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(a) (b) (c) (d) (e) (f) (f') (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o)
Etiqueta, tam carta, na cor branca, c14 unidades, 
med. 33,90mmx101,60mm, com 2 colunas, caixa 
com 100 folhas

1 CX R$31,86 5 R$159,30

Etiqueta autoadesiva em papel branco, com 
adesivos em acrílico aquoso para impressora jato de 
tinta e a laser, alcalino medindo 105 x 33 mm (a x l), 
18 etiquetas por folha (2 colunas x 9 linhas). 
Exigência de apresentação de cerflor ou fsc.

2 CX R$31,86 10 R$318,60

Capa em pvc azul opaco a4, pacote com 100 folhas. 3 CT R$30,09 4 R$120,36
Capa em pvc branco translúcido – a4, pacote com 
100 folhas. 4 CT R$30,09 2 R$60,18

Capa em pvc preto translúcido – a4, pacote com 100 
folhas. 5 CT R$24,09 3 R$72,27

Plástico polaseal para plastificação, tamanho a4 
220mmx307mm, cor transparente, espessura 175 
micras. Pacote com 100 unidades.

6 CT R$99,94 8 R$799,52

Caixa-arquivo de polipropileno corrugado, de cor 
branca ou leitosa, com vinco nos locais de dobras 
para montagem. Requisitos: conter 01 orifício em 
cada lateral ,01orifício na tampa e 01 orifício na aba 
de fechamento, para ventilação; chapa de 
polipropileno com espessura mínima de 2 mm e 
gramatura mínima de 350g/m2; conter 02 abas 
internas para travamento lateral, de no mínimo 
20mm de largura e com a mesma altura da 
caixaarquivo, que a impeçam de abrir com 
facilidade. Não ser modelo “fácil”, “prontobox” ou 
qualquer outro de fundo automático. Dimensões: 
profundidade: 350mm (com variação aceitável de 
até 05mm para mais e nenhuma para menos); 
largura: 130mm (com variação aceitável de até 05 
mm para mais e nenhuma para menos); altura: 
250mm (sem quaisquer variações para mais ou para 
menos). (apresentação de amostras).  

7 UND R$3,67 500 R$1.835,00

Fita adesiva na cor marron, utilizada para uso geral, 
em filme de polipropileno, coberto com adesivo 
acrílico, med. 50mmx50m

8 RL R$3,59 100 R$359,00

Papel kraft natural 80g med. 60cmx150m. 9 BB R$73,49 3 R$220,47
Plástico bolha, para uso geral, espessura da bolha 
de 10mm, med. Aproximadamente, 1,50 metro de 
largura x 100 metros de comprimento e diâmetro de 
50cm, na cor transparente.

10 BB R$82,75 3 R$248,25

Avental descartável frontal, manga longa, com 
elástico nos punhos fixados ao avental por costura 
overlok, 100% polipropileno, confeccionado em 
tecido não tecido, gramatura mínima: 30 gr, com 
amarrilhos para ajuste ao corpo na altura do 
pescoço e na cintura, tamanho único com 1,10 m + 
ou – 5% de comprimento, atóxico

11 UN R$1,93 300 R$579,00

Avental descartável frontal, manga curta, 100% 
polipropileno, confeccionado em tecido não tecido, 
gramatura mínima: 30 gr, com amarrilhos para 
ajuste ao corpo na altura do pescoço e na cintura, 
tamanho único com 1,10 m + ou – 5% de 
comprimento, atóxico

12 UN R$1,64 300 R$492,00

Luva de latéx para procedimentos não cirúrgicos, 
descartável, 100% em látex natural, não estéril, cor 
natural (sem adição de pigmentação), modelagem 
ambidestra, com pó bio absorvível. Tamanho: p.

13 UN R$0,17 1.200 R$204,00

Luva de latéx para procedimentos não cirúrgicos, 
descartável, 100% em látex natural, não estéril, cor 
natural (sem adição de pigmentação), modelagem 
ambidestra, com pó bio absorvível. Tamanho: m.

14 UN R$0,17 500 R$85,00

Luva de latéx para procedimentos não cirúrgicos, 
descartável, 100% em látex natural, não estéril, cor 
natural (sem adição de pigmentação), modelagem 
ambidestra, com pó bio absorvível. Tamanho: g.

15 UN R$0,23 300 R$69,00

Máscara descartável, tripla camada com filtro, 
confeccionada em tecido não tecido, 100% 
polipropileno, 40gr/m2,, atóxica, hipoalergênica, com 
03 (três) pregas horizontais que se ajustem para 
aumento ou diminuição do tamanho da máscara, 
com clip nasal e 02 (dois) elásticos roliços 
recobertos com algodão que se prendem atrás da 
orelha. Tamanho único.

16 UN R$0,18 1.000 R$180,00
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MEDICOS LTDA
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16 ESMPU

Álcool em gel 70% (setenta por cento) antisséptico, 
para assepsia das mãos, com glicerina ou outro 
produto que proteja a pele contra ressecamento. O 
produto deverá ser fornecido em galões de 4,5kg 
(quatro quilos e meio), equivalente a 5l (cinco litros), 
aproximadamente, com no mínimo 12 meses de 
validade a contar da data de entrega.

28/08/2019 08/2019 26/08/2019 2708/2020 17 UN R$50,99 24 R$1.223,76 R$2.832,76

HOLPEMED 
COMERCIO E 

DISTRIBUICAO 
DE MATERIAIS 
MEDICOS LTDA

30.060.762/0001-44
Eliane Silva 
de Almeida

Apartamento muito confortável, com café da manhã -
A CONTRATADA deverá providenciar hospedagem
em hotéis localizados nas proximidades da
realização do evento, classificados em “quatro
estrelas” ou “cinco estrelas”, de acordo com a
Portaria/MTUR nº 100, publicada no D.O.U de
21/6/2011, ou se o estabelecimento não constar na
classificação oficial do Ministério do Turismo,
categoria “luxo” ou “luxo superior” de acordo com o
Regulamento do Sistema Oficial de Classificação de
Meios de Hospedagem, aprovado pela Deliberação
Normativa nº 429, de 23 de abril de 2002, da
Embratur; com as características previstas na
cláusula 6.

