
Anexo I
TERMO DE REFERENCIA

OBJETO: Contratação de empresa promotora de eventos para apoiar na realização do Rodeio na "52a 
EXPOAQUI", que faz parte do calendário em comemoração ao aniversário de 127 anos de Aquidauana.

Iten s D is c rim in a ç ã o  d o s  p rod u to s U n id . Q uan t. V a lo r  U nit. V a lo r  T o ta l

1 C on tra taçã o  d e  e m presa  p rom oto ra  de even tos 

para  a po ia r na re a lização  do  R ode io  na 52a 

E X P O A Q U I"

UN 1,0000 73.275 ,0000  73 .275 ,00

T o ta l da  C o le ta : 73 .275 ,00

Valor Total estimado da aquisição: 73.275,00 (setenta e três mil duzentos e setenta e cinco reais).

Justificativa : No ano de 2019 acontecerá mais de meio século de história do homem pantaneiro 
registrado através dos 52 anos de EXPOAQUI, evento tradicional considerado um atrativo turístico 
que teve suas origens enraizadas na história do homem pantaneiro de Aquidauana

Prazo de entrega: 15 de Agosto de 2.019

Condições de Pagamento: Em 03 parcelas mensais (40%;30% e 30%)

Local de entrega: PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE AQUIDAUANA

Aquidauana(MS), 29 de Julho de 2019
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Estado de Mato Grosso do Sul 
Prefeitura Municipal de Aquidauana 

Secretaria de Cultura e Turismo

Cl - N° 052/SECTUR Aquidauana, 17 de julho de 2019.

Assunto: Apoio a evento

Excelentíssimo Prefeito,

Prefeitura Municipal de Aquidauana

Solicitamos a Vossa Senhoria, a contratação de empresa promotora de eventos para 

apoiar na realização do Rodeio que será uma das atrações da 52a EXPOAQUI, que faz parte 

do calendário de comemoração do aniversário de 127 anos de Aquidauana.

Objetivo: Solicitamos a Vossa Senhoria a contratação de empresa promotora de eventos para 

apoiar na realização do Rodeio que será uma das atrações da 52a EXPOAQUI, que será 

realizado no período de 15 a 18 de agosto de 2019, no Parque de Exposições Manoel Antônio 

Paes de Barros, no município de Aquidauana. Segue anexo projeto com detalhamento.

Justificativa: No ano de 2019 acontecerá mais de meio século de história do homem 

pantaneiro registrado através dos cinquenta e dois anos da EXPOAQUI, que acontecerá no 

período de 15 a 18 de agosto no Parque de Exposição Manoel Antônio Paes de Barros. Evento 

tradicional considerado um atrativo turístico que teve suas origens enraizadas na história do 

homem pantaneiro do município de Aquidauana, voltado especificamente à grande pecuária, 

com eventos simultâneos, iniciando sempre pela manhã e se estendendo até o final do dia e 

todos são relacionados com as diversas atividades típicas do cotidiano e cultura como: 

encontro de comitivas, palestras de manejo de gado e manejo de pastagens, gado de corte, 

melhoramento genético, comidas típicas de nossa região; shows com artistas no estilo 

sertanejo além das comemorações do aniversário da nossa cidade Aquidauana que completa 

127 anos de emancipação.

Durante os quatro dias de duração do evento, acontecerá uma série de atividades e 

atrativos, dentre estes: Torneio Leiteiro entre animais bovinos; Julgamento de raças de 

animais, Seminários com palestras temáticas para o agronegócio, Pavilhão de mostras e 

comercialização de produtos da indústria e comércio regional; Estandes de mostras e 

comercialização de produtos agropecuários, máquinas e equipamentos agrícolas; Estandes
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Estado de Mato Grosso do Sul 
Prefeitura Municipal de Aquidauana 

Secretaria de Cultura e Turismo

demonstrativos de pastagens para bovinos de leite; Competições rurais; Mostras de animais de 

raças bovinas, Shows musicais com artistas nacionais e regionais.

