
SECRETARIA MUNICIPAL
DE FINANÇAS - SEFIN

AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS 157/2022

O Município de Tianguá, através do Setorde Compras, Cotação de Preços e Cadastro de
Prestadores de Serviços e Fornecedores toma público para conhecimento de interessados. que estará
recebendo, em aEé Q5(cinco) dias a partir desta publicação, cotações de preços para
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE PALCO,
ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE TENDAS, PROJEÇÀO DE IMAGEM,
PAINEL DE LEB E TELAS, LOCAÇÃO DE BANHEIROS, CQN'rAÍNERS,
SEGURANÇAS E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTAR]CS, COM A FINALIDADE
DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARIA ATENDER AS DEM,ANDAS DE DIVERSAS
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE., Tianguá, {)4 de agosto de 2022. Joelson
Max da Salva Amara] Encarregado do Setor de Compras

MODELO DE PROPOSTA A SER APRESENTADA

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA(a proposta de preços deverá vir com o papeltimbradü da empresa)

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA
Interessado: Secretaria Municipal de Finanças
Ao: Setor de Compras

medindo Im de diâmetro, para o meio da mesa
Banheiro químico - locação de banheiro químico
çadeirante indivídua! pne - feminino/masculino,

Unid

em polipropileno, portátil, com montagem,
manutenção e limpeza diria, dimensões padrão,
composto de porta dejetos, porta papelhigiênico e
lodos os equipamentos e acessórios de segurança
que atendam aos padrões de acessibilidade(nbr
9050/2004), fechamento com identificação de
ocupado. Em perfeito estado de conservação e
funçionamellto.
Banheiro Químico padrão Cabina Sanitária

Q2

Q3
Químim, indivíduaí e toHáti]. Confewionada em Diária l 20Q

Av.Moises Moita, 785 - Planalto - CEP: 62.320-000 -
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poiietiieno de alta densidade resistente e lavável.
com caixa para dejetos e assento sanitário com
tampa e descarga. Teço translúcido, para
aproveitamento da iluminação externa, com piso
aatiderfapa!\te, com entradas de veRtiiação. Tfi co
resistente à violação e com indicação "livre /'
ocupado" 6xtemo. Porta objetos ou gancho para
pendurar bolsa ou casaco. Com mictório. Com
porta papel higiênico e porta pape! toalha.
Higienizador com gei, para lavagem a seco e
assepsia das mãos. Com identificação externa,
através de adesivos(ou outro meio a escolha da
Contratada) como Masculino ou Feminino.
Dimensão aproximada: 2,2Q m de altura, };20 !n de
Impura, 1.15m de profundidade, com abertura da
porta em aproximadamente 180'. 3 unidades por
dia.        

04

Baleeiros químicos - locação de 04 banheiros
quílaicos. sendo 02 masculinos e 02 femininos,
portátil, com montagem e desmontagem,
manutenção diária e desmontagem, em polietileno
ou material similar. com feto translucida dimensões
mínimas de !.16m de frente x },22m de ando x
2,10 de altura, composto de caixa de dejeto, porta
papel higiénica; fechamento com identificação de
ocupado. para uso do publico em geral.

Diária 180

   
Q5 Bombeiro Civil para prevenção(pessoa! capacitado

e credenciado). 06 pessoas
Diária 4{X)    

06

Cadeira Plástica: Cadeira 50x50x90cm(altura x
largura x comprimento), na cor branca, sem braço,
empilhável. de polipropileno, carbonato e aditivo
oom Azti UV. DeÂ'erã su?odor ao mhino l«}Kg.
50 unidades Dor dia.

Diária 600    
(}7

Camarim - locação de camarim montado em
alumínio e ortonome, com 4m de frente por 4m de
fundos coberto com toldo de 5m de frente por 5m
de fundo. montado em estrutura tubular. coberto
em lona tipo nightday. Piso revestido em carpete
cinza, cliinatizado e com banheiro        

()8

Contratação de equipe de Segurança, voltada para
diversos eventos, sendo qee os mesmos deverão
estar à disposição dos eventos desde seu início até
o final, consome instruções da contratada, para
cuidar da segurança dos equipamentos e decoração
do evento.

Diária 6oo    
()9

1.)ecoíação básica - serviços de amamentação para
a realização de eventos ou festas utilizando 25
metros de malhas decorativas em cores variadas.