1
Diária     (tipo 

Single)
R$ 380,00 600 R$228.000,00

Refeição, no hotel, com bebida não alcoólica.
Composta de no mínimo: 2 opções de entrada
empratada, 3 opções de prato principal: sendo 1
opção de carne, 1 opção de frango/peixe e 1 opção
para restrições alimentares/massa; 2 opções de
sobremesa empratada com respectivos molhos e/ou
acompanhamentos, 3 opções de sucos naturais, 3
opções de refrigerante (sendo 1 diet) e água mineral,
com ou sem gás. Ao final, serviço de café e de chá

2 Pessoa R$ 60,00 600 R$36.000,00

Refeição, fora de hotel, com bebida não
alcoólica.Composta de no mínimo: 2 opções de
entrada empratada, 3 opções de prato principal:
sendo 1 opção de carne, 1 opção de frango/peixe e 1
opção para restrições alimentares/massa; 2 opções
de sobremesa empratada com respectivos molhos
e/ou acompanhamentos, 3 opções de sucos
naturais, 3 opções de refrigerante (sendo 1 diet) e
água mineral, com ou sem gás. Ao final, serviço de
café e de chá.

3 Pessoa R$ 52,00 600 R$31.200,00

Refeição - Alto padrão – fora das dependências da
ESMPU. Alto padrão. Couvert; Entrada: 2 opções de
pratos frios (saladas, cremes ou mousses); 2 pratos
principais (primeiro e segundo pratos): opções de
peixe, carne nobre ou massas, com respectivas
guarnições; 2 opções de sobremesa (doces,
sorvetes, tortas e frutas da estação). Deverá ser
oferecido com serviço à francesa ou à inglesa, de
acordo com a conveniência do contratante. Inclui
espaço.

4 Pessoa R$ 150,00 200 R$30.000,00

Café - Servido em garrafa térmica de até 2 litros e
xícara em porcelana, renovado a cada 2 horas, ou
sempre que acabar.

5 Unidade R$ 30,00 200 R$6.000,00

Água mineral - Garrafa de 500 ml, servido em copo
de vidro tipo long drink para mesa diretora e em
copos plásticos descartáveis, com capacidade de
200ml e massa mínima de 2,20 g por unidade, para
demais participantes.

6 Garrafa R$ 4,00 1.500 R$6.000,00

Petit four e pão de queijo - Água / Café / Chá – 2 (
duas) opções de suco natural - 2 opções de
refrigerante ( diet e não diet) (pelo menos 1 opção
sem adição de açúcar) - Salada de fruta (3 opções
de frutas da estação) - Granola, Aveia, Biscoito de
Polvilho sem glúten e sem leite, Biscoito integral
dietético e Pão de queijo.

7 Pessoa R$ 17,00 8.000 R$136.000,00

Água mineral – Garrafão de 20 litros, base
refrigerada e 100 copos plásticos descartáveis com
capacidade de 200 ml e massa mínima de 2,20 g
por unidade

8 Garrafão R$ 27,00 175 R$4.725,00

Coffee break - Água / Café /Chá - 2 opções de suco
natural - (pelo menos 1 opção sem adição de
açúcar) – 2 opções de refrigerante ( diet e não diet) -
2 opções de finger sanduíche (sendo pelo menos 1
opção integral e vegano) -1 opção de salgado quente
assado (Obs: sem adição de catupiry, salsicha,
linguiça ou frituras) -1 opção de bolo sem leite e
uma opção com leite.
Granola, Aveia, Biscoito de Polvilho sem glúten e
sem leite, Biscoito integral dietético - 2 tipos de
iogurte. Salada (3 opções de fruta da estação) – Mini
biscoito de arroz integrado

9 Pessoa R$ 26,00 4.000 R$104.000,00

09/201928/08/201917 27/08/202026/08/2019 R$2.504.531,00
GAP SERVICOS 

DE EVENTOS 
EIRELI

10.935.819/0001-02
José Romilson 

Nascimento 
Sampaio

ESMPU
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Coquetel (sem bebida alcoólica) – Água / Café / Chá
– 2 ( duas) opções de suco natural - (pelo menos 1
opção sem adição de açúcar) - 2 opções de
refrigerante ( diet e não diet) - 2 ( duas) opções de
coquetel de frutas sem álcool - 5 opções de salgado
quente assados (Obs: sem adição de catupiry,
salsicha, linguiça ou frituras. Pelo menos uma opção
sem glúten) - 1 opção de mini salada volante
(hortaliças picadas e temperadas, servidas em
ramequim) - 3 opções de patê, sendo pelo menos
uma opção vegana (hommus, berinjela ou pasta de
amendoim) + 5 opção de canapé - Pães variados -
Mini tapioca ou mini biscoito de arroz integral -
Tábuas de frios - 3 opções de doces, sendo pelo
menos uma opção de doce dietético.

10 Pessoa R$ 60,00 1.500 R$90.000,00

Brunch - 3 tipos de pães (Pão de queijo, minifrancês
integral, ervas, gergelim, parmesão e croissant) - 4
opções de frios: peito de peru, presunto, salame,
copa, lombo defumado.
1 opção de patê vegano (hommus, berinjela ou
pasta de amendoim), 3 opções de queijo: requeijão,
queijo branco, emental, provolone, estepe, brie,
gouda, 2 opções de saladas: folhas, salpicão -
Granola, Aveia, Biscoito de Polvilho sem glúten e
sem leite, Biscoito integral dietético -2 opções de
bolo, sendo uma opção sem leite - cereais, pate,
geleias - frutas frescas da estação e/ou salada de
frutas. Quentes 1 torta salgada e/ou escondidinho
de carne seca ou de frango - 1 carne 1 massa com 2
opções molho servido à parte (pelo menos uma
opção de molho sem leite) - 1 peixe - Bebidas
2 opções de suco natural - (pelo menos 1 opção sem
adição de açúcar) 2 opções de refrigerante ( diet e
não diet) 2 sabores de iogurte - água, leite, café, chá
/ chocolate quente – 2 Opções de sobremesa, sendo
1 opção de sobremesa dietética (musse de
chocolate ou limão, quindim, sorvetes, tortas,
churros) - 2 tipos de frutas secas e 2 tipos de
castanhas.

11 Pessoa R$ 40,00 1.500 R$60.000,00

Kit lanche - Sanduíche de queijo e presunto ou
sanduíche natural (grande/reforçado). 1 tipo de Suco
ou 1 tipo de refrigerante e fruta.

12 Pessoa R$ 15,00 1.500 R$22.500,00

Serviço de transporte em Van com motorista - O
transporte deve ser realizado por veículo do tipo van
que possua todos os requisitos, itens e acessórios
obrigatórios descritos pelo Código Nacional de
Trânsito, inclusive documentação legal quitada, com
no máximo 02 (dois)anos de fabricação. Com
capacidade para pelo menos 15 (quinze)
passageiros (incluindo o motorista), equipado com
ar-condicionado, aparelho de som e insul-film,
incluindo: abastecimento; estacionamento; pedágio e
seguro total contra terceiros. O veículo deve ser
conduzido por motorista habilitado na categoria
indicada pelo Detran, com todos os acessórios
exigidos em sua habilitação e domínio dos trajetos
acordados. O serviço deverá incluir telefone celular,
GPS e guia de ruas do município onde se realizará o
evento. Podendo ser solicitado em qualquer dia da
semana (dia útil, feriado, fim de semana) e em
qualquer horário, com quilometragem livre.