Sendo totalmente gratuito para que as pessoas possam prestigiar o que mais lhe atrair e 

escolher em qual período do dia comparecerá ao evento. Quanto à exploração de espaços 

restritos, será cobrada uma taxa de locação dos espaços de restaurantes e boxes, destinados à 

comercialização de alimentos e bebidas, e os valores arrecadados serão revertidos para gastos 

com reparo e manutenção das estruturas do Parque de Exposições necessários para a 

realização do evento.

Com a realização deste evento espera-se gerar um número superior a 550 postos de 

trabalhos temporários para a comunidade local, estima-se a entrada de recursos externos, além 

da circulação de renda, o que gerará a distribuição da mesma pela comunidade. Com isso, a 

previsão de público, com a aglutinação das atrações é de mais de 40 mil pessoas, nos quatro 

dias do evento, contabilizando turistas e comunidade local.

No ano de 2018 o evento teve público estimado em 50 mil pessoas que prestigiaram 

todas as atrações nos espaços do Parque de Exposição Manoel Antônio Paes de Barros. A 

cada ano o evento gera a lotação na rede hoteleira urbana de Aquidauana e da cidade co-irmã, 

Anastácio, durante o período de realização do evento.

O interesse do município na realização do evento deve-se ao fato de este ser voltado 

para a cultura da região do Pantanal, apresentando o município de Aquidauana/MS para o 

cenário estadual e nacional, demonstrando todas as potencialidades turísticas, culturais e 

naturais de nossa região, atendendo a diversificação da oferta de produtos turísticos do 

município.

A exposição agropecuária que acontece todos anos no mês de agosto faz parte do 

calendário de aniversário do Município de Aquidauana e já faz parte da cultura de nossa 

cidade, proporcionando lazer e entretenimento aos munícipes, turistas e visitantes.

Rua Bichara Salamene, s/n° -  CEP: 79.200-000Fone: (67) 3241-7417 / E-mail: aquitur@vahoo.com.br
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Estado de Mato Grosso do Sul 
Prefeitura Municipal de Aquidauana 

Secretaria de Cultura e Turismo

Fonte do Recurso/Despesa orçamentaria: Fundação Municipal de Turismo de Aquidauana 

Órgão: 12 -  Secretaria Municipal de Governo 

Unidade: 05 -  Fundação Municipal de Turismo

Funcional: 23.695.0223.2.068 -  Programa de Incentivo e Fomento ao Turismo 

Dotação: 3.3.90.39 -  Outros Serviços de Terceiros -  Pessoa Jurídica 

Fonte: 1.000

Local de Entrega: Parque de Exposições Manoel Antônio Paes de Barros 

Prazo de Entrega: 15 de agosto de 2019

Prazo de Pagamento: Em até 30 dias após a emissão da Nota Fiscal - Atestada pelo Fiscal de 

Contato e protocolada na Secretaria de Finanças.

Gestor de contrato: Humberto Torres

Fiscal do Contrato: Clovis Pacheco. _ / /m y i  çy *

G W V o  : o 1 (1Vtfs; U fa »  ^ 0/' 3ò/ y
Atenciosamente,

Huwbsriüfintcnio Flôfas Toros
Secretárjó Municiptíí de Cultura eTut«nio^AqUidauana

090/2019

'HUMBERTO TORRES 
Secretário Municipal de 

Cultura e Turismo de Aquidauana

Em anexo: Ofício 001/2019 -  Sindicato Rural de Aquidauana

Ao Excelentíssimo Senhor 
ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO 
Prefeito do Município de Aquidauana

IDENTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO
Recebido por (nome por extenso) Data e hora de Recebimento

/ /2019 às h e min.
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SINDICATO RÜRAI DE AOUIDAUANA
CNPJ: 03.343.936/0001-03

Rua Antônio Campello, s/ns - Bairro Exposição 
CEP: 79200-000 - Fone: (67) 3241-2826 - Aquidauana - MS 

E-mail: sr.aquidauana@gmail.com

Ofício Circ . 023/2019 Aquidauana, 17 de julho de

2019.

