
Governo Municipal de Ipixuna do Pará
Pará Pag.: 1

ANEXO I

Preço Total (R$)UnidadeQtdDescriçãoCódigo Preço Unit (R$)

021729 1,0000 SERVIÇO |____________|_____________|SERVIÇO - LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O 
EVENTO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA

Os serviços serão realizados no período de 30/08 a 03/09 de 
2017 e compreendem: a) Montagem e desmontagem de 01 
(um) Módulo de 150 metros de arquibancada com 14 degraus 
toda em estrutura tubular metálica com pisos estruturados 
em ferro, revestidos com madeiras, com largura de 0,60cm e 
2,20 de comprimento, o módulo será revestido com lonas 
"night" & "Day" na estrutura dos fundos; b) Montagem e 
desmontagem de 01 (um) Módulo de 45 Camarotes em 
estrutura tubular metálica de 3 andares, coberto com tendas 
em lona "night" & "Day" nas dimensões de 2,30m x 3,80m e 
todo revestido com elanca na cor preta com branco, com 
capacidade para 10 (dez) pessoas; c) Montagem e 
desmontagem de Palco profissional medindo 16 m de frente 
por 14 m de fundo; d) Montagem e desmontagem de 02 (dois) 
Camarins climatizados medindo 4m x 3m; e) 500 metros de 
fechamento galvanizado medindo 2,30m de altura; f} 60 
metros de disciplinadores para a frente do palco e para a 
área Vip frontal ao palco; g) Tendas piramidal 3m x 3m para 
área de alimentação e bebidas dos shows; h) 05 Tendas 
piramidal 10m x 10m para área de stands e curral de animais 
e bebidas dos shows; i) 06 Tendas piramidal 5m x 5m para 
área de alimentação e bebidas dos shows; j) Locação de 20 
Banheiros químicos (Limpeza e manutenção será de 
responsabilidade do Contratante); l) Som Profissional line 48 
para os 5 dias de evento que atenda Rider técnico dos 
artistas; m) Iluminação profissional e Box de alumínio que 
atenda qualquer Rider técnico dos artistas; n) Telão de Led 
de alta definição para o palco de shows que atenda Rider 
técnico dos artistas; o) 01 (um) Gerador de 260 KW para as 
05 noites do evento (Combustível será de responsabilidade 
do Contratante); Obs.: A Licitante deverá apresentar Projeto 
de Montagem das estruturas com registro de Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART).

Condições de pagamento :

Validade da proposta :

Prazo da entrega :

__________________

________  dias

________  dias
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