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ITE
M 

DESCRIÇÃO DOS ITENS UND QUANT. 
VR3 EIRELI 

CNPJ Nº 
12.507.345/0001-15 

PEGADA PRODUÇÕES 
CNPJ Nº 

17.681.637/0001-93 

M. M. PRODUÇÕES 
CNPJ Nº 

05.557.742/0001-36 
VALOR MÉDIO 

VALOR TOTAL 
MÉDIO 

1 

PALCO GRANDE 18m X 12m: 

Com 
montagem e desmontagem em 

estrutura, com pilares em treliças de 
cantoneiras metálicas ou em box 

truss Q30 OU P50 com pisos em 

compensado naval ante derrapante 
com 15 mm de espessura, 

estruturados e fixados em tubos e 

perfis metálicos sem a utilização de 
pregos. As bases deverão ser 

montadas sobre sapatas ajustáveis 

em fusos metálicos com espessura 

mínima de 1 ¼ polegadas de modo 
a se fazer um perfeito e seguro 

nivelamento da estrutura. A 

Cobertura deverá ser em lona 
vinílica sobre tenda em estrutura 

tubular metálica galvanizada, 

devendo a lona ter gramatura 
mínima de 550g/m² e filtro solar, de 

modo a proporcionar maior 

conforto térmico no ambiente. · As 

bases deverão ser montadas sobre 
sapatas ajustáveis em fusos 

DIÁRIA 5 R$ 55.542,00 R$ 52.764,00 R$ 58.320,00 R$ 55.542,00 R$ 277.710,00 
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metálicos com espessura mínima de 

1 ¼ polegadas de modo a se fazer 

um perfeito e seguro nivelamento 
da estrutura. CONSIDERAR 

ATERRAMENTOS, SISTEMA 

DELTA 
CONFORME NORMA TÉCNICA, 

POR INSTALAÇÃO. 

2 

PÓRTICO: Com montagem e 

desmontagem Em estrutura 
tubular metálica , com vão de 

10,00m de largura x 5,00m de 

altura. 

CONSIDERAR ATERRAMENTOS, 
SISTEMA DELTA CONFORME 
NORMA TÉCNICA. 

DIÁRIA 5 R$ 4.300,00 R$ 4.080,00 R$ 4.510,00 R$ 4.296,67 R$ 21.483,35 

3 

LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA 

DESCOBERTA DE OITO 

DEGRAUS E VINTE E SETE 
METROS LINEARES, com 

montagem e desmontagem em 

estrutura modulada metálica, piso 
ANTE DERRAPANTE em 

compensado naval ou FIBRA DE 

VIDRO, estruturado com perfil 

metálico, largura mínima de degrau 
0,61m, revestimento no fundo com 

2,45m de altura mínima, em tapume 

metálico pintado com tinta ante 
ferruginosa na cor prata metálica, 

considerar espaçamento de 0,60m por 

pessoa, passarela frontal de 01.70 m 

mínimo, altura entre degraus de 
0,25m nos três primeiros degraus 

(espaço destinado a terceira idade), e 

DIÁRIA 10 R$ 21.700,00 R$ 20.615,00 R$ 22.780,00 R$ 21.698,33 R$ 216.983,30 



  PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE 

                               SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

          SETOR DE COMPRAS 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

 

 

altura máxima de 0,33m nos degraus 

restantes. CONSIDERAR DOIS 

ATERRAMENTOS, SISTEMA 
DELTA CONFORME NORMA 

TÉCNICA,      A      CADA      27      

METROS 
LINEARES. 

4 

LOCAÇÃO DE 

ARQUIBACANDA COBERTA 

DE OITO DEGRAUS E VINTE E 

SETE METROS LINEARES, com 
montagem e desmontagem em 

estrutura modulada metálica, piso 

ANTE DERRAPANTE em 
compensado naval ou FIBRA DE 

VIDRO, estruturado com perfil 

metálico, largura mínima de degrau 

0,61m, revestimento no fundo com 
2,45m de altura mínima, em tapume 

metálico pintado com tinta ante 

ferruginosa na cor prata metálica, 
considerar espaçamento de 0,60m 

por pessoa, passarela frontal de 

01.70 m mínimo, altura entre 
degraus de 0,25m nos três primeiros 

degraus (espaço destinado a terceira 

idade), e altura máxima de 0,33m 

nos degraus restantes. 
CONSIDERAR DOIS 

ATERRAMENTOS, SISTEMA 

DELTA CONFORME NORMA 
TÉCNICA, A CADA 27 METROS 

LINEARES. 