Assunto: Apoio a evento

Senhor Secretário,

Solicitamos a V. Sa. apoio da Secretaria de Cultura e Turismo do

município de Aquidauana para a realização do evento denominado 52a EXPOAQUI, 

durante as comemorações do Aniversário de 127 anos de Aquidauana.

Para a realização do referido evento, necessitamos dos itens descritivos 
conforme projeto em anexo.

O projeto está sob organização e coordenação do sindicato Rural de 

Aquidauana, CNPJ: 03.343.936/0001-03, localizado à Rua Antonio Campello, s/n° - 

Bairro Pq. Exposição -  Aquidauana-MS, sob presidência do sr. Carlos Quelho de 

Castro, e será realizado em espaço aberto, e sem cobrança de ingresso para acesso 
ao mesmo.

Atenciosamente.

Local: Parque de Exposição Manoel Antonio Paes de Barros 

Data: 15 a 18 de agosto de 2019 

Horário: diuturno

CARLOS QUELHO DE CASTRO 

Presidente do Sindicato Rural de Aquidauana

Ao Senhor
HUMBERTO ANTONIO FLEITAS TORRES

Em anexo: Projeto 52a EXPOAQUI - 2019
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Rua Antônio Campello, s/n5 - Bairro Exposição 
CEP: 79200-000 - Fone: (67) 3241-2826 - Aquidauana - MS 

E-mail: sr.aquidauana@gmail.com

SINDICATO RURAL DE AOUIDAUANA
CNPJ: 03.343.936/0001-03

PROJETO EXPOAQUI 2019

Fortalecer e fomentar o agronegócio da agropecuária do município de 

Aquidauana, através da realização de exposição agropecuária EXPOAQUI, priorizando 

a articulação de políticas públicas, a dinamização econômica e o fortalecimento da 

gestão social dos proprietários rurícolas de médio e grande porte e empreendimentos 

da agricultura e pecuária de Aquidauana e região, além de trazer lazer a população 

local e da região.

A Expoaqui 2019 completa 52 anos, realizados pelo sindicato rural de 

Aquidauana trazendo, leiloes de gado, julgamentos de raças palestras para produtores, 

cursos, parque de diversões, shows locais, regionais e nacionais, além de fomentar o 

comercio local, como bares restaurantes, hotéis e com uma ampla praça de 

alimentação, estandes de negócios e rodeio. O evento que faz parte do calendário de 

comemoração do aniversário de Aquidauana que completa 127 anos.

Julho de 2019

A U N IA 0  FAZ A FORCA
C a r ta  S in d ic a l do  M TPS d e  0 6 / 0 5 / 6 8

F ilia d o  à FAM ASU L

RG
A 

G
RÁ

FI
CA

 1
67

1 
32

61
-4

42
6

mailto:sr.aquidauana@gmail.com


SINDICATO RURAL DE AOUIDAUANA
CNPJ: 03.343.936/0001-03

Rua Antônio Campello, s/n8 - Bairro Exposição 
CEP: 79200-000 - Fone: (67) 3241-2826 - Aquidauana - MS 

E-mail: sr.aquidauana@gmail.com

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1 Nome do Projeto: 52a EXPOAQUI

