
Formulário para Solicitação de Itens – Serviços de Infraestrutura em Eventos

1) Dados do Evento e Responsável pela Demanda

Nome do Evento: 

Local de realização: Data de realização: 

Responsável pela demanda/evento: SIAPE: 

E-mail: Telefone: 

2) Quantitativos dos Itens

Item Descrição Sucinta Unidade 
Medida

Quantidade Memória de Cálculo

1 Iluminação - Sistema 01 diária

2 Iluminação - Sistema 02 diária

3 Sonorização - Sistema 01 diária

4 Sonorização - Sistema 02 diária

5 Microfone 01 - Auricular sem fio unidade/dia

6 Microfone 02 - Unidirecional com fio e pedestal unidade/dia

7 Microfone 03 - Unidirecional sem fio unidade/dia

8 Microfone 04 - Microfone de mesa unidade/dia

9 Operador técnico diária 6h

10 Piso estruturado m2/dia

11 Tenda 10 X 10 diária

12 Tenda 05 X 05 diária

13 Praticável peça/dia

14 Back Drop m2/dia

15 Estande básico m2/dia

16 Estande - Projeto simples m2/dia

17 Balcão de recepção ou informações m2/dia

18 Forração em carpete m2/dia

19 Tela de projeção unidade/dia

20 Projetores unidade/dia

21 TV de 50” com suporte diária

22 Painel de LED Indoor diária

23 Unifilas unidade/dia

24 Arranjo de flores unidade

25 Cadeira 01 - Plástica unidade/dia

26 Cadeira 02 - Ferro unidade/dia

27 Poltrona unidade/dia

28 Jogo de sofá 01 unidade/dia

29 Mesa 01 unidade/dia

30 Mesa 02 unidade/dia

31 Mesa 03 unidade/dia

32 Computador Notebook diária

33 Impressora diária



34 Climatização diária

35 Ar Condicionado diária

36 Gerador 01 diária 12 h

37 Gerador 02 diária 12 h

Observação: 

a) Anexo I – Orientações para Solicitação de Pedido em Ata;
b) Anexo II – Especificação dos itens e dados do fornecedor para contato.



ANEXO I

Infraestrutura em eventos – Ata de Registro de Preços

Orientações para Solicitação de Pedido em Ata

OBJETIVO:

A finalidade da Ata de registro de preços, é prover infraestrutura necessária para a realização de eventos institucionais
estritamente necessários ao desenvolvimento institucional e compatível com as finalidades da instituição, não sendo
cabível gasto para realização de eventos com caráter de festividade conforme recomendação da Procuradoria Jurídica
junto a UFABC;

DA SOLICITAÇÃO

1) Os itens disponíveis,  bem como as  especificações detalhadas,  serão consultados no arquivo Anexo II  do
formulário de solicitação (sujeito a análise de saldo do item pela ProEC);
2) O pedido para utilização da ATA deverá ser encaminhado a Divisão Administrativa da ProEC, por meio de
formulário para o  e-mail: administracao.proec@ufabc.edu.br;
3) O prazo de envio do pedido é de 45 (quarenta e cinco) dias que antecede o evento; 
4) Não serão aceitos pedidos solicitados por meio diferente do indicado no item 2) e fora do prazo indicado no
item 3);
5) Preencher o formulário específico indicando:

 Dados do Evento: nome do evento, local da realização e período de realização;
 Dados do responsável pela demanda e organização: nome completo,  Siape, e-mail e telefone;
 Dados dos Itens -  Quantidade de cada item  (preencher apenas o número) e memória de cálculo:

 ( ex: item: 1 microfone (unid/dia) / quantidade solicitada = 3 / memória de cálculo = 1 microfone X 3 dias).

6) A aprovação do pedido estará sujeita à disponibilidade de saldo em ata e orçamentária, bem como a previsão
feita pela área solicitante na ocasião do Planejamento Anual de Contratações.
7) Dúvidas  podem  ser  tratadas  com  antecedência  por  meio  do  e-mail  administracao.proec@ufabc.edu.br
respeitado o prazo informado no item 3).
8) Após o envio do pedido e instrução do processo não será possível alteração dos itens e quantitativos;
9) Após emissão da nota de empenho, a Divisão Administrativa da ProEC encaminhará o documento para a
empresa solicitando a confirmação de recebimento, copiando o responsável pela demanda e organização do evento.
10) Caberá ao responsável pelo evento:

 Envio  da  Ordem  de  Serviço  para  a(s)  empresa(s)  constando  os  quantitativos  necessários  e  detalhes  da
prestação dos serviços, com orientação dos horários e locais para instalação;

 Solicitar previamente a autorização de espaços para realização do evento, informando as demais áreas da
UFABC de forma a facilitar a entrada dos fornecedores no campus da UFABC.

