
MINISTÉRIO DO TURISMO

 

ANEXO IV - MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

 

PROCESSO Nº 72031.001822/2020-11

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2020

O MINISTÉRIO DO TURISMO, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco U, na cidade de
Brasília/DF, inscrito no CNPJ/MF sob o nº ....................................., neste ato representado (a) pelo
(a) ...... (cargo e nome), nomeado(a) pela  Portaria nº ...... de ..... de ...... de 200..., publicada no
....... de ..... de ....... de ....., inscrito(a) no CPF sob o nº .............portador(a) da Carteira de
Identidade nº ......., considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma
eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº ......./20..., publicada no ...... de ...../...../20....., processo
administrativo nº ........, RESOLVE registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e
qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) 
quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às
normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº
7.892, de 23 de janeiro de 2013, na Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 5, de 26 de maio de
2017 e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual prestação de serviço de
contratação de serviços de planejamento, organização e fornecimento de infraestrutura necessária
à realização de eventos institucionais originários e/ou apoiados pelo Ministério do Turismo, de
amplitude nacional, sob demanda, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
neste Edital e seus anexos, especificado no item 1.2 Termo de Referência, Anexo I do edital
de Pregão nº XX/2020, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:

PLANILHA DE ITENS E QUANTITATIVOS PARA EVENTOS DO MINISTÉRIO DO TURISMO

GRUPO I- RECURSOS HUMANOS
  
  

 Item Tipo de Serviço ou
Produto ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS CÓDIGO

CATSERV Unidade Quantidade
Total

Diárias
Total

VALOR
UNITÁRIO

MÉDIO
VALOR TOTAL

MÉDIO

01
Coordenação de
serviços prestados em
Eventos

Realização de serviço com alocação de
profissional com experiência comprovada
de, no mínimo, 06 meses na supervisão e
organização de eventos, sujeito a
apresentação de currículo à prévia avaliação
pelo CONTRATANTE. O profissional terá a
responsabilidade de prestar assessoria
prévia ao   CONTRATANTE e  de
acompanhar e orientar os profissionais
alocados pela CONTRATADA para
prestação dos serviços, controlar horários,
resolver imprevistos e corrigir situações
adversas, de forma a garantir o perfeito
desenvolvimento das atividades, em regime
de dedicação exclusiva durante a realização
dos eventos. Esse profissional deverá
acompanhar de forma presencial todo o
evento, inclusive em sua fase de
planejamento, sempre que solicitado pelo
CONTRATANTE. No caso de o profissional
não residir no local de realização do evento,
a CONTRATADA deverá assumir as
despesas com passagem, hospedagem e
alimentação de eventuais deslocamentos,
cujas despesas deverão estar inclusas no
valor total da Diária. Diária: 8 horas (com
uma hora adicional de intervalo para
almoço).

12955 Diária 0 80 R$ 433,33 R$ 34.666,66

02 Auxiliar de serviços
gerais

O serviço deverá ser executado por
profissional que esteja habilidade para
funções de manutenção, entregas, digitação,
carregar materiais, auxiliar no transporte,
montagem e desmontagem e demais
serviços inerentes à organização de eventos.
O MTur informará em Briefing o perfil do

15032 Diária 0 95 R$ 203,33 R$ 19.316,66
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profissional para que a empresa selecione
de acordo com a necessidade.

03 Hora extra Auxiliar de
serviços gerais

hora extra do profissional Auxiliar de serviços
gerais 15032 Hora 87 0 R$ 40,00 R$ 3.480,00

04 Auxiliar de Limpeza

Auxiliar de limpeza - disponibilização de
profissionais capacitados e uniformizados
para a realização de serviços de limpeza e
conservação sendo que deverá ser 1 agente
a cada 600m' de área do evento, com
material de limpeza incluído como (panos de
chão, aspirador, vassouras, baldes, papel
higiénico de boa qualidade, sabonete líquido
de boa qualidade, papel toalha, álcool em
gel, sacos de lixo e demais produtos
químicos necessários a limpeza, desinfecção
e desodorização do ambiente).

25194 Diária 0 90 R$ 250,00 R$ 22.500,00

05 Mestre de Cerimônias
ou Apresentador

O serviço deverá ser executado por
profissional capacitado e com experiência na
atividade de mestre de cerimônias, inclusive
em cerimônia técnico-científica, no trato com
autoridades e habilidade em lidar com
pessoas, boa postura, desenvoltura,
adequada presença de palco, boa dicção,
voz adequada à apresentação de cerimonial,
articulação e interpretação de possíveis
improvisos no cerimonial.

12955 Diária 0 81 R$ 950,00 R$ 76.950,00

06 Auxiliar de palco

O serviço deverá ser executado por
profissional dinâmico, com boa postura,
capacitado e com experiência na atividade
de auxílio de palco, com habilidade em lidar
com pessoas e no trato com autoridades.

O serviço deve contemplar a produção de
uniformes personalizados (vestidos
femininos estampados e/ou blazer
masculino) feitos sob medida para cada
auxiliar de palco.

25194 Diária 0 60 R$ 250,00 R$ 15.000,00

07 Recepcionista

O serviço deverá ser executado por
profissional dinâmico, com boa postura,
capacitado e com experiência na atividade
de recepção a eventos, com habilidade em
lidar com pessoas e no trato com
autoridades.

24996 Diária 0 346 R$ 200,00 R$ 69.200,00

08 Garçom (garçonete)

O serviço deverá ser executado por
profissional capacitado e com experiência na
atividade de garçom (garçonete),
devidamente uniformizado(a) e qualificado(a)
para realizar todo correspondente à função
de garçom, inclusive no atendimento à mesa
diretora e à sala VIP, com experiência em
evento e no trato com autoridades.

5363 Diária 0 115 R$ 172,50 R$ 19.837,50

09 Copeira

Executará os serviços de preparo de café,
chá ou suco, conforme requerido,
observando as normas de higiene pessoal e
de serviço. Lavagem adequada das louças e
dos utensílios de copa, antes e depois do
uso. Limpeza de geladeiras e outros
eletrodomésticos, se necessário. Limpeza
de piso e balcões da copa, conservação.

14397 Diária 0 89 R$ 190,00 R$ 16.910,00

10
Recepcionista
bilíngue      (idiomas
básicos)

O serviço deverá ser executado por
profissional capacitado e com experiência na
atividade de recepção a eventos, dinâmico,
fluente em uma língua estrangeira (inglês,
francês ou espanhol), além do português.

24996 Diária 0 85 R$ 222,50 R$ 18.912,50

11
Recepcionista
Bilíngue      (idiomas
raros)

O serviço deverá ser executado por
profissional dinâmico, capacitado e com
experiência na atividade de recepção a
eventos, com habilidade em lidar com
pessoas e no trato com autoridades e
possuir fluência em uma língua estrangeira
(idiomas raros), além do português.

24996 Diária 0 10 R$ 280,83 R$ 2.808,33

O serviço deverá ser executado por
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12 Recepcionista
capacitada em Libras

profissional dinâmico, capacitado e com
experiência na atividade de recepção a
eventos, com habilidade em lidar com
pessoas e no trato com autoridades; ser
capacitado para atender pessoas com
deficiência e comunicar-se em Língua
Brasileira de Sinais (Libras).

24996 Hora 0 61 R$ 123,33 R$ 7.523,33

13
Operador de
equipamentos
audiovisuais/som

O serviço deverá ser executado por
profissional dinâmico e com experiência na
atividade de operação de equipamentos
audiovisuais/equipamentos de som,
capacitado para realizar a montagem,
desmontagem e manutenção de aparelhos
audiovisuais e/ou equipamentos de
sonorização, computadores e demais
aparelhos eletroeletrônicos, além de operá-
los durante os eventos.

25631 Diária 0 83 R$ 175,00 R$ 14.525,00

14

Operador de
equipamentos
audiovisuais/som/
biligue

O serviço deverá ser executado por
profissional dinâmico e com experiência na
atividade de operação de equipamentos
audiovisuais/equipamentos de som,
capacitado para realizar a montagem,
desmontagem e manutenção de aparelhos
audiovisuais e/ou equipamentos de
sonorização, computadores e demais
aparelhos eletroeletrônicos, além de operá-
los durante os eventos.

25631 Diária 0 45 R$ 275,00 R$ 12.375,00

15 Técnico  em
iluminação

O serviço deverá ser executado por
profissional capacitado e com experiência na
atividade de iluminação que será
responsável pela instalação, testes, ajustes e
manuseio do sistema de iluminação do
evento.