1.2 Instituição Proponente: Sindicato Rural de Aquidauana

1.3 Valor Total: R$ 69.900,00

1.4 Valor da Convenente: 69.900,00

1.5 Período: 15 a 18 de agosto de 2019

2. JUSTIFICATIVA

No ano de 2019 acontecerá mais um evento em comemoração a mais de 

meio século de história do homem pantaneiro e do campo registrado através dos 

cinquenta e dois anos da EXPOAQUI, atrativo turístico tradicional que teve suas 

origens enraizadas na história do homem do campo pantaneiro no município de 

Aquidauana, tendo iniciado no ano de 1967, denominada 1a EXPOAQUI, voltada, à 

época de sua primeira edição, especificamente à grande pecuária, período de 

realização entre 15 a 18 de agosto, no Parque de Exposição Manoel Antônio Paes 

de Barros, com eventos simultâneos, iniciando sempre pela manhã e se 

estendendo até o final do dia e todos são relacionados com as diversas atividades 

típicas do cotidiano e cultura como: encontro de comitivas, palestras de manejo de 

gado e manejo de pastagens, gado de corte, melhoramento genético, comidas 

típicas de nossa região; shows com artistas no estilo sertanejo além das 

comemorações do aniversario da nossa cidade Aquidauana que completa 127 anos 

de emancipação.

O objetivo primordial será de agregar a exposição da agropecuária com 

apresentação que os tradicionais produtores rurais, e para isso nada mais oportuno 

que utilizar uma feira tradicional como a EXPOAQUI, oportunidade ímpar para 

mostrar para toda região os produtos e trabalhos desenvolvidos nos meios rurais 

da região de Aquidauana, Estado de Mato Grosso do Sul e, sobretudo,

A UNIÃO FAZ A FORCA
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Rua Antônio Campello, s/ns - Bairro Exposição 
CEP: 79200-000 - Fone: (67) 3241-2826 - Aquidauana - MS 

E-mail: sr.aquidauana@gmail.com

SINDICATO RURAL DE AOUIDAUANA
CNPJ: 03.343.936/0001-03

que a produção da desenvolvida em nosso município gera riquezas e é, sem 

dúvida nenhuma, tão importante e significativa para o fornecimento de alimentos 

quanto é a pecuária e agricultura extensiva presente nas grandes e médias 

propriedades. Desta forma, o intuito é ver todo setor produtivo de nossa região, 

fazendeiros, participando das mesmas discussões sobre o desenvolvimento do 

agronegócio de nossa região.

De igual forma, inovaremos para incluir na EXPOAQUI uma Feira do Leite do 

Território Sudoeste de Aquidauana, também com foco no fortalecimento da região 

de Aquidauana, Estado de Mato Grosso do Sul. O Evento terá quatro dias de 

duração e combinará uma série de atividades e atrativos, dentre estes: Torneio 

Leiteiro entre animais bovinos; Julgamento de raças de animais.

Haverá, também, com absoluta importância para EXPOAQUI, Seminários 

com palestras temáticas para o agronegócio. Assim como, em todas as feiras 

agropecuárias, Pavilhão de mostras e comercialização de produtos da indústria e 

comércio regional; Estandes de mostras e comercialização de produtos 

agropecuários, máquinas e equipamentos agrícolas; Estandes demonstrativos de 

pastagens para bovinos de leite; Competições rurais; Mostras de animais de raças 

bovinas, Shows musicais com artistas nacionais e regionais.

Sendo totalmente gratuito para que as pessoas possam prestigiar o que mais 

lhe atrair e escolher em qual período do dia comparecerá ao evento. Quanto à 

exploração de espaços restritos, será cobrada uma taxa de locação dos espaços 

de restaurantes e boxes, destinados à comercialização de alimentos e bebidas, e 

os valores arrecadados serão revertidos para gastos com reparo e manutenção das 

estruturas do Parque necessárias para a realização do evento.

A realização do evento atende a diversificação da oferta de produtos 

turísticos do município, que atualmente se concentra na área rural, proporcionando 

aos munícipes oferta de produtos da região. Em se tratando dos turistas e 

visitantes, o evento funciona como uma ação promocional do destino Aquidauana, 

para que os mesmos queiram retornar em outro período para conhecer as outras 

opções de produtos e atrativos turísticos do nosso município.