13
diária de 10 

horas
R$ 400,00 276 R$110.400,00

Serviço de Transporte Interestadual em Van, com
motorista - O transporte deve ser realizado por
veículo do tipo van que possua todos os requisitos,
itens e acessórios obrigatórios descritos pelo Código
Nacional de Trânsito, inclusive documentação legal
quitada, com no máximo 02 (dois)anos de
fabricação. Com capacidade para pelo menos 15
(quinze) passageiros (incluindo o motorista),
equipado com ar-condicionado, aparelho de som e
insul-film, incluindo: abastecimento; estacionamento;
pedágio e seguro total contra terceiros. O veículo
deve ser conduzido por motorista habilitado na
categoria indicada pelo Detran, com todos os
acessórios exigidos em sua habilitação e domínio
dos trajetos acordados. O serviço deverá incluir
telefone celular, GPS e guia de ruas do município
onde se realizará o evento. Podendo ser solicitado
em qualquer dia da semana (dia útil, feriado, fim de
semana) e em qualquer horário, com quilometragem
livre.

14
diária de 10 

horas
R$ 1.000,00 20 R$20.000,00

17
GAP SERVICOS 

DE EVENTOS 
EIRELI

R$2.504.531,00

José 
Romilson 

Nascimento 
Sampaio

ESMPU 27/08/202026/08/201909/201928/08/2019 10.935.819/0001-02
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Serviço de transporte de passageiros em ônibus
executivo com motorista - com ar-condicionado, no
mínimo 40 lugares, em excelente estado de
conservação, limpo e higienizado, banheiro, com
motorista, rodomoça/recepcionista, podendo ser
solicitado em qualquer dia da semana (dia útil,
feriado, fim de semana) e em qualquer horário, com
quilometragem livre. Incluindo: abastecimento;
estacionamento; pedágio e seguro total contra
terceiros. O veículo deve ser conduzido por
motorista habilitado na categoria indicada pelo
Detran, com todos os acessórios exigidos em sua
habilitação e domínio dos trajetos acordados. O
serviço deverá incluir telefone celular, GPS e guia de
ruas do município onde se realizará o evento.

15
diária de 10 

horas
R$ 850,00 15 R$12.750,00

Traslado de até 50 km em carro executivo, com
motorista - 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. Abastecimento;
estacionamento; pedágio e seguro total contra
terceiros. O veículo deve ser conduzido por
motorista habilitado na categoria indicada pelo
Detran, com todos os acessórios exigidos em sua
habilitação e domínio dos trajetos acordados. O
serviço deverá incluir telefone celular, GPS e guia de
ruas do município onde se realizará o evento.
Podendo ser solicitado em qualquer dia da semana
(dia útil, feriado, fim de semana) e em qualquer
horário.

16
diária de 10 

horas
R$ 280,00 100 R$28.000,00

Traslado de até 100 km em carro executivo, com
motorista - Traslado em carro executivo, modelo
Corolla, da Toyota ou similar, com ar-condicionado e
motorista uniformizado, portando aparelho celular,
para distâncias de até 100 km . Abastecimento;
estacionamento; pedágio e seguro total contra
terceiros. O veículo deve ser conduzido por
motorista habilitado na categoria indicada pelo
Detran, com todos os acessórios exigidos em sua
habilitação e domínio dos trajetos acordados. O
serviço deverá incluir telefone celular, GPS e guia de
ruas do município onde se realizará o evento.
Podendo ser solicitado em qualquer dia da semana
(dia útil, feriado, fim de semana) e em qualquer
horário.

17
diária de 10 

horas
R$ 300,00 100 R$30.000,00

Serviço de transporte em micro-ônibus com
motorista - , com ar-condicionado, no mínimo 28
lugares, em excelente estado de conservação, limpo
e higienizado, com motorista,
rodomoça/recepcionista, podendo ser solicitado em
qualquer dia da semana (dia útil, feriado, fim de
semana) e em qualquer horário, com quilometragem
livre. Incluindo: abastecimento; estacionamento;
pedágio e seguro total contra terceiros. Deve ser
conduzido por motorista habilitado na categoria
indicada pelo Detran, com todos os acessórios
exigidos em sua habilitação e domínio dos trajetos
acordados. O serviço deverá incluir telefone celular,
GPS e guia de ruas do município onde se realizará o
evento..

18
diária de 10 

horas
R$ 650,00 15 R$9.750,00

Serviço de transporte de passageiros em veículo
de passeio executivo, em excelente estado de
conservação, limpo e higienizado, muito confortável,
com ar-condicionado e motorista, podendo ser
solicitado em qualquer dia da semana (dia útil,
feriado, fim de semana) e em qualquer horário, com
quilometragem livre. Incluindo: abastecimento;
estacionamento; pedágio e seguro total contra
terceiros. O veículo deve ser conduzido por
motorista habilitado na categoria indicada pelo
Detran, com todos os acessórios exigidos em sua
habilitação e domínio dos trajetos acordados. O
serviço deverá incluir telefone celular, GPS e guia de
ruas do município onde será realizado o evento.

19
diária de 10 

horas
R$ 250,00 20 R$5.000,00

Serviço de fotocópias – Fotocópias de material
impresso, em preto e branco, a serem tiradas for a e
no local da atividade.

20
Lauda 

impressa
R$ 1,00 100 R$100,00

17 ESMPU 09/2019

José 
Romilson 

Nascimento 
Sampaio

27/08/201926/08/201928/08/2019 R$2.504.531,00
GAP SERVICOS 
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EIRELI

10.935.819/0001-02
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Serviço de tradução em idiomas básicos
(espanhol/português – português/espanhol;
inglês/português – português/inglês;
francês/português – português/francês), a ser
definido pelo contratante, conforme, caso, para até
100 pessoas, com equipamentos instalados (cabine,
mesas, transmissor/receptor, fones e receptores
auriculares, etc), pessoal (dois intérpretes, um
operador e uma recepcionista). Todos os serviços,
mão-de-obra, equipamentos e materiais de apoio
deverão estar inclusos no preço do serviço.
Disponibilidade do serviço de gravação do áudio do
idioma original e do idioma traduzido, quando
determinado pela contratante na Ordem de Serviço.
Havendo necessidade de hora-extra observar a
legislação vigente da categoria.