11) Caso ocorra cancelamento do evento,  o responsável  deverá informar ao fornecedor com 3 dias úteis de
antecedência do início do evento (em cópia administracao.proec@ufabc.edu.br), antes da montagem ou entrega do
serviço; e encaminhar a resposta de confirmação da empresa ao e-mail administracao.proec@ufabc.edu.br .
12) Após  finalização  do  evento  e  recebimento  da  Nota  Fiscal  a  ProEC  solicitará  que  o  responsável  pela
demanda/evento realize a Avaliação dos Serviços mediante formulário próprio  para subsidiar o ateste da Nota Fiscal
pelo Gestor do Contrato.
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ANEXO II

Especificação dos itens e dados do fornecedor para contato

Item Descrição
Sucinta

Descrição Detalhada Endereço, dados e contatos

1 Iluminação -
Sistema 01

ILUMINAÇÃO  -  SISTEMA  01  -  Sistema
destinado  a  eventos  de  pequena
necessidade, iluminacao composto por 10
refletores,  05  canais  de  dime,  mesa
controladora  de  5  canais  e  demais
equipamentos  necessario,  incluindo  2
moving lights.

Empresa INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS
E SHOW BAR EIRELI, com sede no Setor
de  Autarquia  Sul  Quadra  04  Bloco
A  Sala  nº  229,  Edifício  Victoria  Office
Tower, CEP 70070-938, bairro Asa Sul, no
município de Brasília, no Distrito Federal,
contato Felipe, telefone (61) 98330-0263,
e-mail:
orcamento@inoveproducao.com.br.

2 Iluminação -
Sistema 02

ILUMINAÇÃO  -  SISTEMA  02  -Sistema
destinado a eventos de média necessidade
de iluminação, composto por 48 refletores
par,  24  canais  de  dimmer,  mesa
controladora  de  24  canais  e  demais
equipamentos, incluindo 08 moving lights.
48  refletores  em  alumínio  par  64  com
lâmpada  de  1000  watts  (focos  1  e  5)  02
calhas de mini brutt com 06 lâmpadas DWE
650 watts cada 10 refletores set light com
lâmpada  de  1000  watts  01  maquinas  de
fumaça  com  no  mínimo  1000  watts  01
canhões  seguidor  com  lâmpada  de  1200
watts e tripé 24 canais de dimmer filtrado
padrão  DMX  de  4000  watts  cada  Mesa
controladora  para  iluminação,  digital,
padrão DMX, com no mínimo 24 canais Kit
completo  de  gelatinas  para  os  refletores
acima Kit de cabeamento para o sistema 04
talhas  com  capacidade  de  carga  de  01
tonelada  cada  50  metros  de  treliça  de
aluminio  tipo Box  Truss  para  sustentação
dos refletores devidamente dimensionada
para a carga de peso.

Empresa  EXPANSOM  PROMOÇÕES  E
EVENTOS LTDA, com sede na Rua Doutor
Fernando Costa, nº 568, CEP 09310-250,
bairro Vila Emílio, no município de Mauá,
no estado de São Paulo, contato Bruno,
telefone  (11)  4543-6590,  e-mail:
bruno@expansom.com.br  e
expansom@expansom.com.br.

3 Sonorização
- Sistema 01

Sonorização  -  Sistema  01  Sistema
destinado  a  shows  de  pequeno/médio
porte (público +/- 1 mil pessoas) composto
basicamente  de  01  mesa  de  som  de  24
canais, 04 caixas tipo KF 850, 04 subs tipo
SB  850.  Demais  especificações  de  acordo
com o Termo de Referência  (Anexo I)  do
Edital.

Empresa  PMA-PRODUÇÕES  E
MONTAGENS  ARTÍSTICAS  EIRELI,  com
sede  na  Travessa  Itápolis,  nº  109,  CEP
09240-550,  bairro  Vila  Lucinda,  no
município de Santo André, no estado de
São  Paulo,  contato  Edivaldo,
telefone  (11)  4475-4161,  e-mail:
pma.prod.eventos@hotmail.com.



4 Sonorização
- Sistema 02

Sonorização  -  Sistema  02  Sistema
destinado  a  eventos  de  pequeno  porte
(público  +/-  400  pessoas)  composto
basicamente  de  01  mesa  de  som  de  08
canais  e  04  caixas  compactas.  Demais
especificações de acordo com o Termo de
Referência (Anexo I) do Edital.

Empresa  PMA-PRODUÇÕES  E
MONTAGENS  ARTÍSTICAS  EIRELI,  com
sede  na  Travessa  Itápolis,  nº  109,  CEP
09240-550,  bairro  Vila  Lucinda,  no
município de Santo André, no estado de
São  Paulo,  contato  Edivaldo,
telefone  (11)  4475-4161,  e-mail:
pma.prod.eventos@hotmail.com.

5 Microfone
01  -
Auricular
sem fio

Microfone  01
Auricular  sem  fio  -  Microfone  sem  fio
auricular  Omini-direcional,  com  distância
efetiva de 15 a 30m. Impedância aprox. :
600  ohms.  Sensibilidade  aprox.  :  72dB.
Itens  inclusos:  1  Microfone  auricular,  1
Microfone  tipo  lapela,  1  Chave  de  fenda
plástica,  1  Cabo  de  áudio  de  1,4m,  1
Adaptador de plug P10 x P2, 1 Bateria 9V,
Base e Transmissor.

Empresa  PMA-PRODUÇÕES  E
MONTAGENS  ARTÍSTICAS  EIRELI,  com
sede  na  Travessa  Itápolis,  nº  109,  CEP
09240-550,  bairro  Vila  Lucinda,  no
município de Santo André, no estado de
São  Paulo,  contato  Edivaldo,
telefone  (11)  4475-4161,  e-mail:
pma.prod.eventos@hotmail.com.

