Corpo de Bombeiros. Poderá
ser solicitado torres laterais para P.A/Fly. - A estrutura deverá ter ART devidamente registrada junto ao CREA e memorial descri�vo. Deverá ser incluso o serviço de
aterramento conforme as normas técnicas. Diária mínima de 24 horas.

R$
10.269,48 R$ 71.886,36

14 Unid/diária 6

Palco (somente Piso e Grid). Medidas aproximadas: 6m (largura) x 6m (profundidade) com 0,30m (altura). Chapeado em compensado naval estrutura em ferro/aço, com
capacidade de, no mínimo, 500kgf/mt², estrutura em grid P30 (Q30) para fixação do sistema de sonorização, iluminação e lonas de fundo, Carpete pretos em todo piso.
Fechamento de tecido preto liso em toda a estrutura lateral e frente do piso, forrado com carpete preto em toda a super�cie do piso. Escada de acesso com 1,30m de
largura e degraus com, no máximo, 20cm de diferença um do outro, com rampa de acesso, reves�do em chapa de compensado naval de 20 mm de espessura. A
estrutura deverá ter ART devidamente registrada junto ao CREA e memorial descri�vo. Deverá ser incluso o serviço de aterramento conforme as normas técnicas. Diária
mínima de 24 horas.

R$
9.999,15 R$ 59.994,90

15 Unid/diária 6

PALCO DUAS AGUAS –(12x8) Com Cobertura: 
- locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem de Palco medindo 11,20 x 8,80 com altura do piso regulável de 0,50cm até 2,00 metros de altura,
confeccionado em estrutura tubular industrial do �po aço carbono (liga 6013), com gride necessário para suportar equipamentos de iluminação. Reves�do em
compensado mul� laminado, fenólico, de 20mm de espessura, fixado ao palco por parafuso e porca, sem ressalto. Acabamento do palco em saia de TNT cor a combinar
e pintura do piso em �nta PVA/similar. Toda estrutura de palco recebe guarda corpo de proteção nas laterais e no fundo em grade metálica com altura de 1,10 e
espaçamento entre tubos de 0,11cm conforme exigências técnicas do CBM e Defesa Civil, o palco deverá ter escada de acesso em material an�derrapante com largura
mínima de 1,20m. Cobertura do �po duas águas, em estrutura de duro alumínio �po Box Truss 760x660 soldado com liga 6351 – T6, sustentado em torres de P40 de
duro alumínio soldado com liga 6351 – T6 e reves�do em lona vinilica do �po black out, an�-chama e an�-fungos comprovado por laudo de flamabilidade. O Palco
poderá receber torres laterais para P.A/Fly. A estrutura deverá ter ART devidamente registrada junto ao CREA e memorial descri�vo. Deverá ser incluso o serviço de
aterramento conforme as normas técnicas. Diária mínima de 24 horas.

R$
17.280,90

R$
103.685,40

16 Unid/diária 15

COBERTURA TIPO TENDA PIRAMIDAL (10,00 x 10,00): 
Fornecimento de locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem, com ou sem fechamento laterais em U ou total (abertas ou fechadas), 4 águas com
armação em ferro quadrado galvanizado dotadas com calhas metálicas e reves�da em lona de PVC Branca an�-chama, com altura mínima de 2 metros e máxima de
5metros de seus pés de sustentação, estaqueadas com cabos de aço e estacas arredondadas de no mínimo 40 cm de profundidade, e adaptável para instalação de ar
condicionado em conformidade com o projeto básico do evento. As tendas deverão estar deverão ser apresentadas em perfeito estado de conservação sem furos para
evitar vazamentos, em caso de chuva, e limpas e devidamente estabilizadas, travadas e aterradas conforme normas ABNT. Diária mínima de 24 horas.

R$ 747,60 R$ 11.214,00

18 Unid/diária 62

COBERTURA TIPO TENDA PIRAMIDAL (6x 6): Fornecimento de locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem, com ou sem fechamento laterais em U ou
total (abertas ou fechadas), 4 águas com armação em ferro quadrado galvanizado dotadas com calhas metálicas e reves�da em lona de PVC Branca an�-chama, com
altura mínima de 2 metros e máxima de 5 metros de seus pés de sustentação, estaqueadas com cabos de aço e estacas arredondadas de no mínimo 40 cm de
profundidade, e adaptável para instalação de ar condicionado em conformidade com o projeto básico do evento. As tendas deverão estar deverão ser apresentadas em
perfeito estado de conservação sem furos para evitar vazamentos, em caso de chuva, e limpas e devidamente estabilizadas, travadas e aterradas conforme normas
ABNT. Diária mínima de 24 horas.

R$ 345,31 R$ 21.409,22

19 Unid/diária 137 COBERTURA TIPO TENDA PIRAMIDAL (5 x 5): Fornecimento de locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem, com ou sem fechamento laterais em U ou
total (abertas ou fechadas), 4 águas com armação em ferro quadrado galvanizado dotadas com calhas metálicas e reves�da em lona de PVC Branca an�-chama, com
altura mínima de 2 metros e máxima de 5 metros de seus pés de sustentação, estaqueadas com cabos de aço e estacas arredondadas de no mínimo 40 cm de
profundidade,  e adaptável para instalação de ar condicionado em conformidade com o projeto básico do evento. As tendas deverão estar deverão ser apresentadas em

R$ 556,69 R$ 76.266,53
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perfeito estado de conservação sem furos para evitar vazamentos, em caso de chuva, e limpas e devidamente estabilizadas, travadas e aterradas conforme normas
ABNT.Diária mínima de 24 horas. Diária mínima de 24 horas.

20 Metro
Linear/diária 312 RAMPA DE ACESSIBILIDADE: fornecimento de locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem de rampa de acessibilidade construída, reves�da com

carpete cinza grafite 4mm.Diária mínima de 24 horas. R$ 56,73 R$ 17.699,76

21 Unid/diária 150
ESTRUTURA PARA SECRETARIA: Fornecimento de locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem de Secretaria composta por: piso de madeira com
altura de 0,12m, paredes em estrutura metálica com painel TS dupla face com altura de 2,20m, testeira de iden�ficação com altura de 0,50, balcões com prateleira
interna e altura de 1,0m, banquetas, tomada tripolar 220v, porta de acesso e iluminação por refletores. Diária mínima de 24 horas.

R$ 327,02 R$ 49.053,00

22 Unid/diária 562 BALCÃO PADRONIZADO :Fornecimento de locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem de Balcão padronizado com fechamentos laterais e frontais,
prateleiras internas, portas de correr e tranca, com C- 1,0m L- 0,50m H- 1,0m e tampo em fórmica. Diária mínima de 24 horas. R$ 59,40 R$ 33.382,80

23 Metro
Linear/diária 18 PÓRTICO COM BOX TRUSS: Fornecimento de locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem de pór�co em estrutura metálica Box Truss. Altura 5,0m,

medidas de 8m x 2m, com estaqueamento por cabos de aço e sinalização. Diária mínima de 24 horas. R$ 124,82 R$ 2.246,76

24 Unid/diária 18

ESTRUTURA DO TIPO CAMAROTE - Fornecimento de locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem de Camarote em estrutura tubular metálica
desmontável nas dimensões de 5m x 10m, com 01, 02 ou 03 níveis de pisos, sendo a altura do piso ao chão de 0,30 até 2,20m, com pisos modulados em compensado
an�derrapante de 15mm estruturado com perfis metálicos e recoberto com carpete novo. O piso do camarote deverá ter capacidade para receber até 400kg por metro
quadrado. O guarda-corpo do camarote e da circulação serão com grade modulada de 1,10 de altura; já a parte das grades do fundo da estrutura deverá ter, no mínimo,
2,20 de altura. A cobertura será feita com tendas no formato piramidal calhada, com calhas metálicas nos 4 lados da cobertura (NÃO SERÃO ACEITAS CALHAS EM LONA),
nas dimensões 10x10 e reves�da em lona branca, com rampa e escada. O reves�mento do piso até o solo será feito todo em fechamento metálico de 2,45m de altura.
Os camarotes serão estaiados com 04 cabos de aço por cada tenda, dimensionados para dar estabilidade, sustentação e suportar a força do vento. Diária mínima de 24
horas.

R$
2.039,21 R$ 36.705,78

25 Metro
Linear/diária 500 ESTRUTURA GUARDA CORPO - Fornecimento de locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem de Guarda corpo para delimitação, com 1m de altura.

Diária mínima de 24 horas. R$ 203,58 R$
101.790,00

26 Metro
Linear/diária 1875 ESTRUTURA EM PERGOLADO: Fornecimento de locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem de Pergolado com travessas de alumínio anodizado.

Diária mínima de 24 horas. R$ 78,62 R$
147.412,50

27 Unid/diária 13
ESTRUTURA PARA HOUSE MIX: Fornecimento de locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem, coberta com tenda piramidal medindo 3m de largura x
3m de profundidade, estruturada em alumínio Q30 com piso no nível acima do chão do chão de 0,50m do chão para o sistema de som e luz, fechado no fundo e nas
laterais com lona preta, com escada na lateral. Diária mínima de 24 horas.