21
Diária de 6 

horas
R$ 1.900,00 72 R$136.800,00

KIT para tradução simultânea, Composto de
transmissor, rádio receptor e fones de ouvido. 22 Unidade R$ 10,00 500 R$5.000,00

Prismas de mesa em acrílico, medindo 30 cm de
comprimento, 10 cm de altura e 2 mm de espessura,
conforme modelo utilizado pelo contratante,
incluindo a impressão dos nomes nos cartões de
ambos os lados (papel 180g/m 2).

23
Diária de 24 

horas
R$ 11,52 200 R$2.304,00

Serviço de tradução em idiomas especiais
(alemão/português – português/alemão;
italiano/português – português/italiano, e outros não
considerados como idioma básico), a ser definido
pelo contratante, conforme o caso, para até 100
pessoas, com equipamentos instalados (cabine,
mesas, transmissor/receptor, fones e receptores
auriculares, etc), pessoal (no mínimo dois
intérpretes, um operador e uma recepcionista).
Todos os serviços, mão-de-obra, equipamentos e
materiais de apoio deverão estar inclusos no preço
do serviço. Disponibilidade do serviço de gravação
do áudio do idioma original e do idioma traduzido,
quando determinado pela contratante na Ordem de
Serviço. Havendo necessidade de hora-extra
observar a legislação vigente da categoria.

24
Diária de 6 

horas
R$ 2.000,00 20 R$40.000,00

Serviço de tradução, por tradutor juramentado, de
texto/documentos nos idiomas: espanhol/português
– português/espanhol; inglês/português –
português/inglês; francês/português –
português/francês; alemão/português –
português/alemão; italiano/português –
português/italiano ou outro idioma a ser definido
pela contratante, conforme o caso. O prazo de
entrega será determinado conforme contrato de até
5 dias utéis da solicitação do serviço. De acordo
com as normas estabelecidas na pela Junta
Comercial do Distrito Federal, a contagem deve ser
feita por linha, tomando por base o documento final
produzido pelo tradutor (25 linhas por lauda),
aproximadamente 1000 caracteres por lauda. Pode-
se utilizar as fontes Arial Narrow, Arial ou Times
New Roman.

25
Lauda 
gerada

R$ 180,00 125 R$22.500,00

Filmagem (áudio e vídeo) - Filmagem - Prestação de
serviço de filmagem, para cobertura de eventos e
reuniões técnicas, compreendendo profissional com
experiência, e maquinário completo (filmadora, tripé,
iluminação, cabos e outros materiais necessários
para a execução do serviço)

26 diária (8h) R$ 900,00 80 R$72.000,00

Filmagem (áudio e vídeo) - Filmagem - Prestação de
serviço de filmagem, para cobertura de eventos e
reuniões técnicas, compreendendo profissional com
experiência, e maquinário completo (filmadora, tripé,
iluminação, cabos e outros materiais necessários
para a execução do serviço)

27 Hora R$ 150,00 560 R$84.000,00

Cadeiras de rodas.Especial para deficientes e outras
patologias, dobrável, de alumínio, com rodas de
borracha, adaptável para diversas patologias
conforme o caso, a ser informado pelo contratante
na Ordem de Serviço.

28
diária de 24 

horas
R$ 40,00 40 R$1.600,00

Kit de régua para energia elétrica composta de 5
réguas. A régua deverá ser composta de 4 entradas
e no mínimo 10 metros de extensão

29
diária de 24 

horas
R$ 20,00 40 R$800,00
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Sistema de som/sonorização para eventos de
até 50 pessoas, em local aberto e/ou
fechado, incluindo operadores. "Mesa de som
com, no mínimo, 8 canais, 2 microfones com fio, 2
microfones sem fio, mixer, kit de receptores de
radiofrequência, caixas de som (em quantidade
suficiente para o local), cabos e demais
equipamentos que se façam necessários para
atender adequadamente o número previsto de
participantes do evento, bem como os operadores
suficientes e necessários. O fornecedor deverá
fornecer o pedestal de apoio para microfone de
mesa.
O fornecedor responsabilizar-se-á pelo transporte
dos equipamentos e pessoal, pela instalação e
operacionalização dos equipamentos em tempo
hábil, garantindo o pleno funcionamento do início
ao término da atividade. Os serviços deverão ser
realizados por meio de pessoal habilitado,
uniformizado, devidamente credenciado, portando
crachá de identificação e em completas condições
de higiene e segurança."

30
Diária de 24 

horas
R$ 380,00 125 R$47.500,00

Sistema de som/sonorização para eventos de 51
a 100 pessoas em local aberto e/ou fechado,
incluindo operadores. "Mesa de som com, no
mínimo, 8 canais, 4 microfones com fio, 4
microfones sem fio, mixer, kit de receptores de
radiofrequência, caixas de som (em quantidade
suficiente para o local), cabos e demais
equipamentos que se façam necessários para
atender adequadamente o número previsto de
participantes do evento, bem como os operadores
suficientes e necessários. O fornecedor deverá
fornecer o pedestal de apoio para microfone de
mesa.
O fornecedor responsabilizar-se-á pelo transporte
dos equipamentos e pessoal, pela instalação e
operacionalização dos equipamentos em tempo
hábil, garantindo o pleno funcionamento do início
ao término da atividade. Os serviços deverão ser
realizados por meio de pessoal habilitado,
uniformizado, devidamente credenciado, portando
crachá de identificação e em completas condições
de higiene e segurança."

31
Diária de 24 

horas
R$ 450,00 75 R$33.750,00

Sistema de som/sonorização para eventos de 101
a 300 pessoas em local aberto ou fechado,
incluindo operadores. "Mesa de som com, no
mínimo, 8 canais, 6 microfones com fio, 6
microfones sem fio, mixer, kit de receptores de
radiofrequência, caixas de som (em quantidade
suficiente para o local), cabos e demais
equipamentos que se façam necessários para
atender adequadamente o número previsto de
participantes do evento, bem como os operadores
suficientes e necessários. O fornecedor deverá
fornecer o pedestal de apoio para microfone de
mesa.
O fornecedor responsabilizar-se-á pelo transporte
dos equipamentos e pessoal, pela instalação e
operacionalização dos equipamentos em tempo
hábil, garantindo o pleno funcionamento do início
ao término da atividade. Os serviços deverão ser
realizados por meio de pessoal habilitado,
uniformizado, devidamente credenciado, portando
crachá de identificação e em completas condições
de higiene e segurança."

32
diária de 24 

horas
R$ 1.000,00 30 R$30.000,00

Gravação de áudio dos eventos em CD/DVD. A
gravação compreenderá todos os insumos e
equipamentos necessários e deverá ser entregue em
duas cópias editadas em mídia digital, no prazo de
até cinco dias do término do evento.