Diária loo    
10 Decoração com balões - arco grande decorado com Diária 15    
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  300 balões. número 07. de cores sortidas.        

  Disciplinadores: locação de disciplinadores. com
montagem e desmontagem, em estrutura metálica
galvanizada tipo cano ou metalon, com três metros
de cumprimento Dor Im de altura.

Diária 180    
12

Estrutura para fechamento, limitação e isolamento
de áreas em chapa de zinco, medindo 2,20m de
altura x 2,00m comprimento, em perfeito estado de
conservação. Incluindo montagem, desmontagem e
transporte. Serv/m

Serv/m 4ot)    

13

Gerador de energia: locuções de grupo gerador
móvel, com capacidade mínima de 180kva:
trifásicos, tensão 440/380/220/] 10 vac, 60hz,
disjuntor de proteção, silenciado em nível de ruído
sonoro de 32 db 1,5m, acoplado a um caminhão
por meio de grampos fixados no chassi para
transporte rápido, com 02 jogas de cabos de 95
mm/41ances/25 metros flexíveis(95mm x 4 x
25m), quadro de barramento de cobre pra conexão
intermediária com isoladores e chave revessora
para duas fontes de energia elétrica dimensionada
de acordo com a potencia de grupo gerador,
incluindo custo de montagem com ponto de
aterramento para proteção composto de 0](uma)
haste de cobre de três metros de comprimento, com
cordoalha de cobre nu 16 mm2. no mínimo com 5
metros com conectores.

Diária 150

   
14

Grades de proteção Disciplinados para divisão de
espaços e orientação de fluxo dos participantes.
facilmente remanejáveis, moduláveis, auto
sustentadas e estáveis. çom altura máxima de 1.20
m e comprimento de 2 metros. ]0 unidades Dor dia.

Diária l.ooo   
15

Grid: locação com montagem e desmontagem de
estrutura de grid em q30 ou similar. para
sustentação de equipamentos de iluminação e
efeitos diversos, montado em cima de palco,
tamanho 9.0m x 7.0 m x 5.0m de altura reguláveis

Diária 150    
16

Iluminação de grande porte: locação de sistema de
iluminação: sistema de iluminação para atender
eventos de grande porte com as seguintes
características mínimas: mesa contro]adora: O]
mesa computadorizada com 2048 canais
(avolitepear1 2008, grammaligthfullsize ou
similar); dimmer; 36 canais rack dmx ou similar
com 4000watts por canal, 24 canais de mainpower
para similar 1, 2 e 5; 16 refletores locolightou
similar, 08 refletores elipsoidais etc ou similar, 04
refletores molefay ou similar com 08 lâmpadas
dwe ou similar;movidas/intercons/ equipamentos

Diária 6()
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dmx/follow spots: 10 movíngheadsdts xr-90u
similar,03 pontos de intercon, 02 maquinas de
fumaça zr 33 ou similar. 04 attomics 3000 ou
similar, 02 canhões seguidores hmi 1200 ou
similar, est taras de alumínio: acessórios
fiação/ ces$ó ios: cabos de ac compaliveis para
ligação dos sistemas de iluminação, distribuidores
de energia, extensões.        

17

iluminação de médio porte: ]uz: sistema de
iluminação com mesa controladora: 06 refletores
[ocam light ou simi]ar, 04
movings/intercons/equipamentos 01 máquinas de
fumaça com os fiação/acessórias, cabos de ac
compatíveis para ligação dos sistemas de
iluminação, distribuidores de energia, extensões.

Diária 6()    
18

Iluminação para eventos. shows, espetáculos
musicais, teatrais e de dança dc grande porte:
sendo:]8 re8etores par 64(roço #5)2õ evento 3 r$
}2.8} } ,67 {$ 38.435,0e pfefeitBra municipal de

limão pereira estado de minas gerais cnpÚ:
18.338.293/000] 87 19 rcfletores par leda rgbw 3w
10 mini bits de 06 lâmpadas 12 elipsoidais com
íris 02 maquinas de fumaça com ventiladores 48
canais de dimer01 console avolites pearl(com
entrada usb) 20 beam 200 5r ou 7r 08 strobo
atomic 3.000, cabeamento G acessórios para
montagem em perfeito estado de funcionamento de
Lodos os itens listados.