DIÁRIA 10 R$ 29.300,00 R$ 27.835,00 R$ 30.760,00 R$ 29.298,33 R$ 292.983,30 
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5 

CAMAROTE: Com montagem e 
desmontagem em estrutura 

tubular metálica nas dimensões de 

3,00m x 2,00 x 2,10m de altura E 
VINTE E SETE METROS 

LINEARES, pé direito de 2,50m, 

ALTURA DO PISO AO SOLO 

DE 2,23M, piso em 
compensado ante derrapante OU 

EM FIBRA DE VIDRO, 

estruturado com perfil metálico 
pintado com tinta PVA na cor 

preta, revestido na saia, fundos e 

laterais até o guarda-corpo com 

tapumes metálicos, pintado com 
tinta ante ferruginosa na cor prata, 

cobertura deverá 

ser em lona vinílica sobre tenda em 
estrutura tubular metálica 

galvanizada, devendo a lona ter 

gramatura mínima de 550g/m² e 

filtro solar, de modo a proporcionar 
maior conforto térmico no 

ambiente. Com capacidade para 20 

lugares. CONSIDERAR 
ATERRAMENTOS, 

SISTEMA DELTA CONFORME 

NORMA TÉCNICA, POR 
INSTALAÇÃO. 

DIÁRIA 10 R$ 2.900,00 R$ 2.775,00 R$ 3.045,00 R$ 2.906,67 R$ 29.066,70 

6 

PALANQUE 9 X 3M: Com 

montagem e desmontagem em 

estrutura tubular metálica, com 

pilares com tubos galvanizados de 
diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas 

DIÁRIA 10 R$ 4.300,00 R$ 4.085,00 R$ 4.520,00 R$ 4.301,67 R$ 43.016,70 
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(48,30 mm), contraventados em 

tubos metálicos, com pisos em 

compensado naval ante derrapante, 
com 15 mm de espessura, 

estruturados e fixados em tubos e 

perfis metálicos sem a utilização de 

pregos.· Cobertura em lona vinílica 
sobre tenda em estrutura tubular 

metálica galvanizada, devendo a 

lona ter gramatura mínima de 
550g/m² e filtro solar, de modo a 

proporcionar maior conforto 

térmico no ambiente.· As bases 
deverão ser montadas sobre sapatas 

ajustáveis em fusos metálicos com 

espessura mínima de 1 ¼ polegadas 

de modo a se fazer um perfeito e 
seguro nivelamento da estrutura.· 

Os palanques devem ser 

guarnecidos por guarda- corpos em 
estrutura tubular metálica, com no 

mínimo duas linhas de tubos 

galvanizados de diâmetro mínimo 

de 1 ½ polegadas (48,30 mm) e 
espessura mínima de paredes com 

3 mm. CONSIDERAR 

ATERRAMENTOS, SISTEMA 
DELTA CONFORME NORMA 

TÉCNICA, POR INSTALAÇÃO. 

7 

PALCO MÉDIO 12m X 08m: Com 
montagem e desmontagem em 
estrutura , com pilares em treliças 

de cantoneiras metálicas ou em 

box truss Q30 OU P50 , com 

pisos em compensado naval ante 

DIÁRIA 10 R$ 19.200,00 R$ 18.240,00 R$ 20.160,00 R$ 19.200,00 R$ 192.000,00 
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derrapante com 15 mm de 

espessura, estruturados e fixados 

em tubos e perfis metálicos sem a 
utilização de pregos. As bases 

deverão ser montadas sobre sapatas 

ajustáveis em fusos metálicos com 

espessura mínima de 1 ¼ 
polegadas de modo a se fazer um 

perfeito e seguro nivelamento da 

estrutura. · Cobertura deverá ser 
em lona vinílica sobre tenda em 

estrutura tubular metálica 

galvanizada, devendo a lona ter 
gramatura mínima de 550g/m² e 

filtro solar, de modo a proporcionar 

maior conforto térmico no 

ambiente. · As bases deverão ser 
montadas sobre sapatas ajustáveis 

em fusos 

metálicos com espessura mínima de 
1 ¼ polegadas de modo a se fazer um 

perfeito e seguro nivelamento da 

estrutura. CONSIDERAR 

ATERRAMENTOS, 
SISTEMA DELTA CONFORME 

NORMA TÉCNICA, POR 

INSTALAÇÃO. 

