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Estado de M ato Grosso do Sul
G o vern o M u n ic ip a l d e A qu idau an a
Secretaria M unicipal de Assistência Social

Cl n.744/2019/SAS
Aquidauana - MS, 07 de Novembro de 2019.

Do - Secretário Municipal de Assistência Social
Para - Secretária Municipal de Finanças/Núcleo de Compras

Solicitamos a Vossa Senhoria, abertura do Processo Licitatório para Contratação de empresa
para prestação de serviços de locação de equipamentos de sonorização, tendas, banheiros
químicos, palcos, tapumes e demais equipamentos para atender os Programas e Projetos
Sociais de competência desta Secretaria.

1. OBJETO: Constitui o objeto da presente licitação para futura contratação de empresa para
prestação de serviços de locação de equipamentos de sonorização, tendas, banheiros químicos,
palcos, tapumes e demais equipamentos, para atender os eventos desta secretaria, tais como
formatura dos Programas e Projetos Sociais, Natal, dia das crianças entre outros. Pelo período
de 12 meses, e de acordo com as quantidades e especificações constantes no e anexo I, no
edital e seus anexos. Todas as despesas de transporte, frete, carregamento, descarregamento,
e outros custos decorrentes desta licitação, correrão por conta exclusivos da contratada.
2. JUSTIFICATIVA: O referido serviço faz-se necessário, para atender os eventos desta
secretaria entre eles formatura dos Programas e Projetos Sociais, Natal, dia das crianças entre
outros. Especificações, quantidades, estimativas estimadas e condições estabelecidas no
Anexo I.
Ressaltamos que as quantidades informadas nessa licitação referem-se à estimativa de
consumo para o período de 12 meses. Segue abaixo a descrição dos Programas e Projetos os
quais poderão solicitar os eventuais serviços solicitados.
V MUNICIPAL

DE

ASSISTÊNCIA

SOCIAL

-

SAS”

Órgão

gestor

da

assistência social que tem por objetivo, garantir a proteção social aos cidadãos, ou seja,
apoiar indivíduos, famílias e comunidade no enfrentamento de situações de risco e de
vulnerabilidades, por meio de uma rede de serviços, benefícios, programas e projetos,
assim denominados:
V SCFV URBANO (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) — O
serviço de convivência e fortalecimento de vínculo visa proporcionar o convívio
Secretaria de Assistência Social
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familiar e comunitário atuando diretamente no territórios de vulnerabilidade, tendo
como foco a oferta e atividade de convivência e socialização, com intervenções no
contexto de vulnerabilidades sociais, de modo a prevenir situações de exclusão e risco
social, organizado por faixa etária-crianças de 0 a 6, crianças e adolescentes de 6 a 15
anos; Adolescentes e jovens de 15 a 17 anos;
V PELOTÃO ESPERANÇA - Tem a finalidade oportunizar meios educacionais às
crianças e ad o lesc en t^ em situação de risco social, oriundas de famílias no limiar da
subsistência, para um desenvolvimento físico, intelectual e moral harmonioso, que
lhes permitem vislumbrar um futuro mais promissor, por meio de reforço escolar
assistido e prática desportiva desenvolvido no 9o Batalhão de Engenharia de Combate.
V PATRULHA MIRIM - Promove ações de prevenção e enfrentamento a exploração
do trabalho infantil, orientações referentes ao uso indevido de álcool e drogas para
criança e adolescentes usando métodos que priorizem os bons costumes;
V PROJETO FLORESTINHA - É um serviço socioeducativo, para atendimento de 40
(quarenta) crianças e adolescentes, na faixa etária de 10a 16 anos, que se encontram
em situação de vulnerabilidade social;
V BOMBEIROS DO AMAHÃ - O Projeto Bombeiros do amanhã do CBMMS tem por
objetivo promover a cidadania e inclusão social as crianças e adolescentes em situação
de Vulnerabilidade Social e fortalecer a integração entre o Corpo de Bombeiros Militar
do Estado do Mato Grosso do Sul e a comunidade, além de colaborar com a formação
de uma cultura de prevenção e proteção à vida e ao meio ambiente, formando cidadão
cônscios de suas responsabilidades e direitos perante a sociedade.

V CRAS I e II (Centro de Referência de Assistência Social) Possui a função de ofertar serviços e ações de proteção básica de gestão territorial da
rede de assistência social nas áreas de vulnerabilidade social, promovendo a
organização e a articulação das unidades a ele referenciadas e o gerenciamento dos
processos nele envolvidos;

V CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social). É um
programa responsável pela oferta de orientação e apoio especializados e continuados
a indivíduos e famílias com seus direitos violados;
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V P R O JE T O ABRAÇO - É um projeto responsável pela execução das medidas
socioeducativas em meio aberto no âmbito do município;

V CRAM (Centro de Referência de Atendimento à Mulher vítima de Violência). E
o programa responsável pelo acompanhamento e prevenção à violência contra
mulheres;

S UNIDADE DE A C O LH IM EN TO - Serviço de acolhimento institucional para
crianças e adolescentes em rompimento total de vínculos familiares;
V GERAÇÃO

DE

RENDA

-

Núcleo

responsável

pela

oferta

de

cursos

profissionalizantes, de aprimoramento e horta comunitária;

S CASA DO TRABALHADOR - Programa responsável pela oferta de vagas de
emprego e cadastro de mão-de-obra do município;

S CO NSELHO TU TELA R - É o órgão encarregado de zelar pelo cumprimento dos
direitos da criança e do adolescente".