Evento 3oo

   
19

Iluminação para eventos. shows, espetáculos
musicais, teatrais e de dança de médio porte:
sendo: 12 reflelores de }ed modelo foco ! com 36
}eds delw cada, }2 mcving head 575 modelo
mean. í2 reactores de ied made:o foco 2 com 26
leds de lw cada, 06 lâmpada par 64 foco 5 e
gelatina branca leitosa,01 máquina de fumaça dmx
512 com ] .500w com ventilador externo e fluído
suficiente para o evento, 06 canais dimmer 4.000w
por canal, 01 pack dimmer 06 canais cabeamento e
acessórias para a montagem em perfeito estado de
filncionamento de todos o$ itens listados. 01 mesa
modelo dmx 512 ou de acorda com rider dos
artistas evento

Evento 300

 
2€)

iluminação para eventos, shows, espetáwlos
nusÍcais: teatrais e de dança de pequeno ?clíte:
sendo: }2 reactores de ied Bode o foco } mn 36
leds de lw cada, OI maquina de fumaça de 300w
com ventilador extemo e fluido suficiente para o
evento. ou de acordo com rider dos artistas   4{)o    

21 Locação de arquibancadas: locação com montagem Diária 3()    
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e desmontagem de módulo de arquibancada, de 04
(quatro) degraus, com início do primeira piso, de
no mínimo ] ,20 metros do nível do chão. assentos
confeccionados em chapas dobradas e com
reforços de segurança em intervalos máximos de
20(vinte) centímetros, com encaixes e fixadores
nos degraus com pinos ou parafusos, escadas de
acesso com 2,30 metros de largura e espelhos de
degraus no máximo de 15(quinze) centímetros,
parapeito e cofíimões no mínimo de ] ,]e meíios de
altura e intervalos de vãos livres de no máximo 15
(quinze) centímetros com placa de identificação
infomlando capacidade de pessoas.        

22 Locação de arfam.io de coluna de frente para lateral
com flores artificiais medindo 0,80 x 0,80mt

Diária 60    
23

com flores naturais medindo 0,80 x 0.80mt   60    
24 Locação de cadeiras, de plástico polipropileno,

sem braço, na cor lJranca e empilhável .
Diária loo    

25 Locação de camarim 5 x 5 com fechamento e pisa
com transporte. montagem e desmontagem

Diária 400    
26

{.oração de estatura de palco de grande porte,
medindo 16 x 10 com estrutura em Grid Q30.
oomposto de 02 camarins. Piso dc madeira com
carpete na cor preta, com l metro de altura do chão
ao piso e 7 metros do oiço ao teta. com cobertura.

Diária 100    
27

Locação de estrutura de palco de médio porte.
mediada }0 x $ com esirehr de ferro galvanizado
c piso de madeira com carpete na cor preta, com l
metros de altura do chão ao piso e 5 metros do piso
ao teta, com cobertura

Diária 90    
28

Locação de estrutura de palco de pequeno porte,
medindo 5 x 5 com estrutur de ferro galvanizado e
piso de madeira com carpete aa cof preta, com 0,60
metros de altura do chão ao piso, com cobertura

l)iária 120    
29

Gerador de Energia: lotações de grupo gerador
móvel, com capacidade mínima de l180kva,
trifásicos, tensão 440/380/220/] 10 vac, 60hz,
disjuntor de proteção, silenciado em níve] de ruído
sonoro de 32 db 1.5n!, acoplado a um camhhão
por meio de grampos fixados no chassi pma
transporte rápido, com 02 jogos de cabos de 95
inm/41ances/25 mitras flexíveis(95mm x 4x
25m), quadro de barramento de cobre pra conexão
intermediária com isoladores e chave revessora
para duas fonte de energia e]étrica (]hlensionada
de caído wln a potencia de gwpo gerador,
incluindo custo de montagem com ponto de
aterramento para Droteção comoosto de OI (uma

Diária loo
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  haste de cobre de três metros de comprimento, com
cordoalha de cobre nu 16 mm2. no mínimo com 5
metros com conectores.        

3()

Locação de painel de led p32 indoor distancia entre
pixels: 10 mm, ângulo de visão horizontal; 140$,
ângulo de visão vertical: 140$, dimensões do
gabinete; 576 x 576 x 75 mm(lxaxp), resol. Do
gabinete; 64 x 64 pixels, constr. Do gabinete:
alumínio, cam identificacao de ocupado, para uso
do publico em geral.

