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ANEXO VII

Lote Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeMarca

00001 12,000UN

CAMARIM /stand acarpetado com portas e chave na
altura do piso do palco medindo 3m x 3m fechado nas
laterais com alumínio e ts de 2,20m de altura na cor
branca ,teto estrutura metálica galvanizado coberto
com lona anti-chamas na cor cinza ou preta em uma
água e caída mínima de 70 cm de altura da frente para
trás, piso em compensado naval de 20mm cintado com
pés com regulagem de 10cm em 10cm; com altura
mínima de 10cm e máxima de 2,50 metros do chão
para correção do desnível do solo e pé direito do teto
ao chão de 04 m de altura cintado e travado com
estacas de sustentação ao solo, composto de 01
escada de acesso e climatizado, podendo variar até
10% para mais ou para menos conforme rider técnico
dos artistas.

00002 12,000UN

CAMARIM /stand acarpetado com portas e chave na
altura do piso do palco medindo 4m x 4m fechado nas
laterais com alumínio e ts de 2,20m de altura na cor
branca ,teto estrutura metálica galvanizado coberto
com lona anti-chamas na cor cinza ou preta em uma
água e caída mínima de 70 cm de altura da frente para
trás, piso em compensado naval de 20mm cintado com
pés com regulagem de 10cm em 10cm; com altura
mínima de 10cm e máxima de 2,50 metros do chão
para correção do desnível do solo e pé direito do teto
ao chão de 04 m de altura cintado e travado com
estacas de sustentação ao solo, composto de 01
escada de acesso e climatizado, podendo variar até
10% para mais ou para menos conforme rider técnico
dos artistas.

00003 8,000UN

CAMARIM /stand acarpetado com portas e chave na
altura do piso do palco medindo 5 x 3 m fechado nas
laterais com alumínio e ts de 2,20m de altura na cor
branca ,teto estrutura metálica galvanizado coberto
com lona anti-chamas na cor cinza ou preta em uma
água e caída mínima de 70 cm de altura da frente para
trás, piso em compensado naval de 20mm cintado com
pés com regulagem de 10cm em 10cm; com altura
mínima de 10 cm e máxima de 2,50 metros do chão
para correção do desnível do solo e pé direito do teto
ao chão de 04 m de altura cintado e travado com
estacas de sustentação ao solo, composto de 01
escada de acesso e climatizado, podendo variar até
10% para mais ou para menos conforme rider técnico
dos artistas.

00004 10,000UN

COBERTURA PAVILHÃO MEDINDO 8 X 6,60 cobertura tipo
pavilhão medindo 8 m x 6,60 m perfazendo um total de 105 m³
confeccionada em estrutura metálica galvanizada ou alumínio
com fixação ao solo através de cabos e estacas (bengalas)
com forro  pvc do tipo “black-out” (tecido sintético impermeável)
na cor branca e passadas por tratamento químico, contra:
mofo, fungos, raios uv e auto-extinguiveis (que não propagam
chamas).podendo variar até 10% para mais ou para menos.
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00005 16,000UN

COBERTURA TIPO PIRÂMIDE MEDINDO 3 X 3 MT com
fechamento lateral , podendo variar 10 % para
mais ou para menos, confeccionada em estrutura
metálica galvanizada ou alumínio com fixação ao solo
através de cabos e estacas (bengalas) com forro pvc
do tipo “black-out” (tecido sintético impermeável) na cor
branca e passadas por tratamento químico, contra:
mofo, fungos, raios uv e auto- extinguíveis (que não
propagam chamas).

00006 16,000UN

COBERTURA TIPO PIRÂMIDE MEDINDO 3 X 3 MT podendo
variar 10 % para mais ou para menos,
confeccionada em estrutura metálica galvanizada ou
alumínio com fixação ao solo através de cabos e
estacas (bengalas) com forro pvc do tipo “black-out”
(tecido sintético impermeável) na cor branca e
passadas por tratamento químico, contra: mofo,
fungos, raios uv e auto- extinguíveis (que não
propagam chamas).