S PROGRAM A BOLSA FA M ÍLIA - PBF. É um programa de transferência direta
de renda, direcionado às famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em
todo o País, de modo que consigam superar a situação de vulnerabilidade e pobreza.

d' CONSELHOS M UNICIPAIS - São espaços públicos de composição plural e
paritária entre governo e sociedade civil, de natureza deliberativa e consultiva, cuja
função é formular e controlar a execução das políticas públicas setoriais.

■S CEN TRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - Contribuir para um processo de
envelhecimento ativo, saudável e autônomo, assegurando espaço para encontros das
pessoas idosas e intergeracionais de modo a promover a convivência comunitária e
familiar contribuindo para o desenvolvimento da autonomia e do protagonismo social;
V COORDENADORIA DA JU V EN TU D E - Tem por finalidade articular e contribuir
com as políticas públicas destinadas ao público jovem, com vistas a garantir a
integração e a participação do jovem no processo social, econômico e cultural do
município.
3. FO N TE DE RECURSO/DESPESA O R ÇA M EN TÁ R IO :
Da estimativa dos valores da dotação orçamentária para aquisição do objeto serão oriundos
das dotações orçamentárias abaixo:
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Orgão

20

Secretaria Municipal de Assistência
Social

Unidade

20.02

Secretaria Municipal de Assistência
Social

Funcional

08.244.0218

Manutenção dos Programas e Gestão das
Ações Sociais

Projeto /

2.054

Manutenção dos Programas e Gestão das

Atividade

Ações Sociais

Elemento de

3.3.90.39.00.00.00.00.01.000

Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Despesa

4. LOCAL DE ENTREGA: O objeto deverá ser executado conforme solicitações
encaminhadas com a descrição dos serviços a ser prestados.

5. PRAZO DE ENTREGA: O serviço deverá ser executado no prazo máximo de 6 (seis)
HORAS APÓS a solicitação.

6. PRAZO DE PAGAMENTO: Efetuar o pagamento no prazo estabelecido em contrato, no
prazo, em até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, e mediante a comprovação, pelo (s)
Fornecedor (es), de que se encontra regular com suas obrigações para:
6.1.1 - Certificado de regularidade junto a Fazenda Federal, Estadual e Municipal relativo a
cada pagamento realizado,
6.1.2 - Certificado de Regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviços (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos Encargos
Sociais instituídos por lei, relativos a cada pagamento realizado,
6.1.3 - Certificado de Regularidade Trabalhista, a cada pagamento efetuado,

7. GESTOR E FISCAL DO CONTRATO: GESTOR E FISCAL DO CONTRATO:
Fiscal: Rubens Jesus de Arruda CPF: 035.215.381-41
Gestor: Marcos Ferreira Chaves de Castro 029.648.771-65
Atenciosamente,

lAatcos FettettQ

iráuüsltt
,i«ència Soffi

^ S S S ié m m f
Marcos Ferreira Chaves de Castro
Secretário Municipal de Assistência Social
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Estudo Técnico Preliminar

Aquidauana, 07 de Novembro de 2019.

O Quantitativo serviço de Contratação Futura de Empresa para Prestação de serviços de
locação de equipamentos de sonorização, tendas, banheiros químicos, palcos, tapumes e
demais equipamentos, para atender os eventos desta secretaria, tais como formatura dos
Programas e Projetos Sociais, Natal, dia das crianças entre outros. O quantitativo para o
referido serviço foi baseado através dos eventuais eventos a serem realizados.
A contratação para empresa para prestação de serviços de locação de equipamentos de
sonorização, tendas, banheiros químicos, palcos, tapumes e demais equipamentos, por ser
mais conveniente a aquisição de bens ou serviços para atendimento a mais de um órgão ou
entidade e em conformidade ao Art. 3o do Decreto Municipal n° 30/GAB/2019, se enquadra
no Inciso II do referido Decreto.

Atenciosamente,

Marcos Ferreira Chaves ae Cash
Secretário Municipal de Assistência Soo

..

F2ETEITURAMUlIlCIPALjísOl'IPo' ,

Marcos Ferreira Chaves de Castro

Secretário Municipal de Assistência Social
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ANEXO I - DA DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
PLANILHA DE QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES
SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO - ENTIDADE FMAS
Item