Diária loo    
31

Locação de pórticavel de entrada no local dos
eventos em alumínio q 20 medindo 2x6 çom 3
metros de altura (por evento

Evento 200    
32

Locação de ref]etores, ]0 unidades, para
iluminação led para uso externo de 100w, vida útil
mínima de 35000 a 50.000 hs.

Diária 150    
33

Mesa de plástico, 70x70x70cm(altura x largura x
comprimento), na cor branca, de polipropileno.
carbonato e aditivo com Anui UV. As dimensões
podem variar em até 10qu. Certificação do Inmelro.
10 unidades por dia.

Diária 60o    
34

Praticável de 2m de largura x Im de profundidade
e Im de altura a partir do piso com parte baixa
confeccionada em estrutura medulares metálicas.
piso em madeirite, compensado naval 14mm
estando todos os itens em oerfcilo estado para uso.

Serv/m 6oo    
35

Serviços de segurança: composto por lO(dez)
pessoas, sendo que os mesmos deverão estar lá
disposição da organização durante o dia, para
trabalharem cuidando da segurança dos
equipamentos e da decoração do evento, sendo que
os mesmos deverão está á disposição da
organização do evento, a partir das 18h até o final
do evento.

Diária 200

   
36

Show pirotécnico: com duração mínima de ]2
minutos compostos de girândola 180 apito gaiato.
Pç - O]; torta tubos de ].5. Pç - Ol; torta 72 tubos
de ] .5 leque. Pç -Ol; torta 100 tubos de 1.5 efeito
z. Pç - Ol; torta 50 tons de l direcionada pç - Ol;
torta 30 tubos de 2.5. Pç - Ol; torta de 09 tubos de
4. Pç 02; girândola 1080 tiros. Cx - 02. Obs:
instalação por pessoa capacilada.

Unid 1()

   
37

Sistema de som grande porte: sonorização de
grande porte: p a linfa 4 vias 02 mesas digital
yamaha m7- 48 canais com expansão 24- caixas
acústicas de sub com 2 alto falante 18po1 2000
watts ]0 caixas acústicas graves com Ol-
mainpawerwireconexmpac 5250 para distribuição
de energia 04 amplificadores studio

Diária 3()    
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rx1211.000watts rms 04- amplificadores studio r
x3 3.600 watts mis 02- amplificadores studio r x8
8.000watts mls2 a]to fa]antes de 15po1 ] .600 watts
20- caixas acústicas médios graves com 2 10pol
600+ titânio 10 monitores ou sport de voz para
palco 02- erencíadores(processadores) dp448xta
02- qualizadores gq600 xta Ol- mult cabo
wireconex de 56 vias com 70+15mts 02-
amplificadores studio r xd 3.600watts rms
amplificadores crownxti 6.000watss rms digital 02-
amplificadores crown xti 4.000watts rms Ol-
bateria pearl completa 08- talhas berg-steel
com10mts 04- microfones shure sm81. 10
shuresm58. 10shure sm57. 6 shure sm58beta. 8
shure sm57beta, l sm52beta share, l akg 112
bumba, ] share s]x24 beta sem fio, ] shure ulxp24
seta% sem fio. l slxbeta87 e outros itens não
relacionados. 15- direct box imp2 ativos e
passivos, pedestal, réguas e extensão, praticados
disponíveis a vontade. Siderline duplo de 4 vias.
04- caixas sub fa].] 8 1.600watts,2 caixas graves
fal. 15po1, 1.600watts,4 caixas médios
fa[.] Opor.600watts+ drive titânio. de]eycom 16
caixas cornetadas com falantes
12xl.200watts+drivc titânio mls 02-
ampjificadores maçhine psl 1,400watts mis 02-
amplificadores machine psl 2.400watts rms 02 -
amplificadores machine ps1 7.400 watts rms 01
amp[ificador marshaj] jcm 900 guitarra 01 caixa
retorno marsha11 ] 960 guitarra 01 amplificador gk

allien kruger r8800 p. Baixo.        