00007 12,000UN

COBERTURA TIPO PIRÂMIDE MEDINDO 6 X 6 MT com balcão
podendo variar 10 % para mais ou para
menos, confeccionada em estrutura metálica
galvanizada ou alumínio com fixação ao solo através
de cabos e estacas (bengalas) com forro pvc do tipo
“black-out” (tecido sintético impermeável) na cor branca
e passadas por tratamento químico, contra: mofo,
fungos, raios uv e auto- extinguíveis (que não
propagam chamas).

00008 16,000UN

COBERTURA TIPO PIRÂMIDE MEDINDO 6 X 6 MT com
fechamento lateral podendo variar 10 % para mais
ou para menos, confeccionada em estrutura metálica
galvanizada ou alumínio com fixação ao solo através
de cabos e estacas (bengalas) com forro pvc do tipo
“black-out” (tecido sintético impermeável) na cor branca
e passadas por tratamento químico, contra: mofo,
fungos, raios uv e auto- extinguíveis (que não
propagam chamas).

00009 12,000UN

COBERTURA TIPO PIRÂMIDE MEDINDO 6 X 6 MT podendo
variar 10 % para mais ou para menos,
confeccionada em estrutura metálica galvanizada ou
alumínio com fixação ao solo através de cabos e
estacas (bengalas) com forro pvc do tipo “black-out”
(tecido sintético impermeável) na cor branca e
passadas por tratamento químico, contra: mofo,
fungos, raios uv e auto- extinguíveis (que não
propagam chamas).

00010 400,000UN

DISCIPLINADOR (SEPARADOR DE PÚBLICO) , com 1,10 metro
de altura em tubo de 2 galvanizado, pÉs individual travados
com parafusos ou pinos de seguranÇa a cada 03mt,com barras
verticais de 15 em 15 cm de 1.

00011 8,000UN

ESTRUTURA para banner metálica galvanizada
composta de 02 sapatas, 02 estruturas de 2,0mt, 02
estruturas de 4,0mt ,slive, 04 cantos para fixação de
banner tipo grid, travados ao solo com estacas de
segurança.
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00012 650,000UN

FECHAMENTO EM LAMBRIL CHAPA com espessura
mínima de 0,95 mm variando 5% para mais ou para
menos galvanizada com reforço lateral em metalon de
50x30 de 2 x 2,23 metros com espessura mínima de
1,55mm variando 5% para mais ou para menos,
travadas ao solo por mão francesa ou colunas de metal
com espessura mínima de 3mm variando 5% para
mais ou para menos, com portões padrão e placas de
sinalização “saída de emergência” conforme exigência
do corpo de bombeiros.

00013 12,000UN

GRID /portal de ground em p30/p50
medindo10mts x 08mts a 6mts de altura, p30/p50, 06
slives 04 faces, 06 pau de carga, 06 sapatas , 06
talhas, parafusos e correias de segurança para a
montagem da iluminação , 01 gol de ground em p30
ou p50, com talhas, sapatas, parafusos e correias de
segurança para a montagem do painel de led apoiado
em mão francesa no grid de iluminação. conforme
rider técnico do artista e demais bandas podendo variar
até 10% para mais ou para menos conforme rider
técnico dos artistas.

00014 14,000UN

LOCAÇÃO TABLADO praticaveis passarela,
praticável com dimensões mínimas de 1,60 x 2,20
perfazendo um total de 8 x 4,40 mts (35,2 mts²)
podendo variar até 10% para mais ou para menos, piso
em compensado naval de 20mm cintado com pés com
regulagem de 10 cm em 10 cm, com altura mínima de
70 cm e máxima de 2,50 mts do chão para correção do
desnível do solo, composto de 01 escada de acesso e
com fechamento lateral.

00015 10,000UN

PALCO DE BOX ESTRUTURAL , teto em estrutura de
box metálica galvanizada coberto com lona anti-
chamas na cor cinza ou preta em uma água e caída
mínima de 01 metro de altura da frente para tras,
medindo 8m x 6,60m podendo variar até 10% para
mais ou para menos com colunas de sustentação tipo
q30, fechado com guarda corpo em estrutura
metálica/ ou alumínio com altura mínima de 1,10 m
em todas as laterais e fundo, com barras de 15 em 15
cm, sombrites nos fundos e laterais e cortinas na parte
interna na cor preta, piso em compensado naval de
20mm cintado com pés com regulagem de 10cm em
10cm; com altura mínima de 01 metros e máxima de
2,50 metros do chão para correção do desnível do solo
e pé direito do teto ao chão de 08 m de altura cintado e
travado com estacas de sustentação ao solo, composto
de 01 escada de acesso com guarda corpo e corrimão.
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00016 8,000UN

