MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
REITORIA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/ 2016
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS
IFSC

Pregão Nº 61 /2016 – SRP
Processo nº 23292.009099/2016-48
O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA,
CNPJ nº 11.402.887/0001-60, Rua 14 de Julho, 150 – Enseada dos Marinheiros – Coqueiros,
Florianópolis/SC – CEP: 88.075-010, doravante denominado apenas CONTRATANTE, neste ato
representado pela sua Reitora, Sra. MARIA CLARA KASCHNY SCHNEIDER, RG nº 3945665-0 SSP/SC, CPF 591.649.809-87, realizou no site www.comprasnet.gov.br Pregão Eletrônico para
Registro de Preços e, nos termos da Lei nº 10.520/02 e os Decretos nº 5.450/05, 7.892/13,
8.250/14, Instrução Normativa N° 6, de 25 de julho de 2014, Lei nº 8.666/93 e das demais
normas aplicáveis, em razão da classificação das propostas apresentadas no Pregão
Eletrônico de Registro de Preços nº 61/2016, Ata de Julgamento de Preços, divulgada no
Comprasnet e homologada pelo Ordenador de Despesas deste IFSC, RESOLVE registrar os
preços para a aquisição dos produtos, objeto do Pregão acima citado, que passa a fazer parte
desta, tendo sido os referidos preços oferecidos pelas empresas cujas propostas foram
classificadas em primeiro lugar no certame acima enumerado.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
A presente Ata tem por objeto assegurar o compromisso de possível contratação entre o IFSC e
as empresas vencedoras do certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº 61/2016, cujo
objeto é a aquisição de MATERIAIS E SERVIÇOS PARA EVENTOS para atender ao Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, conforme descrito no Anexo I
desta Ata e ratificado por todas as empresas vencedoras através das declarações anexas.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DA ATA
A presente Ata de registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, compreendendo o
período de 20/07/2016 à 19/07/2017.
Subcláusula Primeira – Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o IFSC
não será obrigado a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se-lhe a
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realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao
beneficiário do registro preferência de favorecimento em igualdade de condições.
Subcláusula Segunda - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de
eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços
ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos
fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65
da Lei nº 8.666, de 1993.
Subcláusula Terceira - A Ata poderá sofrer alterações de preços de acordo com as condições
estabelecidas no arts. 18 e 19 do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços poderá ser usada por todos os órgãos da Administração
Pública Federal, desde que autorizados pelo IFSC.
Subcláusula Primeira - O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) a presente Ata de
Registro de Preços é especificado conforme o Anexo I.
Subcláusula Segunda - Em cada fornecedor decorrente desta Ata, serão observadas, quanto
ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital referente a mesma.
Subcláusula Terceira - Em cada aquisição, o preço unitário a ser pago será o constante da
proposta apresentada pela(s) empresa(s) detentora(s) da presente Ata, a(s) qual(is) também a
integram.
CLÁUSULA QUARTA – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
A relação do(s) item(ns) com a(s) respectiva(s) empresa(s) ofertante(s) do menor valor por
item, a(s) qual(is) terá(ão) preferência de contratação constitui o Anexo I desta Ata.
CLÁUSULA QUINTA – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA.
Em cada aquisição, o prazo de entrega do objeto desta licitação será aquele definido no edital
do pregão eletrônico que originou esta Ata e os quantitativos serão os informados na
Autorização de Fornecimento, conforme Anexo IV do Edital.
CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO
Em todas as aquisições, o pagamento será feito por meio de ordem bancária transmitida ao
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Banco do Brasil, para crédito em banco, agência e conta-corrente indicados pelo contratado
até 15 (quinze) dias do aceite na respectiva Nota Fiscal pelo órgão requisitante.
Subcláusula Primeira - Para os produtos com entregas diárias e semanais, o IFSC estimará o
consumo mensal e emitirá uma Autorização de Fornecimento, sendo que o pagamento se dará
após as entregas das quantidades previstas na referida autorização.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA ENTREGA
A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante o recebimento definitivo do mesmo,
ou seja, o aceite na respectiva Nota Fiscal correspondente pelo fiscal do contrato.
Subcláusula Primeira - O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados
durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data
posterior à do seu vencimento.
Subcláusula Segunda - Os materiais deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal ou
Nota Fiscal Fatura correspondente.
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES
A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar
ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou
cometer fraude fiscal, garantido o direito de ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar
com a União, e será descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade sem prejuízo das multas previstas em
edital e no contrato, e das demais cominações legais.
Subcláusula Única - A contratada ficará sujeita, ainda, as penalidades previstas no edital do
Pregão que originou esta Ata.
CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE DE PREÇOS
Considerando o prazo de validade estabelecido na Cláusula Segunda da presente Ata, e em
atendimento ao §1º, art.28, da Lei Federal 9.069 de 29.6.1995 e demais legislação, é vedado
qualquer reajuste de preços.
Subcláusula Única - Fica ressalvada a possibilidade de Alteração das condições para a
concessão de reajuste em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.
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CLÁUSULA DÉCIMA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
Os materiais objetos desta Ata de Registro de preços serão recebidos pelo requisitante
consoante o disposto no art. 73 da Lei 8.666/93 e demais normas pertinentes.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Esta Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:
I – Pela Administração, quando:
a- a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
b- a detentora não assinar a Ata no prazo estabelecido e a Administração não aceitar a sua
justificativa;
c- a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;
d- em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro
de preços;
e- os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
f- por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;
g- a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste Edital, será
feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o
comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços;
h- no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação
será feita por publicação no Diário Oficial da União, considerando-se cancelado o preço
registrado após a publicação.
II- Pelas detentoras, quando:
a- mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as
exigências desta Ata de Registro de Preços;
b- o fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência de
fato superveniente que venha comprometes a perfeita execução contratual, decorrente de caso
fortuito ou de força maior, devidamente comprovados;
c- à solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser
formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das
penalidades previstas na Lei, caso não aceitas as razões do pedido.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS
AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO
As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preço serão autorizadas, caso a caso,
pelo Ordenador de Despesas do IFSC.
Subcláusula Primeira - A emissão das autorizações de fornecimento, sua retificação ou
cancelamento, total ou parcial serão igualmente autorizados pelo órgão requisitante.
Subcláusula Segunda - Durante o prazo de validade do Registro de Preços, o IFSC poderá ou
não contratar o objeto deste pregão.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E DO FORO
Integram esta Ata, o Anexo I (preços registrados) e as declarações de concordância das
empresas vencedoras.
Esta Ata está vinculada ao Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 61/2016 e
às propostas aceitas durante a sessão do referido certame pelas empresas relacionadas no
Anexo I desta Ata.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária Florianópolis para dirimir quaisquer
questões decorrentes da utilização da presente ata.
Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 10.520/2002 e Decreto 5.450/2005, Lei
8.666/93 e demais normas aplicáveis.

