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ld :04 71A90A03F 4E6BA 
Estado do Piauí 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA 

Processo Administrativo W 049/2022 - PMJC 
Pregão Eletrõn lco W 014/2022 - SRP 

OBJETO: Registro de Preços para eventual futura contratação de empresa Especlallzada na Prestação dos Serviços de Loc.ação 
de Est rutura e Aparelhamento para Eventos, visando atender as necessidades da Prefeit ura M unlcipal de JoJo Costa-PI e suas 
Secretarias, conforme condições, quant idades, especificações e exigências const antes no Termo de Referência, ane,co deste 
edital. 

ADJUDICAÇÃO: 27 de set embro de 2022. 
HOMOLOGAÇÃO: 27 de setembro de 2022. 
PREGOEIRO: Erica r los Teles Pereira 

EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO 

RAZÃO SOCIAL: TRANSERV LOCAÇÃO, COLETAS E EVENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n• 17.805.742/0001-97, localizada a 
Rua Adalt Coelho Mala, n• 820, Bairro: Alto Caixa D'Agua, em São João do Plau( -PI. CEP: 64.760-000. Telefone: (86) 99472-
9995. Representante: Josl! Wilson de Assis. 

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS 
ITEM 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

ESPECIFICACÕES 

Gerador de energia 220KVA. - 220/380V - Silenciado, motor 
diesel estacionário, unidade geradora, quadro de comando 
completo, tanque de combustfvel, equipamento sllenclado. 

Gerador de energia 300 KVA. - 220/380V - Silenciado, motor 
diesel estacionário, un idade geradora, quadro de comando 
completo, tanque de combustível, equipamento silenciado. 

locação de Banheiro Qulmico versão standard (caixa de 
dejetos com assento, suPorte higiênico, identificação 
femln lno/mascullno, pontos de ventilação, mictório, 
abertura para clrculação de ar, trinco da porta com 
Jdentíflcação (aberto/fechado), largura 1,10m, comprimento 
1,20m, altura mínima de 2,10m), com manut enção. 

Locação de Banheiro Químico versão standard (caixa de 
dejetos com assento, suporte higiênico, ident ificação 
feminino/masculino, pontos de ventilação, mictório, 
abertura para circulação de ar, trinco da porta com 
ident iflcaçJo (aberto/fechado), largura 1,10m, comprimento 
1,20m, altura mínima de 2,10m), ser adaptado para 
portadores de necessidades especiais: conter barras laterals 
de apoio e piso rebaixado ou rampa de acesso, e a porta de 
entrada deverá ter largura mínima de 80cm e abertura de 
180 graus, 

Locaç:io de Banheiro em Container com um lado feminino e 
um ladomascul ino, com ar condicionado de 18.000 BTUs em 
cada lado. 

Lotação de equipamentos de Iluminação profissional digita l 
com 24 canhões par 64,16 ACL par 56, quatro m ini brut 
4000w, oito moving head 575w oito moving head Beam 200 

Sr, 16 par led 3w, 02 atomlcs 3000w, 02 máquinas de 
fumaça . 

Locação de equipamentos de iluminação profissional digita l 

com Iluminação lateral ,2 Palnel 3x4 outdoor Testeiras ,12 
par leds Iluminação de palco ,24 Moving bean Sr ,24 par led 

,12 atomlc rgb Rack de energia ,12 cob para luz frontal ,1 
canhão seguidor ,Mesa gran Ma 2 ,Painel de led p4 8x3 

Locação de sistema de Som com montagem e desmontagem, 
para eventos de pequeno porte serem rallzados pelo 

munlclplo. Espelflcação e dimensões mlnlmas: P.A. 01 (um) 
console digital 16 canai. 01 (um ) equalizador grafice 1/3 

8 oitava estéreo, 01 (um) CE player e 01 (um) sistema de 
lntercomp P.A. x monitor. caixas de Amplificação - o sistema 

de P.A. deverá ser capaz de produzir 110 DB SPL (30 hz a 20 
Kz), certer Fleld stl!ro e subgrave endereçado no aux 1. 