33 Diária (8h) R$ 100,00 30 R$3.000,00

Acesso point wireless -Serviço de internet banda
larga wireless já incluindo os serviços do provedor. 34 Unidade R$ 90,00 100 R$9.000,00

Link dedicado de internet Wireless com velocidade
mínima de 5 MB, instalação e suporte incluídos 35

Diária 24 
horas

R$ 100,00 100 R$10.000,00

Ponto de internet com velocidade mínima de 2 MB,
instalação e suporte incluídos 36 Unidade R$ 100,00 200 R$20.000,00

Notebook pentium ou similar. Windows 7 - com
processador dual core 2.0 Ghz ou superior, placa de
som e placa de vídeo compatíveis com os
principais softwares do mercado. Leitora DVD e
CD. Deverá estar instalado no computador os
principais softwares de edição de texto, planilha
de dados, apresentação gráfica, áudio e vídeo
atualizados com a última versão do mercado.
Memória Ram de 4GB ou superior.

37
Diária de 24 

horas
R$ 70,00 120 R$8.400,00
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Impressora Jato de Tinta Colorida com artuchos e
papel - Velocidade de até 12 páginas por minuto em
preto e até 8 páginas por minuto em cor , resolução
de 600 x 600 dpi, HP ImageRet 2400, memória de
i6Mb, ciclo mensal máximo de 25.000 páginas,
bandeja de entrada para 150 folhas, linguagem de
impressão baseada em host e interface USB 2.0 de
alta velocidade. No valor cotado para locação,
deverá estar incluso o papel e os cartuchos de
impressão, abastecido com.papel e cartucho até o
final de cada diária, ou seja, todo evento.

38
Diária  de 24  

horas
R$ 100,00 120 R$12.000,00

Impressora Laser colorida - A velocidade de
impressão deverá ser de no mínimo 22 (vinte e
duas) impressões por minuto com possibilidade de
frente-verso, no valor cotado •para locação, deverá
estar incluso o papel e o fornecimento do tonner de
impressão para no mínimo 5.000 (cinco mil)
impressões, abastecido com papel e tonner até o
final de cada diária, ou seja, todo evento.

39
Diária de 24 

horas
R$ 120,00 60 R$7.200,00

Projetor Multimídia (data show). "- Com
luminosidade mínima de 3000 ANSI Lumens
- Deverá possuir painel de controle com ajustes na
tela através de painel no corpo do projetor e controle
remoto;
- Controle remoto com funções mínimas: power,
ajustes, congelar, zoom digital, pg up/down,
- Conexão com computadores (PC e Mac);
- Auto-falante de mínimo 8W;
- Entradas (mínimo) 1 interface VGA, 1 interface
RGB, 1 interface de composite vídeo RCA, 1
interface S-Vídeo, 1 interface Microfone,
1interface HDMI, 1 interface RS-232c;
- Conexão USB;
- Saídas: VGA-Retorno para monitor (não serão
aceitos  adaptadores), saída de áudio;
- Rede: 1 Interface RJ45."

40
Diária de 24 

horas
R$ 100,00 120 R$12.000,00

Projetor multimídia de 5000 ansi lumes com controle
remoto e resolução real XGA 1.024X768 BRILHO
DE 5.000 ANSI lumens ou superior. Resolução
compatível: SVGA, XGA, SXGA, VGA, UXGA.

41
diária de 24 

horas
R$ 140,00 120 R$16.800,00

Tela de retorno - Monitor de 23 polegadas com as
conexões necessárias para ligação 42

diária de 24 
horas

R$ 100,00 40 R$4.000,00

Passador de Slide digital com caneta laser. Alcance
de até 15 metros por wireless RF 2,4 Ghz com
microrreceptor, controle de mouse, controles de
multimídia e laser pointer integrado

43
diária de 24 

horas
R$ 5,00 40 R$200,00

Flip Chart. Cavalete, com bloco de 50 folhas
(medidas: 655 x 955 mm) e 4 pincéis (azul, preto,
vermelho e verde).

44
diária de 24 

horas
R$ 20,00 20 R$400,00

Microfone auricular (madona) sem fio (bateria
inclusa) 45

diária de 24 
horas

R$ 40,00 30 R$1.200,00

Microfone de lapela sem fio, UHF profissional
(bateria inclusa). 46

diária de 24 
horas

R$ 40,00 30 R$1.200,00

Microfone de mesa com fio tipo gooseneck 47
diária de 24 

horas
R$ 40,00 50 R$2.000,00

Microfone de mão sem fio (bateria inclusa) 48
diária de 24 

horas
R$ 30,00 50 R$1.500,00

Pedestal de pódium para microfone 49
diária de 24 

horas
R$ 30,00 50 R$1.500,00

Tela para projeção com tripé/suporte. 120" (2,40 x
1,80m) 50

diária de 24 
horas

R$ 60,00 120 R$7.200,00

Porta Banner. Tripé para banner articulado com
altura regulável, que possua engate rápido e base
retrátil, chegando até 2,10m de altura máxima.

51
diária de 24 

horas
R$ 12,00 12 R$144,00

Cordão de isolamento unifila - Demarcadores de
Fila,.com fita retrátil . 52 Unidade R$ 20,00 30 R$600,00

UTI/Móvel completa com equipamentos para
atendimentos de urgência com equipe capacitada
(médico, enfermeiro e motorista), inclusa no valor da
cotação. (*) 

53 Hora R$ 180,00 50 R$9.000,00

Jornalista - Profissional com curso superior jornalista 
que: recolhe informações, registra através de
imagens e áudio e redige matérias jornalísticas para
serem divulgadas nos canais de divulgação da
ESMPU (site, redes sociais, e-mai, boletim).
Cobertura fotográfica e textual de eventos, com
gravação de áudio da atividade; O texto produzido
deve estar em formato jornalístico e conter as
principais informações da atividade e/ou falas dos
participantes; O texto será realizado sob a
orientação do responsável pela ASCOM/ESMPU,
que também será responsável pela revisão e edição
do produto antes da publicação nos canais de
divulgação.

54 Diária 5h R$ 1.000,00 30 R$30.000,00
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Fotógrafo com equipamento digital próprio/Serviço
Digital - Profissional habilitado a efetuar atividades
relacionadas aos serviços de fotografia digital em
interiores e exteriores. O profissional a ser cotado
deverá realizar cobertura fotográfica com qualidade
jornalística e deverá estar equipado com
equipamento digital mínimo de 14 megapixels, além
de ao final de cada dia de evento, baixar em um
computador disponibilizado pela CONTRATANTE,
todas as fotos tiradas. Porém, o produto fmal,
deverá ser entregue em DVD em alta resolução, com
o material editado e tratado.