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Unidade Quantidade

Descrição Serviço
Locação de Banheiro químico - Individual- Portátil, com
montagem e manutenção diária e desmontagem, em polietileno
ou material similar, com teto translúcido, dimensões mínimas
de 1,16m de frente x 1,22m de fundo x 2,10 de altura, composto
de caixa de dejeto, porta papel higiênico, fechamento com
identificação de ocupado, para uso publico feminino e
masculino
LOCAÇÃO DE GRADE DE DELINEAÇÃO- em estrutura
tubular com 1,20 metros de altura e 2,20 metros de
comprimento, com encaixes tipo “macho fêmea”
LOCAÇÃO DE PALCO - Cobertura em Box Truss de
alumínio, formato de duas águas, Piso em estrutura metálica,
com compensado de 20mm, com forração tipo carpete 3mm,
House mix para mesa de PA, Altura, mínima de 1,20 metros.
Escada e Rampa de acesso.
LOCAÇÃO DE TAPUME- Para fechamento com travessa e
suporte para fixação,e sem pontas de lanças(com montagem e
desmontam).
LOCAÇÃO DE TENTA PIRAMIDAL 10X10M- Sem
Fechamento lateral, tamanho lOxlOm com coberturas em lona
branca, estilo piramidal, com base em estrutura metálica
constituída e composta de calhas inteiriças laterais para
captação e escoamento de água, Altura de 3,00metros em seus
pés de sustentação lateral(com montagem e desmontagem).
LOCAÇÃO DE TENTA PIRAMIDAL 3x3M- Sem
Fechamento lateral, tamanho 3x3 m com coberturas em lona
branca, estilo piramidal, com base em estrutura metálica
constituída e composta de calhas inteiriças laterais para
captação e escoamento de água, Altura de 3,50 metros em seus
pés de sustentação lateral(com montagem e desmontagem).
LOCAÇÃO DE TENTA PIRAMIDAL 5x5M- Sem
Fechamento lateral, tamanho 5x5 m com coberturas em lona
branca, estilo piramidal, com base em estrutura metálica
constituída e composta de calhas inteiriças laterais para
captação e escoamento de água, Altura de 3,50 metros em seus
pés de sustentação lateral(com montagem e desmontagem).

DIA

15

Metro

200

M2

50

Met

300

UN

5

UN

10

UN

05
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LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PARA
PALCO- contendo, Grid com as medidas 8x6x5 metros com 02
8. linhas, 20 mooving beam 07r ou similar, 20 canhão de led 3 W,
Iluminação para rosto em luz branca, 4 mini-brut, maquina de
fumaça, 4 elipso, 8 atomic, 3000w, mesa de iluminação, 1
operador.
9. LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE- com 2 caixas
de som, 02 pedestais, 02 microfones, para 1000w
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO MÉDIO
PORTE-(local aberto para até 3000 pessoas), Siatema P.A
estério de 04 vias em Fly composto de 06 caixas de Alta de
4000w cada e 06 caixas de Sub de 1700w cada com sistema de
10. amplificação, 01 amplificador para gutarra 120w, 01
amplificador para contra-baixo 160w, 01 amplificador para
teclado 120w, 12 microfones com fio e pedestais, 02 microfones
sem UHF, 01 Kit de microfone específicos, um DVD player, e
01 sistemas de A/C Completo.
DE
CAMAROTE(Com
montagem
e
11. LOCAÇÃO
desmontagem)
DE
12. LOCAÇÃO
desmontagem)

CAMARINS(Com

13. LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADAS(Com
desmontagem)

Montagem
montagem

14. LOCAÇÃO DE PÓRTICO(Com montagem e desmontagem)

e
e

n

UN

5

UN

10

UN

04

M2

150

UN

02

M2

04

UN

2
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C.l. n°. 20/2020/GAB/FEMA
Aquidauana - MS, 06 de fevereiro de 2020.
limo. Senhor
Antonio Carlos Costa Marques
Secretário Municipal de Finanças
Senhor Secretário,
A Fundação de Esportes - FEMA, vem através deste solicitar de Vossa
Senhoria, a contratação de serviços de estrutura para eventos esportivos realizados e
apoiados pela FEMA, pelo período de 12 (doze) meses.
Objeto: o objeto dessa contratação é o registro de preço (Decreto 30/2019 art. 3o), visando
atendimento para acomodar de forma mais eficiente atletas e a comunidade em geral.
Justificativa: A contratação desses serviços é feita para atendimentos nos eventos
realizados pela Fundação de Esportes do Município de Aquidauana para melhor
acomodação do público na área urbana, distrito e aldeias do município. A descrição encontrase no anexo I desta C.l.
Local de entrega: local do evento.
Prazo de entrega: 02 (dois) dias após a emissão da AF
Prazo de pagamento: em até 30 (trinta) dias a contar da data da entrada da nota fiscal
atestada no financeiro.
Nome do gestor: Plinio Valejo de Goes
Fiscais: Henrique Brites Botelho, CPF 013.169.521-50
José Carlos Albuquerque, CPF 542.579.211-53
Fonte de recursos: despesas orçamentárias Fundo Municipal de Desporto Aquidauana
Órgão: 12
Unidade: 03
Funcional: 27.812.0221.2077
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000
Certos de contar com sua habitual atenção e apoio sempre dispensados
às nossas solicitações, reiteramos protestos de estima e apreço.
Atenciosamente,
PUNIOJALEJO DE GOES
Diretor presidente da FEMA
(Pfítuo Vatejo de Coes
Celular-99652059
Diretor Presidente da 7 Portana 883/2018 (te

Recebido por (nome por extenso)

Data e Hora do Recebimento
/

/2020 as

Rua: Oscar Trindade de Barros, s/n, Santa Terezinha
Telefone 3241 5513
79.200-000 Aquidauana - MS
email : fema. aquidauana@hotmai 1.co
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ANEXO 1 -C.l. n°. 20/2020/GAB/FEMA

P R E ST A Ç Ã O DE S E R V IÇ O S E M A T E R IA IS EM E V E N T O S
ITEM

M ED .

