
1

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO
UNIDADE

QUANT. 
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL

1.1

(QUATRO UNIDADES DE PALCO) 10 x 10 com cobertura em alumínio P-30 com lona sintética Night & Day, anti-chamas, anti-

mofo, com piso em praticáveis de alumínio e compensado naval 20 mm. A estrutura deverá possuir aterramento. CONFORME

PROJETO EM ANEXO

DIA 11

30.475,00     335.225,00           

1.2
(QUARENTA E CINCO TOLDOS) 3,00X3,00X2,50M CHAPÉU DE BRUXA, em estrutura tubular, com cobertura em lona ante

mofo, ante chama e 04 (quatro) calhas metálicas treliçadas para coletar água de chuvas.
DIA 11

16.545,00     181.995,00           

1.3

(QUARENTA E CINCO TOLDOS) 5,00 x 5,00 x 2,50 M CHAPÉU DE BRUXA em estrutura galvanizada, pés direito de 3 metrosde

altura, pilar com secção quadra de 15x15cm que serve de condutor para conduzir águas pluviais 4(quatro) calhas metálicas treliçadas

para coleta de águas de chuvas, em lona sintética com formato de tronco de pirâmide de base quadrada e uma pirâmide sobre poste

juntos constituídas do mesmo material, que funciona como exaustor ou saída de emergência das correntes de ar existente.

DIA 11

18.847,50     207.322,50           

1.4
(QUATRO CAMARIM) 5 X 5 EM OCTANOME COM MOBILIÁRIO E AR CONDICIONADO 10.000 BETUS E SANITÁRIOS

QUÍMICOS.Com aterramento  
DIA 11

9.933,33       109.266,63           

833.809,13           

2

2.1
(QUARENTA TOLDOS) 3,00MX3,00M CHAPEU DE BRUXA, em estrutura tubular, com cobertura em lona ante mofo, ante

chama e 04 (quatro) calhas metálicas treliçadas para coletar água de chuvas. CONFORME PROJETO EM ANEXO
diaria 5

15.140,00     75.700,00             

2.2

(QUARENTA TOLDOS) 5,00 x 5,00 CHAPEU DE BRUXA em estrutura galvanizada, pés direito de 3 metrosde altura, pilar com

secção quadra de 15x15cm que serve de condutor para conduzir águas pluviais 4(quatro) calhas metálicas treliçadas para coleta de

águas de chuvas, em lona sintética com formato de tronco de pirâmide de base quadrada e uma pirâmide sobre poste juntos

constituídas do mesmo material, que funciona como exaustor ou saída de emergência das correntes de ar existente. CONFORME

PROJETO EM ANEXO

diaria 5

16.070,00     80.350,00             

2.3

(DEZ TENDAS) 10,00 x 10,00 – Em alumínio Q30 pesado, duas águas, pés direito de 3,00m de altura, LONA DE COBERTURA –

Laminado de PVC impermeável, auto-extinguível, black-out solar, tratamentos: anti UV extra durável (alta resistência ao calor), anti-

chama, anti-mofo, sem costuras mecânicas e com emendas vulcanizadas a quente reforçada nos pontos de maior desgaste ou ruptura

da lona, a estrutura devera ter aterramento. Conforme PROJETO EM ANEXO

diaria 5

23.895,00     119.475,00           

2.4

TENDA CURVADA – montada em percas de alumínio Q30 de 5 e 4 metros medindo 20 metros frente por 100 de comprimento (

2000 metros quadrados) com espaçamento do pês de 5 em 5 metros, em formato especial de treliças horizontais e transversais

sobrepostas, do tipo Box Truss 760x660, fabricado em duro alumínio, soldado com liga 6351 – T6, revestido em lona modelo

Fortcover do tipo black out, anti-chama e anti-fungos comprovado por laudo de flamabilidade, a estrutura devera possui aterramento.