25631 Diária 0 14 R$ 175,00 R$ 2.450,00

16 Intérprete simultâneo
(idiomas básicos)

O serviço deverá ser executado por
profissional com experiência comprovada. 12637 Diária de 6 horas 80 0 R$ 925,00 R$ 74.000,00

17
Hora extra Intérprete
simultâneo (idiomas
básicos)

hora extra do profissional mencionado 12637 Hora extra 0 24 R$ 195,00 R$ 4.680,00

18 Intérprete simultâneo
(idiomas raros)

O serviço deverá ser realizado por
profissional com experiência comprovada 12637 Diária de 6 horas 0 12 R$ 1.087,50 R$ 13.050,00

19
hora extra Intérprete
simultâneo (idiomas
raros)

hora extra do profissional mencionado 12637 Hora extra 0 24 R$ 223,33 R$ 5.360,00

20 Intérprete consecutivo
(idiomas básicos)

O serviço deverá ser executado por
profissional com experiência comprovada 12637 Diária de 6 horas 0 24 R$ 1.037,85 R$ 24.908,40

21
hora extra intérprete
consecutivo (idiomas
básicos)

hora extra do profissional mencionado 12637 Hora extra 0 12 R$ 169,73 R$ 2.036,80

22 Intérprete consecutivo
(idiomas raros)

O serviço deverá ser executado por
profissional com experiência comprovada 12637 Diária de 6 horas 0 12 R$ 1.350,00 R$ 16.200,00

23
hora extra intérprete
consecutivo (idiomas
raros)

hora extra do profissional mencionado 12637 Hora extra 0 12 R$ 216,67 R$ 2.600,00

24 Intérprete consecutivo
em Libras

O serviço deverá ser realizado por
profissional com experiência comprovada 5932 Diária de 6 horas 164 0 R$ 442,50 R$ 72.570,00

25 hora extra intérprete
consecutivo (Libras) hora extra do profissional mencionado 5932 Hora extra 0 18 R$ 137,33 R$ 2.472,00

26 Brigadista de Incêndio

O serviço deverá ser realizado por
profissional capacitado para atuar na
prevenção, abandono e combate a principio
de incêndio e prestar os primeiros socorros.

25550 Diária 0 39 R$ 231,25 R$ 9.018,75

27 UTI móvel Ambulância e UTI móvel, com médico e
motorista (socorrista) 14052 Diária 0 4 R$ 2.100,00 R$ 8.400,00

Anexo CPLP 0596584         SEI 72031.001822/2020-11 / pg. 3



28 Segurança diurno

O serviço deverá ser realizado por
profissional devidamente habilitado, para
execução de segurança desarmada, nos
termos da legislação em vigor.

24015 Diária 0 27 R$ 214,25 R$ 5.784,75

29 Segurança noturno

O serviço deverá ser realizado por
profissional devidamente habilitado, para
execução de segurança desarmada, nos
termos da legislação em vigor.

24015 Diária 0 25 R$ 273,33 R$ 6.833,33

30 Eletricista

Realiza atividades técnicas para a execução
de projetos de eventos nas áreas de
geração, transmissão e distribuição de
energia elétrica, entre outros equipamentos
eletrônicos, auxiliando no desenvolvimento
de equipamentos e suas aplicações,
preparação de especificações, desenhos,
técnicas de execução, para possibilitar a
execução dentro de padrões técnicos
adequados para o evento.

O profissional deverá estar munido dos
equipamentos necessários para a execução
do trabalho.

14354 Diária 0 33 R$ 275,00 R$ 9.075,00

31 Atração Cultural - TIPO
A

Apresentação artística/cultural brasileira
(música, teatro, capoeira, danças típicas,
ritmos típicos, entre outros) com grupo com,
no mínimo, 2 (dois) anos de experiência
comprovada - composta por até 4 (quatro)
componentes

A Contratada deverá enviar pelo menos 3
(três) opções para aprovação do MTur.

12610 Serviço 0 3 R$ 3.400,00 R$ 10.200,00

32 Atração Cultural - TIPO
B

Apresentação artística/cultural brasileira
(música, teatro, capoeira, danças típicas,
ritmos típicos, entre outros) com grupo com,
no mínimo, 2 (dois) anos de experiência
comprovada - composta por 5 (cinco) a 8
(oito) componentes

A Contratada deverá enviar pelo menos 3
(três) opções para aprovação do MTur.

12610 Serviço 0 2 R$ 5.050,00 R$ 10.100,00

33 Atração Cultural - TIPO
C

Apresentação artística/cultural brasileira
(música, teatro, capoeira, danças típicas,
ritmos típicos, entre outros) com grupo com,
no mínimo, 2 (dois) anos de experiência
comprovada - composta por 9 (nove) a 12
(doze) componentes

A Contratada deverá enviar pelo menos 3
(três) opções para aprovação do MTur.

12610 Serviço 0 1 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00

34 DJ

Prestação de serviço de DJ com repertório
pré-gravado, com todos os  cabeamentos e
aparelhos de mixagem inclusos, tais como
CDJ, notebook, mixer, entre outros.

A remuneração é por serviço (até 4h de
apresentação)
A Contratada deverá enviar pelo menos 3
(três) opções para aprovação do MTur.

12610 Serviço 0 12 R$ 750,00 R$ 9.000,00

 GRUPO II- EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS
VALOR GLOBAL

RECURSOS
HUMANOS

R$ 631.744,01

 Tipo de Serviço ou
Produto ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS  Unidade Quantidade

Total
Diárias
Total

VALOR
UNITÁRIO

MÉDIO
VALOR TOTAL

MÉDIO

35 Ponto de acesso
cenário 1

Até 250 pessoas
Área aprox. de 400 m2
No mínimo 4 Aps (Access Points wireless)
switch com no mínimo   12 portas
Link com mínimo de 10 M de download e 2
de upload

393277 Diária 0 44 R$ 1.858,75 R$ 81.785,00

Até 500 pessoas
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36 Ponto de acesso
cenário 2

Área aprox. de 1000 m2
No mínimo 8 Aps  (Access Points wireless)
1 switch com no mínimo 24 portas
Link mínimo 20 M de download e 3 de upload

393277 Diária 0 4 R$ 2.780,25 R$ 11.121,00

37 Rede sem fio Wi- Fi
para até 1000 usuários

Fornecimento de infraestrutura de rede sem
fio Wi-Fi. A rede sem fio deve provê um
único SSID ou vários SSIDs conforme a
necessidade do evento, configurados com
nível de segurança WPA2+AES/CCMP
security, senha personalizada e nome da
rede e/ou autenticação de usuários em rede
aberta (tipo Hotspot). Deverá estar previsto
no custo todos os equipamentos necessários
ao serviço: Access Point (APs), roteadores,
software gerenciador da rede Wi- Fi,
cabeamento estruturado etc; para
distribuição do sinal em modo Wi-Fi (sem fio
padrão 802.11 a/b/g/n/ac). O sinal WiFi
deverá ser distribuído, com previsibilidade
mínima de 8 (APs), de forma a cobrir todo o
local do evento e um número de até 1000
usuários.

150345 Diária 0 11 R$ 4.033,33 R$ 44.366,66

38 Rede sem fio Wi- Fi
para até 2000 usuários

Fornecimento de infraestrutura de rede sem
fio Wi-Fi. A rede sem fio deve provê um
único SSID ou vários SSIDs conforme a
necessidade do evento, configurados com
nível de segurança WPA2+AES/CCMP
security, senha personalizada e nome da
rede e/ou autenticação de usuários em rede
aberta (tipo Hotspot). Deverá estar previsto
no custo todos os equipamentos necessários
ao serviço: Access Point (APs), roteadores,
software gerenciador da rede Wi- Fi,
cabeamento estruturado etc; para
distribuição do sinal em modo Wi-Fi (sem fio
padrão 802.11 a/b/g/n/ac). O sinal WiFi
deverá ser distribuído, com previsibilidade
mínima de 8 (APs), de forma a cobrir todo o
local do evento e um número entre 1000 a
2000 usuários.

150345 Diária 0 4 R$ 6.366,67 R$ 25.466,66

39 Rede sem fio Wi- Fi
para até 5000 usuários

Fornecimento de infraestrutura de rede sem
fio Wi-Fi. A rede sem fio deve provê um
único SSID ou vários SSIDs conforme a
necessidade do evento, configurados com
nível de segurança WPA2+AES/CCMP
security, senha personalizada e nome da
rede e/ou autenticação de usuários em rede
aberta (tipo Hotspot). Deverá estar previsto
no custo todos os equipamentos necessários
ao serviço: Access Point (APs), roteadores,
software gerenciador da rede Wi- Fi,
cabeamento estruturado etc; para
distribuição do sinal em modo Wi-Fi (sem fio
padrão 802.11 a/b/g/n/ac). O sinal WiFi
deverá ser distribuído, com previsibilidade
mínima de 8 (APs), de forma a cobrir todo o
local do evento e um número entre 2000 a
5000 usuários.

150345 Diária 0 3 R$ 9.033,33 R$ 27.100,00

40 Link dedicado 12
Mbps a 20Mbps

Disponibilidade de link de Internet com
velocidade entre 12Mbps a 20Mbps Full
(upload e download) com garantia de banda
contratada, disponibilidade de no mínimo
99%, sem perda de performance, queda de
link, indisponibilidade de sinal e tráfego.
Fornecimento de toda a infraestrutura para
disponibilidade do link: infraestrutura do
provedor de internet, cabos par metálico,
roteadores, fibras óptica etc; garantindo,
portanto, a fluidez dos trabalhos e serviços
prestados com qualidade e segurança dos
dados. Os links dedicados serão contratados
de acordo com a necessidade de largura e
banda. Os links dedicados poderão ser
divididos por setores conforme configuração
do evento.

26441 Diária 0 3 R$ 3.626,67 R$ 10.880,00

Disponibilidade de link de Internet com
velocidade entre 20Mbps a 50Mbps Full
(upload e download) com garantia de banda
contratada, disponibilidade de no mínimo
99%, sem perda de performance, queda de
link, indisponibilidade de sinal e tráfego.
Fornecimento de toda a infraestrutura para
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41 Link dedicado 20Mbps
a 50Mbps

disponibilidade do link: infraestrutura do
provedor de internet, cabos par metálico,
roteadores, fibras óptica etc; garantindo,
portanto, a fluidez dos trabalhos e serviços
prestados com qualidade e segurança dos
dados. Os links dedicados serão contratados
de acordo com a necessidade de largura e
banda. Os links dedicados poderão ser
divididos por setores conforme configuração
do evento.