8 

PASSARELA: Com montagem e 
desmontagem em estrutura 

metálica desmontável, com 

largura de 3,00m e 1,50m de altura 
E COMPRIMENTO DE 09M, 

pisos em compensado naval ente 

derrapante, e revestimentos 

externos em tapume metálico 

DIÁRIA 10 R$ 1.400,00 R$ 1.330,00 R$ 1.470,00 R$ 1.400,00 R$ 14.000,00 
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pintado com tinta ante ferruginosa 

na cor prata. CONSIDERAR 

ATERRAMENTOS, 
SISTEMA DELTA CONFORME 

NORMA TÉCNICA, POR 

INSTALAÇÃO. 

9 

PALCO PEQUENO 8m X 6m: Com 
montagem e desmontagem em 
estrutura , com pilares em treliças 

de cantoneiras metálicas ou em 

box truss Q30 OU P50 , com 
pisos em compensado naval ante 

derrapante com 15 mm de 

espessura, estruturados e fixados 
em tubos e perfis metálicos sem a 

utilização de pregos. As bases 

deverão ser montadas sobre sapatas 

ajustáveis em fusos metálicos com 
espessura mínima de 1 ¼ 

polegadas de modo a se fazer um 

perfeito e seguro nivelamento da 
estrutura. Cobertura deverá ser em 

lona vinílica sobre tenda em 

estrutura tubular metálica 

galvanizada, devendo a lona ter 
gramatura mínima de 550g/m² e 

filtro solar, de modo a proporcionar 

maior conforto térmico no 
ambiente. · As bases 

deverão ser montadas sobre sapatas 

ajustáveis em fusos metálicos com 
espessura mínima de 1 ¼ polegadas 

de modo a se fazer um perfeito e 

seguro nivelamento da estrutura. 

DIÁRIA 5 R$ 9.000,00 R$ 8.550,00 R$ 9.450,00 R$ 9.000,00 R$ 45.000,00 



  PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE 

                               SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

          SETOR DE COMPRAS 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

 

 

CONSIDERAR ATERRAMENTOS, 

SISTEMA DELTA CONFORME 

NORMA TÉCNICA, POR 
INSTALAÇÃO. 

10 

TORRE PARA SONORIZAÇÃO: 

tipo Fly, 
nas dimensões de 2,00m x 8,00m 

de altura, em estrutura tubular 

metálica em sistema Box Truus – 

Q30 em Alumínio. 
CONSIDERAR 

ATERRAMENTOS, SISTEMA 

DELTA 
CONFORME NORMA TÉCNICA, 

POR INSTALAÇÃO. 

DIÁRIA 10 R$ 770,00 R$ 731,00 R$ 808,00 R$ 769,67 R$ 7.696,70 

11 

CAMARIM 4M X 4M: Com 

montagem e desmontagem 
climatizado, composto de estrutura 

de alumínio, com montantes de 

02,70m de altura, e placas 

formicada tipo TS 
na cor branca brilhante, piso COM 

10CM DE ALTURA MÍNIMA em 

compensado ante derrapante OU 
FIBRA DE VIDRO estruturado 

com perfil metálico recapeado com 

carpete na cor preta, cobertura 
deverá ser em lona vinílica sobre 

tenda em estrutura tubular metálica 

galvanizada, devendo a lona ter 

gramatura mínima de 550g/m² e 
filtro solar, de modo a 

proporcionar maior conforto 

térmico no ambiente. 

DIÁRIA 10 R$ 2.500,00 R$ 2.375,00 R$ 2.625,00 R$ 2.500,00 R$ 25.000,00 



  PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE 

                               SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

          SETOR DE COMPRAS 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

 

 

CONSIDERAR 

ATERRAMENTOS, SISTEMA 

DELTA 
CONFORME NORMA TÉCNICA, 

POR INSTALAÇÃO. 

12 

CERCA MODULADA: Em 

estrutura tubular metálica 
modulada nas dimensões de 

01,00m,02,00m, ou 03,00m de 

comprimento por 01,10 metro de 

altura, executadas com tubos 
galvanizados OU PINTADOS NA 

COR PRATA BRILHANTE, de 

diâmetro mínimo de 1 ¼ polegadas 
com espessura mínima de 2,00 mm 

de parede. As divisões internas de 

fechamento das cercas poderão ser 

em tubos ou barras metálicas, não 
podendo proporcionar 

espaçamento maior que 10 

centímetros entre elas de modo a 
não causar acidentes com 

crianças.· As ligações entre cercas 

deverão ser um sistema de encaixe 
E ATRACAÇÃO EM 

BRAÇADEIRAS 

PLÁSTICAS DE 30CM que 

garanta a continuidade e 
estabilidade da linha, permitindo a 

transferência e distribuição de cargas 

entre elas. ORÇAR EM METROS 
LINEARES. 