PALCO/ area de serviÇo box estrutural , teto
em estrutura de box metálica galvanizada coberto com
lona anti-chamas na cor cinza ou preta em uma água e
caída mínima de 01 metro de altura da frente para tras,
medindo 3,20 x 2,20 m podendo variar até 10% para
mais ou para menos com colunas de sustentação tipo
q30, fechado com guarda corpo em estrutura
metálica/ ou alumínio com altura mínima de 1,10 m
em todas as laterais e fundo, com barras de 15 em 15
cm, sombrites nos fundos e laterais e cortinas na parte
interna na cor preta, piso em compensado naval de
20mm cintado com pés com regulagem de 10cm em
10cm; com altura mínima de 01 metros e máxima de
2,50 metros do chão para correção do desnível do solo
e pé direito do teto ao chão de 08 m de altura cintado e
travado com estacas de sustentação ao solo, composto
de 01 escada de acesso com guarda corpo e corrimão.

00017 8,000UN

PALCO/ area de serviÇo box estrutural , teto
em estrutura de box metálica galvanizada coberto com
lona anti-chamas na cor cinza ou preta em uma água e
caída mínima de 01 metro de altura da frente para tras,
medindo 4,40 x 3,20 m podendo variar até 10% para
mais ou para menos com colunas de sustentação tipo
q30, fechado com guarda corpo em estrutura
metálica/ ou alumínio com altura mínima de 1,10 m
em todas as laterais e fundo, com barras de 15 em 15
cm, sombrites nos fundos e laterais e cortinas na parte
interna na cor preta, piso em compensado naval de
20mm cintado com pés com regulagem de 10cm em
10cm; com altura mínima de 01 metros e máxima de
2,50 metros do chão para correção do desnível do solo
e pé direito do teto ao chão de 08 m de altura cintado e
travado com estacas de sustentação ao solo, composto
de 01 escada de acesso com guarda corpo e corrimão.

00018 10,000UN

PALCO/ area de serviÇo box estrutural , teto
em estrutura de box metálica galvanizada coberto com
lona anti-chamas na cor cinza ou preta em uma água e
caída mínima de 01 metro de altura da frente para tras,
medindo 4,80 x 4,40 m podendo variar até 10% para
mais ou para menos com colunas de sustentação tipo
q30, fechado com guarda corpo em estrutura metálica/ ou
alumínio com altura mínima de 1,10 m
em todas as laterais e fundo, com barras de 15 em 15
cm, sombrites nos fundos e laterais e cortinas na parte
interna na cor preta, piso em compensado naval de
20mm cintado com pés com regulagem de 10cm em
10cm; com altura mínima de 01 metros e máxima de
2,50 metros do chão para correção do desnível do solo
e pé direito do teto ao chão de 08 m de altura cintado e
travado com estacas de sustentação ao solo, composto
de 01 escada de acesso com guarda corpo e corrimão.
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00019 8,000UN

PALCO/ area de serviÇo de box estrutural ,
teto em estrutura de box metálica galvanizada coberto
com lona anti-chamas na cor cinza ou preta em uma
água e caída mínima de 01 metro de altura da frente
para tras, medindo 6,60 x 4,80 m podendo variar até
10% para mais ou para menos com colunas de
sustentação tipo q30, fechado com guarda corpo em
estrutura metálica/ ou alumínio com altura mínima de
1,10 m em todas as laterais e fundo, com barras de 15
em 15 cm, sombrites nos fundos e laterais e cortinas
na parte interna na cor preta, piso em compensado
naval de 20mm cintado com pés com regulagem de
10cm em 10cm; com altura mínima de 01 metros e
máxima de 2,50 metros do chão para correção do
desnível do solo e pé direito do teto ao chão de 08 m
de altura cintado e travado com estacas de
sustentação ao solo, composto de 01 escada de
acesso com guarda corpo e corrimão.

00020 12,000SER.

