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PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS - ANEXO I

UF:
Município:
Entidade:

MG
CAMPOS ALTOS
PREFEITURA MUNICIPAL

Número do Processo:

Data: Tipo de Apuração:18/01/2023

Modalidade:

Inciso:

Pregão Eletrônico Sequencial:

Comissão de Licitação:

Entrega: 06/02/2023 08:30:00

PORTARIA PREGOEIRO 2023

Abertura: 06/02/2023 08:30:00 Proposta: 06/02/2023 08:30:00

Menor Preço - Lote

000015/2023 000008

Objeto: CONTRATAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM, ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED, ESTRUTURA, TENDAS, PALCO E BANHEIROS QUIMICOS, PARA 
REALIZAÇÃO DO "CARNAVAL DE RUA DE CAMPOS ALTOS 2023" QUE ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS - MG.

Lote: 0001 - SOM, ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED

Item Código Descrição do Material / Serviço Unid Med Quantidade

00001 053079 Aparelhagem de som e iluminação:

A aparelhagem de som e iluminação deverá estar montada na Praça Benedito 
Valadares, nesta cidade, até o dia 18/02/2023 às 12:00 horas e desmontada no 
dia 22/02/2023 a partir das 08:00 horas. Serão utilizados dias 18, 19, 20 e 21 de 
fevereiro de 2023, durante todo o Carnaval de Rua de Campos Altos 2023.

Unidade 1,0000C

Especificação: Aparelhagem de som e iluminação:

A aparelhagem de som e iluminação deverá estar montada na Praça Benedito Valadares, nesta cidade, até o dia 18/02/2023 às 12:00 horas e desmontada no 
dia 22/02/2023 a partir das 08:00 horas. Serão utilizados dias 18, 19, 20 e 21 de fevereiro de 2023, durante todo o Carnaval de Rua de Campos Altos 2023.

Descrição da aparelhagem de som e iluminação:

 01) Sistema de som PA 8x8 contendo:
     - 16 caixas de graves SB850;
     - 16 caixas de médios agudos Line Array;
     - 3 rack´s de amplificadores compatíveis com as caixas de som;
     - Potência total do som de 32.000 (trinta e dois mil) Watts;

 02) 3 processadores digitais;

 03) 3 equalizadores gráficos;

 04) 1 sistema para side;

 05) 2 retornos para palco;

 06) 1 praticável para bateria;

 07) 1 kit de microfones específicos para bateria;

 08) 1 power play com cabeamento;

 09) Sistema de fones para retorno dos músicos;

 10) 3 Sistemas de retorno sem fio tipo in ear para os vocalistas;

 11) 24 microfones com fio;

 12) 10 microfones sem fio;

 13) 24 Pedestais de microfones;

 14) 1 Grid de treliças de alumínio padrão Q30;

 15) 1 mesa digital de 32 canais;

 16) 6 direct box ativos;
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 17) cortinamento completo para o palco;

 18) 16 canhões de led 3W;

 19) 12 moving's bean 200;

 20) 2 strobos 2.500 Watt's;

 21) 2 máquinas de fumaça 2.500 Watt's.

Observações:
- A contratada será a responsável pela segurança de todos os seus equipamentos, ficando a Prefeitura Municipal de Campos Altos isenta de qualquer 
responsabilidade caso aja danos, perca ou roubo de algum equipamento.
- O serviço de montagem, desmontagem e transporte (frete) será de responsabilidade da contratada;
- Toda a aparelhagem de som e iluminação deverão ser desmontadas obrigatoriamente dia 22 de fevereiro de 2023, até as 12:00 horas. Sendo necessário para 
a liberação do trânsito do local; 
- O local de montagem será indicado pelo Secretário Municipal de Cultura e Turismo de Campos Altos, responsável pelo evento.

00002 053080 Painel de LED:

- Painel de LED P4; 30 placas de 0,64 metros x 0,64 metros cada; painel de alta 
resolução.

Unidade 1,0000C

Especificação: Painel de LED:

- Painel de LED P4; 30 placas de 0,64 metros x 0,64 metros cada; painel de alta resolução.

O painel de LED será utilizado durante os 4 dias de carnaval, para executar clipes musicais e vídeos institucionais da Prefeitura Municipal. Nos dias 18, 19, 20 e 
21 de fevereiro de 2023.