26441 Diária 0 3 R$ 5.600,00 R$ 16.800,00

42 Transmissão ao vivo
para web

Ao vivo, em tempo real, em canal do Youtube
ou outro a ser definido pela contratante,
numa taxa mínima de 512kbps. Deve ser
fornecido computador com placa de captura
de vídeo e configuração mínimo de
Processador Intel Core I5; 8 Gb de Memória
RAM; Placa de vídeo 128MB; Teclado
ABNT-2; Mouse de 600 dpi; HD de 500 GB;
Placa de som; Placa de Rede Gigabit; Placa
de Rede WIFI 802.11b/g/n, Unidade DVD-
RW; 2 USB 2.0 e 2 USB 3.0; Windows 7
Profissional com Pacote Office 2013
Standard atualizados, monitor LED 22.

15580 diária 0 8 R$ 1.450,50 R$ 11.604,00

43 Leitor de código de
barras/QR code

Leitor manual, que permita capturar,
decodificar e transferir os códigos para um
computador, equipado com softwares
específicos que automatizam todas as
etapas do processo.

237020 Diária 0 11 R$ 120,50 R$ 1.325,50

44

Credenciamento
eletrônico (transferir os
dados dos convidados
para um sistema de
credenciamento
específico).

Os dados dos convidados serão fornecidos
pelo MP em formatos diversos, como por
exemplo: Word, Excel, listas separadas. O
sistema de credenciamento deverá imprimir
etiquetas, listas de presença e gerar
relatórios de presença, de entrega
obrigatória.
*Os equipamentos necessários para o pleno
funcionamento desse credenciamento, tais
como computador e impressora serão
contemplados em outro item.
* Esse item se refere a credenciamento
específico e não a simples impressão de
etiquetas.
*Valor por sistema (independentemente do
número de dias do evento ou da quantidade
de convidados).

3840 Por sistema 0 4 R$ 4.250,00 R$ 17.000,00

45 Projetor Multimídia
2000 ansi-lumens

Projetor multimídia, tipo datashow, de 2000
ansi-lumens, incluso: cabos adaptadores,
controle remoto e ponteira laser.

12556 Diária 0 67 R$ 220,00 R$ 14.740,00

46 Projetor Multimídia
3000 ansi-lumens

Projetor multimídia, tipo datashow, de 3000
ansi-lumens, incluso: cabos adaptadores,
controle remoto e ponteira laser.

12556 Diária 0 12 R$ 261,25 R$ 3.135,00

47 Projetor Multimídia
5000 ansi-lumens

Projetor multimídia, tipo datashow, de 5000
ansi-lumens, incluso: cabos adaptadores,
controle remoto e ponteira laser.

12556 Diária 0 7 R$ 387,25 R$ 2.710,75

48 Projetor para grandes
eventos

Projetor para grandes eventos, de, no
mínimo, 10.000 ansi-lumens, incluso: cabos
adaptadores, controle remoto e ponteira
laser.

12556 Diária 0 8 R$ 616,67 R$ 4.933,33

49 Tela de projeção 120
´´

(aprox. 2,44 x 1,83 m) com tripé ou
pendurada 12556 Diária 0 55 R$ 183,33 R$ 10.083,33

50 Tela de projeção 180’’ (aprox. 3,66m x 2,74m) com tripé ou
pendurada. 12556 Diária 0 28 R$ 214,25 R$ 5.999,00

51 Tela de projeção 300’’ (aprox. 6,10m x 4,57m) com tripé ou
pendurada. 12556 Diária 0 6 R$ 354,97 R$ 2.129,80

Fornecimento de serviço para projeção
mapeada no Museu da República, em
Brasília - Distrito Federal, contendo:
• 2 (dois) projetores de 30.000 ansi lumens;
• 1 (um) gerador de energia elétrica com
capacidade mínima de 15KVA,
para alimentação de toda a infraestrutura de
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52 Projeção Mapeada -
Museu da República

projeção, com todos os
insumos (lubrificantes, combustíveis, ...)
necessários para o pleno
funcionamento;
• 1 (um) computador para gerar conteúdo;
• Infraestrutura de cabeamento, adaptadores,
mesas de apoio e suporte
para os equipamentos, necessários para o
pleno funcionamento de toda
a estrutura contratada; e
• 1 (um) técnico para operar os
equipamentos de mapeamento de vídeo.

Obs: A segurança dos
equipamentos/infraestrutura instalada será
de total
responsabilidade da empresa contratada.

12556 serviço/diária 1 0 R$ 22.500,00 R$ 22.500,00

53

Projeção Mapeada - 
com projeto de
imagem em
monumentos, prédios,
teatros,
museus e outros.

Fornecimento de serviço para projeção
mapeada, contendo:
• 02 (dois) projetores de, no mínimo, 20.000
ansi-lumens, com ótima resolução;
• 1 (um) gerador de energia elétrica com
capacidade mínima de 15KVA,
para alimentação de toda a infraestrutura de
projeção, com todos os
insumos (lubrificantes, combustíveis, ...)
necessários para o pleno
funcionamento;
• 1 (um) computador para gerar conteúdo;
• Infraestrutura de cabeamento, adaptadores,
mesas de apoio e suporte
para os equipamentos, necessários para o
pleno funcionamento de toda
a estrutura contratada; e
• 1 (um) técnico para operar os
equipamentos de mapeamento de vídeo.

Obs: A segurança dos
equipamentos/infraestrutura instalada será
de total
responsabilidade da empresa contratada.

12556 serviço 1 0 R$ 17.000,00 R$ 17.000,00

54 Painel de LED

Locação de painéis eletrônicos modulares,
com capacidade para processamento de
imagens estáticas e dinâmicas digital,
P4mm, indoor ou outdoor. Incluir transporte,
montagem, desmontagem e operação, além
de equipamentos acessórios para controle e
gerenciamento de imagens. A empresa deve
prever que o painel poderá ser embutido em
parede, boxstruss, caixa em marcenaria com
aplicação de imagens para manutenção de
equipamentos, devendo, portanto, prever a
construção dessas estruturas a critério da
Contratante (valor por 1m²/diária).

12556 m²/Diária 0 53 R$ 475,00 R$ 25.175,00

55 Notebook

Notebook com processador mínimo i3, HD
1TB equivalente a 1000 de GB, mouse
touchpad com suporte a gestos multitoque,
teclado normal em estilo ilha, 8GB de
memória RAM, drive, kit multimídia, placa de
som integrada com áudio, placa de rede
10/100mbits e 3 entradas USB, leitor de
cartão SD com material para instalação
(cabos, réguas e tomadas), sistema
operacional instalado e atualizado (Windows
e Office atualizados). Tela 14” HD com
iluminação auxiliar por LED e alta resolução.
Serão aceitas configurações superiores às
indicadas.

22888 Diária 0 111 R$ 176,67 R$ 19.610,00

Impressora Laser

Funções: Imprimir, copiar, digitalizar Ciclo de
trabalho (mensal, A4): Até 20.000 páginas
Tecnologia de impressão: Laser Scanner
Tipo de scanner: Base plana Formatos dos
arquivos digitalizados: Windows, JPG,
RAW(BMP), PDF, TIFF,
PNG; Mac TIFF, PNG, JPEG, JPEG 2000,
PDF, PDF pesquisável, RTF, TXT Resolução
de digitalização, óptica: Até 1200 dpi
Formatos de arquivo, admitidos: PDF, TIF,
BMP, PNG, JPG
Copiadora Resolução de cópia (texto em
preto): Até 300 x 300 dpi Resolução de cópia
(gráficos e texto em cores): Até 300 x 300
dpi Manuseio de Papel Manuseio de entrada
de papel, padrão: Bandeja de entrada para
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56 Impressora Laser
multifuncional colorida 150 folhas Tamanhos de mídia suportados:

A4, A5, A6, B5 Tipos de suportes: Papel
(comum, folheto, colorido, brilhante, timbrado,
fotográfico, liso, pré- impresso, perfurado,
reciclado, não tratado), cartões postais,
transparências, etiquetas, envelopes
Conexões: USB 2.0, Lan ou rede sem fio
Requisitos Mínimos de Sistema Windows
8 (32/64 bits), Windows 7 (32/64 bits),
Alimentação Tensão de entrada: 110 ou 220.
• Cabos e demais acessórios que
assegurem o pleno funcionamento da
máquina; • Suprimentos originais com carga
suficiente para no mínimo 500 impressões; •
Papel A4, gramatura mínima de 75g/m2, em
quantidade suficiente para no mínimo 500
impressões.