6 Microfone
02  -
Unidirecion
al com fio e
pedestal

Microfone  02  Unidirecional  com  fio  e
pedestal  -  Cabo  de  5  metros,  chave
ON/OFF,  conector:  3,5  a  6,3mm  (mono),
impedância  de  600  Ohms,  resposta
frequência: 50Hz à 15KHz, sensibilidade: 72
dB +/- 3 dB. Pedestal: Material: Aço, Altura
máxima: 1,67 metros, Altura mínima: 1,20
metros.  Dimensões  aproximadas  (LxAxP):
50 cm x 120 cm x 50 cm, Peso aproximado:
1,5 kg

Empresa  PMA-PRODUÇÕES  E
MONTAGENS  ARTÍSTICAS  EIRELI,  com
sede  na  Travessa  Itápolis,  nº  109,  CEP
09240-550,  bairro  Vila  Lucinda,  no
município de Santo André, no estado de
São  Paulo,  contato  Edivaldo,
telefone  (11)  4475-4161,  e-mail:
pma.prod.eventos@hotmail.com.

7 Microfone
03  -
Unidirecion
al sem fio

Microfone  03  Unidirecional  sem  fio  -
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO RECEPTOR:
Alimentação: fonte 12 a 18V DC /110 e 220
AC  bivolt,  Freqüência  de  trabalho:  520  a
608 MHz, Resposta de freqüência: de 40 a
15000  hz  a  +  ou  3db,  Estabilidade  de
freqüência:  em  torno  de  0,0005%,
Modulação  de  FM,  Dinâmica:  >  90db,
Sensibilidade: -80db, Rejeição de imagem:
< 90db, Temperatura de trabalho de -10 a
+50¨  ,  centígrados,  Saída  de  áudio
desbalanceada:  0  a  400  mv.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO BODY PACK:
Freqüência  de  trabalho:  520  a  608  MHz,
Estabilidade  de  freqüência:  em  torno  de
0,0005%, Modulação em FM, Alimentação
com  duas  pilhas  do  tipo  AA,  Freqüência
estabilizada  a  Cristal.  ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS DO MICROFONE: Freqüência de
trabalho: 520 a 608 MHz,  Estabilidade de
freqüência:  em  torno  de  0,0005%,
Modulação  em  FM.  Resposta  de
freqüência: de 60 a 15000 hz a + ou - 3db,
Alimentação com duas pilhas do tipo AA,
Cápsula  padrão  cardióide,  Emissão  de

Empresa  PMA-PRODUÇÕES  E
MONTAGENS  ARTÍSTICAS  EIRELI,  com
sede  na  Travessa  Itápolis,  nº  109,  CEP
09240-550,  bairro  Vila  Lucinda,  no
município de Santo André, no estado de
São  Paulo,  contato  Edivaldo,
telefone  (11)  4475-4161,  e-mail:
pma.prod.eventos@hotmail.com.



espúrios:  >  40  db  (com  portadora),
Freqüência  estabilizada  a  Cristal,  Peso:
2,140 kg

8 Microfone
04  -
Microfone
de mesa

Microfone 04 · Microfone de mesa e para
solicitação da palavra. Deverá ser de mesa
do tipo half-Cardioid; ser do tipo microfone
de  condensador  pré-polarizado;permitir
operação  em  faixas  de  áudio  de  50
(cinquenta)Hz  até  20  (vinte)  KHz;  possuir
sensibilidade de no mínimo 6 (seis) mV a 1
(um) KHz; impedância superior a 100 (cem)
ohms;  suportar  nível  de  pressão  sonora
superior a 130dB; possuir 1 (uma) conexão
do tipo XLR 3 garantindo design discreto na
mesa;  possuir  botão  frontal  para  as
funções de pareamento e mute/unmute e
LED  frontal  indicativo  de  funcionamento
mute/unmute .

Empresa  PMA-PRODUÇÕES  E
MONTAGENS  ARTÍSTICAS  EIRELI,  com
sede  na  Travessa  Itápolis,  nº  109,  CEP
09240-550,  bairro  Vila  Lucinda,  no
município de Santo André, no estado de
São  Paulo,  contato  Edivaldo,
telefone  (11)  4475-4161,  e-mail:
pma.prod.eventos@hotmail.com.

9 Operador
técnico

Operador  técnico  Operador  de  áudio,
vídeo, iluminação e demais equipamentos
que  compõe  a  sala  técnica  multimídia  e
demais dependências do teatro, anfiteatro
e  auditório.  Experiência  comprovada  na
área  de  operação  de  sistemas  de  áudio;
operar sistemas de sonorização com mesa
analógica; operar sistemas de sonorização
digital;  montar,  testar  e  desmontar
equipamentos  de  áudio  e  projeção  de
vídeo  nos  eventos;  trabalhar  com
softwares de captação, produção e edição
de  áudio,  trabalhar  com  softwares  de
projeção  de  vídeo,  como  Power  Point,
Windows Média Player, OpenOffice, Excel e
Adobe  Acrobat  8.0;  operar  sistema  de
comunicação audiovisual, (telão - projetor
multimídia,  notebook,  equipamentos  de
áudio e vídeo); checar funcionamento dos
equipamentos (testar,  detectar problemas
e acionar  sistemas alternativos)  e demais
funções  que  forem  de  acordo  com  a
programação do evento.