38

Sistema de som médio porte: mesa pa: O] mesa
digitalcom 48 canais de entrada; mesa monitor: 01
mesa analógica ou digital com 48 canais de
entrada, ] 2 auxiliares :sistema de pa: 12 caixas
linearray 02 linhas de 06 elementos por linha, 16
caixas de subgrave com 2 alto falantes de 18"cada,
amplificação compatível com o sistema de p.a,
equipamentos; equipamentos wireless: 02
microfones scm fio. distribuidor de antenas.
baterias para alimentação dos equipamentos;
pedestais/garras: 20 pedestais, 04 garras;
multicabo: OI multicabo analógico de 64 canais
com 60 metros de comprimento, 02 sub snakers de
12 canais cada com multipinos, back lide: 01
bateria comp]eta, 0] amplificador gk 800 rb ou
sími[ar com caixa com 01 falante de ]2 e 01 caixa
com04 falantes de [O, 0] amp]ificador; sistema;
sistema de ac elétrica: 01 main Dower trifásico de

Diária 6()
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100 amperes com chave seletora de voltagem,
02distribuidores de energia trifásicos; pa e monitor,
cabeamento dimensionado pam atender as
necessidades de energia dos sistemas de pa
monitor, aterramento xeraldos sistemas .
Sistema de som pequeno porte: locação de sistema
de som composta de 01 mesa de som de 16 canais
másler, eqBalizadof gáfiw estéreo }/3/8 "q
constante, 04 canais de Bates, sistema de pa com 03
vias atiras, compostas de 04 caixas acústicas
subgraves, 04caixas acústicas medias,01
amplificador 4000 w rms 02 ohms, 01 amplificador
de 3200 w fms Q2 obras, O} amplificador dew }200
w rms, 02 monitores 800 watts passivo,
0] amp]ific;ador de 3200 w rms, O] microfone sem
fio, 03 microfones dinâmicos para voz. 4 pedestais.
Cd player, 08 direct box.
Sonorização de médio@mde porte com: i.oração
com montagem e desmontagem de 02 PA line4
vias 02 - mesas digitalm7-48 canais com expansão
24 - caixas acústicas de sub com 2 altos falantes
18po1 2000 watts ](]- caixas acústicas graves com
ei- mahpawerwiíeconcxmpac 525(} pala
distribuição de energia 04-amplificadores studio r
x 12 1] .000 watts mls 04- amplificadores stúdio r
x3 3.600 watts mls 02- amplificadores studio r x8
8.000watts rms2 alto falantes de 15po1 1600 watts
2ü-fixas acúsíims médios graves c€1m 2 10po}
600+titanio ] 0-monitores ou sport de voz pna
palco 02- gerenciadores(processadores) dp 448xta
02- equa]izadores gq600 xta 0] -mult cabo
wireconex de 56 vias com 7Q+15mts 02-
ampiifimdores studio r xd 3.6{)Owatís m)s 05-
amplificadores crownxti 6.000watts mls digital 02-
amplificadores crownxti 4.000watts rms digita102-
amplifícadores crowxtí 2.000watts rms digita103-
amplificadores ps1 5,400watts mls 03-
ampiificadoíes ps} 3.'K)Owatts Ol-caixa
gkgallienkruger 410 p. baixo 01 caixa
gkga[[iengruger 115 p. baixo 0] caixa peavey kb5
p. teclado Ol-bateria pearl completa 08- talhas
berg-stee] com ]Ornts 04 microfones share
sm81,iOshure sm58,}0 shuíe sm57,6 share
sm58bcta,8 shure sm57beta,] sm52betashure,] akg
112 bambo,l shure slx24 beta sem fio,l shure
ulxp24 beta 58 sem fio, l slxbeta87 e outros itens
não relacionados. 15-direct box imp2 ativos e
passivos, pedestíd, réguas e extensão, praticados
disponíveis a vontade. siderlinedupro de 4 vias,

39 Diária 60

40 Diária l 50
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04caixas sub fa].] 8 ] .600watts,2 caixas grave fal
] 5po1. 1.600watts,4 caixas médio
fa[.] Opo1.600watts+drive titânio. de]ey com 16
caixas cornetadas com falantes
12xl.200watts+drive titaniomis 02-amplificadores
psl 1.400watts mis 02-amplificadores psl
2.400watts mls 02 amplificadores psl 7.400watts
rms Ol- amplificador marshalljcm 900guitarra Ol-
caixa retorno marshal11960 guitarm Ol-
amplificador gkgallienkrugerrb 800 p. baixo,
podendo ser igual ou similar a essa referencia,
extintores de incêndio de acordo com as exigências
do corpo de bombeiros, incluindo todo pessoal
técnico, auxiliares, apoio e transe)arte.        
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Sonorização de médio porte com: Locação com
montagem e desmontagem de 02 PA line4 vias 02