Florianópolis, 20 de Julho de 2016.

MARIA CLARA KASCHNY SCHNEIDER
REITORA DO IFSC
(Autorizado conforme despacho no Documento 23292.013124/2016-98 em 20/07/2016)
OBS: A adesão das empresas vencedoras a esta Ata se dá pelas Declarações de Concordância
anexas.
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ANEXO I - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
EMPRESAS E PREÇOS REGISTRADOS
Pregão Nº 61 /2016 – SRP
Processo nº 23292.009099/2016-48
Relação de empresas vencedoras, contendo a descrição dos itens e preços negociados na
sessão do Pregão.

EMPRESA (1)

ART CARD LTDA - EPP

ENDEREÇO

BENEDITO NOVO 1040 SALA 01. Bairro AGUA VERDE, BLUMENAU / SC

CNPJ

05.449.347/0001-30

TELEFONE/FAX

4733212819

REPRESENTANTE LEGAL

CLAUDIA MORAES GONÇALVES TESKE

CPF REPRESENTANTE

774.855.569-91

Email

COMERCIAL@ARTCARD.IND.BR

ITEM
154

UNID.
UNIDADE

QTD.
3000.0

ESPECIFICAÇÃO
Pulseira para eventos. Pulseiras de identificação de público para

Preço Unitário

Preço

(R$)

Total (R$)