Empresa  PMA-PRODUÇÕES  E
MONTAGENS  ARTÍSTICAS  EIRELI,  com
sede  na  Travessa  Itápolis,  nº  109,  CEP
09240-550,  bairro  Vila  Lucinda,  no
município de Santo André, no estado de
São  Paulo,  contato  Edivaldo,
telefone  (11)  4475-4161,  e-mail:
pma.prod.eventos@hotmail.com.

10 Piso
estruturado

Piso estruturado com 0,10m de espessura,
nivelado  e  revestido  em  compensado
12mm.  Todas  as  madeiras  aparentes,
principalmente  o  revestimento  do  piso  e
sua volta devem estar em ótimo estado de
aparência, sem fissuras, vãos, rachaduras e
pregos  ou  ferragens  aparentes.  Este  piso
também  deverá  ter  02  (dois)  acessos  a
pessoas  no  formato  de  rampa de  3m de
largura  com  corrimão  nos  02  lados,  para
uma fácil acessibilidade do público

Empresa  EXPANSOM  PROMOÇÕES  E
EVENTOS LTDA, com sede na Rua Doutor
Fernando Costa, nº 568, CEP 09310-250,
bairro Vila Emílio, no município de Mauá,
no estado de São Paulo, contato Bruno,
telefone  (11)  4543-
6590, e-mail: bruno@expansom.com.br e
expansom@expansom.com.br.



11 Tenda  10  X
10

Tenda 10 X 10 Tenda medindo 10 (dez) X
10  (dez)  metros,  com  cobertura  em lona
PVC,  na  cor  branca,  anti-chama,  com
proteção UV, no estilo piramidal com base
em estrutura metálica, composta de calhas
inteiriças  laterais  para  captação  e
escoamento  de  água,  altura  de  3.50m  e
sustentação  em  seus  pés  laterais,  com
laudo  de  incombustibilidade.  Opção  de
fechamento lateral com o mesmo material
da cobertura.

Empresa  EXPANSOM  PROMOÇÕES  E
EVENTOS LTDA,  com sede na Rua Doutor
Fernando Costa, nº 568, CEP 09310-250,
bairro Vila Emílio, no município de Mauá,
no estado de São Paulo, contato Bruno,
telefone  (11)  4543-
6590, e-mail: bruno@expansom.com.br e
expansom@expansom.com.br.

12 Tenda  05  X
05

Tenda 05 X 05 Tenda medindo 05 (cinco) X
05 (cinco) metros, com cobertura em lona
PVC,  na  cor  branca,  anti-chama,  com
proteção UV, no estilo piramidal com base
em estrutura metálica, composta de calhas
inteiriças  laterais  para  captação  e
escoamento  de  água,  altura  de  3.50m  e
sustentação  em  seus  pés  laterais,  com
laudo  de  incombustibilidade.  Opção  de
serviço de balcão tipo bar em 3 lados da
tenda e fechamento lateral com o mesmo
material da cobertura.

Empresa  ART'ESTRUTURAL  ENGENHARIA
E  EVENTOS  –  EIRELI,  com  sede  na  Rua
Ramos  de  Oliveira,  nº  66,  CEP
08051-500, bairro Limoeiro, no município
de  São  Paulo,  no  estado  de  São  Paulo,
contato  Vinicius,  telefone
(11)  2041-6389,  e-mail:
eventos@artestrutural.com.br,
vinicius@artestrutural.com.br.

13 Praticável Praticável  Praticável,  tipo  plataforma,
metálico,  pantográfico  ou  telescópico,
unidades com medida aproximada de 2 x
1m, altura com regulagem de 20cm a 1m,
tampo em compensado resistente, liso ou
com revestimento em carpete ou similar.

Empresa  EXPANSOM  PROMOÇÕES  E
EVENTOS LTDA, com sede na Rua Doutor
Fernando Costa, nº 568, CEP 09310-250,
bairro Vila Emílio, no município de Mauá,
no estado de São Paulo, contato Bruno,
telefone  (11)  4543-
6590, e-mail: bruno@expansom.com.br e
expansom@expansom.com.br.

14 Back Drop Back Drop Paineis estruturados de alumínio
tipo  box  truss  tipo,  com  aplicação  da
comunicação  em  lona,  com  impressão
digital.  Tamanho  definido  por  metro
quadrado.   

Empresa  PMA-PRODUÇÕES  E
MONTAGENS  ARTÍSTICAS  EIRELI,  com
sede  na  Travessa  Itápolis,  nº  109,  CEP
09240-550,  bairro  Vila  Lucinda,  no
município de Santo André, no estado de
São  Paulo,  contato  Edivaldo,
telefone  (11)  4475-4161,  e-mail:
pma.prod.eventos@hotmail.com.

