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PROPOSTA FINAL FORNECEDOR
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E-mail: leandrogmsom@hotmail.com
Endereço: RUA 54, 00 - , São Simão - Goiás - 75890-000
Item Quant. Unid. Descrição Marca Modelo Valor R$ Total R$

11 1,00 SE

LOCAÇÃO DE COBERTURA: montagem, manutenção e desmontagem de
02 (duas) coberturas, para todos os dias do evento, sendo 01 (uma) para
área denominada piso elevado e 01 (uma) para área determinada para show
automotivo. Estrutura: tubular Q30 em alumínio treliçado em arco de no
mínimo 14 mm (quatorze milímetro). Cobertura: estrutura espacial de
Alumínio estrutural, coberto com lona. Dimensões totais do túnel: 40m
(quarenta metros) de comprimento por 10m (dez metros) de largura por 5
(cinco) metros de altura. Para todos os dias do evento

SERVICO SERVICO R$
65.990,00

R$
65.990,00

15 1,00 SE

LOCACAO DE GERADOR DE ENERGIA: Locação, instalação e remoção de
01 (um) gerador de energia, para os 04 (quatro) dias evento, sendo este
silenciado com potência mínima de 260 KVA (duzentos e sessenta quilo-
voltampéres), para funcionar 12 horas por serviço, os serviços serão
divididos conforme orientação da comissão organizadora do evento, com as
seguintes especificações: o Silenciador (com container de isolamento
acústico), chave reversora, 4 polos com capacidade igual ou superior a
proteção do gerador. Blindagem de ruído de até 70 decibéis na distância de
4,00m. Chave de distribuição de força trifásica na tensão fase neutro 220 v e
fase 380 v, aterrado. Regulador automático de tensão e frequência (60 Hz).
Painel de controle completo voltímetro, frequencímetro, amperímetro,
contador de horas e demais mostrador do conjunto. Sistema de proteção
contra curto-circuito e sobre corrente. Cabeamento antichamas de no mínimo
50 metros que atenda a capacidade de fornecimento de correntes do grupo
gerador. Caixa intermediária c/proteção p/ acoplamento dos equipamentos.
Para atender as necessidades do evento.

SERVICO SERVICO R$
18.990,00

R$
18.990,00

16 1,00 SE

LOCACAO DE ILUMINACAO: locação, montagem, manutenção e
desmontagem, de iluminação no palco principal na área do shows, para
todos os dias do evento, obedecendo as seguintes diretrizes: 01 mesa MA
com 7 saídas dmx 512 , totalizando 3584 canais; 64 canais de dimmer
montados em Rack de 4.000 watts por canall; 03 Amplificador de Sinal DMX
de 8 vias; 12refletores PAR 64 com Filtros fosco cores diversas; 12 refletores
Elipsoidais;08refletores minibrutts com 6 lâmpadas DWE 650 watts; 36
refletores PAR LED RGBW10 w; 24 mooving Pointer 10R da mesma marca e
modelo; cortinas de fechamentoslaterais, 02 cortinas para fundo do palco; 60
metros de Q 30 em alumínio especial;80 metros de Q 50 em alumínio
especial; bem como também treliças para atender amontagem de 02 painéis
de led medindo 5x4 m cada; 12 cubo 4 faces Q 30; 10talhas de 1 tonelada,
elevação de 8 metros com anilhas e cintas; 03 máquinas defumaça DMX;
Sistema de aterramento em toda estrutura e equipamento; 10
stroboatomic3000; 2 Canhões seguidores de 1200 watts cada; 16 praticáveis
com plataforma pantográficas, técnicos de luz para auxiliar na
operacionalização da equipedo artista. Montagem de Iluminação no portal de
entrada da área de shows e áreade camping com 02 movies, 02 par leds e
iluminação decorativa em cada. Todo equipamento revisado e em pleno
funcionamento, com responsável Técnico e ART atualizada. ESTRUTURA E
LUZ DE PLATEIA em ground para suporte da luz , 16 brutt, 16 par led
outdoor, 16 ribalta led White, 12 moov beam, Mesa Avolites

SERVICO SERVICO R$
27.990,00

R$
27.990,00

17 1,00 SE

LOCACAO DE PAINEIS DE LED: Locação, instalação, operação e remoção
de 02 (dois) Painéis de Led de alta definição outdoor, para todos os dias do
evento, RGB, P 6mm - medindo 5x4m cada. Os painéis deverão ser
montados de acordo com a indicação da organização do evento para serem
usados como telão. Com estruturas necessárias para montagem e operador
e transmissão simultânea, com 02 câmeras e operadores para a captação e
transmissão das imagens geradas no palco e publico. Para todos os dias do
evento.