R$
1.002,91 R$ 13.037,83

28 Unid/diária 18

CARRO DE SOM (MINI TRIO) COM PALCO - Locação de Carro de Som �po Mini Trio, com Equipamento completo de Som, quilometragem livre, de porte médio (mini-trio)
com no máximo 07 anos de fabricação; licenciado junto aos órgãos competentes conforme a legislação vigente, com condutor devidamente habilitado. O veículo deverá
possuir palco com iluminação e grades de proteção, piso e estrutura resistente; gerador próprio, 04 microfones s/fio e 04 microfones com fio; gravador de som, leitor de
cd (que execute mp3 e outros formatos). Som com potência igual ou superior a 6.000 wa�s. Espaço para colocação de banners: Laterais inferiores 4.00 x 1.00; Laterais
superiores do parapeito: 5.00 x 0.80; Frontal e traseiros: 2.00 x 0.80; Entrada para pen drive toca CD/MP3; 01 Mesa de som digital de 24 canais, 3 equalizadores de 31
vias Stereo, 1 processador de 3 vias Stereo, 1 CD Play MD, 3 cubos para guitarra combo, 5 direct box a�vo e ou passivo,1 bateria com 3 tons e ferragens, 4 monitores
simples 1x15 Titanium, 4 caixas de som 2x15, TI altas, 4 caixas de som sub graves 2x18, 2 racks amplificado de 2000 whats, a/c estabilizado em 127 volts, equipe de
assistência técnica para montagem e desmontagem e operadores de PA/Monitores, palco para até 15 pessoas; Diária mínima de 12 ( doze) horas.

R$ 593,07 R$ 10.675,26

29 Unid/diária 13

SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO – fornecimento de locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem: Contendo: 04 Caixas de grave, potência de 1.000 wa�s
;04 Caixas de médio, potência de 1.000wa�s; 01 Mesa de som digital 32 canais; 01 Crossover ;01 Equalizador; 31 Bandas sistema de distribuição de energia; 02
Microfones sem fio 06 Microfones com fio; 01 Notebook c/ entrada para CD/DVD/USB; 02 Retornos;  01 Técnico de som profissional para operar o sistema Obs: Os
equipamentos de som deverão estar montado e em perfeitas condições de uso na data do evento e horário es�pulado pela organização do evento. Diária mínima de 24
(vinte e quatro) horas.

R$
1.293,28

R$ 
16.812,64

30 Unid/diária 18

SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE -fornecimento de locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem de Equipamentos de som/sonorização
para eventos em local aberto e/ou fechado - até 100 par�cipantes: Mesa de som c/16 canais, amplificador potência 200WRMS; equalizador; 2 caixas acús�cas de 100
WRMS com tripé e pedestal �po girafa p/ microfone. Obs: Os equipamentos de som deverão estar montados e em perfeitas condições de uso na data do evento e
horário es�pulado pela organização do evento. Diária mínima de 24 (vinte e quatro) horas

R$ 684,18 R$ 12.315,24

31 Unid/diária 13

SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO MEDIO PORTE - fornecimento de locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem de Equipamento de som/sonorização para
eventos em local aberto e/ou fechado - até 600 par�cipantes. Mesa de som c/24 canais, amplificador potência 400WRMS; equalizador; 06 caixas acús�cas de 200
WRMS com tripé e pedestal �po girafa p/ microfone. Obs: Os equipamentos de som deverão estar montados e em perfeitas condições de uso na data do evento e
horário es�pulado pela organização do evento. Diária mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

R$
1.351,68 R$ 17.571,84

32 Unid/diária 93
MICROFONE COM FIO: Locação de Microfones de mão, com fio, profissional, instalado e em funcionamento, independentemente de equipamento complementar, com
extensão, incluso o pedestal ou montagem em mesa (a ser definido pela comissão organizadora). Obs: Os equipamentos de som deverão estar montados e em perfeitas
condições de uso na data do evento e horário es�pulado pela organização do evento. Diária mínima de 24 (vinte e quatro) horas

R$ 11,77 R$ 1.094,61

33 Unid/diária 56
MICROFONE SEM FIO -Locação de Microfones sem fio, microfone de mão, sem fio, profissional com bateria, instalado e em funcionamento, independentemente de
equipamento complementar, com no mínimo 02 (duas) baterias por dia de locação. Obs: Os equipamentos de som deverão estar montados e em perfeitas condições de
uso na data do evento e horário es�pulado pela organização do evento. Diária mínima de 24 (vinte e quatro) horas

R$ 21,02 R$ 1.177,12

34 Unid/diária 18

PAINEL /TELA EM LED 07MM- locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem de Tela em LED de 07mm (P07) ou equivalente, em al�ssima definição
(para transmissão simultânea), com tamanho em 4x2, capaz de ser u�lizada em área externa (outdoor) a prova de chuva, com visibilidade mínima de 8 e máxima de 100
metros, funcionamento em qualquer sistema de vídeo (NTSC/ PAL-M), frequência de scan:mínima de 480 HZ, entradas de sinal diversas (super vídeo, componente, VGA,
digital) com opções de instalação pendurado ou empilhado. Cabeamento completo, laptop, processador led sync e equipe técnica para operação. Diária mínima de 24
(vinte e quatro) horas.

R$
2.749,77 R$ 49.495,86

35 Unid/diária 12

PAINEL /TELA LED de 12mm (P12) ou equivalente :locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem de Tela em LED em al�ssima definição (para
transmissão simultânea), com tamanho em 4x4, capaz de ser u�lizada em área externa (outdoor) a prova de chuva, com visibilidade mínima de 15 e máxima de 100
metros, funcionamento em qualquer sistema de vídeo (NTSC/ PAL-M), frequência de scan: mínima de 480 HZ, entradas de sinal diversas (super vídeo, componente,
VGA, digital) com opções de instalação pendurado ou empilhado. Cabeamento completo, laptop, processador led sync e equipe técnica para operação. Diária mínima de
24 (vinte e quatro) horas

R$
5.006,25 R$ 60.075,00

36 Unid/diária 12

PAINEL/TELA LED: locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem de Tela em LED de Led Indoor, TELAS EM LEDS PH03, PH 6.67 ou equivalente em
al�ssima definição, no tamanho de 6mx3m 18 metros quadrados. Processamento digital com entradas e saídas sdi, hdmi, vga; computador e controller; placa de captura
e o so�ware do painel. conexões: sinal rj45 cat 5e / fibra óp�ca; possibilidade de leitura das extensões de arquivos, no mínimo: mpg, avi, wmv, rm. 01 control box
cons�tuído com engates projetados especialmente para permi�rem a montagem e desmontagem rapidamente. com alto índice de impermeabilidade, podendo ser
u�lizado para apresentações de palestras, em fundos e laterais de palco de shows para exibição de efeitos gráficos e imagens capturadas ou por outros canais da mídia,
onde a sua resolução tem que ser considerada de alta resolução independente da distância de visualização, funcionamento em qualquer sistema de vídeo (ntsc/pal-m),
frequência de scan de no mínimo 480 hz, entradas de sinal diversas (super vídeo, componente, vga, digital) com opção de instalação pendurado ou empilhado.
Cabeamento completo, lap top, processador led sync e técnica para operação. Incluso talhas e acessórios para elevação e sustentação; adequado para o uso ou suporte
para iluminação em show e grandes eventos em locais e abertos. Estrutura para suporte e fixação dos painéis como torres de sustentação em box truss �po q30/q50,
bem como os demais equipamentos necessários para o perfeito funcionamento dos serviços, sem a eles se limitar. e ainda o transporte carga, descarga, montagem,
desmontagem, mão-de-obra, hospedagem e alimentação da equipe, se. equipamento deve estar montado e funcionando perfeitamente 24 horas antes do evento
iniciar. Transmissão simultânea full hd, 2 câmeras com mesa de corte black magic, ligada no painel de led; Iluminação de efeito, 4 moving head beam 200 com gobos
personalizados com logomarcas a definir para projeção nas paredes, cabeamento necessário, técnico operador; Diária mínima de 24 (vinte quatro) horas.