TO TAL

Arquibancada: M o d u lo de arquibancada com 15m de co m prim ento, com 8 degraus, com
inicio do p rim e iro piso e ntre 80cm a l,20m do nível do chão. Assentos confeccionado em
chapas dobráveis e com reforços de segurança em in tervalos m áxim o de 20cm, com encaixes
e fixadores de degraus com pinos ou parafusos, escadas de acesso, com l,6 0m de largura e
espelh os m áxim os de degrau de 15cm, parapeito corrim ão de no m ínim o l,1 0m de altura,

METROS

300

METROS

20

METROS

300

JOGO

400

JOGO

80

intervalos de vãos livres no m áxim o de 15cm, com placas de iden tificação inform ando
capacidade de pessoas, com fecham ento na parte in fe rior, com ART devidam en te
recolhidas e apresentadas com antecedência m ínim a de 48h de cada m ontagem
Camarote: Contratação de em presa para prestação de serviço de Cam arote 10x10x1, com lona
branca anti-cham as, guarda corpo e 1 escada.
locação de gradeam ento - direcion am en to e proteção d e p ú blico (eventos de 1 a 6 dias Gradeam ento: grades de proteção e d ire cion a m e n to de p ú blico em perfeitas condições de
uso, galvanizadas ou pintadas na mesma cor, lim p a s , isenta de ferrugens e sem peças tortas,
sen do todas do m esm o m odelo, form ato e encaixe. M e dias 2 m x 1,2 m
Jogo de mesa: Locação de jogos e mesas e cadeiras de plástico, m esa m e d in d o 70x70cm,
cadeiras m e d in d o 77cm de largura e 43cm de altura, capacidade de carga de 150kg, com alta
durabilidade com pessoas para distribuição e retirada dos jogos de m esa para cada evento
solicitado
Prestação de serviço de locação M ontagem e Desm ontagem ( com mão- de - obra

■

especializada inclusajde banheiros quím icos ,com cabines (Identificadas acessibilidade
FEM /M ASC) de p o lie tile n o ou m aterial sim ilar de alta d e n sidade in clu in do vaso s a n itá rio ,
m ic tó rio , porta papel h ig iê n ic o , ilum inação interna, produtos q uím icos para lim peza , papel
h ig iê n ic o , com m anutenção e lim peza no m ínim o 4h. instalados de acordo com as regras da
vigilância sanitária

Recebido por (nome por extenso)

Data e Hora do Recebimento
/

/2020 as

h:

min.
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Telefone 3241 5513
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ESTADO DE MATO GRO SSO DO SUL
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Estudo Técnico Preliminar

A cidade de Aquidauana recebe inúmeras atividades esportivas para tanto
necessário a contratação de serviços de estrutura para dar condições adequadas para que
a população seja bem acomodada nos eventos e obedecendo os trâmites legais.
A segurança é fator primordial para o sucesso e bom desempenho da
orgamzaçao e dos participantes dos eventos esportivos.

Recebido por (nome por extenso)

Data e Hora do Recebimento
/

/2020 as

Rua: Oscar Trindade de Barros, s/n, Santa Terezinha
Telefone 3241 5513
79.200-000 Aquidauana - MS
email: fema.aquidauana@hotmail.co
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JUSTIFICATIVA

Os materiais para evento estão relacionados aos jogos e campeonatos
realizados pela FEMA e também aos que tem apoio dessa. Assim são necessários para a
realização dos eventos:
•

JOGOS DA PRIMAVERA;

•

JOGOS DA JUVENTUDE;

•

JOGOS ESCOLARES;

•

COPA AQUIDAUANA DE FUTSAL;

•

CAMPEONATO INTERNO DOS SERVIDORES PÚBLICOS;

•

INTERBAIRROS-FUTEBO L DE CAMPO

•

COPA LIONS;

E eventos onde a FEMA os apoia:

•

JOGOS DO AQUIDAUANENSE:
o

ESTADUAL SÉRIE A;

o

Data e Hora do Recebimento

Recebido por (nome por extenso)
/

/2019 as

Rua: Oscar Trindade de Barros, s/n, Santa Terezinha
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C .í. n° 066/2020/SECTUR

Aquidauana, 07 de fevereiro de 2020.

Assunto: Abertura de Processo Licitatório - locação de estruturas

Ao senhor secretário,
Solicitamos a Vossa Senhoria a abertura do Processo Licitatório para futura
aquisição dos itens relacionados abaixo, de maneira a atender as demandas da Secretaria de
Cultura e Turismo -

SECTUR, com vigência de 12 meses.