Sistema de Moltor-1 07 ( sete) microfones com floi 

Locação de sistema de som de médio porte, conjunto de 

som composto de: 24 caixas de sub com 2x18", 24 lines array 
gradus·· mod. la 112- 1x12" e 1 driver 2 Periférico p.a x32 

(38 canais), eq ash ly 31 bandas,processador dbx, side fill 
9 duplo estéreo 3 vias -sb 850 e kf 850, sub com 2x18" na 

bateria, 4 monitores com lx12" e 1 driver 2"Periférico 
monitor: ls9 - 32, eq ciclotron 2313x 31 bandas, processador 
dcx2496, l power play 8 vias, l power play 4 vias, l mult 

cabo santo angelo 36 vias (50 mts p.a e 15 mts 

10 

Locação de sistema de som de GRANDE PORTE, 

MONITOR:CONSOLE: 2 mesas digital 56 CAINAIS , 56 VIAS 
MICROFONES SHURE SM57,12 MICROFONES SENNHEISER 

SAINE DUPLO DIGID.,01 BATERIA CORPO (PEARL) .,01 
AMPLIFICADOR GUITARRA FENDER TWIN ",01 

AMPLIFICADOR DE BAIXO (HARTKE SISTEM),26 DIRECT BOX 
PASSIVOS).20 E604,01MICRDFDNE BETA 52,01 MICROFONE 

BETA 911,04 MICROFONE SHURE 571,06 MICROFONE SHURE 
81,10 MICROFONE SHURE BETASS,80 - CABOS XLR/XLR.,40 -

CASOS P-10/P-10.,20 ,40-PEDESTAIS GIRAFA GRANDE,02-
PEDESTAIS GIRAFA PEQUEN0.04-GARRAS LP PARA 

MICROFONES 108-MONITORES SM400,02-MONITOR FZ 
10HP,04 M ULTVIA 12 VIAS conjunto de som composto de: 
Pa 48 lAINES ATIVA FZ,SAINE OUPLO,RETORNO DE 

GUITARRA FITA TUIN,RETORNO CONTRA BAIXO 
MARSYSTEM,SISTEMA TODO ATIVO,SAIDE DUPLO EAW 

ORIGINAL MICROFONE DA BATERIA E PERCUÇÃO SANRAISE E 

CHURE 

UNID. 

UNO 

UNO 

UNO 

UNO 

UNO 

UNO 

UNO 

UNO 

UNO 

UNO 

QUANT. VL.UNIT. VL. TOTAL 

10 R$ 2.751,04 R$ 27.510,40 

10 R$ 2.865,66 R$ 28.656,60 

100 R$ 309,49 R$ 30.949,00 

10 R$ 644,77 R$ 6.447,70 

1 R$ 3.238,20 R$ 3.238,20 

14 R$ 2.665,07 R$ 37.310,98 

6 R$ 7.737,30 R$ 46.423,80 

RS 4.986,26 RS 39.890,08 

R$ 6.447,75 R$ 38.686,50 

R$ 9.428,04 R$ 56.568,24 

Locação de tenda com montagem, em lona branca no estilo 
piramidal com base em estrutura metálica, medindo S,OOm x 

5,00 metros cada, composta de ca lhas laterais, inteiriça 
11 reforçada para captação e escoamento de água. Altura de UNO 80 R$ 338,14 R$ 27.051,20 

2,50 metros em seus pés de sustentação. Devendo estar 
disponibilizado em local e horário determinados 
previamente. 

Locação de tenda com montagem1 em lona branca no estilo 

piramidal com base em estrutura metálica, medindo 6,00m x 

6,00 metros cada, composta de calhas laterais, inteiriça 
12 reforçada para captação e escoamento de água. Altura de UNO 80 R$ 361,07 R$ 28.885,60 

2,50 metros em seus pés de sustentação. Devendo estar 
disponibilizado em local e horário determinados 

previamente. 

Locação de tenda com montagem, em lona branca no estilo 
piramidal com base em estrutura metálica, medindo 8,00m x 

8,00 metros cada, composta de calhas laterais, inteiriça 
13 reforçada para captação e escoamento de água. Altura de UNO 2 R$ 802,38 R$1.604,76 

3,00 metros em seus pés de sustentação. Devendo estar 
disponibilizado em local e horário determinados 
previamente. 