DIÁRIA 1000 R$ 25,00 R$ 23,00 R$ 27,00 R$ 25,00 R$ 25.000,00 
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13 

BANHEIRO QUÍMICO: em 
polietileno expandido, tipo Standard, 

nas dimensões de 1,10m x 1,20m x 

2,30m de altura, com tratamento de 
resíduos através de produto químico, 

com manutenção, limpeza e 

higienização através de sistema a 
vácuo. 

DIÁRIA 50 R$ 340,00 R$ 320,00 R$ 360,00 R$ 340,00 R$ 17.000,00 

14 

Banheiro Químico PNE: Em 

polietileno expandido, tipo 

stander, com tratamento de 
resíduos através de produtos 

químicos, com manutenção, 

limpeza e higienização através de 

sistema a vácuo. Deverá sempre 
ser prevista a utilização conjunta 

de banheiros para portadores de 

necessidades especiais, sendo 01 
Masculino e 01 Feminino. 

DIÁRIA 20 R$ 920,00 R$ 874,00 R$ 966,00 R$ 920,00 R$ 18.400,00 

15 

Limpeza e Manutenção de Banheiro 

Químico: Limpeza diária com sucção, 

lavagem com água e detergente, e 
higienização. 

DIÁRIA 70 R$ 80,00 R$ 76,00 R$ 84,00 R$ 80,00 R$ 5.600,00 

16 

TENDA MODULADA EM 

ALUMÍNIO 
COM 10m X 10m: tipo galpão 
duas águas, Deverá ser montada 

sobre pilares com tubos quadrados 

de 100mm x 100mm que permita a 
descida da água pluvial pelos 

mesmos. As bases deverão ser 

fixadas ao solo através de estacas 

de aço de modo a se ter uma 

DIÁRIA 10 R$ 5.200,00 R$ 4.940,00 R$ 5.460,00 R$ 5.200,00 R$ 52.000,00 
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perfeita e segura rigidez da 

estrutura. Cobertura em lona 

vinílica sobre tenda em estrutura 
tubular metálica galvanizada, 

devendo a lona ter gramatura 

mínima de 550g/m² e filtro solar, 

de modo a proporcionar maior 
conforto térmico no ambiente a ser 

coberto. 

CONSIDERAR ATERRAMENTOS, 
SISTEMA DELTA CONFORME 

NORMA TÉCNICA, POR 

INSTALAÇÃO. 

17 

TENDA 10m X 06m com calhas 
metálicas: Cobertura em lona 

vinílica sobre tenda em estrutura 

tubular metálica galvanizada, 
devendo a lona ter gramatura 

mínima de 550g/m² e filtro solar, 

de modo a proporcionar maior 

conforto térmico no ambiente a ser 
coberto. Deverá ser montada sobre 

pilares com tubos quadrados de 

100mm x 10mm que permita a 
descida da água pluvial pelos 

mesmos, devidamente estaiados no 

solo ou em outra estrutura de apoio 
através de cabos de aço. 

CONSIDERAR 

ATERRAMENTOS, 

SISTEMA DELTA CONFORME 
NORMA TÉCNICA, POR 

INSTALAÇÃO. 

DIÁRIA 10 R$ 3.120,00 R$ 2.964,00 R$ 3.276,00 R$ 3.120,00 R$ 31.200,00 
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18 

Decoração: para eventos festivos 

como Aniversários de Cidade, 

Festival Junino, Festival de Verão, 
Círio, Natal, outros eventos 

promovidos pela Prefeitura 

Municipal de Soure, (decorações 
com utilização de flores naturais 

até 20 Cachepôs médios, banner de 

até 10m, tapeçarias de até 3m, 
balões até 5.000 unidades, 

cenografia, comunicação visual, 

etc). De acordo com cada evento e 

Layout a ser apresentado. 

DIÁRIA 20 R$ 491,00 R$ 466,00 R$ 515,00 R$ 490,67 R$ 9.813,40 

19 

Extintores Tipo ABC: conjuntos de 

extintores de ABC de 12kgs, 
afixando sinalização padrão e 

legível, devendo cumprir todas as 

recomendações e orientações do 

Corpo de Bombeiros, valor em Diária 
por unidade. 