CONFORME PROJETO EM ANEXO.  LOCAÇÃO POR 05 DIARIAS

M² 2.000

199,75          399.500,00           

2.5
Lona modelo Fortcover do tipo black out, anti-chama e anti-fungos comprovado por laudo de flamabilidade, para fechamento medindo

3x3m - Locação 5 diarias
UND 200

51,20            10.240,00             

2.6
Lona modelo Fortcover do tipo black out, anti-chama e anti-fungos comprovado por laudo de flamabilidade, para fechamento medindo

5x5m - LOCAÇÃO POR 05 DIARIAS
UND 300

84,25            25.275,00             

2.7

Lona modelo Fortcover do tipo black out, anti-chama e anti-fungos comprovado por laudo de flamabilidade, para fechamento medindo

10x10m - LOCAÇÃO POR 05 DIARIASFechamento - Em estrutura metálica galvanizada medindo 200 x250 cm cada lamina. -

LOCAÇÃO POR 05 DIARIAS

UND 200

147,25          29.450,00             

2.8 Fechamento - Em estrutura metálica galvanizada medindo 200 x250 cm cada lamina. - LOCAÇÃO POR 05 DIARIAS Mt 1.000 61,00            61.000,00             

2.9
DUAS UNIDADES DE Portal – em estrutura em treliçadas tipo elite, com largura de 20 x 10 m de altura por 5m de profundidade

(CONFORME PROJETO EM ANEXO)
diaria 5

23.850,00     119.250,00           

2.10
DUAS UNIDADES DE Portal- em estrutura em treliçadas tipo elite, com largura de 12 x 10 m de altura por 5 m de

profundidade(CONFORME PROJETO EM ANEXO)
diaria 5

18.725,00     93.625,00             

2.11

Posto Elevado - Em estrutura metálica tubular com peças articuláveis e desmontáveis encaixe, tendo como base 02 cavaletes laterais

em tubos de aço de 2.1/2 (duas e meia polegada), pintada na cor alumínio, com uma escada de acesso metálica tubular; assento com

capacidade para 07 (sete) policias; cobertura; corrimão frontal; encosto. Comprimento: 3.10 – largura: 0,35cm; piso comprimento: 3 m 

– largura; 0,71cm; Comprimento total da cobertura: 3,85 x 1.50m. Altura do chão ao piso: 1,15m; do piso ao assento; 0,50 cm; do

chão ao piso: 1,65m; do piso ao teto 1,95m; altura total; 3,45m: Identificação frontal com os dizeres Policia Militar de Bahia e o

brasão da PM e Corpo de Bombeiros. CONFORME PROJETO -- LOCAÇÃO POR 05 DIARIAS

UND 10

960,00          9.600,00               

2.12
Disciplinadores - Utilizado para ordenar filas de forma a disciplinar o acesso de pessoas em locais. Medindo 2m de comprimento e 1m

de altura, de tubo galvonizado.- LOCAÇÃO POR 05 DIARIAS
metro linear 500

108,00          54.000,00             

2.13

(DUAS UNIDADES DE PALCO) MEDINDO 16 x 14 x 12 (GRANDE PORTE) - do tipo duas águas, em formato especial de

treliças horizontais e transversais sobrepostas, do tipo Box Truss Q-30 E Q-50, fabricado em duroalumínio, soldado com liga 6351 –

T6, com torres de P- 50, para sustentação do Som, e revestido em lona modelo Fortcover do tipo black out, anti-chama e anti-fungos

comprovado por laudo de flamabilidade, com capacidade de carga não inferior a 14000 kg distribuída uniformemente, com piso com

2,20 de altura chao em compensado naval de 20 mm, revestido EASYFLOOR PLUS na cor preta e uma escada e rampa de acesso,

uma área de serviço de 5 x 6 no mesmo nível do piso (aterramento). frente revestida com lona branca para receber projeção mapeada

CONFORME O PROJETO

diaria 5

97.500,00     487.500,00           

2.14
(SEIS UNIDADES DE CAMARINS EM OCTONOME) COM TS 2,20 X 1,00 COM MOBILIÁRIO E AR CONDICIONADO

10.000 BETUS E SANITÁRIOS QUÍMICOS, COM DECORAÇÃO COM MANUTENÇÃO DIÁRIA
diaria 5

16.375,00     81.875,00             

TOTAL

EVENTO SÃO PEDRO (PEDRÃO)

