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ANEXO VII

Lote Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeMarca

00001 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.

00002 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.

00003 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.

00004 16,000UN

COBERTURA tipo pirÂmide medindo 3 x 3 m 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).

00005 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).
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00006 12,000UN

COBERTURA tipo pirÂmide medindo 6 x 6 m 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).

00007 16,000UN

COBERTURA tipo pirÂmide medindo 6 x 6 m 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).

00008 12,000UN

COBERTURA tipo pirÂmide medindo 6 x 6 m 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 pavilhão medindo 8 m x 6,60 m x 2 unidades,
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.

00010 400,000M

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. podendo variar atÉ 10% para
mais ou para menos.

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.

00012 650,000M

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.
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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 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.

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 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.

00017 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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00018 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.

00019 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 10m x 8m 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 16,000UN

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 7m 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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