DIÁRIA 150 R$ 340,00 R$ 323,00 R$ 357,00 R$ 340,00 R$ 51.000,00 

20 

SONORIZAÇÃO DE PEQUENO 

PORTE - a 
empresa contratada manterá no 

local do evento equipe de operação 

e manutenção, para o perfeito 
funcionamento dos equipamentos 

abaixo relacionados. Todas as 

despesas relativas ao transporte, 
operação, montagem, e segurança 

serão por conta da empresa 

contratada, os equipamentos 

devem ser montado/instalado pelo 
prestador dos serviços e com 

DIÁRIA 15 R$ 2.900,00 R$ 2.750,00 R$ 3.040,00 R$ 2.896,67 R$ 43.450,05 
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operador de som, dj, som com 08 

caixas graves com falante 18 

polegadas 12 caixas line array 01 
mesa com 32 canais digital 01 

mesa de palco com 32 canais 

digitais 38 metros de multi cabo 05 
microfones com fio 06 microfones 

sem fio 06 vias de compressor 01 

efeitos digitais 06 pedestais 04 

monitores de palco 02 retornos 

21 

SONORIZAÇÃO DE GRANDE 

PORTE - a 
empresa contratada manterá no 

local do evento equipe de operação 

e manutenção, para o perfeito 

funcionamento dos equipamentos 
abaixo relacionados. Todas as 

despesas relativas ao transporte, 

operação, montagem, e segurança 
serão por conta da empresa 

contratada, os equipamentos devem 

ser montado/instalado pelo 
prestador dos serviços, de som 20 

caixas de grave com 40 falantes de 

18 Polegadas 16 caixas de line 

array. 04 caixas KF para side 04 
monitores de palco 01 monitor para 

contrabaixo com 02 caixas e 01 

cabeçote 01 monitor para guitarra 
02 monitores p/ teclados 02 power 

plays para monitor auricular de 08 

canais cada um 16 monitores 
auriculares (fones de ouvido) 02 

RACKS de potências p/ P.A com 

05 potências cada um sendo todas 

DIÁRIA 5 R$ 5.900,00 R$ 5.600,00 R$ 6.190,00 R$ 5.896,67 R$ 29.483,35 
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de última geração (04 

8.0 SD- 04 6.0 SD 02 2.8 SD) 01 

RACK com 04 potências para side 
02 processadores digitais de áudio 

para P.A e SIDE 02 mesas digitais 

com 40 canais disponíveis sendo 01 
p/ PALCO e 01 p/ P.A 01 kit de 

microfones para bateria (07 

microfones) 01 kit de microfones 

para percussão (08 microfones). 

22 

ILUMINAÇÃO DE MEDIO PORTE 

– A empresa contratada manterá no 
local do evento equipe de operação e 

manutenção, para   o perfeito 
funcionamento dos equipamentos 

abaixo relacionados. Todas as 
despesas relativas ao transporte, 

operação, montagem, e segurança 
serão por conta da empresa 

contratada, os equipamentos devem 
ser montado/instalado pelo prestador 

dos serviços e com operador de 
iluminação 12 canhões par 64 02 

amplificadores para todo o sistema 
01 máquina de fumaça 02 moving 01 

mesa de iluminação 01 Grid 06 x 04 
com 3 de altura em estrutura metálica 

02 Ribalta 03 Estrobo. 

DIÁRIA 20 R$ 3.400,00 R$ 3.230,00 R$ 3.570,00 R$ 3.400,00 R$ 68.000,00 

23 

LOCAÇÃO DE TRIO ELETRICO - 
Todas as 
despesas relativas ao transporte, 

operação, montagem, e segurança 
serão por conta da empresa 

contratada, os equipamentos 

DIÁRIA 10 R$ 3.500,00 R$ 3.325,00 R$ 3.675,00 R$ 3.500,00 R$ 35.000,00 
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devem ser montado/instalado pelo 

prestador dos serviços e com 

operador. Especificação: Locação 
de Trio Elétrico conforme 

descrição abaixo: Estrutura do 

Equipamento: 13 metros de 
comprimentos Pneus em bom 

estado Emplacamento em dia 

(Detran) Grupo Gerador (30 

KVA) 110 e 220 WTS 01 
Camarim com fino acabamento com 

banheiro privativo, com ar 

condicionado. 02 Acessos 
independentes ao palco (01 para 

banda e 01 para convidados) 02 

varandas nas laterais superiores 

(dianteira e trazeira) Montado em 
carreta Truco, tracionada por cavalo 

mecânico  compatível. 

       
TOTAL GERAL: R$ 1.550.886,85 

 
Na apuração do valor de referência o Setor de Compras efetuou pesquisa com empresas do ramo permitente como objeto do futuro processo. 
 
 

Soure - PA, 17 de Setembro de 2021. 
 
Respeitosamente, 
 

______________________________________________ 
Almir da Silva Figueiredo 

Departamento de Compras 