R$
6.007,50 R$ 72.090,00

37 Unid/diária 37

PAINEIS DE LED PARA USO EM AMBIENTES INTERNOS - Caracterís�cas dos painéis INDOOR: Painéis de LED modular com gabinetes slim fabricados em liga de alumínio e
com peso inferior a 18 Kg/gabinete, placas com medidas de 0,512x0,576 metros ou 0,5 x 0,5 metros – painéis �po SMD (3 em 1) - RGB, com resolução (dot pitch) entre
2.6mm e 9mm real, taxa de refresh rate de no máximo 2500Hz, temperatura de cor entre 5.000°K 9.000 K, ângulo de visão mínimo de 140° graus e brilho de 1.200
cd/m², painéis dotados de sistema de hanging (sustentação) compostos de bumper e hastes ver�cais em alumínio com resistência mecânica a tração de no mínimo
260Mpa, com encaixes macho e fêmea compar�lhado em linhas ver�cais, com capacidade de sustentar em cada apoio até 500 kg. Equipe de Montagem e Operação –
LED. Diária mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

R$ 208,26 R$ 7.705,62

38 Unid/diária 37 TELA DE PROJEÇÃO 300 POLEGADAS - Fornecimento, montagem, manutenção e desmontagem de Tela de projeção portá�l (tripé), tamanho de até 300 polegadas, na
cor branca, com suporte de montagem rápida, com acabamento em �nta eletrostá�ca preta. Diária mínima de 24 (vinte e quatro) horas. R$ 228,53 R$ 8.455,61

39 Unid/diária 37 TE LA DE PROJEÇÃO 180 POLEGADAS – Fornecimento de locação, montagem, manutenção e desmontagem de Tela de projeção portá�l (tripé), tamanho de até 180
polegadas, na cor branca, com suporte de montagem rápida, com acabamento em �nta eletrostá�ca preta. Diária mínima de 24 (vinte e quatro) horas. R$ 166,87 R$ 6.174,19

40 Unid/diária 18

PROJETOR 10000 LUMENS – Fornecimento de locação, montagem, manutenção e desmontagem de projetor mul�mídia com Luminosidade (mínima) de 10.000 ANSI
lumens, relação de contraste 10.000:1, aspect ra�o 16:9, 4:3, compa�bilidade com sinais de dados na�va 1024x768, sinais de vídeo: 480i (525i), 480p (525p), 576i
(625i), 576p (625p), 720 (750) / 50p, 720 (750) / 60p, 1080 (1125) / 24p, 1080 (1125) / 50i, 1080 (1125) / 50p, 1080 (1125) / 60i, 1080 (1125) / 60p NTSC,PAL-M, PAL-N,
PAL 60, SECAM, NTSC, NTSC 4.43; (Modo padrão) Keystone – correção trapezoidal (mínima): Ver�cal ± 30 graus e Horizontal ± 30 graus. Reprodução de cores (mínima):
16,77 milhões de cores. Lente de projeção com zoom óp�co/foco manual. Entradas Componente, RCA (Y, Pb, Pr) x 1, Vídeo Composto, RCA x 1; HDMI 1.3 (High-
Defini�on Mul�media Interface, versão 1.3) x 3 S-Vídeo (Mini DIN 4 pinos (Y / C)) x 1 VGA (dados analógicos, mini D-Sub 15- pin) x 1 RS-232 (Serial) x 1. Deverá ser
acompanhado de todos os acessórios e cabos necessários para o pleno funcionamento do mesmo. 1 Técnico Operacional.  Diária mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

R$ 667,50 R$ 12.015,00

41 unid/serviço 312 PONTO DE ILUMINAÇÃO :locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem de instalação de ponto de iluminação tenda, com lâmpada bulbo 80W.
(durante todo o período do evento programado) R$ 80,10 R$ 24.991,20

42 unid/serviço 312 PONTOS DE ENERGIA: locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem de Tomada tripolar 2P + T - 220V. (durante todo o período do evento programado). R$ 22,86 R$ 7.132,32
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43 Unid/diária 2500 REFLETORES SET LIGHT LED: locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem de Refletores Set Light LED de alta potência 300W para iluminação com
cabeamento apropriado e instalação. Diária mínima de 24 horas.

R$ 41,39 R$
103.475,00

44 Unid/diária 750 REFLETORES MINI BRUTT: locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem DE Refletores mini bru� de 4 lâmpadas, 650 wa�s cada. Diária mínima de 24
horas. R$ 125,17 R$ 93.877,50

45 unid/serviço 32
QUADRO INTERMEDIÁRIO PARA CONEXÕES :locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem DE “QUADROS INTERMEDIÁRIOS PARA CONEXÕES DE
CARGAS EM BARRAMENTOS DE COBRE E ISOLADOR” OU, CHAVE REVERSORA DE ATÉ 630 A, 01 (UM) QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTOS DE COBRE PARA
ATÉ 12 CIRCUITOS MONOPOLARES. Caixas Intermediárias de Distribuição Elétrica e operação (durante todo o período do evento programado).

R$ 112,34 R$ 3.594,88

46 unid/serviço 25
PONTO DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO: locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem de LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE “PONTOS DE ENERGIA”, constando:
mínimo de 04 (pontos). TOMADA DE USO GERAL ATÉ 10ª; 01 (UMA) LÂMPADA MISTA 220 VAC, 250 WATTS por ambiente. CONFORME NBR 5410, NBR 5419 E NR 10.
(durante todo o período do evento programado).

R$ 66,75 R$ 1.668,75

47 ml/serviço 375
PASSA CABO: Serviço de fornecimento, montagem, manutenção e desmontagem de passa cabo para proteção. Prestação de serviços de LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE
“PROTECT CABLE / PASSA CABOS DE 5 VIAS MEDINDO 90 CM DE COMPRIMENTO”, CONFORMENBR 5410, NBR 5419 E NR 10. (durante todo o período do evento
programado).

R$ 85,44 R$ 32.040,00

48 unid 1

JOGO DE CABO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA: locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem   de jogo de cabos para distribuição de energia com
100m.Prestação de serviços de LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE “JOGO DE CABOS COMPOSTO POR 5 (CINCO) LANCES DE CABO DE 35 ATÉ 120 MM, FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO
MÍNIMA 1 Kv, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5. Composição de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas e aterramento conforme normas ABNT. (durante
todo o período do evento programado).

R$ 229,62 R$ 229,62

49 unid/diária 275 Kit c/04 LAMPADAS HQI 400w - locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem de lâmpadas �po “refletor �po HQI de 400 wa�s”, conforme NBR 5410,
NBR 5419 E NR 10. (Item des�nado a iluminação de tendas 10x10; 06x06). Diária mínima de 24 horas. R$ 63,41 R$ 17.437,75

50 Unid/diária 5

Gerador de energia 260 KVA  Locação, montagem e operação de Gerador de energia 260 KVA funcionando, incluindo o ex�ntor de incêndio e o Técnico Operador
operando do início ao fim do evento.- Grupo Gerador de 260 KVA, trifásico, 380/220 Volts, silenciado 90db a 5m de distância, com combus�vel. Chave reversora, caixas
de passagens, 100 metros de cabos an�-chamas, para cada “fase” e para o “neutro”, sendo a bitola mínima de 95mm², com pontas devidamente demarcadas e
terminais compa�veis com o equipamento. Os cabos não deverão ter emendas ou remendos e devem estar em bom estado de conservação, incluindo:- Mobilização,
instalação e desmobilização do gerador. - Combus�vel por conta da CONTRATADA. - Deverá atender aos critérios e normas técnicas do Corpo de Bombeiros de Goiás. E
deverá ser realizada por profissional legalmente habilitado e mediante ART. Diária mínima de 24 horas

R$
1.532,25 R$ 7.661,25

51 Unid/diária 187 Locação de Ex�ntor �po água com base em ferro pintado, capacidade para 6kg; Diária mínima de 24 horas. R$ 115,39 R$ 21.577,93

52 Unid/diária 125 Locação de Ex�ntor �po água com base de ferro pintados, capacidade de 10kg; Diária mínima de 24 horas. R$ 79,23 R$ 9.903,75

53 METRO
LINEAR 500 Lona impressa em policromia, para ser instalada na estrutura das fachadas de acesso ao evento com arte a ser fornecida pela contratante. R$ 90,11 R$ 45.055,00

54 M2 750 PLOTAGEM - Plotagens (Lonas Vinílicas) - Impressão de lona para ambientação e sinalização do espaço exposi�vo, bem como instalação e desinstalação das peças.
Gravação e dimensão conforme arte a ser oferecida pela Coordenação do evento. R$ 48,18 R$ 36.135,00

55 M2/diaria 106 Pór�co em estrutura metálica Box Truss com lona impressa digitalmente e iluminação. Altura 5,0m, medidas de 6m x 2m, com estaqueamento por cabos de aço e
sinalização. Diária mínima de 24 horas R$ 72,31 R$ 7.664,86

56 m2/diaria 125 Backdrop com estrutura Boxtruss Q15 e Fechamento em lona impressa em Sistema Digital de Alta Resolução para fundo de palco. Diária mínima de 24 horas R$ 24,20 R$ 3.025,00

57 Unid/diária 37 Locação de Púlpito de Acrílico, C- 0,5m L- 0,5m H- 1, 10m.Diária mínima de 24 horas R$ 82,60 R$ 3.056,20

58 Unid/diária 250 Mesa com tampo de vidro fumê com Ø 0,90 m e 0,71m de altura. Diária mínima de 24 horas R$ 99,46 R$ 24.865,00

59 Unid/diária 187 Prateleira padronizada com 3 níveis, com C- 1,0m L- 0,50m H- 2, 20m.Diária mínima de 24 horas R$ 30,03 R$ 5.615,61