ESTRUTURA
EVENTO SÃO JOÃO DOS BAIRRO

PLANILHA FINANCEIRA RESUMIDA

PREFEIRUTA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

ESTADO DA BAHIA



2.15

CAMAROTE OFICIAL- 10 X 14 do tipo duas águas, em formato especial de treliças horizontais e transversais sobrepostas, do tipo 

Box Truss Q-30 E Q-50, fabricado em duroalumínio, e revestido em lona modelo Fortcover do tipo black out, anti-chama e anti-

fungos comprovado por laudo de flamabilidade. todo mobiliado Com piso em compensado naval plastificado 20 mm, revestidos com 

EASYFLOOR PLUS na cor azul, frente revestida com lona branca para receber projeção mapeada (ATERRAMENTO).  

BANHEIROS HIDRÁULICOS com ar condicionado: modular, tipo container, com medidas padrão de 1,10 X 1,10 mts construído 

com paredes isotérmicas, Cobertura isotérmica, instalações elétricas, iluminação com luminárias em LED de embutir, Cor do banheiro 

branco. Vaso sanitário em PEAD por processo de rotomoldagem, resistência 8X superior ao similar de louça, com caixa acoplada de 

descarga econômica. Instalações Hidráulicas e Elétricas inclusas.tenta 10x10 em aluminio Q30 duas aguas, com lonas brancas  anti-

chamas e anti-mofo,piso em madeira medindo 100 metros quadrados coberto com grama sintetica verde e mobiliado. - LOCAÇÃO 

POR 05 DIARIAS CONFORME O PROJETO.

m2 140

1.552,50       217.350,00           

2.16

(TRÊS UNIDADES DE CAMAROTE) MEDINDO 10 X 10 (100 M²) do tipo duas águas, em formato especial de treliças horizontais 

e transversais sobrepostas, do tipo Box Truss Q-30 E Q-50, fabricado em duro alumínio, e revestido em lona modelo Fortcover do 

tipo black out, anti-chama e anti-fungos comprovado por laudo de flamabilidade. todo mobiliado Com piso em compensado naval 

plastificado 20 mm, revestidos com EASYFLOOR PLUS na cor azul, frente revestida com lona branca para receber projeção mapeada 

5 diarias. ATERRAMENTO. CONFORME O PROJETO. - LOCAÇÃO POR 05 DIARIAS

m2 300

945,00          283.500,00           

2.17

(DEZ UNIDADES DE STAND CLIMATIZADO COM VIDRO) medindo 25,00m2, paredes estruturadas em perfis de alumínio

anodizado, octanorme, contra ventada com pergolado, formada por travessa Z-500 demalha 960 x 960, do mesmo material,

fechamento com painéis TS branco e vidro em forma de meia parede, piso em compensado naval de 20 mm, revestido em grama

sintética nas cores (azul, verde, vermelho e preto), com aterramento. (PARA A MONTAGEM DE POSTO MEDICO, POSTO DA

PM E BOMBEIROS) CONFORME PROJETO. - LOCAÇÃO POR 05 DIARIAS

m2 250

325,00          81.250,00             

2.18

(CINQUENTA STANDS BÁSICOS) medindo 25,00m2, paredes estruturadas em perfis de alumínio anodizado, octanorme, contra

ventada com pergolado formado por travessa Z-500 de 960 x 960, do mesmo material, fechamento com painéis TS branco gelo e piso

em compensado naval de 20 mm, revestido em grama sintética nas cores (azul, verde, vermelho e preto), com aterramento. (para a

montagem de barracas restaurantes) CONFORME PROJETO - LOCAÇÃO POR 05 DIARIAS

m2 1.250

258,50          323.125,00           

2.19 Tablado– Em estrutura de madeira em formato deck de 20 mm - LOCAÇÃO POR 05 DIARIAS m2 2.000 56,00            112.000,00           

2.20
PISO EASYFLOOR PLUS-modulo medindo 100 cm x 25cm com encaixe e travamento em T, moldado em plástico polipropileno de

alta resistência e impacto, com proteção ante fogo padrão UL, com superfície antiderrapante - LOCAÇÃO POR 05 DIARIAS
m2 1.000

77,25            77.250,00             

2.21
ESTRUTURA EM Q30 - Estrutura em alumínio padrão 30 cm, para montagem de estruturas portarias, grides, banners, totens etc. -