SERVIÇO de gerador - para atender as necessidades em
apresentaÇÕes musicais com bandas
locaÇÃo grupo gerador de energia a diesel potência de 260kwa
cabinado e silenciado, voltagem 220/380/440v, corrente
305/352/611a, frequência 60hz, com chave de reversão e
sistema de aterramento individual, em pleno funcionamento,
incluindo o transporte, instalação, operação, desinstalação e
despesa de oleo de manutenção será por conta do contratado

00021 10,000SER.

SERVIÇO de iluminaÇÃo com grid para eventos de grande porte
- para atender as necessidades em apresentaÇÕes musicais
com bandas
iluminação:
12- canhões par 64 foco 1;
08- mini brute 4 / 6 lâmpadas;
12– spots par led rgbw 12 watts;
02- máquina de fumaça 3000 watts com ventilador;
01- mesa digital dmx 2048 com 4  universos;
12- moving beam tipo 7r;
01-  rack dimmer 12 canais;
04 – strobo atomic 3000
04 – splitter dmx com 2 entradas e 8 saídas;
01-sistema elétrico steck com 50 metros de cabos.
01 -grid medindo 10x08 metros, a 06 metros de altura sendo 80
mts de p30/p50 com variação de 15% de acordo com rider
técnico.
obs.: será necessário uma série de equipamentos para
acompanhar e complementas os demais citados acima, como
cabos conectores e outros.
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00022 10,000SER.

SERVIÇO de iluminaÇÃo com grid para eventos de mÉdio porte -
para atender as necessidades em apresentaÇÕes musicais com
bandas
descriÇÃo:
locaÇao de 01 (um) sistema de iluminaÇao contendo:
8- moving head bean 350
1- mesa de luz digital 04 saídas dmxindividuais com 2048 canais
e
299 cenas atualizados sotware 2010
8 -par led  3wats tri led
06-par 64 foco 1 com gelatinas
02 - refletor mini brut 4 lâmpadas
02 –ventiladores
01-maquina de fumaça 3000
02-strobo 3000
01-rack dimer 12 canais
01-rack dijuntor 12 canais
02-splinter 1 entrada 4 saídas
01 -sistema de comunicação entre palco e house mix
01 -grid 06 x 06 metros, a 06 metros de altura, sendo 50 mts
de p30/p50, com variação de 15% de acordo com rider técnico.
obs.: é necessária uma série de equipamentos para
acompanhar e complementas os demais citados acima. (como
cabos conectores e outros, conforme rider técnico dos artistas

00023 10,000SER.

SERVIÇO de locaÇÃo de painel de led -
01 painel de led slim p3.9 - outdoor com tamanho de 5m x 3m
(15m²) com estrutura completa para colocação e instalação do
mesmo como: p8 e cabos no mínimo de 100mts entre outros sua
altura de fixação pode variar entre 1m a 3m de altura (linha da
base do painel)

00024 20,000SER.

SERVIÇO de sonorizaÇÃo - eventos de pequeno porte 1 -
serviÇos de sonorizaÇÃo - eventos de pequeno porte - para
atender as necessidades em: palestras, treinamentos, reuniÕes
e outros.

descriÇÃo:
04-caixas trapezoidais grave/médio/agudo (2 vias) com
potencia de 750 rms (unidade) ;
04- tripés em alumínio com capacidade de sustentação  de uma
caixa com até 110kg.
01-console digital 16 canais, 8 auxiliares (gate,
compressor, efeitos e equalizadores) - inclusos no console
digital com software atualizado.
01-	equalizador gráfico 31 bandas stereo.
02-	microfones sem fio para voz profissional uhf.
05-microfones com fio para voz tipo sm58.
07-pedestais para microfones tipo girafa.
01 – notebook com drive de cd/dvd, placa de áudio usb e
software para gravação;
obs.: será necessário uma série de equipamentos para
acompanhar e complementas os demais citados acima, como
cabos conectores e outros.
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00025 20,000SER.