55 Hora R$ 150,00 30 R$4.500,00

Serviço de mestre de cerimônia. Executado por
profissional capacitado e com prática comprovada,
boa postura, desenvoltura, adequada presença de
palco, boa dicção, voz adequada à apresentação de
cerimonial, articulação e interpretação de possíveis
improvisos no Cerimonial.

56
diária de 8 

horas
R$ 300,00 170 R$51.000,00

Cerimonialista - O serviço deverá ser executado por
profissional com experiência na atividade de
cerimonialista, sob supervisão do contratante, com
domínio das regras de etiqueta, capacitado(a)• para:
identificar, abordar adequadamente e conduzir
autoridades e convidados VIP elaborar e
acompanhar a execução do cerimonial do evento, do
protocolo e da ordem de precedência; preparar mesa-
diretora e nominatas; e administrar satisfatoriamente
situações imprevistas. Deverá ter experiência no
trato com autoridades e habilidade para lidar com
pessoas.  

57
Diária

8h
R$ 250,00 50 R$12.500,00

Coordenador (a) de evento - O serviço deverá ser
executado por profissional com experiência na
atividade de coordenação, sob a supervisão do
contratante, responsável pela organização prévia do
evento, execução do evento e coordenação e
orientação de todos os profissionais e ações para
garantir a perfeita execução do evento, devendo
possuir poder de decisão no momento de
acionamento, responsabilizando-se em nome da
CONTRATADA. Deverá estar presente durante todas
as fases do evento, incluindo a montagem e
desmontagem dos espaços, equipamentos:
organização e distribuição de material,
credenciamento etc, bem como a supervisão e
controle de todos os serviços solicitados e
atendimento permanente

58 Diária 8h R$ 160,00 50 R$8.000,00

Garçom - Profissional habilitado a efetuar atividades
relacionadas aos serviços de servir cm sala vip, em
eventos formais e informais, mesas diretoras e no
trato com autoridades, devidamente uniformizados e
equipado(a).

59 Diária 8h R$ 100,00 150 R$15.000,00

Recepcionistas uniformizadas, que sejam capazes
de exercer adequadamente as seguintes atividades:
recepcionar e credenciar os convidados,
confeccionar etiquetas para crachás, montar pastas
e/ou kits para os participantes, entregar materiais de
apoio, prestar informações, administrar lista de
presença e controle, incluindo a sua conferência e
digitação, entre outros serviços correlatos. Deverão
ainda estarem aptas a qualquer tipo de auxílio
solicitado pela coordenação. Para realização deste
serviço, devem ser utilizados os softwares Word e
Excel em nível operacional. Deverá ser
providenciada a reposição imediata do serviço caso
haja não conformidade ao solicitado. Os trajes
dos(as) profissionais deverão seguir as mesmas
especificações designadas para o uniforme de
coordenador(as) do evento.

60
diária de 8 

horas
R$ 120,00 300 R$36.000,00

Recepcionista capacitada em Libras - 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; ser capacitado
para atender pessoas com deficiência e comunicar-
se em Língua Brasileira de Sinais (Libras)

61
diária de 6 

horas
R$ 250,00 50 R$12.500,00

Intérprete de tradução simultânea para idiomas raros 
- Profissional qualificado para traduzir idiomas
específicos/especiais (árabe. Mandarin, russo,
alemão, japonês, entre outros. Só podem fazer até 2
horas extras.

62
diária de 6 

horas
R$ 1.000,00 15 R$15.000,00

Intérprete simultâneo para reuniões pequenas
(idiomas básicos) - Com experiência comprovada 
para ir traduzindo simultaneamente durante uma 
reunião.

63
diária de 6 

horas
R$ 700,00 15 R$10.500,00
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Serviço de operador e técnico de som e
projeção."Executado por profissional devidamente
capacitado para realizar montagem, desmontagem,
manutenção e operação de aparelhos
audiovisuais, computadores e aplicativos nestes
instalados, e demais aparelhos eletrônicos, a serem
utilizados durante o evento.
Este serviço não inclui o aluguel dos equipamentos."

64
diária de 8 

horas
R$ 100,00 700 R$70.000,00

Serviço de recepcionista bilíngue,
português,inglês,espanhol ou
português,inglês,francês. Disponibilizar
recepcionistas uniformizados(as), especializados(as)
em recepção, atendimento e acompanhamento a
convidados estrangeiros, em atividades relacionadas
ao evento. Os profissionais contratados deverão ter
fluência nos idiomas solicitados.

65
diária de 8 

horas
R$ 120,00 100 R$12.000,00

Iintérprete de libras. Profissional qualificado com
experiência comprovada — de acordo com a
legislação — devem trabalhar em dupla (alternando
a cada 2 horas) Só podem fazer até 2 horas extras.

66
diária de 6 

horas
R$ 250,00 400 R$100.000,00

Auxiliar de serviços gerais - Profissional habilitado a
efetuar atividades relacionadas ao transporte,
remoção, movimentação e remanejamento de
mobiliário, estandes, tendas, ou equipamentos,
divisórias, caixas diversas, pacotes, material de
consumo, papéis, material gráfico e outras
atividades correlatas. Os auxiliares de serviços
gerais, uma vez contratados, não poderão exercer os
mesmos serviços que o servente e vice-versa.

67
diária de 8 

horas
R$ 100,00 120 R$12.000,00

Brigadista de Incêndio - Profissional com curso
completo de formação, licenciado pelo Corpo de
Bombeiros, deverá efetuar atividades relacionadas à
prevenção, abandono e combate a um princípio de
incêndio e prestar os primeiros socorros, dentro de
uma área preestabelecida, deverá estar apto a
detectar riscos de incêndio ou qualquer outro
acidente, bem como promover medidas de
segurança no local do evento, e assumir o controle
das situações de emergência até a chegada do
Corpo de Bombeiros, devidamente equipado (a) e
uniformizado(a).

68
diária de 8 

horas
R$ 200,00 120 R$24.000,00

Médico - Profissional (sujeito à aprovação prévia
pelo contratante) capacitado a efetuar atividades
relacionadas aos serviços de mestre de cerimônia e
deverá apresentar-se com desenvoltura nos eventos,
com conhecimento básico em Inglês e experiência
comprovada.

69 Hora R$ 300,00 50 R$15.000,00

Segurança/ Vigilante Diurno - Profissional habilitado
a efetuar atividades relacionadas aos serviços de
segurança desarmada diurna, portando celular,
uniformizado, nos termos da legislação.