Observações:
- A contratada será a responsável pela segurança de todos os seus equipamentos, ficando a Prefeitura Municipal de Campos Altos isenta de qualquer 
responsabilidade caso aja danos, perca ou roubo de algum equipamento.

- O serviço de montagem, desmontagem e transporte (frete) será de responsabilidade da contratada;

- O telão de LED deverá ser desmontado obrigatoriamente dia 22 de fevereiro de 2023, até as 12:00 horas. Sendo necessário para a liberação do trânsito do 
local; 

- O local de montagem será indicado pelo Secretário Municipal de Cultura e Turismo de Campos Altos, responsável pelo evento.



Data: 18/01/2023 14:26:23
Folha: 3

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS - ANEXO I

UF:
Município:
Entidade:

MG
CAMPOS ALTOS
PREFEITURA MUNICIPAL

Número do Processo:

Data: Tipo de Apuração:18/01/2023

Modalidade:

Inciso:

Pregão Eletrônico Sequencial:

Comissão de Licitação:

Entrega: 06/02/2023 08:30:00

PORTARIA PREGOEIRO 2023

Abertura: 06/02/2023 08:30:00 Proposta: 06/02/2023 08:30:00

Menor Preço - Lote

000015/2023 000008

Objeto: CONTRATAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM, ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED, ESTRUTURA, TENDAS, PALCO E BANHEIROS QUIMICOS, PARA 
REALIZAÇÃO DO "CARNAVAL DE RUA DE CAMPOS ALTOS 2023" QUE ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS - MG.

Lote: 0002 - TENDA, PALCO, GRADIL, BANHEIRO QUIMICO

Item Código Descrição do Material / Serviço Unid Med Quantidade

00001 053081 Tendas formato pirâmide tamanho 10x10 metros, com o pé direito mínimo de 4 
metros

Unidade 6,0000C

Especificação: Tendas formato pirâmide tamanho 10x10 metros, com o pé direito mínimo de 4 metros (ajustável, caso necessite):
- Tendas formato pirâmide; tamanho 10 x 10 metros cada; base em estrutura metálica; lona branca anti-chamas; calha para captação e escoamento de águas 
pluviais; pé direito no mínimo de 4,0 metros (ajustável, caso necessite); fechamento alto para 2 (duas) tendas 10x10, totalizando 60 metros de fechamento alto; 
lonas e estruturas metálicas novas ou em bom estado de conservação.
Observações:
- Será necessário fechamento alto para 2 (duas) tendas 10x10, totalizando 60 metros de fechamento alto;
- As tendas deverão ser montadas na Praça Benedito Valadares (rua) até o dia 14 de fevereiro de 2023, e ficarem disponíveis durante os 4 dias de carnaval (dias 
18, 19, 20 e 21 de fevereiro de 2023);
- As tendas deverão ser desmontadas obrigatoriamente dia 22 de fevereiro de 2023, até as 12:00 horas. Sendo necessário para a liberação do trânsito do local; 
caso ocorra algum dano as tendas após as 12:00 horas do dia 22/02/2023, a Prefeitura Municipal de Campos Altos não arcará com as despesas relacionadas.
- O serviço de montagem, desmontagem e transporte (frete) será de responsabilidade da contratada;
- Todas as tendas deverão possuir amarras de segurança que serão fixadas no chão, sobe responsabilidade da contratada, obedecendo às normas de 
segurança estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros Militares/MG;
- O local de montagem será indicado pelo Secretário Municipal de Cultura e Turismo de Campos Altos, responsável pelo evento.

00002 053082 Tendas formato pirâmide tamanho 5x5 metros Unidade 5,0000C

Especificação: Tendas formato pirâmide tamanho 5x5 metros:
- Tendas formato pirâmide; tamanho 5 x 5 metros cada; base em estrutura metálica; lona branca anti-chamas; calha para captação e escoamento de águas 
pluviais; pé direito mínimo de 3,5 metros (ajustável, caso necessite); fechamento baixo para 3 (três) tendas, totalizando 60 metros de fechamento; lona e 
estruturas metálicas novas ou em bom estado de conservação.
Observações:
- Será necessário fechamento baixo para 3 (três) tendas, totalizando 60 metros de fechamento;
- As tendas deverão ser montadas na Praça Benedito Valadares (rua) até o dia 14 de fevereiro de 2023, e ficarem disponíveis durante os 4 dias de carnaval (dias 
18, 19, 20 e 21 de fevereiro de 2023);
- As tendas deverão ser desmontadas obrigatoriamente dia 22 de fevereiro de 2023, até as 12:00 horas. Sendo necessário para a liberação do trânsito do local; 
caso ocorra algum dano as tendas após as 12:00 horas do dia 22/02/2023, a Prefeitura Municipal de Campos Altos não arcará com as despesas relacionadas.
- O serviço de montagem, desmontagem e transporte (frete) será de responsabilidade da contratada;
- Todas as tendas deverão possuir amarras de segurança que serão fixadas no chão, sobe responsabilidade da contratada, obedecendo às normas de 
segurança estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros Militares/MG;
- O local de montagem será indicado pelo Secretário Municipal de Cultura e Turismo de Campos Altos, responsável pelo evento.
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00003 053083 Tendas formato pirâmide tamanho 3x3 metro Unidade 10,0000C