LOCAÇÃO POR 05 DIARIAS
metro linear 2.000

132,25          264.500,00           

3.005.815,00        

3.839.624,13        

1 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL

1.1

(QUATRO UNIDADES DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE MEDIO PORTE), com as seguintes características

mínimas:

Sistema line array com 20 altas com 2 x 12” + 1 x 10”+

2x driver com 40 sub 18”mtl 1x Amplificação:

04 time one sl1225 02 time one sl1425 04 machine 7400

02 machine 2400

02 time one 803

02 time one 802

02 machine 4.0 Sistema de frente (pa):

01 mesa digital Yamaha m7cl

01 processador ultra drive pro dcx 2496 Sistema de palco:

01 mesa digital Yamaha m7cl com 24 auxiliares 01 processador ultra drive pro dcx 2496

01 power play pro há 8000 01 kit para bateria sansom

02 microfones sem fio shure beta sm 58 10 microfones shure sm 58

15 microfones shure sm 57

10 microfones shure beta sm 57 01 microfones akg 112p/bumbo

03 microfones condensador ar 1cm 15 direct box passivo

05 direct box ativo

01 cubo de guitarra carlbro glx150t 01 cubo de guitarra gx 212 great

para baixo hartke system 3500 com modulo 410 e 115 15 garras

25 pedestais girafa

01 slide l/r com 4 sub duplo mtl 1x e 4 altas 01 /sub18”para bateria

04 monitores sm 400

DIARIA 11 36.375,00     400.125,00           

1.2

(QUATRO UNIDADE DE ILUMINAÇÃO DE MEDIO PORTE) COMPOSTA DE: 04 MONITORES ILUMINAÇÃO

12 BLIM 200 5R

16 PAR LED

02 MINE BRUT

12 PAR 64

01 MESA PILOT 2000

01 RACK DE LUZ 12 CANAIS

01 GRID 8/6M

DIARIA 11 30.075,00     330.825,00           

1.3
(QUATRO UNIDADES) LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED High Definition - OutDoor - p3 - Processador 4k - Notebook i7,

HD SSD 1Tb, 32Gb Memória Ram e Placa Vídeo Dedicada, com 48 M²
DIARIA 11 15.025,00     165.275,00           

896.225,00           

2

 TOTAL

TOTAL

TOTAL GERAL

SONORIZAÇÃO SÃO JOÃO DOS BAIRROS 

LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E PAINÉIS EM LED

EVENTO SÃO PEDRO (PEDRÃO)



2.2

(DUAS UNIDADES DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE), Composta de Sistema todo digital; 12 Moving BEAM 200

5R; 18 Canhões Par LED 3watts RGBWA; 06 Aparelhos elipsoidal 25-50° com iris e zoom novos; 02 varas com seis

lâmpadas de par 64 foco 5 1000watts; 04 varas com quatro lâmpadas ACL; 06 minibruts com seis lâmpadas cada

4000watts; 02 minibruts com quatro lâmpadas cada; 03 máquinas de fumaça 3000watts DMX; 02 ventiladores para

máquinas de fumaça; Racks dimmer digitais DMX de 12 canais; 24 canais de dimmer; 36 canais de PROPOWER;

Consoles GRAND MA COMAND WING+FADER com 7 universos e Avolites Regia 2010; 01 Main Power trifásica de AC

GERAL com entradas e saídas padrão camlock 400 ampéres, com proteção por contactora de 400 ampéres, disjuntores

em todas as saídas com tensão em 380v, relógio voltímetro por fase, coolers; 05 cabos de 55mm cada com 50 metros

para fase R S T, NEUTRO e TERRA; 01 cabo multivias de 70 metros de 6 canais entre house-mix e palco; Toda

cabeação revisada e necessária para a mesma;

DIARIA 5 61.925,00     309.625,00           

2.3
(QUATRO UNIDADE) LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED High Definition - OutDoor - p3 - Processador 4k - Notebook i7,

HD SSD 1Tb, 32Gb Memória Ram e Placa Vídeo Dedicada.(4 paineis de led 4x8  32 metros)
DIARIA 5 51.975,00     259.875,00           

2.4

(SEIS UNIDADES) DE Projetores 20.000 Ansi Lumens Panasonic RZ 21K Laser - 1 Gerador de 260 kva(com caixa de passagem na house mix - 8 

conteúdo específico de configuração 4k de codec h-264 tema são João - 1 vj mais 6 auxiliares técnicos - 1 mesa de corte para o ao vivo - 1 placa 

de audio behringer - 1 placa de captura. 