Com a realização deste evento esperamos gerar um número superior a 550 

postos de trabalhos temporários para a comunidade local, estima-se a entrada de

A UNIÃO FAZ A FORCA
C a r ta  S in d ic a l do  M TPS d e  0 6 / 0 5 / 6 8

F ilia d o  à FAM ASU L

mailto:sr.aquidauana@gmail.com


Rua Antônio Campello, s/ns - Bairro Exposição 
CEP: 79200-000 - Fone: (67) 3241-2826 - Aquidauana - MS 

E-mail: sr.aquidauana@gmail.com

SINDICATO RURAL DE AOU1DAUANA
CNPJ: 03.343.936/0001-03

recursos externos, além da circulação de renda, o que gerará a distribuição da 

mesma pela comunidade. Com isso, a previsão de público, com a aglutinação das 

atrações é de mais de 50 mil pessoas, nos quatro dias do evento, contabilizando 

turistas e comunidade local.

No ano de 2018 o evento aconteceu no mesmo local do ano anterior, com um 

público estimado em 40 mil pessoas que prestigiaram todas as atrações nos 

espaços do Parque de Exposição Manoel Antônio Paes de Barros. A cada ano o 

evento gera a lotação na rede hoteleira urbana de Aquidauana e da cidade co-irmã, 

Anastácio. O interesse do município na realização do evento deve-se ao fato de 

este ser voltado para a cultura da região do Pantanal, apresentando o município de 

Aquidauana/MS para o cenário estadual e nacional, demonstrando todas as 

potencialidades turísticas, culturais e naturais de nossa região.

A exposição agropecuária que acontece todos os anos no mês de agosto faz 

parte do calendário de aniversario do Município de Aquidauana e já faz parte da 

cultura de nossa cidade, levando de encontro a nossa população lazer e cultura.

3. OBJETIVOS

3.1 Geral:

Fortalecer e fomentar o agronegócio da agropecuária do município de 

Aquidauana, através da realização da exposição agropecuária 52a EXPOAQUI, 

priorizando a articulação de políticas públicas, a dinamização econômica e o 

fortalecimento da gestão social dos proprietários rurícolas de médio e grande porte e 

empreendimentos da agricultura e pecuária de Aquidauana e região, além de trazer 

laser a população local e da região.

3.2 Específicos:

• Fomentar a agricultura e pecuária.

• Estimular a Produção do Leite.

• Laser e cultura pantaneira a nossa população e fortalecimento do turismo 

em nossa região.

• Orientar e capacitar os agricultores e integrá-los ao agronegócio regional.
A UNIÃO FAZ A FORCA /
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SINDICATO RURAL DE AOUIDAUANA
CNPJ: 03.343.936/0001-03

Rua Antônio Campello, s/ns - Bairro Exposição 
CEP: 79200-000 - Fone: (67) 3241-2826 - Aquidauana - MS 

E-mail: sr.aquidauana@gmail.com

4. DESENVOLVIMENTO

A exposição agropecuária 52a EXPOAQUI acontecerá no Parque de Exposição 

Manoel Antonio Paes de Barros, no período diuturno, de 15 a 18 agosto de 2019.

5. METODOLOGIA (Ações)

A realização da exposição agropecuária 52a EXPOAQUI, acontecerá no Parque 

de Exposições do município de Aquidauana, nos dias 15 a 18 de agosto de 2019.

O evento contará com seguranças, com local especifico para estacionamentos 

de veículos para os participantes. Todo o evento será acompanhado pela Guarnição 

local da Polícia Militar, durante todo o evento estará à disposição veículo ambulância 

tipo A de simples remoção para os participantes. Terá o acompanhamento de perto e 

fiscalização do Conselho Tutelar de nosso município.

O evento será realizado com 100% de entrada gratuita, proporcionado aos 

moradores de nosso município o direito de participar das festividades da agricultura 

familiar e da feira agropecuária.