Objeto: O objeto é o registro de preço do Decreto 30/2019 atr. 3o.
Objetivo/Justificativa: Os itens relacionados referem-se ao atendimento aos eventos
programados durante o ano de 2020. A descrição e quantitativo referem-se ao resumo de
serviços e materiais utilizados durante o exercício de 2019 com adequações para o exercício
2020 .
01

02

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA - com montagem
e desmontagem, para eventos de pequeno, médio e grande porte,
obedecendo às seguintes especificações Locação com montagem e
desmontagem de módulo de arquibancada, com degraus, com início do
primeiro piso de, no mínimo, 1,20 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 corrimões, no mínimo, de 1,10 metros de
altura e intervalos de vãos livres de, no máximo, 15 (quinze)
centímetros.

M2

700

SERVIÇO
DE
LOCAÇÃO
DE
BANHEIRO
QUÍMICO
INDIVIDUAL - portátil, com montagem, manutenção diária e
desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto translúcido,
dimensões mínimas de 1,16m de frente x l,22m de fundo x 2,10 de
altura, composto de caixa de dejeto, porta papel higiênico, fechamento
com identificação de ocupado, para uso do público feminino e
masculino.

DIA

800

SECTUR

Rua Bichara Salamene, s/n° Estação Ferroviária - Centro
Fone: (67) 3240-1400 • E-mail: sectur@aquidauana.ms.gov.br
Aquidauana/MS • CEP: 79.200-000

ILG

FLS
Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Aquidauana Rubrica
Secretaria de Cultura e Turismo
03

J

SERVIÇO
DE
LOCAÇÃO
DE
BANHEIRO
QUÍMICO
INDIVIDUAL PNE - ( portadores de necessidades especiais) portátil, com montagem e desmontagem, manutenção diaria ou
material semilar; amplo espaç-interno com corrimão de segurança,
proporcionando MOBILIDADE E CONFORTO; com teto translúcido;
rampa de acesso do mesmo nível do piso; dimensões mínima de l,60m
de frente x l,60m de fundo x 2,30 de altura; contendo: barras laterais,
apoio e piso rebaixado ou rampa de acesso, composto de caixa de
dejeto, porta papel higiênico, fechamento com identificação de
ocupado, para uso do público feminino e masculino.

DIA

100

04

LOCAÇÃO DE CADEIRA DE FERRO PARA BUFFET, cor branca,
16X16; assento de espuma lcm; incluindo a entrega

UN

600

05

LOCAÇÃO DE CADEIRA POLTRONA COM BRAÇO
PLÁSTICO; COR BRANCA, 80x55x53; incluindo a entrega

UN

18.000

06
i

LOCAÇÃO DE CAMARINS 12m2 com sofá de 2 lugares, penteadeira
com espelho, cadeira e piso acarpetado (Com montagem e
desmontagem)

DIA

15

07

LOCAÇÃO DE CAMARINS em octanorm 12m2 com sofá de 2
lugarES, penteadeira com espelho e cadeira e Ar condirionado(Com
montagem e desmontagem)

DIA

15

LOCACÃO DE CAMAROTE - Locação de camarote em estrutura
tubular metálica, piso em madeirite ou compensado naval revestido
com carpete, escadas de acesso, cobertura em tenda piramidal ou
tensionada em lona branca; a estrutura do camarote deverá suportar um
carga de 500 kg/m2, adequando-se a necessidade de medidas, ate
100x5.00m (Com montagem e desmontagem

M2

800

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRADE DE DELINEAÇÃO - em
estrutura tubular com 1,20 metros de altura e 2,20 metros de
comprimento, com encaixes tipo “macho e fêmea”.

M2

2.000

10

LOCAÇÃO DE MESA DE PLÁSTICO; cor branca, 70X70X70;
incluindo a entrega

UN

2.800

11

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO com cobertura em Box truss
de alumínio, formato de duas águas; piso em estrutura metálica com
compensado de 20mm, com forração tipo carpete 3mm; house mix para

M2

1.200

08
!:

09
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mesa de PA; Altura mínima de 1,20 metros. Escada e Rampa de acesso,
incluindo montagem e desmontagem

12

M2

1.000

i;
!

LOCAÇÃO DE PALCO SEM COBERTURA - piso em estrutura
metálica com compensado de 20mm; com forração tipo carpete 3mm;
house mix para mesa de PA; altura mínima de 1,20 metros; escada e
rampa de acesso; incluindo montagem e desmontagem

|l3

LOCAÇÃO DE PÓRTICO - com montagem e desmontagem

UN

15

!4
1
1

LOCAÇÃO DE PROJETOR MULTIMÍDIA - de 4.000 lúmens,
incluindo tela branca 4x4.

DIA

10

ll 5

LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE PARA
PALCO DIA

30

LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO MÉDIO PORTE PARA
PALCO - incluindo montagem e desmontagem; contendo 08 canhão de led
3w; 08 mooving spot, 04 set light, 02 mine brute; com mesa de luz e 1 operador

DIA

30

17

LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE PARA
PALCO - 08 canhão de led 3w; fumaça; mesa de luz ; 1 operador

DIA

20

18

LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO - GRANDE
PORTE, som grande, 12 caixas de grave, 12 caixas de alta, 8 monitores,
rack de potência com 16 potências, 02 mesas digitais de 48 canais, 30
microfones cabos periféricos suficientes para atender som de 45.000
watts.