DIARIA 5 41.000,00     205.000,00           

1.152.375,00        

2.048.600,00        

1 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD

1.1

(QUATRO UNIDADE DE GERADOR 250 KVA), diária de 12 horas devidamente cercado com grades de proteção

silenciados a diesel, com reguladores eletrónico de tensão e frequência, painel eletrónico completo (voltímetro,

frequencímetro e comando, etc) disjuntores geral Tripolar, com chave trifásica, nas tenções 110,220 e 380 v.

Estabilizado, aterrado e com chave reversora. Conforme a nr-10 norma regulamentadora para segurança; instalações e

serviços de eletricidade, conforme portaria 3.214 do ministério do trabalho. 

DIARIA 11 35.400,00     389.400,00           

389.400,00           

2 EVENTO SÃO PEDRO (PEDRÃO)

2.1

(TRÊS UNIDADES DE GERADOR) 250 KVA, diária de 12 horas devidamente cercado com grades de proteção

silenciados a diesel, com reguladores eletrónico de tensão e frequência, painel eletrónico completo (voltímetro,

frequencímetro e comando, etc) disjuntores geral Tripolar, com chave trifasica, nas tenções 110,220 e 380 v.

Estabilizado, aterrado e com chave reversora. Conforme a nr-10 norma regulamentadora para segurança; instalações e

serviços de eletricidade, conforme portaria 3.214 do ministério do trabalho. 

DIARIA 5 26.100,00     

130.500,00           

130.500,00           

519.900,00           

1

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT

1.1
(QUARENTA BANHEIROS QUÍMICOS): Cabines individuais em PEAD (polietileno de Alta Densidade) , com medidas

de 1,10 X 1,10 mts, porta papel higiênico, teto translúcido, com serviço de higienização e limpeza diário.
DIARIA 11 312,00          12.480,00             

137.280,00        

1.2

(VINTE BANHEIROS QUÍMICOS PNE): Cabines individuais em PEAD (polietileno de Alta Densidade) , com medidas de

1,50 X 1,50 mts, Para PNE – Portadores de Necessidades Especiais , com barras de apoio, porta papel higiênico, teto

translúcido, com serviço de higienização e limpeza diário.

DIARIA 11 529,90          

10.598,00             116.578,00        

2 253.858,00        

2.1

(OITENTA UNIDADES) BANHEIROS HIDRÁULICOS: modular, tipo container, com medidas padrão de 1,10 X 1,10 mts

construído com paredes isotérmicas, Cobertura isotérmica, instalações elétricas, iluminação com luminárias em LED de

embutir, Cor do banheiro branco. Vaso sanitário em PEAD por processo de rotomoldagem, resistência 8X superior ao

similar de louça, com caixa acoplada de descarga econômica. Instalações Hidráulicas e Elétricas inclusas.

DIARIA 5

471,25          37.700,00             188.500,00        

2.2
(CEM UNIDADES) BANHEIRO QUÍMICO: Cabines individuais em PEAD (polietileno de Alta Densidade) , com medidas

de 1,10 X 1,10 mts, porta papel higiênico, teto translúcido, com serviço de higienização e limpeza diário.
DIARIA 5

265,60          26.560,00             132.800,00        

2.3

(DEZ UNIDADES) BANHEIRO QUÍMICO PNE: Cabines individuais em PEAD (polietileno de Alta Densidade) , com medidas de

1,50 X 1,50 mts, Para PNE – Portadores de Necessidades Especiais , com barras de apoio, porta papel higiênico, teto translúcido, com

serviço de higienização e limpeza diário.