Especificação: Tendas formato pirâmide tamanho 3x3 metros:
- Tendas formato pirâmide; tamanho 3 x 3 metros cada; base em estrutura metálica; lona branca anti-chamas; pé direito mínimo de 2,2 metros (ajustável, caso 
necessite); lona e estruturas metálicas novas ou em bom estado de conservação.
Observações:
- Será necessário fechamento alto para um lado de todas as tendas, totalizando 24 metros de fechamento alto (cada fechamento deverá ter 3 metros);
- Será necessário fechamento baixo (balcão) para 3 lados de todas as tendas, totalizando 72 metros de fechamento baixo (cada fechamento deverá ter 3 
metros);
- As tendas deverão ser montadas na Praça Benedito Valadares (rua) até o dia 14 de fevereiro de 2023, e ficarem disponíveis durante os 4 dias de carnaval (dias 
18, 19, 21 e 22 de fevereiro de 2023);
- As tendas deverão ser desmontadas obrigatoriamente dia 22 de fevereiro de 2023, até as 12:00 horas. Sendo necessário para a liberação do trânsito do local; 
caso ocorra algum dano as tendas após as 12:00 horas do dia 22/02/2023, a Prefeitura Municipal de Campos Altos não arcará com as despesas relacionadas.
- O serviço de montagem, desmontagem e transporte (frete) será de responsabilidade da contratada;
- Todas as tendas deverão possuir amarras de segurança que serão fixadas no chão, sobe responsabilidade da contratada, obedecendo às normas de 
segurança estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros Militares/MG;
- O local de montagem será indicado pelo Secretário Municipal de Cultura e Turismo de Campos Altos, responsável pelo evento.

00004 053084 Estrutura de fechamento (placas metálicas):
- Estrutura de fechamento alto (placas metálicas) para eventos; estrutura 
metálica; placas com altura mínima de 2,20 metros; estrutura nova ou em bom 
estado de conservação.

MT 200,0000C

Especificação: Estrutura de fechamento (placas metálicas):
- Estrutura de fechamento alto (placas metálicas) para eventos; estrutura metálica; placas com altura mínima de 2,20 metros; estrutura nova ou em bom estado 
de conservação.
Observações:
- Os fechamentos (placas metálicas) deverão ser montados na Praça Benedito Valadares (rua) até o dia 14 de fevereiro de 2023, e ficarem disponíveis durante 
os 4 dias de carnaval (dias 18, 19, 20 e 21 de fevereiro de 2023);
- Os fechamentos deverão ser desmontados obrigatoriamente dia 22 de fevereiro de 2023, até as 12:00 horas. Sendo necessário para a liberação do trânsito do 
local; caso ocorra algum dano as tendas após as 12:00 horas do dia 22/02/2023, a Prefeitura Municipal de Campos Altos não arcará com as despesas 
relacionadas.
- O serviço de montagem, desmontagem e transporte (frete) será de responsabilidade da contratada;
- O local de montagem será indicado pelo Secretário Municipal de Cultura e Turismo de Campos Altos, responsável pelo evento.

00005 053085 Estrutura de fechamento (gradil): - Estrutura de fechamento; modelo gradil para 
contenção de público; estrutura feita em alumínio; altura mínima de 1,2 metros; 
estrutura nova ou em bom estado de conservação.