27677 Diária 0 68 R$ 246,67 R$ 16.773,33

57 Impressora Térmica

Impressão Térmica de etiquetas, com
fornecimento de insumos: rolo de etiquetas
80x40mm e cartucho tipo Ribbon Lift- off
Especificações Técnicas:Método de
Impressão: Termo Direta ou Termo
transferência; Resolução de impressão: 203
dpi; Velocidade de Impressão: até 102
mm/s; Comprimento de impressão: 1092 mm
no máximo; Largura de impressão: 105 mm
no máximo; Memória: 8 MB DRAM (7 MB
disponível ao usuário); 4 MB de Flash ROM
(3 MB disponível ao usuário); Processador:
32 bits RISC; Sensores: Espaço de Mídia, e
reflexivo de linha negra; Interfaces de
Comunicação: Paralela Centronics, RS-232
e USB.Fontes:
Conjunto de caracteres internos padrões; 5
fontes alfa numéricas de 1,25 mm a 6 mm;
Fontes internas são expansíveis até 24x24; 4
direções de rotação 0 a 270; Fontes Suaves
são descarregáveis;Códigos de barras 1D:
PPLA, PPLB, PPLZ (OS-2140Z / OS-
2140DZ);Códigos   de barras 2D: PPLA /
PPLZ (OS-2140Z / 0S- 2140DZ),
PPLBGráficos:PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX,
GDI; PPLB: PCX, Binary
raster,GDIEmulação: PPLA/PPLBTipo de
mídia: Alimentação de rolo, de corte,
continuo, fan-fold, tags, ticket em papel
térmico ou papel planoMídia: Largura
Máxima: 110 mm; Largura Mínima: 25,4 mm;
Espessura: 0,0635 mm a 0,254 mm
(configuração especial);Capacidade
Máxima de rolo: 109 mm (com núcleo de
12,7 mm)Capacidade Máxima de rolo
opcionais: 109 mm (com núcleo de 25,4
mm); 96,5 mm (com núcleo de 38,1
mm)Ribbon:Largura: 25,4 mm a 101,6 mm;
Capacidade Máxima de rolo: 37 mm;
Comprimento máximo: 92 m; Tamanho de
núcleo: 13 mm (com entalhe, Cera,
Cera/Resina, Resina [lado de fora]);
Dimensões: 186 mm x 165 mm x 278 mm
(Largura x Altura x Comprimento)Peso: 2
KgFonte de Força:Entrada de alimentação
universal: 100V a 240V +/- 10%, 1,5 A, 50 a
60 Hz* Os insumos devem ser mensurados
baseados no número de inscritos e número
de apoiadores do evento que utilizarão o
recurso para imprimir suas etiquetas para
crachás.

27677 Diária 0 68 R$ 193,33 R$ 13.146,66

58
Sistema de
sonorização completo
- tipo 1

Sonorização para atender até 100 pessoas,
com potência/volume adequados ao espaço,
seja ele aberto ou fechado, contendo mesa
de som de 12 canais, 2 caixas acústicas
amplificadas com potência mínima de 200
watts, notebook com entrada USB,
cabeamento e acessórios necessários ao
pleno funcionamento, com 2 microfones sem
fio com bateria sobressalente.

12556 Diária 0 46 R$ 678,00 R$ 31.188,00

59
Sistema de
sonorização completo
- tipo 2

 Sonorização para atender até 200 pessoas,
com potência/volume adequados ao espaço,
seja ele aberto ou fechado, contendo mesa
de som de 12 canais, 4 caixas acústicas
amplificadas com potência mínima de 200
watts (2 caixas para retorno de palco),
notebook com entrada USB, cabeamento e
acessórios necessários ao pleno
funcionamento, com 2 microfones sem fio

12556 Diária 0 17 R$ 1.013,01 R$ 17.221,21
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com bateria sobressalente.

60
Sistema de
sonorização completo
- tipo 3

Sonorização para atender até 500 pessoas,
com potência/volume adequados ao espaço,
seja ele aberto ou fechado, contendo mesa
de som de 12 canais, 6 caixas acústicas
amplificadas com potência mínima de 200
watts (2 caixas para retorno de palco),
notebook com entrada USB, cabeamento e
acessórios necessários ao pleno
funcionamento, com 4 microfones sem fio
com bateria sobressalente.

12556 Diária 0 13 R$ 2.100,00 R$ 27.300,00

61
Sistema de
sonorização completo
- tipo 4

Sonorização para atender até 1000 pessoas,
com potência/volume adequados ao espaço,
seja ele aberto ou fechado, contendo mesa
de som de 12 canais, no mínimo 6 caixas
acústicas tipo line array com potência mínima
de 400 watts (2 caixas para retorno de
palco), notebook com entrada USB,
cabeamento e acessórios necessários ao
pleno funcionamento, com 8 microfones com
bateria sobressalente (prever com e sem fio,
gooseneck e lapela).

12556 Diária 0 4 R$ 2.750,00 R$ 11.000,00

62 Microfone de mão sem
fio

UHF profissional, com fornecimento contínuo
de bateria e com pedestal de mesa ou de
chão, quando necessários.

12556 Diária 0 184 R$ 61,48 R$ 11.311,40

63 Microfone “gooseneck” com dispositivo "uso da palavra" e
fornecimento contínuo de bateria. 12556 Diária 0 254 R$ 61,88 R$ 15.716,25

64 Microfone de lapela
sem fio

UHF Profissional, com fornecimento contínuo
de bateria. 12556 Diária 0 18 R$ 62,90 R$ 1.132,15

65 Microfone de mão com
fio com pedestal de mesa ou tipo girafa. 12556 Diária 0 7 R$ 59,74 R$ 418,16

66 Monitor de TV – 40",
colorida

Plasma ou LCD, entrada para
UHF/VHF/CATV com suporte ou pedestal. 12556 unidade/diária 0 75 R$ 175,00 R$ 13.125,00

67 Monitor de TV – 50",
colorida

Plasma ou LCD, entrada para
UHF/VHF/CATV com suporte ou pedestal. 12556 unidade/diária 0 8 R$ 176,49 R$ 1.411,90

68 Equipamentos  para
tradução simultânea

Sistema de tradução simultânea composto
de: central de intérprete, microfones e
emissores ou transmissores de frequência,
com técnicos com carga horária de 10 horas
e recepcionistas para distribuição e controle
dos equipamentos.

21490 Diária 0 16 R$ 769,09 R$ 12.305,40

69 Receptores Receptores auriculares para tradução
simultânea 21490 unidade/diária 1700 0 R$ 22,00 R$ 37.400,00

70 Cabine acústica para
tradução simultânea

medindo 1,50x1,50 de largura e
profundidade, 1,90 de altura e revestimento
acústico.

21490 Diária 0 16 R$ 501,03 R$ 8.016,40

71 Gerador de energia 75
KVA

com capacidade de 75 KVA, com
isolamento acústico, acompanha
microprocessador e quadro de transferência,
quando necessário, para funcionamento
contínuo.

21679 Diária 0 21 R$ 1.127,84 R$ 23.684,58

72 Gerador de energia
150 KVA

com capacidade de 150 KVA, com
isolamento acústico, acompanha
microprocessador e quadro de transferência,
quando necessário, para funcionamento
contínuo.

21679 Diária 0 4 R$ 1.646,95 R$ 6.587,80

73 Mesa de Corte

Mesa de corte para transmissão simultânea
da filmagem, com 8 entradas em video
composto, monitores de LCD, com saída de
monitoração independente por canal, com
diretor de corte e equipamento para
gravação e armazenamento do vídeo, com
carga horária de 10h

12556 Diária 0 8 R$ 287,00 R$ 2.296,00
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74 Sistema de iluminação
completo - tipo 1

Canhão Sky Walker: Voltagem: AC 220-
240V. Alimentação: 1200W-7500W.
Lâmpada Xenos(4000W). Temperatura de
Cor: 6200K, vermelho, amarelo, verde,
branco, azul; Raio de luz: a luz feixes
paralelos, tamanhos ajustavéis. Função:
Iluminar exterior, impermeável. Podendo ser
posicionado para cima e para baixo com
angulos ajustavéis; dispositivo de ajuste da
distância focal. Deve ter a capacidade de
ajustes para recolher e difundir a luz de alta
energia alteranativa e possuir ventiladores de
refrigeração interna. Grau de proteção: IP44,
Distância do disparo: 1 -7km. 
Canhão Seguidor: HMI DE 1200 A 1500
watts; lâmpada MsR 700/2; disco de cor:até
8 cores; disco de gobo: 8 gobos; strobo;
dimmer; íris; obejtivas p/25 e 50m, no mínimo
programa p/ uma cena, 220v. 
Mesa de luz digital - acima de 12 canais.
Rack Dimmer de luz digital - 12 canais.
Refletor Elipsoidal.
Refletor Fresnel.
Refletor Impar Setlight.
Refletor Optpar.
Refletor Par 64.

12556 Diária 0 21 R$ 2.166,67 R$ 45.500,00

75 Sistema de iluminação
completo - tipo 2

Lâmpada fluorescente compacta com Selo
Procel de Eficiência Energética.
Led – cores diversas

12556 Diária 0 17 R$ 1.847,67 R$ 31.410,33

76 Mesa de luz Mesa de luz mesa de luz computadorizada
DMX 512 .48/96 canais com luminária 12556 Diária 0 18 R$ 147,50 R$ 2.655,00

77 Rádio Comunicador

Com sistema de mãos livres e com pilhas
novas e/ou carregadores de baterias e
baterias reservadas, para utilização durante
o período de montagem e realização do
evento, de longo alcance (mínimo de 8 km),
com kit handsfree. Clips, antena, bateria,
carregador e fone de ouvido;

21750 unidade/diária 0 25 R$ 45,00 R$ 1.125,00

78 Cronômetro Cronômetro digital tamanho grande para
controle de tempo de apresentação 12556 unidade 30 0 R$ 115,00 R$ 3.450,00

79 Detector de Metais
portátil

Detector de metais portátil com sinais
luminosos e de som. 151005 unidade/diária 0 10 R$ 175,00 R$ 1.750,00

80 Raio X de volumes e
bagagem de mão

Equipamento de raio X para inspeção de
volumes e bagagem de mão para
procedimento de segurança

97381 unidade/diária 0 6 R$ 500,00 R$ 3.000,00

81 Totem digital

Totem digital com acesso Wi-Fi com tela
horizontal não inferior a 21 polegadas
sensível ao toque em um ângulo de 45° com
teclado em estrutura com altura que respeite
as normas de acessibilidade.