15 Estande
básico

Estande básico Estande com pé direito de
2,20 de altura (vão livre), montada com as
seguintes  características:  Paredes:
Montadas em sistema de perfis modulares,
painéis  TS  brancos  com  2,12  de  altura
apoiado  em  estrutura  de  alumínio
octanorm.  Teto:  Teto  vazado  elevado  a
2,20 de altura apoiados em estruturas de
colunas e travessas de alumínio anodizado
octanorm;  Iluminação:  01 Spot  Light  com
lâmpadas incandescentes a cada 3 M², e 01
tomada  monofásica  a  cada  4M².  Piso
estruturado  com  0,10m  de  altura  com
forração em carpete na cor preta ou cinza;

Empresa PROJETANDO FEIRAS E EVENTOS
EIRELI, com sede na Avenida Celso Garcia,
nº  5.932,  CEP  03064-000,  bairro
Tatuapé, no município de São Paulo, no
estado  de  São  Paulo,  contato  Alex,
telefone  (11)  3389-1800,  e-
mail:
licitacao@projetandoeventos.com.br,
contato@projetandoeventos.com.br.



Cada estande será equipado com 01 (uma)
testeira  superior  com 0,50m de largura  x
1,0m  comprimento;  Impressão  colorida
para testeira.  Aterramento das estruturas
conforme as Normas Técnicas da ABNT.

16 Estande  -
Projeto
simples

Estande - Projeto simples Projeto Simples:
Piso revestido de carpete novo, montagem
em  sistema  padronizado  octanorm  com
parede  a  2,70  de  altura,  placas  de  TS
branca ou parte dele com paredes em 1/2
vidro,  com  opção  de  teto  coberto,
iluminação e os pontos de AC e estrutura
para  receber  a  instalação  de  ar
condicionado. Área de depósito com chave,
área  vip  com  paredes  de  TS  e
policarbonato,  sala  de  estar  climatizada
com mesa para computador, dois sofás de
dois  lugares,  mesa  de  canto  e  mesa  de
centro.  Cenografia  externa:  parede
canelatada construída em madeira pintada
com  3,70  de  altura,  com  impressão  e
aplicação  de  logomarca,  paisagismo  e
instalações.

Empresa PROJETANDO FEIRAS E EVENTOS
EIRELI, com sede na Avenida Celso Garcia,
nº  5.932,  CEP  03064-000,  bairro
Tatuapé, no município de São Paulo, no
estado  de  São  Paulo,  contato  Alex,
telefone  (11)  3389-1800,  e-
mail:
licitacao@projetandoeventos.com.br,
contato@projetandoeventos.com.br.

17 Balcão  de
recepção ou
informações

Balcão de recepção ou informações Balcão
de  atendimento  em  painel  TS  para
atendentes  com  prateleiras,  porta  de
correr,  testeira  com  iluminação  e  banco
para  recepcionista.  Impressão  colorida
para testeira.

Empresa  NÚCLEO  DA  CRIAÇÃO
MARKETING E EVENTOS EIRELI, com sede
na  Rua  Viseu,  nº  325,  CEP  20975-040,
bairro
Jacaré, no município do Rio de Janeiro, no
estado do Rio de Janeiro, contato Cezar,
telefone  (21)  3125-
6311,  e-mail:
origem@origemeventos.com.br  e
adm@origemeventos.com.br.

18 Forração em
carpete

Forração em carpete Forração em carpete
cinza, ou outra cor em concordância com o
evento, com perfeita adesivagem sobre o
piso, sem pontas aparentes.

Empresa PROJETANDO FEIRAS E EVENTOS
EIRELI, com sede na Avenida Celso Garcia,
nº  5.932,  CEP  03064-000,  bairro
Tatuapé, no município de São Paulo, no
estado  de  São  Paulo,  contato  Alex,
telefone  (11)  3389-1800,  e-
mail:
licitacao@projetandoeventos.com.br,
contato@projetandoeventos.com.br.

19 Tela  de
projeção

Tela  de  projeção  Tela  de  projeção  para
ambientes externos e iluminados, mínimo
1,65m x 2,20m e máximo 3,2m x 5m. Alto
contraste,  cores  extremamente  vivas  e
brilhantes.Máxima  definição  em  projeção
3D.  Enrolável,  lavável,  resistente  á
intempérie  (podem  ser  colocadas  ao  ar
livre).  Superfície  em vinil  ignifugado (não
propaga  chamas).  Ângulo  de  visualização
sem perda de qualidade, a partir do centro
=  40º.  Angulo  de  visualização  total  =

Empresa  NÚCLEO  DA  CRIAÇÃO
MARKETING E EVENTOS EIRELI, com sede
na  Rua  Viseu,  nº  325,  CEP  20975-040,
bairro
Jacaré, no município do Rio de Janeiro, no
estado do Rio de Janeiro, contato Cezar,
telefone  (21)  3125-
6311,  e-mail:
origem@origemeventos.com.br  e
adm@origemeventos.com.br.



179º.Tamanhos de 72 até 200 polegadas.
Retrátil  com  tripé  e  case  metálico.
Formatos  4:3,  16:9  (Wide-Screen),  e
2:35.Com case de metal  ou similar.Ajuste
de altura com múltiplas paradas.