70
diária de 12 

horas
R$ 140,00 70 R$9.800,00

Segurança/vigilante Noturno - Profissional habilitado
a efetuar atividades relacionadas aos serviços de
segurança noturna, portando celular, uniformizado,
nos termos da lei.

71
diária de 12 

horas
R$ 223,33 40 R$8.933,20

Serviço de limpeza - Profissional habilitado para
efetuar limpeza, com todos os materiais necessários
para sua realização.

72
diária de 8 

horas
R$ 160,80 70 R$11.256,00

Técnico de iluminação - Profissional habilitado a
efetuar atividades relacionadas aos serviços de
operação de luz a serem utilizados no evento,
devidamente equipado(a) e uniformizado(a), com
conhecimento básico de maquinaria de teatro e
show, conhecimentos básicos de eletricidade,
desenho, montagem e operação de iluminação,
conhecimento de rider, montagem, captação e
operação FOH ou palco e manutenção de
equipamentos de iluminação.

73 Hora R$ 113,30 80 R$9.064,00

Audiodescrição - Ao vivo, em tempo real no idioma:
Português. Descrição clara e objetiva de todas as
informações visuais importantes, não contidas no
áudio, incluindo imagens em telões e apresentações
de slide, movimentações, gestos, expressões faciais
e corporais que exprimam comunicação,
informações sobre o ambiente, configuração do
espaço, objetos e efeitos especiais, leitura de textos,
créditos, títulos, além de qualquer informação
escrita em tela ou em suportes da apresentação.

74 Hora R$ 170,00 50 R$8.500,00

Intérprete de tradução simultânea para idiomas
básicos - Profissional qualificado para traduzir
idiomas básicos (inglês, francês, espanhol,
português). Só podem fazer até 2 horas extras

75
diária de 6 

horas
R$ 700,00 50 R$35.000,00

17 28/08/2019 R$2.504.531,00
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Revisor de texto - Profissional habilitado a efetuar
atividades de revisão de texto, no idioma
previamente solicitado, com experiência comprovada 
(mínimo de 2000 caracteres), deverá ter formação
profissional em Comunicação Social ou Letras com
diploma reconhecido pelo Ministério da Educação,
com experiência comprovada em eventos, e
realizará atividades relativas à análise, revisão e
adequação gramatical e de estilo dos textos relativos
o evento.

76
diária de 5 

horas
R$ 300,00 30 R$9.000,00

Praticável ou tablado de madeira com piso
acarpetado (palco) - Praticável ou tablado de
madeira elevado (até 50 cm de altura) estruturado
com madeira, nivelado com acabamento metálico
acarpetado ou courino, com rampa de acesso e
barras paralelas

77 M²/Diária R$ 45,00 150 R$6.750,00

Tapete vermelho — tipo passadeira - Tecido carpete
com 1,5m de largura pra área interna e externa, com
base emborrachada, com espessura de 5 mm

78 M²/Diária R$ 40,00 50 R$2.000,00

Tenda - Deverão ser moduláveis com vãos livres e
lonas impermeáveis, antichama, anti-mofo e
blackout. Com estrutura de alumínio ou aço de
carbono.

79 M²/Diária R$ 50,00 150 R$7.500,00

Totem - Totem em vinil quatro cores e estrutura 80
Diária de 24 

horas
R$ 150,00 200 R$30.000,00

Cadeira - Cadeiras de ferro empilhável com assento
estofado na cor preta, marrom ou bege 81

Diária de 24 
horas

R$ 10,00 500 R$5.000,00

Cadeira fixa - Cadeira de plástico pvc, com braço na
cor branco 82

Diária de 24 
horas

R$ 10,00 500 R$5.000,00

Mesa branca em pvc. 83
Diária de 24 

horas
R$ 15,00 500 R$7.500,00

Púlpito em acrílico ou madeira com suporte
para microfone, papéis e copo 84

Diária de 24 
horas

R$ 80,00 70 R$5.600,00

Conjunto de bandeiras - Montagem de mastros e
suporte (em caráter oficial) das bandeiras do País,
Estado e Cidade de realização do evento. As
bandeiras devem ser do mesmo tamanho e estarem
limpas e em perfeitas condições de apresentação.
Os mastros devem ser compatíveis com o tamanho
das bandeiras e estarem em bom estado de
conservação.

85
Diária de 24 

horas
R$ 80,00 50 R$4.000,00

Bandeiras de outras nacionalidades - Montagem de
mastros e suporte (em caráter oficial) das bandeiras
de outras nacionalidades conforme definição da
contratante. As bandeiras devem ser do mesmo
tamanho e estarem limpas e em perfeitas condições
de apresentação. Os mastros devem ser
compatíveis com o tamanho das bandeiras e
estarem em bom estado de conservação.

86
Diária de 24 

horas
R$ 50,00 50 R$2.500,00

Sala. Com capacidade para até 80 pessoas,
equipada com cadeiras universitárias ou carteiras
tipo auditório elay-outa serem especificados pelo
contratante em cada caso, em local de fácil acesso,
inclusive para portadores de necessidades especiais,
possuir banheiros higienizados de acordo com a
legislação sanitária e de fácil acesso para todos os
participantes, espaço físico com, no mínimo, 1,50m²
por participante, iluminação e ventilação adequada e
ar condicionado silencioso, infraestrutura para
instalação dos equipamentos eletrônicos e
similares, pontos de internet ou link de acesso, com
espaço disponível para atender aos serviços de
coffee-breake local apropriado para utilização como
sala de apoio, com fornecimento de água e café.

87
Diária de 24 

horas
R$ 1.100,00 60 R$66.000,00

Sala de apoio com capacidade para 08 pessoas,
com tamanho suficiente para 2 armários para
guarda de material, cadeiras estofadas giratórias
com braço, e mesas para até com 5 computadores, I
mesa redonda para reuniões, com 8 lugares.

88
Diária de 24 

horas
R$ 500,00 60 R$30.000,00

Sala ou Auditório – II. Com capacidade para até 150
pessoas, equipada com cadeiras universitárias ou
carteiras tipo auditório elay-outa serem
especificados pelo contratante em cada caso, em
local de fácil acesso, inclusive para portadores de
necessidades especiais, possuir banheiros
higienizados de acordo com a legislação sanitária e
de fácil acesso para todos os participantes, espaço
físico com, no mínimo, 1,50m² por participante,
iluminação e ventilação adequada e ar condicionado
silencioso, infraestrutura para instalação dos
equipamentos eletrônicos e similares, pontos de
internet ou link de acesso, com espaço disponível
para atender aos serviços decoffee-breake local
apropriado para utilização como sala de apoio, com
fornecimento de água e café.