60 Unid/diária 6600 Cadeiras em estrutura metálica na cor preta e assento estofado. Diária mínima de 24 horas R$ 21,36 R$
140.976,00

61 Unid/diária 375 Banqueta alta com estrutura metálica e assento estofado. Diária mínima de 24 horas R$ 49,72 R$ 18.645,00

62 Unid/diária 142 AR CONDICIONADO- locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem de ar condicionado �po janela. Diária mínima de 24 horas. R$ 117,81 R$ 16.729,02

63 Unid/diária 18 LOCAÇÃO DE MESA DE HONRA - com no mínimo 3 metros de comprimento e máximo de até 5 metros de comprimento com no mínimo 90 cm de largura; conforme
necessidade da contratante; com toalhas longas (em ce�m, oxford, jacquard); incluindo montagem e desmontagem e mão de obra inclusa. Diária mínima de 24 horas R$ 69,42 R$ 1.249,56

65 Unid/diária 393 Locação de mesas plás�cas quadradas, cor branca ou preta, em material de polipropileno medindo 70,8cm (altura) x 0,70m (largura) x 0,70m (comprimento) em
material resistente Tipo Fixa. Deverão ser apresentadas limpas em perfeito estado de conservação. Diária mínima de 24 horas. R$ 5,67 R$ 2.228,31

66 Unid/diária 37 Locação de ven�lador oscilante de coluna (pedestal), altura da coluna de 1,30m a 1,80 como 250 de w de potência. Diária mínima de 24 horas R$ 100,12 R$ 3.704,44

67 Unid/diária 18 Bebedouro refrigerado compacto para galão de 20 litros, com duas torneiras, sendo uma para água natural e outra para água gelada, nas medidas de 30cm de largura
por 30cm de altura, com quan�dade de galões e copos descartáveis de 200ml, necessários para atender à demanda. Diária mínima de 24 horas. R$ 80,10 R$ 1.441,80

68 Unid/diária 62 Locação e instalação de Clima�zadores evapora�vos por aspersão com Volume de ar movimentado:4500 m3/h. Diária mínima de 24 horas. R$ 242,30 R$ 15.022,60

69 Unid/diária 250 Locação e instalação de Cooler evapora�vo com sistemas de colmeia, vazão do volume de ar movimentado: 18000 m3/h. Diária mínima de 24 horas R$ 242,30 R$ 60.575,00

70 Unid/diária 131 Locação de Mesas de apoio 50x80 cm mínimo, em madeira; Diária mínima de 24 horas R$ 30,70 R$ 4.021,70

71 Unid/diária 250 Locação de Lixeira com capacidade de 50 litros. Deverá acompanhar 10 unidades de sacos plás�co por unidade de lixeira. Diária mínima de 24 horas R$ 51,39 R$ 12.847,50

72 Unid/diária 75 Locação de Frigobar Refrigerador para pequenos ambientes com capacidade de armazenamento de 120 litros. Diária mínima de 24 horas. R$ 103,46 R$ 7.759,50

73 Unid/diária 27

BANHEIRO QUÍMICO PORTÁTIL MODELO STANDARD -Fornecimento de locação e serviços de Banheiro químico portá�l, em polipropileno ou material similar, com teto
translúcido, tubo de suspiro de 3” do �po chaminé́, com caixa de dejeto com capacidade para 220 lts, com porta objeto, porta papel higiênico, mictório, assento
sanitário com tampa. Piso fabricado em madeira emborrachada/ou reves�do em fibra de vidro, do �po an�derrapante. Paredes laterais e fundo com ven�lação.
Banheiro contendo adesivo iden�ficador de masculino e/ou feminino, fechadura da porta do �po rolete com iden�ficação de livre/ocupado. O banheiro deverá ter as
dimensões de 1,22m x 1,16m x 2,30m. Porta com sistema de mola para fechamento automá�co quando não está em uso. Deverá ser fornecido papel higiênico e sacos
individuais para coletagem do lixo produzido durante todo evento. Diária mínima de 24 horas.

R$ 304,38 R$ 8.218,26

74 Unid/diária 20

BANHEIRO QUÍMICO PORTÁTIL PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - Fornecimento de locação e serviços de Banheiro químico, em polipropileno ou
material similar, com as seguintes especificações: Descrição do banheiro /Componentes cabine Tanque de contenção de dejetos Piso e corrimão em polie�leno
rotomoldado; Laterais; Porta; Batente; Papeleira; assento; Tampa de Assento; Teto; Cano de respiro; Chapéu do Teto e Painel da Porta em polie�leno termo formado
Especificações Técnicas Altura: 2200mm; Largura: 1100mm; Comprimento: 1800mm; Altura do assento: 460 mm; Volume do Tanque: 280 Litros; Peso: 102 Kg
Informações Gerais Banheiro compacto, com piso e rampa de acesso apropriado para cadeirantes; Proporciona ao cadeirante total segurança pra�cidade de acesso;
Barras laterais compõem a segurança ao usuário; Conforto, comodidade e segurança para as pessoas que requerem cuidados especiais em banheiros portáteis; Nenhum
ponto de retenção; Fácil abertura da porta; Acesso fácil e seguro para a cadeira de rodas. Deverá ser fornecido papel higiênico e sacos individuais para coletagem do lixo
produzido durante todo evento. Diária mínima de 24 horas.

R$ 320,40 R$ 6.408,00

VALOR TOTAL R$
2.120.468,49

03.2 - Pelo presente adi�vo, o valor global da contratação será de R$ 2.120.468,49 (dois milhões, cento e vinte mil quatrocentos e sessenta e oito reais e quarenta e nove centavos) e o subitem 03.1 da CLÁUSULA QUARTA - DO
PREÇO, passará a ter a seguinte redação:

03.1 -  O valor total da contratação é de R$ 2.120.468,49 (dois milhões, cento e vinte mil quatrocentos e sessenta e oito reais e quarenta e nove centavos).

 

0.4 - CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR DO ADITIVO CONTRATUAL

04.1 - O valor es�mado total para cobrir as despesas rela�vas ao presente termo adi�vo contratual perfaz o valor de R$ 402.501,73 (quatrocentos e dois mil quinhentos e um reais e setenta e três centavos), conforme tabela constante no
DESPACHO Nº 64/2022 - SGG/SCER-18423 (SEI 000030771234):

 

Item Unidade Especificação
Preço
Unitário
Registrado

Quan�dade
do Adi�vo
Contratual

Valor do
Adi�vo
Contratual

6 Metro
Linear/diária

BOX TRUSS Q15 – locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem – composição: Estrutura Treliça em Alumínio Box Truss Q15 com cubos e sapatas –
des�nado a montagem de pór�cos para fixação de sistema de sonorização, Torres de Daley, Postos de Observação da PM e Porta Banner, etc. Diária mínima de 24 horas. R$ 40,05 148 R$

5.927,40

7 Metro BOX TRUSS Q20 – locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem – composição: Estrutura Treliça em Alumínio Box Truss Q30 com cubos e sapatas – R$ 36,71 125 R$
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Linear/diária des�nado a montagem de pór�cos para fixação de sistema de sonorização, Torres de Dale, Porta Banner, etc. Diária mínima de 24 horas. 4.588,75

8 Metro
Linear/diária

BOX TRUSS Q30 – locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem – composição: Estrutura Treliça em Alumínio Box Truss Q30 com cubos e sapatas –
des�nado a montagem de pór�cos para fixação de sistema de sonorização, Torres de Dale, Porta Banner, etc. Diária mínima de 24 horas. R$ 36,71 190 R$

6.974,90

10 M2/diária
PISO DECK -locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem de estrutura modular de 2 metros por 1 metro de madeira de pinus com tratamento em
autoclave, base em estrutura metálica treliçada, com reguladores de altura para nivelamento, envernizado na cor natural com 0,12m de altura; Reves�do em grama
sinté�ca na cor verde; Deverá ser incluso o serviço de aterramento conforme as normas técnicas. Diária mínima de 24 horas.

R$ 100,12 170 R$
17.020,40

11 M2/diária

PISO TIPO ESTRUTURADO: locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem em serviço de locação de Piso Estruturado, composição em estrutura tubular
metálica regulável, com travamento inferior em chapa dobrada, travessas de sustentação de pico em chapa metálica com carga mínima de 350kg/m² com placa de 2,20 x
1,60m, com forração em chapas de compensado de 20mm e moldurado caixilho metálica travado com parafuso �po grampo metálico. Deverá ser incluso o serviço de
aterramento conforme as normas técnicas. Diária mínima de 24 horas.

R$ 53,40 190 R$
10.146,00

12 M2/diária

Tablado/Palco -locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem de estrutura modular de 2 metros por 1 metro, em estrutura de madeira de pinus com
tratamento em autoclave, envernizado na cor natural, estruturado e nivelado por vigotas de madeira, intertravadas com altura de 0,60m reves�do em carpete azul e
guarda corpo na altura de 1,0m para delimitação e segurança. Escada para acessos; Deverá ser incluso o serviço de aterramento conforme as normas técnicas. Diária
mínima de 24 horas.