12556 unidade/diária 0 4 R$ 950,00 R$ 3.800,00

82 Frigobar Frigobar com aproximadamente 80 L 410002 unidade/diária 0 2 R$ 200,00 R$ 400,00

 GRUPO III - INSTALAÇÕES E ESTRUTURAS
VALOR GLOBAL
EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS

R$ 718.589,60

 DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS  Unidade Quantidade
Total

Diárias
Total

VALOR
UNITÁRIO

MÉDIO
VALOR TOTAL

MÉDIO

83 Sala Vip montada em
sistema OCTANORM

Com 3 x 6 metros, com acesso através de
porta de vidro, mesa para computador e
cadeira de escritório, 2 sofás de dois lugares
em couro branco, uma mesa de canto de
vidro, 3 tomadas, iluminação, frigobar,
testeira de 1 x 0,5 metros (largura x altura)
com aplicação de logomarca.

22721 Diária 0 36 R$ 2.677,67 R$ 96.396,00

84
Recepção de evento
montada em sistema
OCTANORM

Guichê de atendimento, montado no sistema
OCTANORM, iluminação, tomadas, cadeiras
e testeira de 1 x 0,5 metros (largura x altura)
com aplicação das indicações necessárias.
(mínimo 2 por evento)

22721 Diária 0 31 R$ 1.384,00 R$ 42.904,00
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85 Guarda-volumes
Montagem de guarda-volumes, com espaço
e mobiliário suficientes para armazenamento
de pertences de convidados

22721 m²/diária 0 114 R$ 120,00 R$ 13.680,00

86 Balcão de atendimento

Balcão (vitrine ou cego) em marcenaria com
prateleiras, portas de correr e chaves - 1m
de altura x 1m de largura x 0,50 de
profundidade

18155 unidade/ diária 0 26 R$ 160,00 R$ 4.160,00

87 Estrutura metálica Q-
30 (Box Truss)

para montagem de fundo de palco,
sinalização, suporte de iluminação, telão ou
outros.

25062 Diária/ metro
linear 1658 0 R$ 55,00 R$ 91.190,00

88 Estrutura metálica
metalon

para montagem de fundo de palco,
sinalização, suporte de iluminação, telão ou
outros.

25062 Diária/ metro
linear 1181 0 R$ 72,50 R$ 85.622,50

89 Estrutura em
marcenaria

para montagem de fundo de palco,
sinalização, suporte de iluminação, telão ou
outros.

24376 m² 795 0 R$ 82,50 R$ 65.587,50

90 Cadeira estofada sem
braço Sem braços para platéia. 20460 unidade/ diária 4580 0 R$ 12,75 R$ 58.395,00

91 Banqueta alta Estofada, para balcão, com apoio para as
costas. 20460 unidade/ diária 0 190 R$ 25,73 R$ 4.887,75

92 Mesa de centro Mesa de centro com altura entre 35 e 45 cm
e comprimento máximo de 60 cm. 20460 Unidade/ diária 0 186 R$ 95,75 R$ 17.809,50

93 Mesa estilo bistrô Alta, com tampo de vidro ou granito preto. 20460 unidade/ diária 0 203 R$ 98,73 R$ 20.041,17

94 Acarpetado Para montagem de palco 24376 m²/diária 1640 0 R$ 83,33 R$ 136.666,67

95
Mesa redonda com
diâmetro de 1,6
metros e 6 cadeiras

com tampo em vidro ou madeira aglomerada
ou MDF laminado em madeira de poliuretano
ou cera, com toalha de tecido, na cor
definida na OS específica; limpa e passada;
sem manchas, rasgos, furos ou costuras se
desfazendo.

20460 Diária 0 39 R$ 95,63 R$ 3.729,37

96 Mesa diretora

retangular, com tampo de vidro ou madeira
aglomerada ou MDF laminado em madeira
de poliuretano ou cera, com toalha de tecido,
na cor definida na OS específica; limpa e
passada; sem manchas, rasgos, furos ou
costuras se desfazendo.

20460 Diária 0 52 R$ 225,00 R$ 11.700,00

97 Poltrona

revestida com espuma de poliuretano, manta
acrílica e acabamento em couro sintético ou
poliéster na cor preta. Modelo com linhas
retas.  Limpa, sem manchas, rasgos, furos ou
costuras se desfazendo.

20460 Diária 0 589 R$ 103,75 R$ 61.108,75

98 Sofá 2 lugares

2 lugares, revestido com espuma de
poliuretano, manta acrílica e acabamento em
couro sintético ou poliéster, cor da definir.
Modelo com linhas retas. Limpo, sem
manchas, rasgos, furos ou costuras se
desfazendo.

20460 unidade/diária 0 53 R$ 128,00 R$ 6.784,00

99 Pufe Pufe estofado, cor da definir, formato banco 20460 unidade/ diária 0 65 R$ 66,67 R$ 4.333,33

100 Púlpito em acrílico com suporte para microfone e água. 20460 Diária 0 75 R$ 123,75 R$ 9.281,25

101 Torretas para
demarcação

Demarcador de fila em inox com fita retrátil,
com dispositivo de encaixe de torretas em
sequência (unifilas).

Com possibilidade de fornecimento de
displays, caso necessário.

20460 unidade/ diária 0 390 R$ 101,75 R$ 39.682,50

102
Bandeira nacional/
internacional de 2 com 90 cm de largura. 16330 Unidade 99 0 R$ 64,67 R$ 6.402,00

Anexo CPLP 0596584         SEI 72031.001822/2020-11 / pg. 11



panos

103 Mastros de bandeira instalados de acordo com a natureza do
evento. 16330 Diária 0 63 R$ 61,33 R$ 3.864,00

104 Totem de sinalização Adesivado, tamanho 0,50m x 1,80m
aproximadamente. 17019 Unidade 0 54 R$ 170,00 R$ 9.180,00

105 Tapete vermelho - tipo
passadeira

Tecido carpete com 1,5 m de largura para
área interna e externa, com base
emborrachada ou resinada e espessura
mínima de 5 mm

24376 Diária/metro
linear 0 54 R$ 119,00 R$ 6.426,00

106 Piso elevado/tablado
Em estrutura de sodem com fechamentos em
vidro revestido em vinil adesivo na cor
branca

24376 m²/diária 64 0 R$ 78,75 R$ 5.040,00

107 Pranchão

com respectivas toalhas em tecido, na cor
definida na OS específica; limpa e passada;
sem manchas, rasgos, furos ou costuras se
desfazendo, para formação de mesas
diretoras de diversos formatos (altura de
0,75m e profundidade de 1,2 m)

20460 Diária/ metro
linear 0 455 R$ 63,50 R$ 28.892,50

108 Cobertura tensionada
Montagem de cobertura tensionada com lona
anti-chamas branca e estrutura metálica e
anotação de responsabilidade técnica.

16390 m²/diária 80 0 R$ 38,75 R$ 3.100,00

109 Suporte Banner Suporte para banner com altura aproximada
de 3m 22012 unidade/diária 0 226 R$ 51,33 R$ 11.601,33

110 Lixeira pequena Capacidade entre 10 a 20 litros. Perfil e cor
a definir. 93904 unidade/diária 0 65 R$ 46,67 R$ 3.033,33

111 Lixeira grande Capacidade entre 40 a 50 litros. Perfil e cor
a definir. 93904 unidade/diária 0 65 R$ 51,67 R$ 3.358,33

 GRUPO IV- TRANSPORTE
VALOR GLOBAL
INSTALAÇÕES E

ESTRUTURAS
R$ 854.856,77

 Tipo de Serviço ou
Produto ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS  Unidade Quantidade

Total
Diárias
Total

VALOR
UNITÁRIO

MÉDIO
VALOR TOTAL

MÉDIO

112 Veículo utilitário

Tipo van ou similar, para transporte de grupo
de pessoas e/ou cargas, ar condicionado, 
com motorista uniformizado, portando
aparelho celular e franquia de até 200 km por
dia, modelo Renault Master ou similar, com
capacidade mínima para 12 pessoas
sentadas, podendo ser solicitado veículo
com acessibilidade para pessoa com
deficiência.

25089 Diária de 10
horas 0 219 R$ 615,68 R$ 134.832,83

113 Km excedente veículo
utilitário Km Veículo utilitário – tipo van ou similar 25089 km 210 0 R$ 14,41 R$ 3.026,63

114 Hora excedente veículo
utilitário

Diária de veículo utilitário – tipo furgão ou
similar 25089 hora 60 0 R$ 75,67 R$ 4.540,00

115 Veículo micro-ônibus

com capacidade de até 22 lugares, ar
condicionado, assento reclinável, com
motorista uniformizado, portando aparelho
celular, combustível e franquia de até 200 Km
por dia, modelo Mercedes-Benz, Chassi L-
916, ou similar, podendo ser solicitado
veículo com acessibilidade para pessoa com
deficiência.