DIARIA 5

606,00          6.060,00               30.300,00          

351.600,00        

605.458,00        

EVENTO SÃO JOÃO DOS BAIRROS

EVENTO SÃO PEDRO (PEDRÃO)

2.1

TOTAL

EVENTO SÃO JOÃO DOS BAIRRO

LOCAÇÃO DE GERADORES
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL

TOTAL

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL

LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS

VALOR 

UNITÁIO 

P/BANHEIRO

VALOR DA DIÁRIO 

POR 

QUANTIDADE DE 

BANHEIRO

TOTAL

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL

75.575,00     377.875,00           

(DUAS UNIDADES DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE GRANDE PORTE), SISTEMA LCR com as seguintes características, Sistema de PA: Line Array LS 

AUDIO SLINPEC 210 passivo 3 vias 64 dividido em 4 torres, sendo (oito caixas de altas e oito caixas de subs 2x18” de cada lado do palco formando o LRLR);04 

Bumps em aço para FLY com capacidade de 2 TON; 04 talhas mecânicas de 10 metros com capacidade de 2 TON para içar os bumps e caixas de PAs; 04 racks 

de amplificação da nova linha importada da POWERSOFT série X com DSPS e todos os presets para gerenciamento interno feito pelo próprio fabricante da LS 

AUDIO e gerenciamento de AC PENTACUSTICA PC 9000; 01 rack drive com gerenciamento de energia PENTACUSTICA PC 8000, comunicação intercom entre 

PA e Monitor, gerenciamentos digitais importados LAKE LM26, DBX driverack 4800, painéis de patch; 01 notebook com software de montagem próprio LS AUDIO, 

ARMONIA e SMAART para leitura e alinhamento de todo sistema; 01 console digital VENUE MIX RACK PLUS 3DSPS; 01 console digital YAMAHA PM5D RH 

V2.27; 04 caixas LS AUDIO SLINPEC 208 para Front fill (gargarejo) na frente do palco com cabos e amplificação necessária MACHINE linha PSL todo processado 

digitalmente com preset de fábrica; 02 torres de delay a 50 metros da fonte sonora principal, stéreo 2 vias de 8, sendo (4 caixas de alta Line Array 210 em cada 

torre), Torres de Delay toda amplificada e processada com preset digitalmente com cabeação necessária; AC 110 e 220v estabilizado e aterrado na house-mix com 

tomadas padrão NEMA e POWERCOM PENTACUSTICA; 01 cabo multivias de 12 canais com 70 metros para ligação entre amplificadores e gerenciadores; 40 

metros em peças de protetores de cabos em borracha preta com tampas amarelas de 05 canaletas para proteção dos cabos de ligação entre house-mix e palco de 

alta capacidade de carga; Sistema de monitor para cada PALCO: Side fill duplo stéreo passivo 4 vias modelo EAW KF 850 + SUB com componentes importados 

RCF e B&C, sendo (Duas caixas de alta e duas caixas de sub de cada lado formando o LR); Gerenciamento com preset digital por dois processadores DBX 

driverack 260 seis saídas cada; 02 racks de amplificadores MACHINE PSL com sistema de gerenciamento de AC PENTACUSTICA PC9000; 01 cabo multivias de 

30 metros de 08 vias para ligação entre racks de amplificadores e gerenciadores; 01 rack drive com gerenciamento de energia PENTACUSTICA PC 8000, 

comunicação intercom entre PA e Monitor, gerenciamento digital importado DBX driverack 260, painéis de patch, powerplay com 8 canais para fones; Sistema de 

backline para cada PALCO: 01 console YAMAHA M7CL digital com placas de saídas, com alta tecnologia para a mixagem com 48 input por 24 output; 01 console 

YAMAHA M7CL digital com placas de saídas, com alta tecnologia para a mixagem com 48 input por 24 output; 04 monitores passivos SM 400 com amplificação 

compatível; 04 cabos para monitores 2x4mm de tamanhos variados e conectores NL4 NEUTRIK; 01 caixa SUBDRUM 1x21¨ para Drum com cabo de 2x4mm NL4 

NEUTRIK; 01 amplificador de guitarra FENDER REVERB TWIN valvulado ou MARSHALL valvulado com caixa 1960ª ou METEORO VECTOR 3; 01 amplificador 

de contrabaixo HARTKE, com uma caixa de quatro alto falantes de 10 polegadas AK 410 e outra caixa com um alto falante de 15 polegadas AK 115; 01 multicabo 