mesas digital Yamaha LS9-24 canais com
expanção 24 - caixas acústicas de sub com 2 altos
falantes ] 8po1 1000 watts 4- caixas acústicas
graves com Ol- mainpan'erwireconexmpac 5250
para distribuição de energia 04 amplificadores
Machine PSL 5400; 2 alto falantes de 18po1 1600
watts; 20-caixas acústicas médios graves com 2
falantes de ] 2po] 600+titanio IO-monitores ou
sporlde voz para palco 02- gerenciadores
(processadores) dp 448xta 02- equalizadores gq600
xta 01 mult cabo wireconex de 56 vias com
70+15mts 410 p. baixo Ol-caixa gkgalliengruger
115 p. baixo Ol-caixa peavey kb5 p. teclado 01
bateria pearl completa 08 talhas berg-stcel com
10mts 04- microfones shure sm81.10shure
sm58.10 shure sm57.6 shure sm58beta.8 shure
sm57beta,] sm52betashure,] akg 112 bumba,]
shure slx24 beta sem fio,l shure ulxp24 beta 58
sem fio. l slxbeta87 e outros itens não
relacionados. 15-direct box imp2 ativos e passivos,
pedestral, réguas e extensão, praticados disponíveis
a vontade. siderlinedupro de 4 vias, 04caixas sub
fal.18 1.600watts,2 caixas grave fal. 15pol.
1,600watts.4 caixas médio
fal.10po1.600watts+drive titânio. deley com } 6
caixas cornetadas com falantes
] 2x] .200watts+drive títaniorms 02-amplificadores
psl 1.400watts rms 02-amplificadores psl
2.400watts mls 02-amplificadores psl 7.400watts
rms Ol- amplificador marshalljcm 900guitarra Ol-
caixa retomo marshal1 1960 guitarra Ol-
amplificador gkgallienkrugerrb 800 p. baixo,

lendo ser igual ou similar a essa referencia.

Diária 14o
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  extintores de incêndio de acordo com as exigências
do corpo de bombeiros. € uindQ todo pessoal
técnico, auxiliares, apoio e transporte.      
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Sonorização pequena porte com; l.oração com
montagem e desmontagem de sistellla sonorização
profissionalpara pequenos eventos. palestras, em
ambientes fechados ou abertos. com no mínimo 0]
mesa de som com 16 canais. toca CD/MD/DVD.
equaÍizadcles, efeitos. amplificadores, m&ef para
microfone, 02 microfone sem fio. 08 microfone
com fio, caixas acústicas amplificadas com tripé.
pedestais tipo garrafa para microfone, com
capacidade para atender 20.000 metros quadrados,
extintores de incêndio de acordo com as exigências
do c:arfa de bombekos. i c lado iodo pessoal
técnico. auxiliares. apoio e transooíte.

Diária 180
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melão: locação com montagem e desmontagem de
sistema de vídeo composto de 01 melão de 200
polegadas, estrutura de sustentação em ferro, 0]
(um) projetor de 5000 ansilumens. com
transmissão simultânea com caberá digital, com
eqüiDame tos de transmissão.

Diária 6()    
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Tenda formato de Pirâmides -10 x 15 m: pirâmides
de 10m X ]5m. Cobertura em lona tipo
Niaht&Dav. Com montagem e desmontagem.

Diária. 16o    
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Tenda formato de Pirâmides -3 x 3 m: pirâmides de
3m X 3m. Cobertura em lona tipo Night&Day-
Com montagem e desmontagem.

Diária 160    
46

Tenda formato de Pirâmides -5 x 5 m: pirâmides de
5m X 5m. Cobertura em lona tipo Night&Day.
Com montagem e desmontagem.

Diária 160    
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Tenda pirâmide 5x5; locação de 01 pirâmide 5x5.
com montagem e desmontagem de tenda aberta.
nas dimensões mínimas de 05 metros de frente x
05 metros de prohsdidade, com 02 me fos a tuna
cm seus pés de sustentação. cobertura do tipo
pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo

lvanizado. obra uso do público cm geral.

Diá:ia      
48 Toalha de mesa(tamanho 3 metros x 1:5 metro) Unid ()1    

TOTAL GERAL  
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