24198 Diária de 10
horas 75 0 R$ 898,48 R$ 67.386,18

116 Km excedente micro-
ônibus Km Veículo micro-ônibus 24198 km 68 0 R$ 16,90 R$ 1.149,20

117 Hora excedente micro-
ônibus Diária de micro-ônibus 24198 hora 12 0 R$ 115,12 R$ 1.381,40
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118
Traslado de veículo
micro-ônibus até 50
km

Com capacidade de até 22 lugares, ar
condicionado, assento reclinável, com
motorista uniformizado, portando aparelho
celular, combustível, modelo Mercedes-Benz,
Chassi L-916, ou similar, podendo ser
solicitado veículo com acessibilidade para
pessoa com deficiência, para distâncias de
até 50 km.

24198 unidade 0 205 R$ 359,33 R$ 73.661,62

119 Carro executivo com
motorista

motor 2.0, quatro portas sedan, ar
condicionado,  combustível, franquia de até
200 km por dia, com motorista trajando
passeio completo, portando aparelho celular,
modelo Corolla, da Toyota, ou similar.

25089 Diária de 10
horas 0 179 R$ 471,75 R$ 84.443,25

120 Km excedente carro
executivo Km Carro executivo 25089 km 0 200 R$ 15,80 R$ 3.160,00

121 Hora excedente carro
executivo Diária Carro executivo 25089 hora 10 0 R$ 72,88 R$ 728,76

122 Traslado carro
executivo até 50 Km

Traslado  em  carro  executivo,  modelo
Corolla da Toyota ou similar, com  ar
condicionado e motorista uniformizado,
portando aparelho celular, para distâncias de
até 50 km.

25089 unidade 0 5 R$ 162,38 R$ 811,87

123
Traslado carro
executivo de 50 a 100
Km

Traslado em carro  executivo,  modelo Corola
da Toyota ou similar, com  ar condicionado e
motorista uniformizado, portando aparelho
celular, para distâncias de 50 a 100 Km.

25089 unidade 5 0 R$ 209,75 R$ 1.048,75

124
Traslado carro
executivo de 100 a
150 Km

Traslado em carro  executivo,  modelo
Corolla da Toyota ou similiar, com  ar
condicionado e motorista uniformizado,
portando aparelho celular, para distâncias de
100 a 150 km.

25089 unidade 5 0 R$ 195,06 R$ 975,31

125
Traslado carro
executivo de 150 a
200 Km

Traslado em  carro  executivo,  modelo
Corolla da Toyota ou similar, com  ar
condicionado e motorista uniformizado,
portando aparelho celular, para distâncias de
150 a 200 km.

25089 unidade 5 0 R$ 236,90 R$ 1.184,47

126
Locação de ônibus
local e nacional por

diaria

Locação de veículo de transporte coletivo,
tipo ônibus, com capacidade mínima para 45
passageiros para transporte de autoridades
e equipe de apoio, tipo ônibus executivo,
com ar condicionado, poltronas altas e
reclináveis, movido a diesel, com no máximo
2 anos de fabricação, com pneus e
equipamentos em boas condições de
segurança. Deverão estar incluídas nos
custos dos transportes as despesas com
combustível, motorista, telefone celular, taxas,
impostos, seguros, pedágios e outras
necessárias à boa prestação dos serviços
de locomoção. Os veículos devem estar
sempre em bom estado de higiene. A
manutenção dos veículos deverá estar
rigorosamente em dia, pneus e
equipamentos em boas condições de
segurança. O tanque de combustível deverá
estar cheio quando do início dos serviços
prestados e deverá ser reabastecido antes
do horário agendado para cada missão,
tudo, sem ônus para este Conselho. Os
motoristas devem ser legalmente habilitados
para conduzir cada tipo de veículo locado e
devem portar telefones móveis celulares
cujos números devem ser informados ao
Conselho Federal de Psicologia. Diária: 12
horas (com uma hora adicional de intervalo
para almoço). Os motoristas devem portar
telefones móveis celulares cujos números
devem ser informados à secretaria de
cerimonial e Eventos. As diárias serão
contratadas, com quilometragem livre, pelo
período de 24 (vinte e quatro) horas.

25089 Diária 0 12 R$ 1.766,67 R$ 21.200,00

127 Diária excedente para
o motorista de ônibus

Para cada fração ou hora excedente, o CFP
pagará 1,5%(um e meio por cento) sobre o
valor da diária do ônibus

25089 1,5% da diária 0 8 R$ 26,50 R$ 212,00
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 GRUPO V- ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS VALOR GLOBAL
TRANSPORTE R$ 399.742,25

 Tipo de Serviço ou
Produto ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS  Unidade Quantidade

Total
Diárias
Total

VALOR
UNITÁRIO

MÉDIO
VALOR TOTAL

MÉDIO

128 Garrafa de água
mineral (300 ml) (com ou sem gás) de 300 ml. 445484 unidade 1514 0 R$ 4,39 R$ 6.638,89

129 Serviço de água

Instalação e manutenção de bebedouro com
bombona de água de 20L com gelo e natural,
com reposição de copos plásticos
descartáveis.

22071 unidade/evento 0 57 R$ 92,50 R$ 5.272,50

130 Bombona de água Bombona de água - 20 L - Manutenção de
galões e copos 22071 unidade 94 0 R$ 60,00 R$ 5.640,00

131 Café servido em
garrafa térmica

Serviço de café disponibilizado em garrafa
térmica, inox, com capacidade de 1 litro,
xícaras de louça. O café fornecido deverá ser
de boa qualidade, contendo selo ABIC
adoçantes em sache, açúcar em sache,
colheres de café em plástico e guardanapos.

As louças poderão ser substituídas por
descartáveis a pedido da Contratante.

463565 unidade 0 193 R$ 28,63 R$ 5.524,62

132 Coffee+A148:C153
Break - tipo 1

água mineral (com e sem gás), café, leite,
chocolate quente, 2 tipos de chá, 2 tipos de
sucos de frutas naturais, sendo um deles
laranja, 3 tipos de refrigerantes (normal e
dietético), tábua de frios (4 tipos de frios,
sendo dois queijos e dois embutidos),  cesta
de pães (4 tipos de pães), 3 tipos de patês,
1 tipo de quiche quente, 2 tipos de tortas
salgadas quentes, 1 bolo, 1 torta doce e 3
tipos de frutas em pedaços. Cobertura
completa (garçom, copeira, mesas, toalhas,
louças de porcelana, copos/taças de vidro,
talheres em aço inox, guardanapos, arranjos,
etc).

A duração será definida com base no horário
de funcionamento do evento, sendo o mínimo
de 1 hora e máximo de 3 horas).

Reposição obrigatória durante o período.

O cardápio deverá ser aprovado pelo MTur.

3697 Por pessoa 7450 0 R$ 32,50 R$ 242.125,00

133 Coffee Break - tipo 2

água mineral (com e sem gás), café, leite,
chocolate quente, 2 tipos de chá, 2 tipos de
sucos de frutas naturais, sendo um deles
laranja, 3 tipos de refrigerantes (normal e
dietético), tábua de frios (4 tipos de frios,
sendo dois queijos e dois embutidos),  cesta
de pães (4 tipos de pães), 3 tipos de patês,
1 tipo de quiche quente, 2 tipos de tortas
salgadas quentes, 1 bolo, 1 torta doce e 3
tipos de frutas em pedaços. Cobertura
completa (garçom, copeira, mesas, toalhas,
louças de porcelana, copos/taças de vidro,
talheres em aço inox, guardanapos, arranjos,
etc).

A duração será definida com base no horário
de funcionamento do evento, sendo o mínimo
de 3 horas e máximo de 8 horas).

Reposição obrigatória durante o período.

O cardápio deverá ser aprovado pelo MTur.

3697 Por pessoa 100 0 R$ 50,00 R$ 5.000,00

134 Coffee Break - tipo 3

Fornecimento de água mineral (com e sem
gás), café, leite, chocolate quente, 2 tipos de
sucos de frutas naturais, sendo um deles
laranja, 2 tipos de refrigerantes (normal e
dietético), cesta de pães (2 tipos de pães), 2
tipos de geléia, mini pães de queijo, 2 tipos
de biscoitos e 3 tipos de frutas em pedaços.
Cobertura parcial (louças de porcelana,
copos/taças de vidro, talheres em aço inox,

3697 Por pessoa 30 0 R$ 47,50 R$ 1.425,00
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guardanapos, arranjos, etc).

Reposição obrigatória durante o período do
evento (até 6 horas)

O cardápio deverá ser aprovado pelo MTur.

135 Brunch

água mineral (com e sem gás), café, leite,
chocolate quente, 2 tipos de chá, 2 tipos de
sucos de frutas naturais, 3 tipos de
refrigerantes (normal e dietético), tábua de
frios (4 tipos de frios, sendo dois queijos e
dois embutidos), cesta de pães (4 tipos de
pães), 3 tipos de patês, 1 tipo de quiche
quente, 2 tipos de tortas salgadas quentes, 1
bolo, 1 torta doce e 3 tipos de frutas em
pedaços. Cobertura completa (garçom,
copeira, mesas, toalhas, louças de
porcelana, copos/taças de vidro, talheres em
aço inox, guardanapos, arranjos, etc).