SERVIÇO de sonorizaÇÃo e ilunimaÇÃo - eventos de mÉdio
porte - para atender as necessidades em apresentaÇÕes
musicais como bandas e apresentaÇÕes culturais.
descriÇÃo: sistema p.a.
08-caixas line array grave /médio /agudo (2 ou 3 vias)com
potência de 1.750 rms
08-caixas de sub grave com 16 alto falantes de 18”
/800w rms (por falante)
01-console digital 32 canais, 8 auxiliares (gate, compressor,
efeitos e equalizadores) inclusos na mesa digital com software
atualizado.
01-processador de frequências (doze vias). 01- equalizador
gráfico 31 bandas stereo.
1-	sistema multi cabos com 36 vias com 50 metros de
comprimento com spliter.
2-	amplificadores com 14.000 rms de potência sub grave.
01- amplificadores com 8.000 rms de potência médio grave .
01-amplificadores com 2.800 rms de potência agudo.
01 – notebook com drive de cd/dvd, placa de áudio usb e
software para gravação;
sistema de palco:
01-console digital 32 canais, 8 auxiliares (gate, compressor,
efeitos e equalizadores) - inclusos na mesa digital com software
atualizado. 01-processador de frequências (doze vias),
03-equalizadores gráficos 31 bandas / 12 canais.
01-sistemas de fones com 8 vias / com fones,
02-sistema de side l e r ( 4 vias) - duas caixas desub graves
com 4 alto falantes de 18” 800rms e 04 caixas line array
grave/médio/agudo (2 ou3 vias) com potencia de 1750w rms,
01 - bateria completa
06- monitores com dois alto falantes de 12 400w rms, mais drive
tipo sm400.
1-	amplificador de guitarra com dois alto falantes de12” 250w
rms 01-amplificador de contra baixo  - com 04 alto
falantes de 10” 250w rms e 01 alto falante de 15” 400w rms;
04-praticáveis telescópico  2x1m x 0.50m,
2-	microfones sem fio - profissional uhf multifreqüência,
10-microfones com fio p/voz tipo sm58,
10-microfones com fio p/ instrumentos tipo sm57; 01 - kit
microfone para bateria;
10-garras para microfones;
10- pedestais para microfones tipo girafa 05- direct box ativo;
05- direct box passivo;
02-amplificadores com 6000 rms de potencia sub side;
02-amplificador com 5000 rms de potencia médio grave;
02-amplificador com 3000 rms de potencia médio alta
iluminação:
12-spots par led rgbw 12 watts.
01- máquina de fumaça 3000 watts;
01- mesa dmx tipo pilot 2000;
04- mooving beam tipo 7r;
01-splitter dmx 2 entradas 8 saídas;
01-sistema elétrico steck com 50 metros de cabos.
obs.: será necessário uma série de equipamentos para
acompanhar e complementas os demais citados acima, como
cabos conectores e outros.
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00026 30,000SER.

SERVIÇO de sonorizaÇÃo e ilunimaÇÃo - eventos de pequeno
porte 3 - para atender as necessidades em apresentaÇÕes
musicais como bandas e apresentaÇÕes culturais.

descriÇÃo: sistema p.a.
04-caixas line array grave /médio /agudo (2 ou 3 vias)com
potência de 1.750 rms (unidade), 2150w rms.
04-caixas de sub grave com 16 alto falantes de 18”
/800w rms (por falante)
01-console digital 32 canais, 8 auxiliares (gate, compressor,
efeitos e equalizadores) inclusos na mesa digital com software
atualizado.
01-processador de frequências (doze vias). 01- equalizador
gráfico 31 bandas stereo.
01- amplificador 14.000 rms de potência sub grave. 01-
amplificador com 8.000 rms de potência médio grave .
01- amplificador com 2.800 rms de potência agudo.
01 – notebook com drive de cd/dvd, placa de áudio usb e
software para gravação;
sistema de palco:
01-console digital 32 canais, 8 auxiliares (gate, compressor,
efeitos e equalizadores) - inclusos na mesa digital com software
atualizado.
01-processador de frequências (doze vias),
01-equalizadores gráficos 31 bandas / 12 canais. 01-sistemas
de fones com 8 vias / com fones;
01 - bateria completa
04- monitores com dois alto falantes de 12 400w rms, mais drive
tipo sm400.
01- amplificador de guitarra com dois alto falantes de12” 250w
rms
01-	amplificador de contra baixo  - com 04 alto
falantes de 10” 250w rms e 01 alto falante de 15” 400w rms,
02-	microfones sem fio profissional uhf multifreqüência,
10-microfones com fio p/voz tipo sm58, 10-garras para
microfones,
01 - kit microfone para bateria
10- pedestais para microfones tipo girafa 05- direct box ativo,
05- direct box passivo;
iluminação:
08 – spots par led rgbw 12 watts. 01 - máquina de fumaça 1500
watts; 01 - mesa dmx
01- sistema elétrico steck com 40 metros de cabos.
obs.: será necessário uma série de equipamentos para
acompanhar e complementas os demais citados acima, como
cabos conectores e outros.
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00027 10,000SER.