DIA

15

LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO - MÉDIO PORTE (local aberto para até 3000 pessoas): Sistema de P.A estéreo de 04 vias
em Fly composto de 06 Caixas de Alta de 4000w cada e 06 Caixas de
Sub de 1700w cada com sistema de amplificação, 01 Mixer de até 32
canais (analógico ou digital), 06 monitores de 400w cada com sistema
de amplificação, 01 Amplificador para guitarra 120w, 01 amplificador
para contra-baixo 160w, 01 amplificador para teclado 120w, 12
microfones com fio e pedestais, 02 microfones sem fio UHF, 01 Kit de

DIA

50

contendo: Grid com as medidas 8X6X5 metros com 02 linhas; 20 mooving
beam 07r ou similar; 20 canhão de led 3 w; iluminação para o rosto em luz
branca;4 mini-brut; m áquinadefum aça;4 elipso; 8 atômic3000w;mesa
de iluminação; 1 operador

1
L_
16

19

í*

. __
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Microfone para bateria com 09 microfones específicos, um DVD
player e 01 sistema de A/C completo, incluindo montagem e
desmontagem.
20

LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE I, com 02 caixas de
som; 02 pedestais; 02 microfones; para 1000w; montagem e
desmontagem.

DIA

60

LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE II - montagem e
desmontagem; contendo 04 caixas de som médio; 04 caixas de som
grave; com pedestais; microfones, amplificadores; mesa de som.

DIA

60

22

LOCAÇÃO DE TAPUME - para fechamento, com travessa e suporte
para fixação e sem pontas de lança; com montagem e desmontagem

DIA

1.000

23

LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10X10M - sem fechamento
lateral; tamanho lOXIOm com cobertura em lona branca, estilo
piramidal; com base em estrutura metálica constituída e composta de
calhas inteiriças laterais para captação e escoamento de água; altura de
3,00 metros em seus pés de sustentação lateral; com montagem e
desmontagem

DIA

75

LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5X5M - sem fechamento
lateral; tamanho 5X5m; com cobertura em lona branca; estilo
piramidal; com base em estrutura metálica constituída e composta de
calhas inteiriças laterais para captação e escoamento de água; altura de
3,50 metros em seus pés de sustentação lateral; com montagem e
desmontagem

DIA

150

LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 3X3M - sem fechamento
lateral; tamanho 3X3m; com cobertura em lona branca; estilo
piramidal; com base em estrutura metálica; constituída e composta de
calhas inteiriças laterais para captação e escoamento de água; altura de
3,50 metros em seus pés de sustentação lateral; incluindo montagem e
desmontagem

DIA

100

21

24

Fonte do Recurso/Despesa Orçamentária: 01.000 PMA / Fundo Municipal de Cultura de
Aquidauana
Órgão 10 - Fundo Municipal de Cultura
Unidade: 01 - Fundo Municipal de Cultura
Funcional: 13.392.0222.2.071 - Manutenção e Operacionalização do Desenvolvimento
Cultural
Dotação: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
_ _ _
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Fontes: 1.0000 - Recurso Próprio.

Local de Entrega/Prazo de Entrega: A prestação do serviço deverá ser executada conforme
solicitações encaminhadas com descrição dos serviços a serem prestadas, em local, horário e
data (s) a ser definidos pelo Município, em dia útil ou não, período diurno e/ou noturno,
dentro dos perímetros urbanos, distritos, aldeias ou rural do Município de Aquidauana
Prazo de Pagamento: Em até 30 dias após a emissão da Nota Fiscal - Atestada pelo Fiscal de
Contrato e protocolada na Secretaria de Finanças.
Gestor do Contrato: Humberto Antonio Fleitas Torres CPF:867.660.901-20
Fiscal do Contrato: Clovis Pacheco. CPF: 447.988.061-53

Atenciosamente,

Wcíeco

Humberto Antonio Fk
Secietáno

7.988.061-53
RG: 099922333-2 MEX
Chefe de Gabinete
Fiscal de Contrato

O TORRES
.660.901-20
.146 SSP/MS

Ao senhor
ANTONIO CARLOS DA COSTA MARQUES
Secretário Municipal de Finanças
IDENTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO
Data e hora de Recebimento
Recebido por (nome por extenso)
/
/2020 às
he
min.
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Estudo Técnico Preliminar
Os itens listados abaixo atendem as necessidades das demandas desta secretaria de acordo com
o calendário de eventos. Bem como, as demandas de apoio solicitadas para atendimento a
eventos de cunho organizacional e demais instituições. Dentre os eventos destacam-se: 2o Pantal
Folia, 6a Paixão de Cristo, 6o Encontro de Relíquias, 6o Aniversário da Feira da Estação,
Aniversário da Cidade - 128 anos, 3o Festa do Peixe de Camisão, 4o Festival da Bocaiuva, 6o
Encontro de Comitivas, Festival de Bandas, Dia da Padroeira Porco no Rolete, Natal da
Esperança e Feira da Estação.