R$ 133,50 190 R$
25.365,00

13 Unid/diária

PALCO PALANQUE  8x7 com Cobertura - locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem de Palco medindo 8,00 x 6,60m com altura do piso regulável de
0,50cm até 2,00 metros de altura, confeccionado em estrutura tubular industrial do �po aço carbono (liga 6013), reves�do em compensado mul� laminado, fenólico, de
20mm de espessura, fixado ao palco por parafuso e porca, sem ressalto, com gride necessário para suportar equipamentos de iluminação. Acabamento do palco em saia
de TNT preto pintado na cor a combinar com �nta PVA/similar. Toda estrutura de palco recebe guarda corpo de proteção nas laterais e no fundo em grade metálica com
altura de 1,10 e espaçamento entre tubos de 0,11cm conforme exigências técnicas do CBM e Defesa Civil, o palco deverá ter escada de acesso em material
an�derrapante com largura mínima de 1,20m. Cobertura do �po duas águas, em estrutura de duro alumínio �po Box Truss 760x660 soldado com liga 6351 – T6,
sustentado em torres de P40 de duro alumínio soldado com liga 6351 – T6 e reves�do em lona vinilica do �po black out, an�-chama e an�-fungos comprovado por laudo
de flamabilidade.  Deverão vir acompanhados com ex�ntores e lâmpadas de emergência com documentação conforme exigido pelo Corpo de Bombeiros. Poderá ser
solicitado torres laterais para P.A/Fly. - A estrutura deverá ter ART devidamente registrada junto ao CREA e memorial descri�vo. Deverá ser incluso o serviço de
aterramento conforme as normas técnicas. Diária mínima de 24 horas.

R$
10.269,48 1 R$

10.269,48

14 Unid/diária

Palco (somente Piso e Grid). Medidas aproximadas: 6m (largura) x 6m (profundidade) com 0,30m (altura). Chapeado em compensado naval estrutura em ferro/aço, com
capacidade de, no mínimo, 500kgf/mt², estrutura em grid P30 (Q30) para fixação do sistema de sonorização, iluminação e lonas de fundo, Carpete pretos em todo piso.
Fechamento de tecido preto liso em toda a estrutura lateral e frente do piso, forrado com carpete preto em toda a super�cie do piso. Escada de acesso com 1,30m de
largura e degraus com, no máximo, 20cm de diferença um do outro, com rampa de acesso, reves�do em chapa de compensado naval de 20 mm de espessura. A
estrutura deverá ter ART devidamente registrada junto ao CREA e memorial descri�vo. Deverá ser incluso o serviço de aterramento conforme as normas técnicas. Diária
mínima de 24 horas.

R$
9.999,15 1 R$

9.999,15

15 Unid/diária

PALCO DUAS AGUAS –(12x8) Com Cobertura: 
- locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem de Palco medindo 11,20 x 8,80 com altura do piso regulável de 0,50cm até 2,00 metros de altura,
confeccionado em estrutura tubular industrial do �po aço carbono (liga 6013), com gride necessário para suportar equipamentos de iluminação. Reves�do em
compensado mul� laminado, fenólico, de 20mm de espessura, fixado ao palco por parafuso e porca, sem ressalto. Acabamento do palco em saia de TNT cor a combinar e
pintura do piso em �nta PVA/similar. Toda estrutura de palco recebe guarda corpo de proteção nas laterais e no fundo em grade metálica com altura de 1,10 e
espaçamento entre tubos de 0,11cm conforme exigências técnicas do CBM e Defesa Civil, o palco deverá ter escada de acesso em material an�derrapante com largura
mínima de 1,20m. Cobertura do �po duas águas, em estrutura de duro alumínio �po Box Truss 760x660 soldado com liga 6351 – T6, sustentado em torres de P40 de
duro alumínio soldado com liga 6351 – T6 e reves�do em lona vinilica do �po black out, an�-chama e an�-fungos comprovado por laudo de flamabilidade. O Palco
poderá receber torres laterais para P.A/Fly. A estrutura deverá ter ART devidamente registrada junto ao CREA e memorial descri�vo. Deverá ser incluso o serviço de
aterramento conforme as normas técnicas. Diária mínima de 24 horas.

R$
17.280,90 1 R$

17.280,90

16 Unid/diária

COBERTURA TIPO TENDA PIRAMIDAL (10,00 x 10,00): 
Fornecimento de locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem, com ou sem fechamento laterais em U ou total (abertas ou fechadas), 4 águas com
armação em ferro quadrado galvanizado dotadas com calhas metálicas e reves�da em lona de PVC Branca an�-chama, com altura mínima de 2 metros e máxima de
5metros de seus pés de sustentação, estaqueadas com cabos de aço e estacas arredondadas de no mínimo 40 cm de profundidade, e adaptável para instalação de ar
condicionado em conformidade com o projeto básico do evento. As tendas deverão estar deverão ser apresentadas em perfeito estado de conservação sem furos para
evitar vazamentos, em caso de chuva, e limpas e devidamente estabilizadas, travadas e aterradas conforme normas ABNT. Diária mínima de 24 horas.

R$ 747,60 03 R$
2.242,80

18 Unid/diária

COBERTURA TIPO TENDA PIRAMIDAL (6x 6): Fornecimento de locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem, com ou sem fechamento laterais em U ou
total (abertas ou fechadas), 4 águas com armação em ferro quadrado galvanizado dotadas com calhas metálicas e reves�da em lona de PVC Branca an�-chama, com
altura mínima de 2 metros e máxima de 5 metros de seus pés de sustentação, estaqueadas com cabos de aço e estacas arredondadas de no mínimo 40 cm de
profundidade, e adaptável para instalação de ar condicionado em conformidade com o projeto básico do evento. As tendas deverão estar deverão ser apresentadas em
perfeito estado de conservação sem furos para evitar vazamentos, em caso de chuva, e limpas e devidamente estabilizadas, travadas e aterradas conforme normas ABNT.
Diária mínima de 24 horas.

R$ 345,31 12 R$
4.143,72

19 Unid/diária

COBERTURA TIPO TENDA PIRAMIDAL (5 x 5): Fornecimento de locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem, com ou sem fechamento laterais em U ou
total (abertas ou fechadas), 4 águas com armação em ferro quadrado galvanizado dotadas com calhas metálicas e reves�da em lona de PVC Branca an�-chama, com
altura mínima de 2 metros e máxima de 5 metros de seus pés de sustentação, estaqueadas com cabos de aço e estacas arredondadas de no mínimo 40 cm de
profundidade,  e adaptável para instalação de ar condicionado em conformidade com o projeto básico do evento. As tendas deverão estar deverão ser apresentadas em
perfeito estado de conservação sem furos para evitar vazamentos, em caso de chuva, e limpas e devidamente estabilizadas, travadas e aterradas conforme normas
ABNT.Diária mínima de 24 horas. Diária mínima de 24 horas.

R$ 556,69 27 R$
15.030,63

20 Metro
Linear/diária

RAMPA DE ACESSIBILIDADE: fornecimento de locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem de rampa de acessibilidade construída, reves�da com
carpete cinza grafite 4mm.Diária mínima de 24 horas. R$ 56,73 62 R$

3.517,26

21 Unid/diária
ESTRUTURA PARA SECRETARIA: Fornecimento de locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem de Secretaria composta por: piso de madeira com altura
de 0,12m, paredes em estrutura metálica com painel TS dupla face com altura de 2,20m, testeira de iden�ficação com altura de 0,50, balcões com prateleira interna e
altura de 1,0m, banquetas, tomada tripolar 220v, porta de acesso e iluminação por refletores. Diária mínima de 24 horas.

R$ 327,02 30 R$
9.810,60

22 Unid/diária BALCÃO PADRONIZADO :Fornecimento de locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem de Balcão padronizado com fechamentos laterais e frontais,
prateleiras internas, portas de correr e tranca, com C- 1,0m L- 0,50m H- 1,0m e tampo em fórmica. Diária mínima de 24 horas. R$ 59,40 112 R$

6.652,80

23 Metro
Linear/diária

PÓRTICO COM BOX TRUSS: Fornecimento de locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem de pór�co em estrutura metálica Box Truss. Altura 5,0m,
medidas de 8m x 2m, com estaqueamento por cabos de aço e sinalização. Diária mínima de 24 horas. R$ 124,82 03 R$ 374,46

24 Unid/diária

ESTRUTURA DO TIPO CAMAROTE - Fornecimento de locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem de Camarote em estrutura tubular metálica
desmontável nas dimensões de 5m x 10m, com 01, 02 ou 03 níveis de pisos, sendo a altura do piso ao chão de 0,30 até 2,20m, com pisos modulados em compensado
an�derrapante de 15mm estruturado com perfis metálicos e recoberto com carpete novo. O piso do camarote deverá ter capacidade para receber até 400kg por metro
quadrado. O guarda-corpo do camarote e da circulação serão com grade modulada de 1,10 de altura; já a parte das grades do fundo da estrutura deverá ter, no mínimo,
2,20 de altura. A cobertura será feita com tendas no formato piramidal calhada, com calhas metálicas nos 4 lados da cobertura (NÃO SERÃO ACEITAS CALHAS EM LONA),
nas dimensões 10x10 e reves�da em lona branca, com rampa e escada. O reves�mento do piso até o solo será feito todo em fechamento metálico de 2,45m de altura. Os
camarotes serão estaiados com 04 cabos de aço por cada tenda, dimensionados para dar estabilidade, sustentação e suportar a força do vento. Diária mínima de 24
horas.