6. RESULTADOS ESPERADOS / METAS

Êxito na realização do evento aumentando em 20% o número de turistas em 

nosso município, devido à realização deste com a integração, orientação e capacitação 

de todos os participantes.

7. PLANILHA FINANCEIRA

ITEM ESPECIFICAÇÃO QTD
UNIDADE

DE
MEDIDA

VALOR
UNITÁRIO

R$
VALOR 

TOTAL R$
01 Contratação de estrutura para realização do 

evento arquibancada medindo 488- metros 

com 8 degraus

120 m 3.990^0
a,ofc; ò ò

25.000,00

A UNIAQ FAZ A FORCA
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SINDICATO RURAL DE AOUIDAUANA
CNPJ: 03.343.936/0001-03

Rua Antônio Campello, s/ns - Bairro Exposição 
CEP: 79200-000 - Fone: (67) 3241-2826 - Aquidauana - WS 

E-mail: sr.aquidauana@gmail.com

02
Contratação de estrutura para realização do 

evento 8 bretes
8 un 625,00 5.000,00

03 Contratação de estrutura de arena 10x40 01 un 12.000,00 12.000,00

04 Contratação de empresa para fornecimento 

de iluminação para palco, com montagem até 

às 14 horas do dia 15 de agosto de 2019 e 

desmontagem a partir do dia 18 de agosto de 

2019, providenciando as devidas ART’s com 

as seguintes características:

a) EQUIPAMENTOS: 

a.1) Refletores:

- 16 refletores Elipsoidais ETC-750 W/ 220 V

-  zoom -  iris -  36°; 06 refletores Par # 1/ 

1000 W/ 110 V; 48 refletores Par 64 # 21 NSP

-  1000 W/ 110 V; 24 refletores Par 64 # 5/ 

MFW -  1000 W/ 110 ; 12 refletores 

SETLIGHT -  1000 W/ 220 V; 24 ACL -  250 W

-  28 V; 05 refletores Minibrut -  DWE 06 X 

600 W 01 Canhão seguidor -  1200 W.

a.2) Moving Lights:

- 18 GIOTTO -  400 Spot e 08 MAC 2000 

WASH

a.3) Console e Dimmers:

- 01 Console Avolite Rolacuc Pearl/60e60 

Channel Dimmer Rack/4 KVA

a.4) Efeitos:

- 02 máquinas de fumaça -  STAGE HAZE -  

DF 50, com 02 ventiladores pequenos e 02 

pontos de Intercom -  clear com (palco -  

console)

a.5) Gride de luz (Sustentação do Sistema de 

Iluminação conforme “Planta de Luz” em 

anexo)

01 quadrado, com quatro linhas 

(palco/dimensões: 14m de boca, 12m de 

profundidade, 8m de altura/pé direito e 06 

torres -  Q30 (com base) -  altura 2.00m

b) EQUIPE TÉCNICA (três Técnicos de luz):

- Montagem do sistema de iluminação, com 

controle do rack -  system e Programação

01 un 8.000,00 8.000,00

A UNIÃO FAZ A FORCA /
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SINDICATO RURAL DE AOUIDAUANA
CNPJ: 03.343.936/0001-03

Moving -  lights, sob um roteiro pré - definido

c) ENERGIA (Alimentação Elétrica):

- 01 chave trifásica com 300 ampéres por 

fase, mais neutro, para uso exclusivo da 

iluminação cênica, distante no Máximo 50 

metros do palco, potência máxima (sistema 

de luz) é de aproximadamente 170.000 watts; 

aterramento do sistema elétrico local e das 

estruturas metálicas do palco e alternativa 

para fornecimento de energia -  gerador/ 

diesel -  blimpado -  300 KVA

d) FILTERS (Rosco/Lee)