C Covisr
C heí

itas íorres

íei.
sin ete,

Secretário Mun
e Turisnj

.1248/22

m s i^ á iE t
CPF: 447.988.061-53
RG: 099922333-2 MEX
Chefe de Gabinete
Fiscal de Contrato

1TO TORRES
7.660.901-20
RG: 1.201.146 SSP/MS

Ao senhor
ANTONIO CARLOS DA COSTA MARQUES
Secretário Municipal de Finanças
IDENTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO
Data e hora de Recebimento
Recebido por (nome por extenso)
/
/2020 às
he
min.
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Anexo I
TERMO DE REFERENCIA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA ATENDER AS SECRETARIAS; SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO DE DESPORTO -FEMA E SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.

Itens Discriminação dos produtos

Valor Unit.

Valor Total

Unid.

Quant.

DIA

895,0000

149,7220

134.001,19

1

LO CAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO
INDIVIDUAL - portátil, com montagem,
manutenção diária e desmontagem; em
polietileno ou material similar; com teto
tranlúcido; dimensões mínimas de 1,16m de
frente x 1,22m de fundo x 2,10 de altura;
composto de caixa de dejeto; porta papel
higiênico, fechamento com identificação de
ocupado, para uso feminino e masculino,
incluindo montagem e desmontagem

2

LO CAÇÃO DE GRAD E DE DELINEAÇÃO - em
estrutura tubular com 1,20 metros de altura e
2,20 metros de comprimento; com encaixes tipo
"macho e fêmea", incluindo montagem e
desmontagem

MET

700,0000

11,0660

7,746,20

3

LO CAÇÃO DE PALCO - cobertura em box truss
de alumínio, formato de duas águas; piso em
estrutura metálica com compensado de 20mm,
com forração tipo carpete 3mm; house mix para
mesa de PA; altura mínima de 1,20 metros;
escada e rampa de acesso, incluindo montagem
e desmontagem

M2

1.250,0000

44,3800

55.475,00

4

LO CAÇÃO DE PALCO SEM CO BERTU RA - piso
em estrutura metálica com compensado de
20mm; com forração tipo carpete 3mm; house
mix para mesa de PA; altura mínima de 1,20
metros; escada e rampa de acesso; incluindo
montagem e desmontagem

M2

1.000,0000

37,2500

37.250,00

5

LO CAÇÃO DE TAPUM E - para fechamento, com
travessa e suporte para fixação e sem pontas de
lança; com montagem e desmontagem

MET

1.300,0000

19,0000

24.700,00

6

LO CAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10X10Msem fechamento lateral; tamanho 10X10m com
cobertura em lona branca, estilo piramidal; com
base em estrutura metálica constituída e
composta de calhas inteiriças laterais para
captação e escoamento de água; altura de 3,00
metros em seus pés de sustentação lateral; com
montagem e desmontagem

UN

80,0000

1.310,0000

104.800,00

7

LO CAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 3X3M - sem
fechamento lateral; tamanho 3X3m; com
cobertura em lona branca; estilo piramidal; com
base em estrutura metálica; constituída e
composta de calhas inteiriças laterais para
captação e escoamento de água; altura de 3,50
metros em seus pés de sustentação lateral;
incluindo montagem e desmontagem

UN

110,0000

261,7500

28.792,50
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Itens Discriminação dos produtos

Unid.

Quant.

Valor Unit.

Valor Total

8

LO CAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5X5M - sem
fechamento lateral; tamanho 5X5m; com
cobertura em lona branca; estilo piramidal; com
base em estrutura metálica constituída e
composta de calhas inteiriças laterais para
captação e escoamento de água; altura de 3,50
metros em seus pés de sustentação lateral; com
montagem e desmontagem

UN

155,0000

389,8617

60.428,56

9

LO CAÇÃO DE SISTEM A DE ILUMINAÇÃO
GRAND E PO RTE PARA PALCO - contendo: Grid
com as medidas 8X6X5 metros com 02 linhas; 20
mooving beam 07r ou similar; 20 canhão de led
3w; iluminação para o rosto em luz branca; 4
mini-brut; máquina de fumaça; 4 elipso; 8 atômic
3000w; mesa de iluminação; 1 operador

DIA

30,0000

3.000,0000

90.000,00

10

LO CAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO
MÉDIO PO RTE PARA PALCO - incluindo
montagem e desmontagem; contendo 08 canhão
de led 3w; 08 mooving spot, 04 set light, 02 mine
brute; com mesa de luz e 1 operador

DIA

30,0000

1.925,0000

57.750,00

11

LO CAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO
PEQ UEN O PO RTE PA R A PALCO - 08 canhão
de led 3w; fumaça; mesa de luz ; 1 operador

DIA

20,0000

1.012,5000

20.250,00

12

LO CAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE I,
com 02 caixas de som; 02 pedestais; 02
microfones; para 1000w; montagem e
desmontagem

DIA

70,0000

562,5000

39.375,00

13

LO CAÇÃO DE SOM DE PEQUEN O PORTE II ,
montagem e desmontagem; contendo 04 caixas
de som médio; 04 caixas de som grave; com
pedestais; microfones, amplificadores; mesa de
som

DIA

60,0000

812,5000

48.750,00

14

LO CAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO G RAND E PORTE, som grande, 12 caixas de
grave, 12 caixa de alta, 8 monitor, rack de
potência com 16
potências, 02 mesas digital de 48 canais, 30
microfones cabos periféricos suficientes para
atender som de 45.000 watts.