3697 Por pessoa 400 0 R$ 56,50 R$ 22.600,00

136 Coquetel

O serviço será prestado em local
predeterminado, informado com
antecedência mínima de 72 (setenta e duas)
horas. Cada coquetel deverá ter duração de
180 (cento e oitenta) minutos, sendo todo o
detalhamento acertado com o contratada
com até 48 (quarenta e oito) horas de
antecedência. O serviço será no estilo
“volante”.
O cardápio de alimentos sugeridos compõe-
se basicamente de 15 (quinze) tipos de
salgados assados, entre eles, canapés,
folhados, tarteletes, além de 3 tipos de mini
empratados, queijos finos variados. As
bebidas sugeridas compõemse basicamente
de água mineral (com e sem gás),
refrigerantes (normal e zero), dois tipos de
sucos de frutas naturais, dois tipos de
coquetéis decorados, sem álcool. As
bebidas deverão estar acondicionadas em
jarras e/ou garrafas, se necessário,
térmicas,e , quando preciso, refrigeradas
suficientemente para seu ideal consumo,
sendo então, servidos em seus
característicos copos e/ou taças de vidro
devidamente higienizadas(os). Toda a
equipe, assim como a montagem de mesas
de alimentos deverão estar prontos com 30
(trinta) minutos de antecedência do horário
previsto para a refeição no evento. A equipe
de trabalho será ajustada de acordo com o
quantitativo de convidados sem perder de
vista a qualidade na prestação do serviço.
Toda a equipe deverá estar uniformizada,
manterem os cabelos presos e necessitam
ser devidamente treinados para a função. O
método de medida adotado será
“participante”.

3697 Por pessoa 1400 0 R$ 75,00 R$ 105.000,00

137
Almoço ou jantar fora
das dependências do
MTur

serviço será prestado em local
predeterminado, informado com
antecedência mínima de 72 (setenta e duas)
horas. Cada almoço ou jantar institucional
deverá ter duração média de 120 (cento e
vinte) minutos, sendo, no máximo, de 2 (dois)
por dia de evento. Toda a equipe, assim
como a montagem de mesas de alimentos
deverão estar prontos com 30 (trinta) minutos
de antecedência do horário previsto para o
início da refeição no evento. O serviço
deverá ser do tipo “buffet”. O cardápio
sugerido compõe-se basicamente de: oito
tipos de saladas variadas (incluindo
legumes, verduras e folhagens), dois tipos de
arroz, um tipo de carne vermelha, um tipo de
carne de ave, um tipo de peixe, um tipo de
massa e uma opção vegetariana. ● O
cardápio sugerido para as sobremesas
compõe-se basicamente de frutas laminadas
e buffet de duas opções de doces (tortas,
pudins, pavês, mousses e compotas). ● As
bebidas sugeridas compõem-se
basicamente de: água mineral (sem gás),
refrigerantes (normal e light, diet ou zero), 2
(dois) tipos de sucos de frutas naturais. ● Os
alimentos deverão estar frescos e prontos
para consumo. Os sucos deverão estar
acondicionados em jarras, se necessário,

12807 Por pessoa 2250 0 R$ 75,50 R$ 169.875,00
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térmicas, e/ou em suas respectivas garrafas,
sendo que, quando preciso, suficientemente
refrigerados para seu ideal consumo,
devendo ser servidos em seus
característicos copos e/ou taças de vidro
devidamente higienizadas(os), possibilitando
aos convidados a opção de adicionar gelo. ●
A equipe de trabalho será ajustada de
acordo com o
quantitativo de convidados sem perder de
vista a qualidade no serviço e considerando
a presença mínima de cozinheiro; copeiro;
auxiliar de cozinha e
1 garçom para cada grupo de 20
convidados.. ● Toda a equipe deverá estar
uniformizada, devem manter os cabelos
presos e garçons, obrigatoriamente, deverão
estar uniformizados e necessitam ser
devidamente treinados para a função. Inclui-
se neste item o espaço para a realização
das refeições.

 GRUPO VI- DECORAÇÃO
VALOR GLOBAL
ALIMENTAÇÃO

E BEBIDAS
R$ 569.101,01

 Tipo de Serviço ou
Produto ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS  Unidade Quantidade

Total
Diárias
Total

VALOR
UNITÁRIO

MÉDIO
VALOR TOTAL

MÉDIO

138 Arranjos florais altos
(centro de mesa)

com diâmetro de 0,30m e altura de 0,6m, em
vaso de vidro ou prata, com flores nobres
naturais

22047 unidade 0 211 R$ 243,13 R$ 51.299,72

139 Arranjo floral para
púlpito

Arranjos altos de flores e plantas tropicais
para púlpito 22047 unidade 0 28 R$ 300,00 R$ 8.400,00

140 Arranjo floral mesa
plenária

Arranjos tipo jardineira para mesa plenária, 
no mínimo com 0,6m x 0,3m (altura x
profundidade). Tipo de flores a critério da
contratante. 

22047 metro
linear/diária 0 75 R$ 190,00 R$ 14.250,00

141 Planta baixa em vaso Planta com 1,20m de altura mínima e
cachepó de 0,45m x 0,45m x 0,45m 22047 unidade 0 45 R$ 200,00 R$ 9.000,00

142 Planta alta em vaso Planta com, no mínimo, 1,70 de altura mínima
e cachepó 22047 unidade 0 15 R$ 225,00 R$ 3.375,00

143 Toalha de mesa
de tecido, na cor definida na OS específica,
limpa e passada, sem manchas, rasgos,
furos ou costuras se desfazendo.

17019 m² 0 206 R$ 27,05 R$ 5.572,30

144
Capa para encosto de
assentos - cores
diversas

capa para encosto de assentos
confeccionada em material colorido
(tamanho conforme necessidade)

17019 unidade 0 300 R$ 37,50 R$ 11.250,00

145 Parede verde Ornamentação de parede com meio da
sobreposição de plantas (artificais ou não). 22047 m² 35 0 R$ 67,50 R$ 2.362,50

146 Ornamentação de
palco

Ornamentação de palco com recorte em
madeira da logomarca do Prêmio Nacional
do Turismo 2020, com tamanho aproximado
de 5m x 5m. Todos os custos incluídos, 
desde instalação/desinstação, equipamentos
e materiais de fixação pendente,
pintura/adesivação, entre outros.

17019 uni    1 0 R$ 5.500,00 R$ 5.500,00

 GRUPO VII- MATERIAIS GRÁFICOS, MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS EM GERAL VALOR GLOBAL
DECORAÇÃO R$ 111.009,52

 Tipo de Serviço ou
Produto ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS  Unidade Quantidade

Total
Diárias
Total

VALOR
UNITÁRIO

MÉDIO
VALOR TOTAL

MÉDIO

147 Caneta plástica

Caneta plástica, com ponta de esfera em
tungstênio de 0,01mm, com 13,5 cm de
comprimento e 0,8 cm de diâmetro, com
pregador e pontas cromadas, tinta em cores
variadas, com ponta retrátil. Com impressão

32859 caixa com 50 1884 0 R$ 26,72 R$ 50.331,06
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a laser ou em até três cores. Arte fornecida
pelo contratante. Sujeito a aprovação

148 Resma de papel
adicional Resma de papel sulfite A4 com 500 folhas 461842 unidade 112 0 R$ 49,50 R$ 5.544,00

149 Crachá

Criação, arte final, impressão e acabamento,
no formato 10 x 15 cm, com capa de PVC
flexível, 4/0 cores, com cordão em Poliéster
Branco (Silk) e argola com jacaré. Arte
fornecida pela contratante. Sujeito a
aprovação.

10111 unidade 70 0 R$ 105,33 R$ 7.372,86

150 Bloco de anotações
grande

25 folhas de miolo no papel offset 75g/m²,
formato A4 (21 cm x 29,7cm), com
impressão em policromia. Com capa em
papel couchê brilho. Arte fornecida pela
contratante. Sujeito a aprovação.

446894 cento 1300 0 R$ 181,68 R$ 236.184,00

151 Bloco de anotações
pequeno

25 folhas de miolo no papel offset 75g/m²,
formato A5 (13,5cm x 19,5cm), com
impressão em policromia. Com capa em
papel couchê brilho. Arte fornecida pela
contratante. Sujeito a aprovação.

94897 cento 1030 0 R$ 149,91 R$ 154.407,30

152 Pin

Pins bottons estampados coloridos e
recortados em relevo medindo 2,5x2,5cm
com arte fornecida pelo ministério do turismo
protegida por uma película de acetato.
prensado sobre uma base de metal com
alfinete no verso.

17760 unidade 2800 0 R$ 8,82 R$ 24.686,66

153 Camiseta

Camisas simples de Malha PV nos
tamanhos P, M, G, GG e XXG (conforme
solicitação do MTur), cores diversas a serem
definidas, com a possibilidade de aplicação
de logomarca, identificação do evento e do
usuário (exemplo: STAFF) em SILK,
mediante solicitação da Contratante.

A arte fornecida pela contratante. Sujeito a
aprovação

10030 unidade 20 0 R$ 51,50 R$ 1.030,00

154
Materiais em lona
(fundo de palco,
banner, faixa de mesa)

Impressão em lona vinílica 300 dpi,
acabamento e montagem de estrutura em
metal (moldura), 4/0 cores. A empresa
contratada ficará responsável pela instalação
dos banners, em porta banners caso
necessário, ou faixas no local do evento. Arte
fornecida pela contratante. Sujeito a
aprovação.