05 Contratação de Sistema de Sonorização de 

grande porte 01 - com potência estimada de 

45.000 watts. Composta por 02 (duas) mesas 

de som de 48 (quarenta e oito) canais, 12 

(doze) canais de Compressores, 12 (doze) 

canais de Gates, 06 (seis) processadores de 

efeitos, 12 (doze) equalizadores, 16 

(dezesseis) caixas acústicas em 03 (três) 

vias, 16 (dezesseis) caixas acústicas de 

subgrave, 16 (dezesseis) amplificadores de 

potência, 12 (doze) monitores de chão em 02 

(duas vias, 02 (dois) side-fill, 01 (um) drum-fill, 

30 (trinta) microfones, 02 (dois) 

amplificadores de guitarra, 01 (um) 

amplificador de baixo, 01 (uma) bateria 

acústica, 02 (dois) praticáveis, 02 (dois)m x 

02 (dois)m e 01 (um) praticável de 03 (três)m 

x 02 (dois)m, incluindo 03 (três) torres de 

delay cada uma composta por 02 (duas) 

caixas acústicas em 03 (três) vias de 2.500 

watts cada medindo 02,20 (dois e vinte)m a 

aproximadamente 100 (cem)m, 150 (cento e 

cinqüenta)m e 200 (duzentos)m distante do 

palco, com caixas amplificadas e dispositivos 

de anulação do eco, com capacidade de 

reproduzir os sons, altos e claros, em tempo 

real. Sistema capaz de transmitir a 200

01 un 8 .000,00 8.000,00
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(duzentos)m de distancia do palco. Um house 

Mix medindo 4,40 (quatro e quarenta)m 

cobertura com piso e de estrutura tubular 

metálica. OBSERVAÇÃO: Alguns dos 

equipamentos relacionados nestes itens 

poderão ser dispensados, substituídos ou 

acrescentados para atender as necessidades 

dos rider técnicos dos artistas.

06

Fornecimento, instalação e retirada de 20 

(vinte) Banheiros químicos para o evento, 

com no máximo 01 (um) ano de uso, do tipo 

ecológico. Com instalação no local da festa, 

no dia 09 de agosto de 2018, incluindo o 

recolhimento de dejetos na manhã dos dias 

10, 11 e 12 agosto de 2018, colocação e 

reposição dos produtos de desinfecção, com 

instalação de água nos banheiros reservados 

para o camarote e pessoal que for lidar com 

alimentação, com o fornecimento temporário 

de torneiras, lavabo, papel higiênico, cestos 

de papel, toalhas descartáveis e sabonetes 

líquidos

20 un 250,00 5.000,00

07 Instalações elétricas em todo o espaço 

definido para a o evento, incluindo aquisição 

de cabos de alta potência, fios de distribuição, 

disjuntores, caixas de distribuição e 

lâmpadas. Ter como parâmetro, a seguinte 

demanda: 60 tomadas, 400m de fio duplo 

torcido n° 6, 150 soquetes tipo E27 (com 

rabicho), 70 lâmpadas incandescentes de 110 

v/150 w, 12 refletores 220v x 400w, 50 

lâmpadas Mistas de 220v x 150w, 3( três ) 

rolos de 50m de fita isolante alta temperatura, 

400m de cabos trifásicos 16mm, 100m de fio 

rígido 10 mm, 200m de fio rígido 4 mm e 12 

fitas isolantes de 40m. Além dos materiais, 

fazer pagamento do consumo junto a Enersul, 

pagamentos de serviços elétricos e ART, feito 

por profissionais credenciados. Manter, no 

local da festa, eletricistas de plantão para

01 un 6.900,00 6.900,00
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manutenção e atendimento em qualquer 

eventualidade durante os quatro dias de 

atividades.

TOTAL GERAL 69.900,00

Aquidauana 17 de julho de 2019.

CARLOS QUELHO DE CASTRO 

Presidente do Sindicato Rural de Aquidauana
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