20 Projetores Projetores  Sistema  de  projeção  com
resolução  FULL  HD  1080p  (1920x1080).
Mínimo de 5.000 Ansi Lumens . Contraste
3.000:1.  Entrada  HDMI.Resoluções
Suportadas:  VGA  (640  x  480)  até  UXGA
(1600  x  1200).  Posição  de  Projeção:
Frontal/  Posterior/  Mesa/  Teto.  HDYV
Compatível:  480i,  480p, 576i,  576p, 720p,
1080i,  1080p.  Entradas-Saídas:  HDMI
(v1.4x2)/ D-sub in (15 pin x 2)/ DSub out
(15 pin  x  1)/  Video Composto (RCA x  1)/
Vídeo por Componentes (x3)/  Vídeo (x1)/
Audio  in-out  (Mini  Jack)/  Audio  L/R/
Microfone in/ USB (tipo A (x2) e mini B)/
Alto falante  (10Wx@)/  RS232 (DB-9pin)  x
1/ Rj-45 (LAN)

Empresa INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS
E SHOW BAR EIRELI, com sede no Setor
de  Autarquia  Sul  Quadra  04  Bloco
A  Sala  nº  229,  Edifício  Victoria  Office
Tower, CEP 70070-938, bairro Asa Sul, no
município de Brasília, no Distrito Federal,
contato Felipe, telefone (61) 98330-0263,
e-mail:
orcamento@inoveproducao.com.br.

21 TV  de  50”
com
suporte

TV de 50” com suporte TV de LCD de 50”
com  suporte  de  chão  e  parede,  com
recepção  digital,  FULL  HD:  Resolução
máxima: 1920 x 1080 pixels, Som estéreo
com SRS e DD, smart tv, controle remoto,
entrada  VGA  (D-Sub  15pinos),  entrada
Ethernet – RJ45, entrada para TV a Cabo,
entrada  RF  para  TV  aberta  (Digital  e
Analógico),  entradas  USB  2.0:  reproduz
filmes,  músicas  e  fotos,  entradas  HDMI,
entradas  de  Vídeo  e  Áudio  estéreo,
entrada  de  Vídeo  Componente,  saída  de
Áudio  Digital  Coaxial,  saída  de  Vídeo  e
Áudio Estéreo, saída para Fone de Ouvido.

Empresa PROJETANDO FEIRAS E EVENTOS
EIRELI, com sede na Avenida Celso Garcia,
nº  5.932,  CEP  03064-000,  bairro
Tatuapé, no município de São Paulo, no
estado  de  São  Paulo,  contato  Alex,
telefone  (11)  3389-1800,  e-
mail:
licitacao@projetandoeventos.com.br,
contato@projetandoeventos.com.br.

22 Painel  de
LED Indoor

Painel de LED Indoor, tamanho 2560mm x
1440mm de alta resolução (5mm), sendo:
Pixel  Pitch(Real):  5mm,
Pixel  Composition:  1RGB,
Pixel  Density(Real):  40000dots/M²  ,
LED  Encapsulation  SMD:  3528,
LED Chip  Red: 9mil  Opto-tech Green And
Blue:12mil  Silan,  Ingress  Protection:  IP31,
Module  Resolution:  32  dots*  16dots,
Display  Viewing  Angle  Horizontal:  120
degree  (+10/-10)  /
Vertical:  120  degree  (+10/-10),
Display  Brightness:  ≥2500cd/M²,
Best Viewing Distance: 5m~50m,

Empresa  EXPANSOM  PROMOÇÕES  E
EVENTOS LTDA, com sede na Rua Doutor
Fernando Costa, nº 568, CEP 09310-250,
bairro Vila Emílio, no município de Mauá,
no estado de São Paulo, contato Bruno,
telefone  (11)  4543-
6590, e-mail: bruno@expansom.com.br e
expansom@expansom.com.br.



23 Unifilas Unifilas  Torretas  cromadas  -  Altura
mínima  :  96  cm.  Base  mínima  :  35  cm
(diâmetro). Fita: mínimo de 5 cm largura e
máximo 2,00 m comprimento.Cor: preta.

Empresa MOMENT LOCAÇÕES E EVENTOS
LTDA, com sede na Rua Carlos Escobar, nº
182,  CEP  02013-050,  bairro
Santana, no município de São Paulo,  no
estado  de  São  Paulo,  contato  Maria  de
Lourdes,  telefone  (11)  3969-0320,  e-
mail:
licitacoes2@momentlocacoes.com.br  e
licitacoes@momentlocacoes.com.br.

24 Arranjo  de
flores

Arranjo de flores Arranjo de flores naturais
para base de palco, com flores da época,
como  lírios,  rosas,  antúrios,  palmas  e
folhagens , com as seguintes medidas: 50
cm de altura por 100 cm de largura.

Empresa  NÚCLEO  DA  CRIAÇÃO
MARKETING E EVENTOS EIRELI, com sede
na  Rua  Viseu,  nº  325,  CEP  20975-040,
bairro
Jacaré, no município do Rio de Janeiro, no
estado do Rio de Janeiro, contato Cezar,
telefone  (21)  3125-
6311,  e-mail:
origem@origemeventos.com.br  e
adm@origemeventos.com.br.

25 Cadeira 01 -
Plástica

Cadeira 01 Cadeira Plástica Cadeira plástica
branca sem braço, de polietileno. Tamanho
(0,86x0,40x0,40).

Empresa MOMENT LOCAÇÕES E EVENTOS
LTDA, com sede na Rua Carlos Escobar, nº
182,  CEP  02013-050,  bairro
Santana, no município de São Paulo,  no
estado  de  São  Paulo,  contato  Maria  de
Lourdes,  telefone  (11)  3969-0320,  e-
mail:
licitacoes2@momentlocacoes.com.br  e
licitacoes@momentlocacoes.com.br.