89
Diária de 24 

horas
R$ 2.000,00 60 R$120.000,00
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Arranjo de Flores - Arranjo tipo jardineira, com
folhagens, flores naturais e tropicais ou rosas, para
mesa plenária. (frente)

90
Metro Linear 

/ Unidade
R$ 100,00 100 R$10.000,00

Arranjo de Flores - Arranjo floral com flores nobres e
tropicais medindo 1,00 m e com no mínimo 55 cm
de diâmetro, composto por no mínimo 30 flores
nobres ou tropicais e folhagens a combinar e
acondicionado em vasos de vidro, porcelana ou
similar.

91 Unidade R$ 200,00 30 R$6.000,00

Arranjo de Flores - Arranjo floral medindo 60 cm de
altura e com no mínimo 35 cm de diâmetro,
composto por no mínimo 40 flores nobres ou
tropicais e folhagens a combinar e acondicionado
em vasos de vidro, porcelana ou similar.

92 Unidade R$ 200,00 30 R$6.000,00

Base/Pedestal - Base/Pedestal para flores apoio
para arranjos florais em ferro fundido ou coluna de
gesso com aproximadamente 160 cm de altura

93
Diária 24 

horas
R$ 50,00 30 R$1.500,00

Biombo Decorativo - Biombo de madeira –
Dimensões mínimas: altura – 1,70 m, largura
mínima 0,50 m. Deverá contar com sistema de
encaixe (macho x fêmea), permitindo o encaixe de
qualquer quantidade de peças em sequência, sendo
esse(s) módulo(s) dobrável ( dobráveis) e
transportável ( transportáveis) para qualquer
ambiente e permitindo a disposição de qualquer
angulação entre as diversas peças que componham
o(s) módulo(s) montado(s).

94
Diária 24 

horas
R$ 150,00 20 R$3.000,00

Bistrô - Alto com banquetas - cromado com tampo
de vidro ou granito preto ou madeira. 4 banquetas
por bistrô

95
Diária 24 

horas
R$ 350,00 20 R$7.000,00

Pranchão em madeira com base de ferro dobrável
medindo no mínimo 2,00 de comprimento X 0,45 de
largura X 0,73 de altura

96
Diária 24 

horas
R$ 50,00 20 R$1.000,00

Sofá – 2 lugares - Módulo estofado de 2 lugares, em
couro ou tecido padrão superior 97

Diária 24 
horas

R$ 100,00 75 R$7.500,00

Sofá – 3 lugares - Módulo estofado de 3 lugares, em
couro ou tecido padrão superior 98

Diária 24 
horas

R$ 100,00 75 R$7.500,00

Estrutura metálica (box truss) - Estrutura para
montagem de fundo de palco, sinalização, suporte
para iluminação, telão ou outros

99
Diária  /  

Metro Linear
R$ 68,06 50 R$3.403,00

Pano de placa para de descerramento - Em veludo
liso ou cetim, nas cores verdes ou azul ou da cor da
bandeira do estado onde será realizado o evento,
como torçal e roseta

100 M² R$ 50,00 30 R$1.500,00

Placa de homenagem - Em aço escovado com
gravação em baixo-relevo, em até 3 cores, texto e
logomarca – até 15 cm de altura e até 20 cm de
largura.

101 Unidade R$ 150,00 20 R$3.000,00

Placa de homenagem - Em acrílico, com gravação
em baixo-relevo, em até 3 cores, texto e logomarca
até 15 cm de altura e até 20 cm de largura.

102 Unidade R$ 150,00 20 R$3.000,00

Placa inaugural - Base em alumínio calandrado,
espaçadores em aço torneado cromado, vidro
temperado, logo, em acrílico moldado e texto
gravado em vidro. medidas: base até 700 mm,
comprimento até 300 mm e medida da dobra até 50
mm espessura até 2 mm. Fixação contraposta.

103 Unidade R$ 800,00 10 R$8.000,00

Toalha de mesa em tecido tipo cetim ou similar,
gorgorão, ou renda - cores diversas – quadradas,
redondas ou retangulares

104 M² R$ 16,05 100 R$1.605,00

Mesa diretora até 15 pessoas - Montagem de mesa
diretiva para eventos, estando incluso no preço o
mobiliário, toalhas, sobretoalhas.

105
Diária 24 

horas
R$ 150,00 75 R$11.250,00

Quadro branco - 1,5x1,0 m, com marcador (canetas
apropriadas) branco nas cores azul, preto e
vermelho e apagador.

106
Diária 24 

horas
R$ 30,00 60 R$1.800,00

Fundo de palco em vinil com impressão em
policromia - Com impressão em vinil 4/0 cores, com
ilhões e braçadeiras de fixação com box truss.

107 M² R$ 140,00 150 R$21.000,00

Banner Retangular - Em Lona vinílica frontlight,
Formato: 150cm(A)X100(L), Gramatura: 440g/m²,
Impressão: policromia, Acabamento: bainha
vulcanizada sem cola, com bastão e corda de nylon

108 M² R$ 70,00 150 R$10.500,00

Banner quadrado - EM LONA VINÍLICA
FRONTLIGHT , Formato: 100cm(A)X100(L),
Gramatura: 440g/m², Impressão: policromia .
Acabamento: bainha vulcanizada sem cola, com
bastão e corda de nylon

109 M² R$ 50,00 75 R$3.750,00

Faixa em lona vinílica frontlight - Formato:
100cm(A)X300(L), Gramatura: 440g/m², Impressão:
policromia, Acabamento: bainha vulcanizada sem
cola, aplicação de ilhoes (espaçamento aproximado
de 20 cm entre elas)

110 M² R$ 50,00 75 R$3.750,00
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Convites - Fornecimento de convites, com
envelopes, tamanho de até 21 cm x 29,7 cm, em
papel especial, tipo telado, gofrata, casca de ovo,
vergê, opaline, color plus pólen, dentre outros, na
gramatura 180g/m² com impressão frente em
policromia. Impressão de remetente e destinatário. A
arte fornecida pelo contratante; definição do
tamanho e tipo de papel informado pela contratante

111 Unidade R$ 20,00 300 R$6.000,00

Vinil adesivo - Com impressão em até 4 cores para
identificação de balões, pórticos, painéis, placas de
sinalização e similares, com modelos de arte final a
serem definidas pela contratante.

112 M² R$ 40,00 75 R$3.000,00

17 ESMPU 28/08/2019 09/2019
José Romilson 

Nascimento 
Sampaio

10.935.819/0001-02
GAP SERVICOS 

DE EVENTOS 
EIRELI

27/08/202026/08/2019 R$2.504.531,00

Página 12