16390 m² 1920 0 R$ 90,00 R$ 172.800,00

155 Materiais em cetim Impressão em cetim, com acabamento em
madeira e ponteiras (com instalação) 439350 m² 9 0 R$ 82,50 R$ 742,50

156
Recorte eletrônico de
textos e imagens em
vinil adesivo

Aplicado e instalado. A arte fornecida pela
contratante. Sujeito a aprovação 892 m² 90 0 R$ 59,97 R$ 5.397,00

157 Vinil adesivo

com impressão em até 4 cores para
identificação de balões, pórticos, painéis,
placas de sinalização e similares. A arte
fornecida pela contratante. Sujeito a
aprovação

892 m² 115 0 R$ 58,85 R$ 6.767,75

158 Prisma acrílico Prisma acrílico para identificação em formato
A4 (ou outro, a pedido da Contratante). 22012 unidade 852 0 R$ 35,00 R$ 29.820,00

159 Troféu de ouro

Escultura estilizada, conforme anexo,
confeccionada em latão, utilizando técnica de
fundição artística, com 19 cm de altura e
espessura mínima de 0,4 cm, e acabamento
em bronze polido (cor ouro), montada em
base de madeira com fórmica preta -10 x 10
x 4 cm - e placa personalizada,
acondicionada em caixa de papel paraná
estilizada.

24821 unidade 10 0 R$ 594,20 R$ 5.942,00

Escultura estilizada, conforme anexo,
confeccionada em alumínio, utilizando
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160 Troféu de prata

técnica de fundição artística, com 19 cm de
altura e espessura mínima de 0,4 cm, e
acabamento na cor prata, montada em base
de madeira com fórmica preta -10 x 10 x 4
cm - e placa personalizada, acondicionada
em caixa de papel paraná estilizada.

24821 unidade 10 0 R$ 461,20 R$ 4.612,00

161 Troféu de bronze

Escultura estilizada, conforme anexo,
confeccionada em latão, utilizando técnica de
fundição artística, com 19 cm de altura e
espessura mínima de 0,4 cm, e acabamento
em bronze patinado (cor bronze), montada
em base de madeira com fórmica preta -10 x
10 x 4 cm - e placa personalizada,
acondicionada em caixa de papel paraná
estilizada.

24821 unidade 10 0 R$ 494,20 R$ 4.942,00

162 Medalha

Medalha personalizada, confeccionada em
latão, utilizando técnica de fundição artística,
alto e baixo relevo (vide foto anexa),
acabamento em bronze polido (cor ouro) e
inscrição no verso, com 5 cm de diâmetro e
0,3 cm de espessura e encaixe para passar
a fita personalizada na cor preta (medindo 75
x 4 cm), acondicionada em caixa de veludo
com berço na cor preta.

17760 unidade 35 0 R$ 75,67 R$ 2.648,33

163 Placas de
Homenagem

Placa de homenagem de aço inox escovado
de 6mm tamanho 20X28cm gravadas
através de foto-corrosão em alto e baixo
relevo colorida, acondicionada em caixa de
veludo com berço na cor preta.

17760 unidade 7 0 R$ 320,00 R$ 2.240,00

164 Numismática

Moeda personalizada, confeccionada em
aluminio, utilizando técnica de fundição
artística, alto e baixo relevo, acabamento em
cor prata e inscrição no verso, com 8 cm de
diâmetro e 0,6 mm de espessura,
acondicionada em caixa de veludo com
berço na cor preta.

17760 unidade 30 0 R$ 82,50 R$ 2.475,00

165 Certificado

Certificados de papel couché brilhante de
210 gr, medindo 21x30cm com impressão
colorida (4/0 cores) frente e verso.
A arte fornecida e orientada pela contratante.

470835 unidade 3800 0 R$ 6,50 R$ 24.700,00

166 Álcool em gel Dispenser com alcool em gel 377436 unidade 180 0 R$ 42,50 R$ 7.650,00

167 Máscara
Máscara descartável para
proteção contra vírus e bactérias, material de
polipropileno com clips nasal e elástico

466975 unidade 10800 0 R$ 10,00 R$ 108.000,00

168 Sensor de calor Sensor para leitura da temperatura corporal
(scanners térmicos) 470197 unidade 144 0 R$ 145,00 R$ 20.880,00

 GRUPO VIII - LOCAÇÃO DE ESPAÇO VALOR GLOBAL
MATERIAIS R$ 879.172,46

 Tipo de Serviço ou
Produto ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS  Unidade Quantidade

Total
Diárias
Total

VALOR
UNITÁRIO

MÉDIO
VALOR TOTAL

MÉDIO

169 Locação de espaço

Locação de salas ou auditórios em hoteis,
centros de convenções ou instalações
similares.

A contratada deverá apresentar
obrigatoriamente, no mínimo, três opções
para escolha de espaço físico.

Deve-se levar em consideração a dimensão
do evento:

Microevento (até 50 pessoas)
Pequeno Porte (de 51 a 200 pessoas)
Médio Porte (de 201 a 500 pessoas)
Grande Porte (de 501 a 5.000 pessoas)
Macroevento (mais de 5.000 pessoas)

22721 diária 0 74 R$ 14.000,00 R$ 1.036.000,00

 GRUPO IX - HOSPEDAGEM VALOR GLOBAL
ESPAÇO R$ 1.036.000,00
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 Tipo de Serviço ou
Produto ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS  Unidade Quantidade

Total
Diárias
Total

VALOR
UNITÁRIO

MÉDIO
VALOR TOTAL

MÉDIO

170 Apartamento Simples

Apartamento Simples - CATEGORIA
5 ESTRELAS'. Diária com café da manhã e
taxa de serviço.

A contratada deverá apresentar
obrigatoriamente, no mínimo, três opções
para escolha de espaço físico e
hospedagem.

9946 diária/quarto 0 100 R$ 462,33 R$ 46.233,33

171 Apartamento Duplo

Apartamento Duplo - CATEGORIA 5
ESTRELAS. Diária com café da manhã  e
taxa de serviço.

A contratada deverá apresentar
obrigatoriamente, no mínimo, três opções
para escolha de espaço físico e
hospedagem.

9946 diária/quarto 0 55 R$ 512,33 R$ 28.178,33

 GRUPO X -  AUDIOVISUAL VALOR GLOBAL
HOSPEDAGEM R$ 74.411,66

 Tipo de Serviço ou
Produto ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS  Unidade Quantidade

Total
Diárias
Total

VALOR
UNITÁRIO

MÉDIO
VALOR TOTAL

MÉDIO

172 Câmera/Filmagem

Câmera para filmagem em sistema digital,
com capacidade de captura em full HD, com
saída em padrão HDMI ou SDI, apoiada em
tripé pantográfico, com cabeça móvel, com
operador e com entrega do produto final em
CD/DVD/PEN DRIVE, identificado com o
nome do evento, data e hora, com prestação
de serviços de técnico treinado e
capacitado.

12556 diária 0 18 R$ 914,00 R$ 16.452,00

173 Fotografia
Serviço de fotografo profissional com
equipamento digital profissional reflex minimi
de 8.5 MEGAPIXEL entrega material editado
em dvd editado e tratado.

25674 diária 0 20 R$ 800,00 R$ 16.000,00

174 Degravação de vídeo

Transcrever fielmente as falas dos
interlocutores para arquivo eletrônico, com
registro prévio do nome de cada orador
quando este for citado, com apontamento
dos pronunciamentos em português,
mantendo o formato original; realizar a
revisão ortográfica e gramatical do texto
degravado para garantir a observância da
Língua Portuguesa sem, entretanto, alterar o
mérito do que foi dito por cada orador;
manter sigilo sobre o conteúdo do material
recebido para degravação. O serviço deverá
ser entregue no prazo máximo de 10 (dez)
dias corridos, a contar da data de
recebimento pela Contratada, do material a
ser degravado, impresso e em pen drive.

13749 Hora 0 10 R$ 137,50 R$ 1.375,00

175 Gravação

Gravação em arquivo digital, com entrega do
produto final em CD, identificado com o
nome do evento, data e hora, com prestação
de serviços de técnico treinado e
capacitado. A gravação deverá ocorrer com
equipamento profissional, considerando o
som dos vários microfones, quando for o
caso, não consistindo meramente em captar
o som ambiente. Quando já houver
equipamento de som para o evento, a
gravação poderá ocorrer a partir da saída de
áudio desse equipamento.

13749 diária 0 14 R$ 153,61 R$ 2.150,50

       VALOR GLOBAL
AUDIOVISUAL R$ 35.977,50

         

       
VALOR

UNITÁRIO
GLOBAL

VALOR TOTAL
GLOBAL
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        R$ 5.310.604,78

 

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como
anexo a esta Ata.

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

4. VALIDADE DA ATA

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir do(a)................................,
não podendo ser prorrogada.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não
superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados
nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à
Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado
do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos
valores de mercado observará a classificação original.

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do
pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados; e

5.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação
desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação
mais vantajosa.

5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

5.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

5.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;

5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou

5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4 será
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de
caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados:

5.9.1. por razão de interesse público; ou

5.9.2. a pedido do fornecedor. 

6. DAS PENALIDADES

6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades
estabelecidas no Edital.

6.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em
pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido
injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.

6.3. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº
7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos
órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da
penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

6.4. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências
previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de
procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.
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7. CONDIÇÕES GERAIS

7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do
objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais
condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços,
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º
do Decreto nº 7.892/13.

7.3. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação
dos itens nas seguintes hipóteses.

7.3.1. contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de
quantitativos definidos no certame; ou

7.3.2. contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja
o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances.

73.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes
que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do
certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do
Decreto n. 7.892, de 2013.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor, que,
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

 

 

Local e data

Assinaturas

 

 

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(es)
registrado(s)

 

 

Documento assinado eletronicamente por Victor Hugo Martins dos Santos, Pregoeiro(a), em
10/08/2020, às 15:10, conforme horário oficial de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://validacao.turismo.gov.br,
informando o código verificador 0596584 e o código CRC 0D1E4777.
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