AMPHENOL de 56 vias com chave de ground/lift por canal entre palco e PA com 70 metros e mais 15 metros de spliter; 150 cabos de microfones balanceados (xlr) 

entre 3, 5, 10 e 15 metros; 40 cabos P10; 04 multivias subsnakes com multipinos de 12 canais AMPHENOL de 25 metros; 02 multivias subsnakes de 06 canais de 

20 metros; 04 multivias espaguetados variados de 12 e 06 canais de vários tamanhos; 40 pedestais novos entre pequenos, médios e grandes girafas; 06 Garras LP 

para instrumentos; 20 Direct box IMP 2 passivos; 10 adaptadores para fones P10 x XLR; 06 Direct box ativos; 02 microfones sem fio SHURE SLX 4 Beta 58 UHF;  

12 microfones SHURE SM 58; 12 microfones SHURE SM 58; 12 microfones direcionais SHURE SM 57;  01 microfone AKG D112; 01 microfone SHURE Beta 52a; 

01 microfone SHURE Beta 91a; 05 microfones condenser SHURE SM 81; 06 microfones SENNHEISER E 604 ou E 904; 01 microfone SENNHEISER E 609; 10 

Praticáveis 2x1 mt padrão FEELING; 01 bateria completa com peles novas hidráulicas PEARL EXR Sport sendo 01 bumbo 22”, 02 tons, 02 surdos, 01 caixa, 03 

estantes para pratos, 01 máquina de cimbal, 01 banco, 01 estante para caixa, 01 pedal para bumbo; 01 transformador com 117v de 10 Kvas de potência com opção 

de aumento do trafo para o sistema de monitor com vários recursos de saídas em plugues industriais de 32 e 16 ampéres, uma régua padrão rack com 8 tomadas 

NBR e 2 saídas em POWERCOM estabilizado e aterrado; 14 réguas de AC 117v em inox PENTACUSTICA; 04 extintores carregados em CO2 de 6kg com placas 

refletivas de sinalização e tripés de sustentação; Todo o sistema de gerenciamento de energia em racks de amplificadores e periféricos da marca PENTACUSTICA; 

01 Main Power trifásica de AC GERAL PENTACUSTICA com entradas e saídas padrão camlock 400A e 150A, com proteção por contactora de 400A, saídas com 

plugues industriais 32A e 16A com disjuntores de 70A individuais, 24 saídas com padrão NEMA 10A com disjuntor individual, sistema de aterramento em cada 

plugue ligado a entrada camlock VERDE principal, com tensão em 380v, com chave geral tipo faca; 05 cabos de 35mm cada com 50 metros para fase R S Quite 

NEUTRO e TERRA, com aterramento.

DIARIA 5

TOTAL



ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL

1

LOCAÇÃO DE MINI TRIO 
Frente: 20falantes 15’’grave; 12 falantes 12’’ grave; 08 cornetas drive SD 375 - Fundo: 20 falantes 15’’ grave; 12 falantes’’ médio-

grave; 08 cornetas drive SD 375 - Lateral Direita: 20 falantes 15’’ grave; 16 falantes 12’’ médio-grave; 08 cornetas drive D 400; 16 

Twiteers ST 302 - Lateral Esquerda: 20 falantes 15’’ grave; 16 falantes 12’’ médio-grave; 08 cornetas drive D 400; 16 Twiteers ST 302 - 

Periféricos: 01 mesa de som digital 32 canais; 01 equalizador 2313 X S; 02 crossovers digital; 01 - processador de efeitos digital; 01 

compressor Gate - Amplificadores: 07 amplificadores 803; 05 amplificadores 703; 06 amplificadores NA 2200; 04 amplificadores 

Sistema de palco: 04 monitores de voz; 01 retorno de bateria (via fone); 01 bateria eletrônica DM5; 01 retorno para guitarra (via 

fone); 01 retorno para contrabaixo (via fone); 01 microfone sem fio SM 58; 20 microfones com fio; 10 pedestais; 10 garras; 07 via 

fone; Sistema de via fone – total 07 - PRODUÇÃO E PESSOAL: Equipe técnica:

01 motorista habilitado; 01 técnico de som; 01 eletricista responsável pelo grupo gerador. OUTROS: Caminhão truncado; 01 grupo 

gerador 60 KVA; 12 refletores 500W; Espaço interno com banheiro. Largura – 3,60m / autura – 4,10m / comprimento 12,00m.  