26 Cadeira 02 -
Ferro

Cadeira  02 –  Ferro  Cadeira  de ferro  com
estofamento. (LXA 35,0 X 84,0 CM.

Empresa MOMENT LOCAÇÕES E EVENTOS
LTDA, com sede na Rua Carlos Escobar, nº
182,  CEP  02013-050,  bairro
Santana, no município de São Paulo,  no
estado  de  São  Paulo,  contato  Maria  de
Lourdes,  telefone  (11)  3969-0320,  e-
mail:
licitacoes2@momentlocacoes.com.br  e
licitacoes@momentlocacoes.com.br.

27 Poltrona Poltrona  Poltrona  arredondada  Francesa,
preta,  A  =  0,90  x  L  =  0,80  X  P  =  0,60
Poltrona arredondada Francesa

Empresa MOMENT LOCAÇÕES E EVENTOS
LTDA, com sede na Rua Carlos Escobar, nº
182,  CEP  02013-050,  bairro
Santana, no município de São Paulo,  no
estado  de  São  Paulo,  contato  Maria  de
Lourdes,  telefone  (11)  3969-0320,  e-
mail:
licitacoes2@momentlocacoes.com.br  e
licitacoes@momentlocacoes.com.br.

28 Jogo de sofá
01

Jogo de sofá 01 -  2  lugares Composto de
sofá de 2 lugares,  cor  a definir,  tamanho
1,45 x 0,90 x 0,80

Empresa MOMENT LOCAÇÕES E EVENTOS
LTDA, com sede na Rua Carlos Escobar, nº
182,  CEP  02013-050,  bairro
Santana, no município de São Paulo,  no
estado  de  São  Paulo,  contato  Maria  de
Lourdes,  telefone  (11)  3969-0320,  e-
mail:



licitacoes2@momentlocacoes.com.br  e
licitacoes@momentlocacoes.com.br.

29 Mesa 01 Mesa 01 Plástico Mesa quadrada de 0,68 x
0,68 x 0,73 - Peso 3,80 kg - cor branca

Empresa MOMENT LOCAÇÕES E EVENTOS
LTDA, com sede na Rua Carlos Escobar, nº
182,  CEP  02013-050,  bairro
Santana, no município de São Paulo,  no
estado  de  São  Paulo,  contato  Maria  de
Lourdes,  telefone  (11)  3969-0320,  e-
mail:
licitacoes2@momentlocacoes.com.br  e
licitacoes@momentlocacoes.com.br.

30 Mesa 02 Mesa 02 - Centro vidro Mesa de centro de
vidro  -  Altura:  41  cm,  Largura:  112  cm,
Comprimento: 49 cm, Peso: 6,00 kg

Empresa PROJETANDO FEIRAS E EVENTOS
EIRELI, com sede na Avenida Celso Garcia,
nº  5.932,  CEP  03064-000,  bairro
Tatuapé, no município de São Paulo, no
estado  de  São  Paulo,  contato  Alex,
telefone  (11)  3389-1800,  e-
mail:
licitacao@projetandoeventos.com.br,
contato@projetandoeventos.com.br.

31 Mesa 03 Mesa  03  -  Lateral  vidro  Mesa  lateral  de
vidro - 0,55 x 0,55, cromada

Empresa INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS
E SHOW BAR EIRELI, com sede no Setor
de  Autarquia  Sul  Quadra  04  Bloco
A  Sala  nº  229,  Edifício  Victoria  Office
Tower, CEP 70070-938, bairro Asa Sul, no
município de Brasília, no Distrito Federal,
contato Felipe, telefone (61) 98330-0263,
e-mail:
orcamento@inoveproducao.com.br.

32 Computado
r Notebook

Computador  Notebook,  Processor  Intel
Core i7, memória Ram de no mínimo 8 GB,
Disco  Rígido  mínimo  de  1  TB,  placa  de
vídeo integrada, placa de som com áudio
de  alta  definição,  interface  de  rede
Wireless  padrão  -  802.11b/g/nEntrada
padrão  RJ-  45  tipo  Gigabit  10/100/1000,
leitor e gravador de CD/DVD, conexão Wi-
Fi, Alimentação Bivolt, Licença Windows e
Pacote Office, o equipamento deve possuir
no mínimo: • 2 (dois) conectores USB 3.0
integrados;  •  1  (uma)  saída  de  vídeo
padrão HDMI; • 1 (um) conector de rede
RJ45 integrado; • 1 (um) leitor de cartões
tipo  4-in-1  integrado;  •  Entrada  para
microfone/fone  de  ouvido;  •  Interface
Bluetooth versão 4.0 integrada; Devem ser
fornecidos  junto  com  o  equipamento,
todos  os  acessórios,  bateria  e  cabos
necessários  para  o  pleno  funcionamento
do mesmo.

Empresa INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS
E SHOW BAR EIRELI, com sede no Setor
de  Autarquia  Sul  Quadra  04  Bloco
A  Sala  nº  229,  Edifício  Victoria  Office
Tower, CEP 70070-938, bairro Asa Sul, no
município de Brasília, no Distrito Federal,
contato Felipe, telefone (61) 98330-0263,
e-mail:
orcamento@inoveproducao.com.br.