R$
2.039,21 03 R$

6.117,63

25 Metro
Linear/diária

ESTRUTURA GUARDA CORPO - Fornecimento de locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem de Guarda corpo para delimitação, com 1m de altura.
Diária mínima de 24 horas. R$ 203,58 100 R$

20.358,00

26 Metro
Linear/diária

ESTRUTURA EM PERGOLADO: Fornecimento de locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem de Pergolado com travessas de alumínio anodizado. Diária
mínima de 24 horas. R$ 78,62 375 R$

29.482,50

27 Unid/diária
ESTRUTURA PARA HOUSE MIX: Fornecimento de locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem, coberta com tenda piramidal medindo 3m de largura x
3m de profundidade, estruturada em alumínio Q30 com piso no nível acima do chão do chão de 0,50m do chão para o sistema de som e luz, fechado no fundo e nas
laterais com lona preta, com escada na lateral. Diária mínima de 24 horas.

R$
1.002,91 02 R$

2.005,82

28 Unid/diária

CARRO DE SOM (MINI TRIO) COM PALCO - Locação de Carro de Som �po Mini Trio, com Equipamento completo de Som, quilometragem livre, de porte médio (mini-trio)
com no máximo 07 anos de fabricação; licenciado junto aos órgãos competentes conforme a legislação vigente, com condutor devidamente habilitado. O veículo deverá
possuir palco com iluminação e grades de proteção, piso e estrutura resistente; gerador próprio, 04 microfones s/fio e 04 microfones com fio; gravador de som, leitor de
cd (que execute mp3 e outros formatos). Som com potência igual ou superior a 6.000 wa�s. Espaço para colocação de banners: Laterais inferiores 4.00 x 1.00; Laterais
superiores do parapeito: 5.00 x 0.80; Frontal e traseiros: 2.00 x 0.80; Entrada para pen drive toca CD/MP3; 01 Mesa de som digital de 24 canais, 3 equalizadores de 31
vias Stereo, 1 processador de 3 vias Stereo, 1 CD Play MD, 3 cubos para guitarra combo, 5 direct box a�vo e ou passivo,1 bateria com 3 tons e ferragens, 4 monitores
simples 1x15 Titanium, 4 caixas de som 2x15, TI altas, 4 caixas de som sub graves 2x18, 2 racks amplificado de 2000 whats, a/c estabilizado em 127 volts, equipe de
assistência técnica para montagem e desmontagem e operadores de PA/Monitores, palco para até 15 pessoas; Diária mínima de 12 ( doze) horas.

R$ 593,07 03 R$
1.779,21

29 Unid/diária

SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO – fornecimento de locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem: Contendo: 04 Caixas de grave, potência de 1.000 wa�s ;04
Caixas de médio, potência de 1.000wa�s; 01 Mesa de som digital 32 canais; 01 Crossover ;01 Equalizador; 31 Bandas sistema de distribuição de energia; 02 Microfones
sem fio 06 Microfones com fio; 01 Notebook c/ entrada para CD/DVD/USB; 02 Retornos;  01 Técnico de som profissional para operar o sistema Obs: Os equipamentos de
som deverão estar montado e em perfeitas condições de uso na data do evento e horário es�pulado pela organização do evento. Diária mínima de 24 (vinte e quatro)
horas.

R$
1.293,28 02 R$

2.586,56

30 Unid/diária SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE -fornecimento de locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem de Equipamentos de som/sonorização
para eventos em local aberto e/ou fechado - até 100 par�cipantes: Mesa de som c/16 canais, amplificador potência 200WRMS; equalizador; 2 caixas acús�cas de 100

R$ 684,18 03 R$
2.052,54
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WRMS com tripé e pedestal �po girafa p/ microfone. Obs: Os equipamentos de som deverão estar montados e em perfeitas condições de uso na data do evento e
horário es�pulado pela organização do evento. Diária mínima de 24 (vinte e quatro) horas

31 Unid/diária

SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO MEDIO PORTE - fornecimento de locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem de Equipamento de som/sonorização para
eventos em local aberto e/ou fechado - até 600 par�cipantes. Mesa de som c/24 canais, amplificador potência 400WRMS; equalizador; 06 caixas acús�cas de 200 WRMS
com tripé e pedestal �po girafa p/ microfone. Obs: Os equipamentos de som deverão estar montados e em perfeitas condições de uso na data do evento e horário
es�pulado pela organização do evento. Diária mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

R$
1.351,68 02 R$

2.703,36

32 Unid/diária
MICROFONE COM FIO: Locação de Microfones de mão, com fio, profissional, instalado e em funcionamento, independentemente de equipamento complementar, com
extensão, incluso o pedestal ou montagem em mesa (a ser definido pela comissão organizadora). Obs: Os equipamentos de som deverão estar montados e em perfeitas
condições de uso na data do evento e horário es�pulado pela organização do evento. Diária mínima de 24 (vinte e quatro) horas

R$ 11,77 18 R$ 211,86

33 Unid/diária
MICROFONE SEM FIO -Locação de Microfones sem fio, microfone de mão, sem fio, profissional com bateria, instalado e em funcionamento, independentemente de
equipamento complementar, com no mínimo 02 (duas) baterias por dia de locação. Obs: Os equipamentos de som deverão estar montados e em perfeitas condições de
uso na data do evento e horário es�pulado pela organização do evento. Diária mínima de 24 (vinte e quatro) horas

R$ 21,02 11 R$ 231,22

34 Unid/diária

PAINEL /TELA EM LED 07MM- locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem de Tela em LED de 07mm (P07) ou equivalente, em al�ssima definição (para
transmissão simultânea), com tamanho em 4x2, capaz de ser u�lizada em área externa (outdoor) a prova de chuva, com visibilidade mínima de 8 e máxima de 100
metros, funcionamento em qualquer sistema de vídeo (NTSC/ PAL-M), frequência de scan:mínima de 480 HZ, entradas de sinal diversas (super vídeo, componente, VGA,
digital) com opções de instalação pendurado ou empilhado. Cabeamento completo, laptop, processador led sync e equipe técnica para operação. Diária mínima de 24
(vinte e quatro) horas.

R$
2.749,77 03 R$

8.249,31

35 Unid/diária

PAINEL /TELA LED de 12mm (P12) ou equivalente :locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem de Tela em LED em al�ssima definição (para
transmissão simultânea), com tamanho em 4x4, capaz de ser u�lizada em área externa (outdoor) a prova de chuva, com visibilidade mínima de 15 e máxima de 100
metros, funcionamento em qualquer sistema de vídeo (NTSC/ PAL-M), frequência de scan: mínima de 480 HZ, entradas de sinal diversas (super vídeo, componente, VGA,
digital) com opções de instalação pendurado ou empilhado. Cabeamento completo, laptop, processador led sync e equipe técnica para operação. Diária mínima de 24
(vinte e quatro) horas

R$
5.006,25 02 R$

10.012,50

36 Unid/diária

PAINEL/TELA LED: locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem de Tela em LED de Led Indoor, TELAS EM LEDS PH03, PH 6.67 ou equivalente em
al�ssima definição, no tamanho de 6mx3m 18 metros quadrados. Processamento digital com entradas e saídas sdi, hdmi, vga; computador e controller; placa de captura
e o so�ware do painel. conexões: sinal rj45 cat 5e / fibra óp�ca; possibilidade de leitura das extensões de arquivos, no mínimo: mpg, avi, wmv, rm. 01 control box
cons�tuído com engates projetados especialmente para permi�rem a montagem e desmontagem rapidamente. com alto índice de impermeabilidade, podendo ser
u�lizado para apresentações de palestras, em fundos e laterais de palco de shows para exibição de efeitos gráficos e imagens capturadas ou por outros canais da mídia,
onde a sua resolução tem que ser considerada de alta resolução independente da distância de visualização, funcionamento em qualquer sistema de vídeo (ntsc/pal-m),
frequência de scan de no mínimo 480 hz, entradas de sinal diversas (super vídeo, componente, vga, digital) com opção de instalação pendurado ou empilhado.
Cabeamento completo, lap top, processador led sync e técnica para operação. Incluso talhas e acessórios para elevação e sustentação; adequado para o uso ou suporte
para iluminação em show e grandes eventos em locais e abertos. Estrutura para suporte e fixação dos painéis como torres de sustentação em box truss �po q30/q50,
bem como os demais equipamentos necessários para o perfeito funcionamento dos serviços, sem a eles se limitar. e ainda o transporte carga, descarga, montagem,
desmontagem, mão-de-obra, hospedagem e alimentação da equipe, se. equipamento deve estar montado e funcionando perfeitamente 24 horas antes do evento iniciar.
Transmissão simultânea full hd, 2 câmeras com mesa de corte black magic, ligada no painel de led; Iluminação de efeito, 4 moving head beam 200 com gobos
personalizados com logomarcas a definir para projeção nas paredes, cabeamento necessário, técnico operador; Diária mínima de 24 (vinte quatro) horas.