DIA

15,0000

3.900,0000

58.500,00

15

LO CAÇÃO DE PÓRTICO - com montagem e
desmontagem

UN

17,0000

1.025,0000

17.425,00

16

LO CAÇÃO DE CADEIRA POLTRONA COM
BRAÇ O DE PLÁSTICO; CO R BRANCA,
80x55x53; incluindo a entrega

UN/D

1.800,0000

4,0000

7.200,00

17

LO CAÇÃO DE CADEIRA DE FERRO PARA
BUFFET, cor branca, 16X16; assento de
espuma 1cm; incluindo a entrega

UN/D

600,0000

13,6000

8.160,00

18

LO CAÇÃO DE M ESA DE PLÁSTICO; cor branca,
70X70X70; incluindo a entrega

UN/D

3.200,0000

5,0000

16.000,00

19

LO CAÇÃO DE PRO JETO R MULTIMÍDIA - de
4.000 lúmens, incluindo tela branca 4 X 4

DIA

10,0000

933,3333

9.333,33

20

LO CAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO
PA R A P ALCO - contendo: grid com as medidas
8x6x5 metros com 02 linhas, 20 mooving bean
07r ou similar, 20 canhão de led 3 W, iluminação
para o rosto em luz branca, 04 mini-brut, máquina
de fumaça, 04 elipso, 08 atômic 3000w, mesa de
iluminação, 01 operador.

DIA

5,0000

4.500,0000

22.500,00

2/4
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Unid.

Quant.

Valor Unit.

JL

Valor Total

21

LO CAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO MÉDIO PO RTE - ( local aberto até 3000
pessoas) : sistema de PA estéreo de 04 vias em
Fly composto de 06 caixas de alta de 4000w
cada e 06 caixas de sub de 1700w cada com
sistema de amplificação, 01 Mixer de até 32
canais ( analógico ou digitaji , 06 monitores de
400w cada com sistema de amplificação, 01
amplificador para guitarra 120w, 01 amplificador
para contra-baixo 160w, 01 amplificador para
teclado 120x, 12 microfones com fio e pedestais,
02 microfones sem fio UHF, 01 kit de microfone
para bateria com 09 microfones específicos, 01
DVD player e 01 sistema de A/C completo.

DIA

54,0000

3.825,0000

206.550,00

22

LO CACÃO DE CAM AROTE - Locação de
camarote em estrutura tubular metálica, piso em
madeirite ou compensado naval revestido com
carpete, escadas de acesso, cobertura em tenda
piramidal ou tensionada em lona branca; a
estrutura do camarote deverá suportar um carga
de 500 kg/m2, adequando-se a necessidade de
medidas, ate 100x5.00m ( Com montagem e
desmontagem

M2

970,0000

48,3333

46.883,30

23

LO CAÇÃO DE CAMARINS em octanorm 12m2
com sofá de 2 lugarES, penteadeira com espelho
e cadeira e Ar condicionado ( Com montagem e
desmontagerrji

DIA

15,0000

4.400,0000

66.000,00

24

LO CAÇÃO DE CAMARINS 12m2 com sofá de 2
lugares, penteadeira com espelho, cadeira e piso
acarpetado ( Com montagem e desmontagem^

DIA

17,0000

2.233,3333

37.966,67

25

LO CAÇÃO de ARQUIBANCADAS com
montagem e desmontagem, para eventos de
pequeno, médio e grande porte, obedecendo às
seguintes especificações Locação com
montagem e desmontagem de módulo de
arquibancada, com degraus, com início do
primeiro piso de, no mínimo, 1,20 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 corrimões, no mínimo, de 1,10 metros de altura
e intervalos de vãos livres de, no máximo, 15
( quinze) centímetros

M2

1.004,0000

45,0000

45.180,00

i
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26

LO CAÇÃO DE BANHEIRO QUlMICO
INDIVIDUAL PNE ( portador de necessidades
especiais) - portátil, com montagem e
desmontagem, manutenção diária em polietileno
ou material similar; amplo espaço interno com
corrimão de segurança, com teto translúcido;
rampa de acesso do mesmo nível do piso;
dimensões mínimas de 1,60 de frente x 1,60m de
fundo x 2,30 de altura; composto de caixa de
dejeto; porta papel higiênico, fechamento com
identificação de ocupado, para uso feminino e
masculino.

Unid.

Quant.

DIA

100,0000

Valor Unit.

210,0000

Valor Total

21.000,00

__________________________________________________________________________________ Total da Coleta:________ 1,272.016,75

Valor Total estimado da aquisição: 1.272.016,75 (um milhão duzentos e setenta e dois mil e dezesseis
reais e setenta e cinco centavos).
Justificativa : CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA ATENDER AS SECRETARIAS; SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO DE DESPORTO -FEMA E SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
Prazo de entrega: 02 DIAS APÓS SOLICITAÇÃO ( A.F)
Condições de Pagamento: EM ATÉ 30 DIAS APÓS ENTRADA N.F FINANÇAS
Local de entrega: CONFORME Cl E ANEXO
Unidade Fiscalizadora: CONFORME Cl E ANEXO
Aquidauana(MS), 11 de Março de 2020