DIÁRIA 20 21.150,00     423.000,00           

423.000,00           

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL

1

LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM (com motorista e combustível), incluindo divulgação dos festejos juninos, de acordo com o interesse 

público do Município, A empresa terá de fornecer um veículo de porte médio, em conformidade com a legislação vigente e condutor 

devidamente habilitado. O veículo deverá possuir, microfones, gravador de som, leitor de CD (que execute MP3 e outros formatos) e 

som com potência igual ou superior a 3.000 (três mil) watts.             

HORA 300 375,00          112.500,00           

112.500,00           

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL

1
Serviços de locação de 04 veículos tipo VAN, com ar condicionado para translado dos artistas e sua equipe durante o evento "São 

João se encontra com Pedrão", a ser realizado nos dias 28/06/2022 a 04/07/2022, COM MOTORISTA .
DIÁRIA 7 9.473,22       66.312,54             

66.312,54             

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL

1
SERVIÇO DE BUFFET em 6(seis) camarins durante o evento "São João se encontra com Pedrão", a ser realizado nos dias 29/06 a 

03/07/2022, contendo: frutas da época, salgados, sanduiches, café, agua de coco, sucos, energéticos, refrigerantes.
POR PESSOA 1500 61,00            91.500,00             

91.500,00             

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL

1 SEGURANÇA – Segurança para palco e entrada do evento – 200 seguranças por cada dia de evento DIARIA 5
57.450,00     287.250,00           

2
EQUIPE CARREGADOR – Apoio na montagem e desmontagem da estrutura das bandas e carregamento dos equipamentos – 40 

pessoas por dia de evento.
DIARIA 5

7.177,50       35.887,50             

3 PRODUTOR ASSISTENTE – Para apoio à coordenação do evento na fiscalização de toda estrutura e organização – 02 pessoas. DIARIA 5

3.196,67       15.983,35             

4
PRODUTOR RECEPTIVO DAS BANDAS – Recepção das bandas principais no aeroporto de Porto Seguro, acompanhamento ao 

hotel em Eunápolis-Ba e do hotel ao local do evento, além do retorno ao aeroporto de Porto Seguro - 02 pessoas
DIARIA 5

2.983,33       14.916,65             

5
PRODUTOR DE PALCO – Logística da organização, da montagem e desmontagem das bandas, organização dos horários e 

controle de acesso ao palco - 02 pessoa.
DIARIA 5

3.292,50       16.462,50             

6 PRODUTOR DE CAMARIM - Logística de organização, alimentação e controle dos camarins - 02 pessoa. DIARIA 5
1.187,50       5.937,50               

7
BRIGADISTA – Serão 70 (setenta) pessoas capacitadas para atuar na prevenção, abandono e combate a um princípio de incêndio e 

prestar os primeiros socorros. 
DIARIA 5

27.175,00     135.875,00           

8 (CEM UNIDADES) DETECTOR DE METAL – Para revista nas entradas principais do evento; DIARIA 5
8.245,00       41.225,00             

9 (CINQUENTA) RÁDIO COMUNICADOR – Com alcance mínimo de 03 km DIARIA 5
5.437,50       27.187,50             

580.725,00           

ITEM DESCRIÇÃO
UNIDADE

QUANT
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL

1 Serviço de Hospedagem quarto suíte dupla, com café da manhã.  Para acomodação das bandas, Média de 30 pessoas por banda. DIÁRIA 500

332,50          166.250,00           

166.250,00           

8.453.869,67        

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL GERAL

LOCAÇÃO DE MINI TRIO

VALOR TOTAL

LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL

SERVIÇOS DE PRODUÇÃO

HOSPEDAGEM

LOCAÇÃO DE VANS

VALOR TOTAL

SERVIÇO DE BUFFET

VALOR TOTAL