R$
6.007,50 02 R$

12.015,00

37 Unid/diária

PAINEIS DE LED PARA USO EM AMBIENTES INTERNOS - Caracterís�cas dos painéis INDOOR: Painéis de LED modular com gabinetes slim fabricados em liga de alumínio e
com peso inferior a 18 Kg/gabinete, placas com medidas de 0,512x0,576 metros ou 0,5 x 0,5 metros – painéis �po SMD (3 em 1) - RGB, com resolução (dot pitch) entre
2.6mm e 9mm real, taxa de refresh rate de no máximo 2500Hz, temperatura de cor entre 5.000°K 9.000 K, ângulo de visão mínimo de 140° graus e brilho de 1.200 cd/m²,
painéis dotados de sistema de hanging (sustentação) compostos de bumper e hastes ver�cais em alumínio com resistência mecânica a tração de no mínimo 260Mpa,
com encaixes macho e fêmea compar�lhado em linhas ver�cais, com capacidade de sustentar em cada apoio até 500 kg. Equipe de Montagem e Operação – LED. Diária
mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

R$ 208,26 07 R$
1.457,82

38 Unid/diária TELA DE PROJEÇÃO 300 POLEGADAS - Fornecimento, montagem, manutenção e desmontagem de Tela de projeção portá�l (tripé), tamanho de até 300 polegadas, na cor
branca, com suporte de montagem rápida, com acabamento em �nta eletrostá�ca preta. Diária mínima de 24 (vinte e quatro) horas. R$ 228,53 07 R$

1.599,71

39 Unid/diária TE LA DE PROJEÇÃO 180 POLEGADAS – Fornecimento de locação, montagem, manutenção e desmontagem de Tela de projeção portá�l (tripé), tamanho de até 180
polegadas, na cor branca, com suporte de montagem rápida, com acabamento em �nta eletrostá�ca preta. Diária mínima de 24 (vinte e quatro) horas. R$ 166,87 07 R$

1.168,09

40 Unid/diária

PROJETOR 10000 LUMENS – Fornecimento de locação, montagem, manutenção e desmontagem de projetor mul�mídia com Luminosidade (mínima) de 10.000 ANSI
lumens, relação de contraste 10.000:1, aspect ra�o 16:9, 4:3, compa�bilidade com sinais de dados na�va 1024x768, sinais de vídeo: 480i (525i), 480p (525p), 576i (625i),
576p (625p), 720 (750) / 50p, 720 (750) / 60p, 1080 (1125) / 24p, 1080 (1125) / 50i, 1080 (1125) / 50p, 1080 (1125) / 60i, 1080 (1125) / 60p NTSC,PAL-M, PAL-N, PAL 60,
SECAM, NTSC, NTSC 4.43; (Modo padrão) Keystone – correção trapezoidal (mínima): Ver�cal ± 30 graus e Horizontal ± 30 graus. Reprodução de cores (mínima): 16,77
milhões de cores. Lente de projeção com zoom óp�co/foco manual. Entradas Componente, RCA (Y, Pb, Pr) x 1, Vídeo Composto, RCA x 1; HDMI 1.3 (High-Defini�on
Mul�media Interface, versão 1.3) x 3 S-Vídeo (Mini DIN 4 pinos (Y / C)) x 1 VGA (dados analógicos, mini D-Sub 15- pin) x 1 RS-232 (Serial) x 1. Deverá ser acompanhado de
todos os acessórios e cabos necessários para o pleno funcionamento do mesmo. 1 Técnico Operacional.  Diária mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

R$ 667,50 03 R$
2.002,50

41 unid/serviço PONTO DE ILUMINAÇÃO :locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem de instalação de ponto de iluminação tenda, com lâmpada bulbo 80W. (durante
todo o período do evento programado) R$ 80,10 62 R$

4.966,20

42 unid/serviço PONTOS DE ENERGIA: locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem de Tomada tripolar 2P + T - 220V. (durante todo o período do evento programado). R$ 22,86 62 R$
1.417,32

43 Unid/diária REFLETORES SET LIGHT LED: locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem de Refletores Set Light LED de alta potência 300W para iluminação com
cabeamento apropriado e instalação. Diária mínima de 24 horas. R$ 41,39 500 R$

20.695,00

44 Unid/diária REFLETORES MINI BRUTT: locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem DE Refletores mini bru� de 4 lâmpadas, 650 wa�s cada. Diária mínima de 24
horas. R$ 125,17 150 R$

18.775,50

45 unid/serviço
QUADRO INTERMEDIÁRIO PARA CONEXÕES :locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem DE “QUADROS INTERMEDIÁRIOS PARA CONEXÕES DE
CARGAS EM BARRAMENTOS DE COBRE E ISOLADOR” OU, CHAVE REVERSORA DE ATÉ 630 A, 01 (UM) QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTOS DE COBRE PARA
ATÉ 12 CIRCUITOS MONOPOLARES. Caixas Intermediárias de Distribuição Elétrica e operação (durante todo o período do evento programado).

R$ 112,34 06 R$ 674,04

46 unid/serviço
PONTO DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO: locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem de LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE “PONTOS DE ENERGIA”, constando:
mínimo de 04 (pontos). TOMADA DE USO GERAL ATÉ 10ª; 01 (UMA) LÂMPADA MISTA 220 VAC, 250 WATTS por ambiente. CONFORME NBR 5410, NBR 5419 E NR 10.
(durante todo o período do evento programado).

R$ 66,75 05 R$ 333,75

47 ml/serviço
PASSA CABO: Serviço de fornecimento, montagem, manutenção e desmontagem de passa cabo para proteção. Prestação de serviços de LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE
“PROTECT CABLE / PASSA CABOS DE 5 VIAS MEDINDO 90 CM DE COMPRIMENTO”, CONFORMENBR 5410, NBR 5419 E NR 10. (durante todo o período do evento
programado).

R$ 85,44 75 R$
6.408,00

49 unid/diária Kit c/04 LAMPADAS HQI 400w - locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem de lâmpadas �po “refletor �po HQI de 400 wa�s”, conforme NBR 5410,
NBR 5419 E NR 10. (Item des�nado a iluminação de tendas 10x10; 06x06). Diária mínima de 24 horas. R$ 63,41 55 R$

3.487,55

50 Unid/diária

Gerador de energia 260 KVA  Locação, montagem e operação de Gerador de energia 260 KVA funcionando, incluindo o ex�ntor de incêndio e o Técnico Operador
operando do início ao fim do evento.- Grupo Gerador de 260 KVA, trifásico, 380/220 Volts, silenciado 90db a 5m de distância, com combus�vel. Chave reversora, caixas
de passagens, 100 metros de cabos an�-chamas, para cada “fase” e para o “neutro”, sendo a bitola mínima de 95mm², com pontas devidamente demarcadas e terminais
compa�veis com o equipamento. Os cabos não deverão ter emendas ou remendos e devem estar em bom estado de conservação, incluindo:- Mobilização, instalação e
desmobilização do gerador. - Combus�vel por conta da CONTRATADA. - Deverá atender aos critérios e normas técnicas do Corpo de Bombeiros de Goiás. E deverá ser
realizada por profissional legalmente habilitado e mediante ART. Diária mínima de 24 horas

R$
1.532,25 01 R$

1.532,25

51 Unid/diária Locação de Ex�ntor �po água com base em ferro pintado, capacidade para 6kg; Diária mínima de 24 horas. R$ 115,39 37 R$
4.269,43

52 Unid/diária Locação de Ex�ntor �po água com base de ferro pintados, capacidade de 10kg; Diária mínima de 24 horas. R$ 79,23 25 R$
1.980,75

53 METRO
LINEAR Lona impressa em policromia, para ser instalada na estrutura das fachadas de acesso ao evento com arte a ser fornecida pela contratante. R$ 90,11 100 R$

9.011,00

54 M2 PLOTAGEM - Plotagens (Lonas Vinílicas) - Impressão de lona para ambientação e sinalização do espaço exposi�vo, bem como instalação e desinstalação das peças.
Gravação e dimensão conforme arte a ser oferecida pela Coordenação do evento. R$ 48,18 150 R$

7.227,00

55 M2/diaria Pór�co em estrutura metálica Box Truss com lona impressa digitalmente e iluminação. Altura 5,0m, medidas de 6m x 2m, com estaqueamento por cabos de aço e
sinalização. Diária mínima de 24 horas R$ 72,31 21 R$