Locação de tenda com montagem1 em lona branca no estilo 

piramidal com base em estrutura metálica, medindo 10,00m 
x 10100 metros cada1 composta de calhas laterais, inteiriça 

14 reforçada para captação e escoamento de água. Altura de UNO 3 R$1.088,95 R$ 3.266,85 
2,50 metros em seus pés de sustentação. Devendo estar 
disponibilizado em local e horário determinados 
previamente. montada na torre de P30. 

Locação e montagem de palco medindo 13m x 9m x 1,70 m 
com piso feito em compensado de madeira naval, revestido 

15 
com cantoneiras de ferro, coberto com sustentação do teto 

UNO 10 R$ 5.272,82 R$ 52.728,20 
feita por tre liças de ALUMÍNIO DE FABRICAÇÃO INDUSTRIAL 
PSO, fechado no fundo e nas laterais com lona com escada 

para acesso e rampa . 

Locação e montagem de pa lco medindo 9m x 7m x 1,70 m 
com piso feito em compensado de madeira naval, carpetado, 

revestido com cantoneiras de ferro, coberto com 

16 sustentação do teto feita por treliças de ALUMÍNIO DE UNO 6 R$ 4.871,63 R$ 29.229,78 
FABRICAÇÃO INDUSTRIAL P30 E PSO, fechado no fundo e nas 
laterais com lona com escada para acesso e rampa. 04 
stintores 

Locação de Palco, com montagem e desmontagem, para 

eventos de grande porte a. Especificações com 02 queda de 
agua, lonas branca no teto, e dimensões mínimas: 16 a 20m 

de frente (boca de cena) x 12m de profundidade x 8 a 10m 
17 de altura, com orelha e plataforma para bateria, cobertura UNO 4 R$ 6.791,63 R$ 27.166,S2 

com Box truss P50, piso em estrutura com compensado de 
25mm naval e house mix para mesa de P .A1 fechado no 

fundo e nas laterais com lona tipo vasada com 02 escada 
para acesso e rampa, 04 stintores. 

Locação e montagem de stand especial - material em perfis 
de alumínio octanorme com ar-condicionado, paredes em 

18 
vidro, cobertura com telha de zinco, instalação elétrica 

UNO 10 R$ 2.177,90 R$ 21.779,00 
completa incluindo holofotes, iluminação artificial interna, 

tomadas, testeiras para logomarcas piso em estrutura 

metá lica acarpetado, paisagismo com plantas ornamenta is. 

Locação CABINES DE OCTANORM PARA CAMARIM: 

climatização, cabines de octanorme com placa tipo ts fixada 
19 ao camarote, medindo 4 mts de frente por 4 mts de fundo UNO 10 R$ 2.174,01 R$ 21.740,10 

com 2,10 mts de altura. Com fechadura, com carpete e 
climatizado. 

Locação e montagem de tablado de estrutura modular 

20 
metálica com piso de madeira carpetado, placas de 2,00 x 

UNO 200 R$140,41 R$ 28.082,00 
1,00 m, alturas disponíveis de: 0,30m, 0,50m, 1,00m e 
1,SOm, para dar suporte a eventos. 

21 
Locação Grades de isolamento em ferro galvanizada, 

UNO 250 R$ 51,58 R$ 12.895,00 
medindo 1,20m altura X 2.00,de comprimento, 

22 
Locação Treliça de alumínio P30, industrializado, preço por 

UNO 200 R$ 53,01 R$ 10.602,00 
metro linear. 
LOCAÇÃO GRID DE ALUMÍNIO BOX TRUSS: PEÇAS DE P50 e 

23 
P30 EM ALUMÍNIO PARA MONTAGEM DE ESTRUTURAS COM 

UNO 10 R$ 2.263,87 R$ 22.638,70 
UMA METRAGEM TOTAL DE 86 A 100 METROS LINEAR 
SAPATAS, SLIVE, 

LOCAÇÃO GRID DE ALUMÍNIO BOX TRUSS: PEÇAS DE P50 e 
P30 EM ALUMÍNIO PARA MONTAGEM DE ESTRUTURAS (10 

24 TORRES DE 5MT, 20 TORRES DE 4MT, 15 TORRE DE lM, 20 UNO 10 R$ 2.464,47 R$ 24.644,70 
CUBOS 3 FACE, 10 SAPATAS,10 SLIVE, 8 TORRE DE 0,50 CT. 
(TOTALIZANO 250M2) 

VALOR TOTAL R$ 627,995,91 
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