SERVICO SERVICO R$
55.449,00

R$
55.449,00

18 1,00 SE LOCACAO DE SONORIZACAO PALCO PRINCIPAL: Locação, montagem,
operação e desmontagem de som no palco principal na área do show, para
todos os dias do evento, obedecendo as seguintes características: 02 mesas
digitais com 48 canais de entrada, equalização paramétrica, compressor,
Gate por canal, 24 canais de saída com equalizador gráfico de 31 bandas por
canal, 2 fontes de alimentação; Sistema de Sonorização line Array com 5vias
(sub, sub aéreo , grave , médio , agudo) composto por 16 unidades treeway ,
8 subaéreo, por cada lado, cobertura, horizontal de 120 graus, sistema de
bumper para elevação do sistema 08 caixas de sub Grave com 2 falantes de
21 cada, por cada lado; Sistema de amplificação compatível com sistema; 01
processador digital com 4 entradas e 12 saídas; 01 multicabo de 56 canais
de entrada e 3 saídas isoladas com transformador de fase por canal com
comprimento mínimo de 80 metros; 01multicabo de sinal de 12 vias com
comprimento mínimo de 80 metros para o processamento; Main power
trifásico de 63 amperes por fase, regulador de tensão, voltímetro e

SERVICO SERVICO R$
92.990,00

R$
92.990,00



amperímetro; Sistema de comunicação entre P.A. e Monitor; Sistema com12
monitores passivos two-way com 02 falantes de 12 e 1 Drive cada; Sistema
de amplificação com 02 racks de potência com 4 amplificadores cada com
possibilidade deatender 12 vias de monitoração; 48 microfones com cabos
(ou sem fio conf. necessidade) e pedestais específicos para instrumentos,
percussão, bateria, voz,soproe metais, 02 cubo de guitarras, 01 cubo para
baixo, 01 bateria completa, sem caixa e pratos, 25direct box ativo ou passivo,
01 cd player (DVD) ou notebook. SideFill composto por 4 caixas tree-way de
alta frequência e 2 de sub grave com falantes de 18 por lado; Sistema de
amplificação para alimentação do Side Fill composto por 01 Rack com 4
amplificadores Classe D , potência mínima de 1000watts por canal; Main
power trifásico de 125 amperes por fase, regulador de tensão, voltímetro,
amperímetro e transformador isolador de 10.000 watts para alimentação;sub
Snake com multipinos e cabeamento necessário para o pleno funcionamento
de todo equipamento, bem como toda a estrutura necessária para montagem
das mesmas.Todo o sistema devera ser aterrado Obs: O som deverá atender
o rider técnico dosartistas contratados pela administração. Todas as
despesas de operação,manutenção, transporte, hospedagem, alimentação
por conta da contratada. Os equipamentos necessários para a interligação do
som palco e com o som da boate/camarote, (sendo esse dispensável
mediante justificativa técnica que será analisado pela comissão organizadora
do evento). Para todos os dias do evento.

19 1,00 SE

MONTAGEM DE 02 PORTAIS DE ENTRADA e HOUSE MIX - Locação,
montagem e montagem de estrutura de 02 (dois) portais de entrada, para
todos os dias do evento. Todos em treliça de alumínio Q15 e/ou P30
totalizando 100 m de treliça, com devidos acessórios (cubos, bases,
parafusos, cabos de aço, e passa cabos etc). E 01 (uma) House mix com
6mx4m coberta com lona antichama e piso de 50cm de altura 35m de passa
cabo emborrachado com 5 canaletas. O local da montagem e formatos serão
passados pela comissão organizadora do evento. Osb.: As estruturas devem
estar montadas com devidos assessórios de segurança. Para todos os dias
do evento.

SERVICO SERVICO R$
13.000,00

R$
13.000,00

Total R$ 274.409,00

Validade da proposta: Conforme estipulado no Edital.

Condições de entrega do produto ou execução dos serviços: Conforme estipulado no Edital.

Garantia legal: Conforme especificação do Edital.
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