33 Impressora Impressora  Aluguel  de  impressora
Impressora  Laser  Color  A3:  Impressora
laser colorida com capacidade A3; Possuir
velocidade de impressão de 40 páginas por
minuto  em  A4  (preto  e  colorido);  Deve
possuir  duas  gavetas  de  alimentação  de
papel com capacidade de 500 folhas cada;
Deve ser capaz de imprimir  nos formatos
A3, A4, Ofício I e II  e Carta; Deve possuir
capacidade  de  saída  de  400  folhas;  Deve
possuir memória interna de 500 MB; Deve
possuir  resolução  de  2.400  dpi  real  ou
interpolada; Deve possuir entradas USB 2.0
e  Ethernet  10/100  para  impressão;  Deve
possuir  painel  de  controle  dotado  de
botões,  display  e  leds  para  exibição  do
estado  operacional;  Deve  possuir
impressão frente e verso automática; Deve
ser  compatível  com  Linux,  Windows  XP,
Windows 2008, Windows Vista e Windows
7;  Deve  possuir  alimentação  110V-127V
50/60  Hz,  com  cabo  de  força  no  padrão
NBR 14136.

Empresa  NÚCLEO  DA  CRIAÇÃO
MARKETING E EVENTOS EIRELI, com sede
na  Rua  Viseu,  nº  325,  CEP  20975-040,
bairro
Jacaré, no município do Rio de Janeiro, no
estado do Rio de Janeiro, contato Cezar,
telefone  (21)  3125-
6311,  e-mail:
origem@origemeventos.com.br  e
adm@origemeventos.com.br.

34 Climatizaçã
o

Climatização  Sistema  de  climatização  de
ambiente tipo ventilador evaporativo para
área com até 100 M² - Aproximadamente
14 polegadas, 80 m³ / min , Potência (HP)
1/4, Fluxo de Ar: 15 (m),

Empresa INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS
E SHOW BAR EIRELI, com sede no Setor
de  Autarquia  Sul  Quadra  04  Bloco
A  Sala  nº  229,  Edifício  Victoria  Office
Tower, CEP 70070-938, bairro Asa Sul, no
município de Brasília, no Distrito Federal,
contato Felipe, telefone (61) 98330-0263,
e-mail:
orcamento@inoveproducao.com.br.

35 Ar
Condicionad
o

Ar  Condicionado  Aparelho  de  ar
condicionado  para  área  de  até  25  M²  -
Consumo  17,2Kw/h,  Potência  819W,
Compressor  Rotativo,  Vazão  de  ar  458
m³/h, Selo Procel, Timer, Filtro de proteção
ativa, Direcionadores de ar, Saída regulável
do  ar,  Baixo  ruído,  Painel  eletrônico,
Controle  de  temperatura,  Material  /
Composição: Gabinete Plástico, Voltagem:
220V, Dimensões aproximadas do produto
-  cm  (AxLxP):  82x28,5x19cm,  Peso  liq.
aproximado do produto: 7,8 kg.

Empresa INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS
E SHOW BAR EIRELI, com sede no Setor
de  Autarquia  Sul  Quadra  04  Bloco
A  Sala  nº  229,  Edifício  Victoria  Office
Tower, CEP 70070-938, bairro Asa Sul, no
município de Brasília, no Distrito Federal,
contato Felipe, telefone (61) 98330-0263,
e-mail:
orcamento@inoveproducao.com.br.

36 Gerador 01 Gerador  01  Gerador  de  250  (duzentos  e
cinqüenta)  KVA,  blindado,  silenciado,
fechamento trifásico em 220/380/440 com
motor de 1800 RPM – 60 Hz contendo: 04
cabos de AC com no mínimo de 50 metros;
01 caixa intermediaria com barramento; 01
maquinista  operador  do  equipamento.
Correrá por conta da empresa contratada o
devido  abastecimento  de  óleo  diesel

Empresa  PMA-PRODUÇÕES  E
MONTAGENS  ARTÍSTICAS  EIRELI,  com
sede  na  Travessa  Itápolis,  nº  109,  CEP
09240-550,  bairro  Vila  Lucinda,  no
município de Santo André, no estado de
São  Paulo,
contato  Edivaldo,  telefone  (11)  4475-
4161,  e-mail:
pma.prod.eventos@hotmail.com.



necessário  durante  todo  o  período  de
realização do evento, bem como a equipe
técnica  necessária  à  sua  operação  e
manutenção.

37 Gerador 02 Gerador  02  Gerador  de  180  (cento  e
oitenta)  KVA,  blindado,  silenciado,
fechamento trifásico em 220/380/440 com
motor de 1800 RPM – 60 Hz contendo: 04
cabos de AC com no mínimo de 50 metros;
01 caixa intermediaria com barramento; 01
maquinista  operador  do  equipamento.
Correrá por conta da empresa contratada o
devido  abastecimento  de  óleo  diesel
necessário  durante  todo  o  período  de
realização do evento, bem como a equipe
técnica  necessária  à  sua  operação  e
manutenção.

Empresa  PMA-PRODUÇÕES  E
MONTAGENS  ARTÍSTICAS  EIRELI,  com
sede  na  Travessa  Itápolis,  nº  109,  CEP
09240-550,  bairro  Vila  Lucinda,  no
município de Santo André, no estado de
São  Paulo,
contato  Edivaldo,  telefone  (11)  4475-
4161,  e-mail:
pma.prod.eventos@hotmail.com.
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