SERVIÇO de sonorizaÇÃo para eventos de grande porte - para
atender as necessidades em apresentaÇÕes musicais com
bandas
descriÇÃo: sistema p.a.
24-caixas line array grave /médio /agudo (2 ou 3 vias)com
potência de 1.750 rms
24-caixas de sub grave com 48 alto falantes de 18”
/800w rms (por falante)
1-	console digital 48 canais, 24 auxiliares (gate, compressor,
efeitos e equalizadores) inclusos na mesa digital com software
atualizado.
2-	processadores de frequências (doze vias).
01-equalizador gráfico 31 bandas stereo.
01-sistema multi cabos com 56 vias com 50 metros de
comprimento com spliter.
06-amplificadores com 14.000 rms de potência sub grave.
06-amplificadores com 8.000 rms de potência médio grave .
04-amplificadores com 2.800 rms de potência agudo.
01 – notebook com drive de cd/dvd, placa de áudio usb e
software para gravação;

sistema de palco:
1-	console digital 48 canais, 24 auxiliares (gate, compressor,
efeitos e equalizadores) - inclusos na mesa digital com software
atualizado.
2-	processador de frequências (doze vias),
3-	equalizadores gráficos 31 bandas / 12 canais.
01-sistemas de fones com 8 vias / com fones,
02-sistema de side l e r ( 4 vias) - quatro caixas de
sub graves com 4 alto falantes de 18” 800rms e 08 caixas line
array grave/médio/agudo (2 ou3 vias) com potencia de 1750w
rms,
01 - bateria completa
08- monitores 2 – 12”, mais drive tipo sm 400;
02-amplificadores de guitarra valvulados 4 - 12”;
01-amplificador de contra baixo  4-10” 1-15”;
12-praticáveis telescópico  2x1m x 0.50m,
04-microfones sem fio - profissional uhf 99 frequências;
20-microfones com fio para voz tipo sm58,
10-microfones com fio para instrumentos tipo sm57,
02 - kit microfone para bateria;
20-garras para microfones;
20- pedestais para microfones tipo girafa 08- direct box ativo;
16- direct box passivo;,
02-amplificadores com 10.000 rms de potencia sub side;
02-amplificador com 8.000 rms de potencia médio grave;
02-amplificador com 1.400 rms de potencia médio alta



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA

Estado do Espírito Santo
Rua Ângela Savergnini, 93 - CEP 29725-000 - Marilândia - ES

00028 20,000SER.

SERVIÇO sonorizaÇÃo e iluminaÇÃo - eventos de pequeno
porte 2 - para atender as necessidades em: palestras,
treinamentos, reuniÕes e outros.

descriÇÃo:
08-caixas trapezoidais grave/médio/agudo (2 vias) com
potencia de 750 rms (unidade) ;
08- tripés em alumínio com capacidade de sustentação  de uma
caixa com até 110kg.
01-console digital 16 canais, 8 auxiliares (gate,
compressor, efeitos e equalizadores) - inclusos no console
digital com software atualizado.
01-	equalizador gráfico 31 bandas stereo.
02-	microfones sem fio para voz profissional uhf.
05-microfones com fio para voz tipo sm58.
07- pedestais para microfones tipo girafa.
01 – notebook com drive de cd/dvd, placa de áudio usb e
software para gravação;
01- mesa de luz digital dmx
08- spots par led rgbw 12 watts. 01-máquina de fumaça 1500
watts.
obs.: será necessário uma série de equipamentos para
acompanhar
e complementas os demais citados acima, como cabos
conectores e outros.
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