1.518,51

56 m2/diaria Backdrop com estrutura Boxtruss Q15 e Fechamento em lona impressa em Sistema Digital de Alta Resolução para fundo de palco. Diária mínima de 24 horas R$ 24,20 25 R$ 605,00

57 Unid/diária Locação de Púlpito de Acrílico, C- 0,5m L- 0,5m H- 1, 10m.Diária mínima de 24 horas R$ 82,60 07 R$ 578,20

58 Unid/diária Mesa com tampo de vidro fumê com Ø 0,90 m e 0,71m de altura. Diária mínima de 24 horas R$ 99,46 50 R$
4.973,00

59 Unid/diária Prateleira padronizada com 3 níveis, com C- 1,0m L- 0,50m H- 2, 20m.Diária mínima de 24 horas R$ 30,03 37 R$
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1.111,11

60 Unid/diária Cadeiras em estrutura metálica na cor preta e assento estofado. Diária mínima de 24 horas R$ 21,36 1320 R$
28.195,20

61 Unid/diária Banqueta alta com estrutura metálica e assento estofado. Diária mínima de 24 horas R$ 49,72 75 R$
3.729,00

62 Unid/diária AR CONDICIONADO- locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem de ar condicionado �po janela. Diária mínima de 24 horas. R$ 117,81 28 R$
3.298,68

63 Unid/diária LOCAÇÃO DE MESA DE HONRA - com no mínimo 3 metros de comprimento e máximo de até 5 metros de comprimento com no mínimo 90 cm de largura; conforme
necessidade da contratante; com toalhas longas (em ce�m, oxford, jacquard); incluindo montagem e desmontagem e mão de obra inclusa. Diária mínima de 24 horas R$ 69,42 03 R$ 208,26

65 Unid/diária Locação de mesas plás�cas quadradas, cor branca ou preta, em material de polipropileno medindo 70,8cm (altura) x 0,70m (largura) x 0,70m (comprimento) em material
resistente Tipo Fixa. Deverão ser apresentadas limpas em perfeito estado de conservação. Diária mínima de 24 horas. R$ 5,67 78 R$ 442,26

66 Unid/diária Locação de ven�lador oscilante de coluna (pedestal), altura da coluna de 1,30m a 1,80 como 250 de w de potência. Diária mínima de 24 horas R$ 100,12 07 R$ 700,84

67 Unid/diária Bebedouro refrigerado compacto para galão de 20 litros, com duas torneiras, sendo uma para água natural e outra para água gelada, nas medidas de 30cm de largura
por 30cm de altura, com quan�dade de galões e copos descartáveis de 200ml, necessários para atender à demanda. Diária mínima de 24 horas. R$ 80,10 03 R$ 240,30

68 Unid/diária Locação e instalação de Clima�zadores evapora�vos por aspersão com Volume de ar movimentado:4500 m3/h. Diária mínima de 24 horas. R$ 242,30 12 R$
2.907,60

69 Unid/diária Locação e instalação de Cooler evapora�vo com sistemas de colmeia, vazão do volume de ar movimentado: 18000 m3/h. Diária mínima de 24 horas R$ 242,30 50 R$
12.115,00

70 Unid/diária Locação de Mesas de apoio 50x80 cm mínimo, em madeira; Diária mínima de 24 horas R$ 30,70 26 R$ 798,20

71 Unid/diária Locação de Lixeira com capacidade de 50 litros. Deverá acompanhar 10 unidades de sacos plás�co por unidade de lixeira. Diária mínima de 24 horas R$ 51,39 50 R$
2.569,50

72 Unid/diária Locação de Frigobar Refrigerador para pequenos ambientes com capacidade de armazenamento de 120 litros. Diária mínima de 24 horas. R$ 103,46 15 R$
1.551,90

73 Unid/diária

BANHEIRO QUÍMICO PORTÁTIL MODELO STANDARD -Fornecimento de locação e serviços de Banheiro químico portá�l, em polipropileno ou material similar, com teto
translúcido, tubo de suspiro de 3” do �po chaminé́, com caixa de dejeto com capacidade para 220 lts, com porta objeto, porta papel higiênico, mictório, assento sanitário
com tampa. Piso fabricado em madeira emborrachada/ou reves�do em fibra de vidro, do �po an�derrapante. Paredes laterais e fundo com ven�lação. Banheiro
contendo adesivo iden�ficador de masculino e/ou feminino, fechadura da porta do �po rolete com iden�ficação de livre/ocupado. O banheiro deverá ter as dimensões
de 1,22m x 1,16m x 2,30m. Porta com sistema de mola para fechamento automá�co quando não está em uso. Deverá ser fornecido papel higiênico e sacos individuais
para coletagem do lixo produzido durante todo evento. Diária mínima de 24 horas.

R$ 304,38 05 R$
1.521,90

74 Unid/diária

BANHEIRO QUÍMICO PORTÁTIL PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - Fornecimento de locação e serviços de Banheiro químico, em polipropileno ou material
similar, com as seguintes especificações: Descrição do banheiro /Componentes cabine Tanque de contenção de dejetos Piso e corrimão em polie�leno rotomoldado;
Laterais; Porta; Batente; Papeleira; assento; Tampa de Assento; Teto; Cano de respiro; Chapéu do Teto e Painel da Porta em polie�leno termo formado Especificações
Técnicas Altura: 2200mm; Largura: 1100mm; Comprimento: 1800mm; Altura do assento: 460 mm; Volume do Tanque: 280 Litros; Peso: 102 Kg Informações Gerais
Banheiro compacto, com piso e rampa de acesso apropriado para cadeirantes; Proporciona ao cadeirante total segurança pra�cidade de acesso; Barras laterais compõem
a segurança ao usuário; Conforto, comodidade e segurança para as pessoas que requerem cuidados especiais em banheiros portáteis; Nenhum ponto de retenção; Fácil
abertura da porta; Acesso fácil e seguro para a cadeira de rodas. Deverá ser fornecido papel higiênico e sacos individuais para coletagem do lixo produzido durante todo
evento. Diária mínima de 24 horas.

R$ 320,40 04 R$
1.281,60

VALOR TOTAL DO ADITIVO CONTRATUAL R$
402.501,73

 

0.5 - CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

05.1. As despesas decorrentes do presente ajuste, neste exercício, correrão por conta do seguinte recurso orçamentário: dotação orçamentária 2022.40.01.04.122.4200.4243.03, natureza da despesa 3.3.90.39.05, conforme Nota de
Empenho nº 2022 4001 008 00122 (SEI 000031934985), datada de 18/07/2022, emi�da pela Gerência de Planejamento e Finanças da Secretaria-Geral da Governadoria, no valor de R$ 402.501,73 (quatrocentos e dois mil quinhentos e
um reais e setenta e três centavos).

 

Sequencial:                                                                          DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO CÓDIGO DENOMINAÇÃO

Unidade 4001 GABINETE DO CHEFE DA SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA

Função 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção 122 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Programa 4200 GESTÃO E MANUTENÇÃO

Ação 4243 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

Grupo de Despesa 03 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Fonte de Recurso 15000100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS

Modalidade de Aplicação 90 APLICAÇÕES DIRETAS

 

06. CLÁUSULA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO

06.1 O presente termo adi�vo será publicado, por extrato, no Diário Oficial do Estado de Goiás, nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei Federal nº 8.666/93, correndo as despesas por conta do CONTRATANTE.

 

07. CLÁUSULA SÉTIMA - DA RATIFICAÇÃO 

07.1  Ficam man�das as demais cláusulas e disposições do Contrato nº 01/2022 - SGG (SEI 000026935426) não colidentes com as introduzidas pelo presente Termo Adi�vo, que passa a fazer parte integrante daquele instrumento.

 

Assim, firma-se o presente instrumento assinado pelas partes e por duas testemunhas no Sistema Eletrônico de Informações (SEI!), ins�tuído por meio do Decreto Estadual 8.808/16, de 25 de novembro de 2016.

 

 

CONTRATANTE:

 

ADRIANO DA ROCHA LIMA

Secretário-Chefe da Secretaria-Geral da Governadoria

 

 

CONTRATADA:

 

PAULINO GERALDO REZENDE

Representante Legal da Shownews Comunicações e Produções Ltda-ME

 

Testemunhas:

1. Maires Agda Mesquita Moraes

CPF: 520.217.771-20

 

 2. Francisco de Moura Júnior

http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_decretos.php?id=16223
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  CPF: 800.837.811-53

 

 

 

 

 

 

GOIANIA, 18 de julho de 2022.

Documento assinado eletronicamente por PAULINO GERALDO REZENDE, Usuário Externo, em 18/07/2022, às 16:55, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por MAIRES AGDA MESQUITA MORAES, Testemunha, em 19/07/2022, às 08:33, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por ADRIANO DA ROCHA LIMA, Secretário (a), em 27/07/2022, às 17:59, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 000031938618 e o código CRC D5978A60.
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