MT 200,0000C
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Especificação: Estrutura de fechamento (gradil):

- Estrutura de fechamento; modelo gradil para contenção de público; estrutura feita em alumínio; altura mínima de 1,2 metros; estrutura nova ou em bom estado 
de conservação.
Observações:
- Os fechamentos (gradil) deverão ser montados na Praça Benedito Valadares (rua) até o dia 14 de fevereiro de 2023, e ficarem disponíveis durante os 4 dias de 
carnaval (dias 18, 19, 20 e 21 de fevereiro de 2023);
- Os fechamentos deverão ser desmontados obrigatoriamente dia 26 de fevereiro de 2023, até as 12:00 horas. Sendo necessário para a liberação do trânsito do 
local; caso ocorra algum dano as tendas após as 12:00 horas do dia 22/02/2023, a Prefeitura Municipal de Campos Altos não arcará com as despesas 
relacionadas.
- O serviço de montagem, desmontagem e transporte (frete) será de responsabilidade da contratada;
- O local de montagem será indicado pelo Secretário Municipal de Cultura e Turismo de Campos Altos, responsável pelo evento.

00006 053086 Palco:
- Palco com tamanho 10 x 10 metros; estrutura metálica em treliças; com Fly 
Lateral; com cobertura formato 2 aguas; pé direito até 6 metros; fechamentos no 
fundo e dos lados do palco.
- Tablado com piso em madeira; mínimo de 1,5 até 2,5 metros em elevação ao 
chão; carpete sobre a madeira.

Unidade 1,0000C

Especificação: Palco:
- Palco com tamanho 10 x 10 metros; estrutura metálica em treliças; com Fly Lateral; com cobertura formato 2 aguas; pé direito até 6 metros; fechamentos no 
fundo e dos lados do palco.
- Tablado com piso em madeira; mínimo de 1,5 até 2,5 metros em elevação ao chão; carpete sobre a madeira.
- Deverá possuir guarda corpo em todo o palco obedecendo às normas de segurança estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros Militares/MG;
- Contendo 1 escada, largura mínima de 1,0 metro, com corrimão, obedecendo às normas de segurança estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros Militares/MG;
- Contendo 1 camarim obedecendo às normas de segurança estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros Militares/MG;
- Estrutura nova ou em bom estado de conservação.

Observações:
- O palco deverá ser montado na Praça Benedito Valadares (rua) até o dia 14 de fevereiro deste ano, e ficar disponível durante os 4 dias de carnaval. Dias 18, 19, 
20 e 21 de fevereiro.
- O palco deverá ser desmontado obrigatoriamente dia 22 de fevereiro de 2023, até as 12:00 horas. Sendo necessário para a liberação do trânsito do local; caso 
ocorra algum dano ao palco após as 12:00 horas do dia 22/02/2023, a Prefeitura Municipal de Campos Altos não arcará com as despesas relacionadas.
- O serviço de montagem, desmontagem e transporte (frete) será de responsabilidade da contratada;
- O local de montagem será indicado pelo Secretário Municipal de Cultura e Turismo de Campos Altos, responsável pelo evento.

00007 053087 Banheiros químicos: Unidade 14,0000C
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- Banheiros químicos; modelo luxo; tamanho padrão; com serviço de limpeza 
incluso (sucção); banheiros novos ou em bom estado de conservação.

Especificação: Banheiros químicos:
- Banheiros químicos; modelo luxo; tamanho padrão; com serviço de limpeza incluso (sucção); banheiros novos ou em bom estado de conservação.
Observações:
- Deverá ser designado pela contratada 1 funcionário para realizar a limpeza e esgotamento dos banheiros todos os dias do carnaval e quando for necessário e 
solicitado pelo Secretário Municipal de Cultura e Turismo de Campos Altos, responsável pelo evento;
- Deverão estar montados na Praça Benedito Valadares, nesta cidade até o dia 17/02/2023 até às 18:00 horas e desmontados no dia 22/02/2023 a partir das 
08:00 horas. (os banheiros serão utilizados durante 4 dias de carnaval - Dias 18, 19, 21 e 22 de fevereiro);
- Os banheiros deverão ser desmontados obrigatoriamente dia 22 de fevereiro de 2023, até as 12:00 horas. Sendo necessário para a liberação do trânsito do 
local; caso ocorra algum dano aos banheiros após as 12:00 horas do dia 22/02/2023, a Prefeitura Municipal de Campos Altos não arcará com as despesas 
relacionadas.
- O serviço de montagem, desmontagem e transporte (frete) será de responsabilidade da contratada;
- O local de montagem será indicado pelo Secretário Municipal de Cultura e Turismo de Campos Altos, responsável pelo evento.