0,48

1.440,00

eventos, com material impermeável e antialérgico e com lacre
picotado inviolável que se rompe ao ser aberto (evita fraudes).
Possuem selo reagente a UV. Pode ser utilizado código de barras
ou etiqueta numérica (opcional). Personalizáveis com área de
impressão 1,8cm x 10cm, cores e especificações da impressão a
definir na realização do pedido. O prazo para entrega do pedido é
de 5 dias corridos, a contar do envio da arte e autorização de
fornecimento (o que ocorrer por último).
Marca: ARTCARD
Fabricante: ARTCARD
Total

R$ 1.440,00
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EMPRESA (2)

CADU EVENTOS LTDA-EPP

ENDEREÇO

ROD BR 101, KM 382, S/N BAIRRO AURORA. Bairro aurora, içara / SC

CNPJ

06.333.757/0001-83

TELEFONE/FAX

34326464

REPRESENTANTE LEGAL

joelson manoel cardoso

CPF REPRESENTANTE

534.707.969-04

Email

juridico@cadueventos.com.br compras@cadueventos.com.br financeiro@cadueventos.com.br

ITEM
5

UNID.
DIÁRIA 12H

QTD.
15.0

ESPECIFICAÇÃO
Ambulância. Prestação de serviços de ambulância de suporte

Preço Unitário

Preço

(R$)

Total (R$)

3.500,00

52.500,00

1.500,00

15.000,00

99,00

4.950,00

20,00

6.000,00

avançado à vida (UTI móvel) com equipe médica capacitada para
apoio logístico em eventos. Inclusos materiais para atendimento
de urgência. Em conformidade com a Legislação local vigente.
Custos de deslocamento inclusos.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: 6

DIÁRIA 12H

10.0

Ambulatório. Instalação de ambulatório médico para
atendimentos de menor complexidade. Local de trabalho: sala, a
ser disponibilizada pelo IFSC ou veículo móvel (ambulância de
suporte básico), a ser providenciada pela contratada. Com equipe
de saúde e de suporte em conformidade com a Legistação local
vigente. Todas obrigações acessórias (materiais, deslocamento,
estrutura) inclusos.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: -

11

UNIDADE/

50.0

DIÁRIA

Bebedouro com insumo. Locação de bebedouro, 220v, com duas
torneiras: natural e gelada, incluso fornecimento de até 8
garrafões de 20 litros de água por dia, copos descartáveis e mesa
para apoio. Acompanha residuário próprio para descarte dos
copos (tipo empilha-copos). Serviço de reposição dos garrafões e
retirada dos copos descartados incluso.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: -

12

UNIDADE

300.0

Beca para docente. Locação de beca preta em cetim ou oxford.
Jabô branco. Cordão São Francisco; faixa em crepe welch e;
pelerine em crepe welch (com aplicação de passamanarias) na
mesma cor (a serem definidas em cada evento). Grade de
tamanhos de PP a XG. Limpas e não-amassadas. A contratada
deverá ajudar na colocação dos trajes nos docentes
disponibilizando pessoal para entrega, ajustes e recepção da
beca devolvida, no local do evento. Os trajes deverão estar
disponíveis com no mínimo 4h de antecedência do horário/data
agendado para a formatura.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: -
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13

UNIDADE

3500.0 Beca para formando. Locação de beca preta em cetim ou oxford,

20,50

71.750,00

155,00

775,00

9,00

900,00

3,20

11.200,00

10,00

30.000,00

30,00

75.000,00

com capa. Capelo preto. Jabô branco. Faixa em crepe welch
(cores a serem definidas em cada evento).Grade de tamanhos de
PP a XG. Limpas e não-amassadas. A contratada deverá ajudar na
colocação dos trajes nos formandos, disponibilizando pessoal
para entrega, ajustes e recepção da beca devolvida, no local do
evento. Os trajes deverão estar disponíveis com no mínimo 4h de
antecedência do horário/data agendado para a formatura.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: 15

UNIDADE

5.0

Borla para Outorga. Aquisição de Borla para Outorga,
confeccionada em tecido branco com aplicações em cordões,
franjas, pingentes e passamarias na mesma cor do tecido. Prazo
de entrega: em até 20 dias corridos após a Autorização de
Fornecimento.
Marca: CADU
Fabricante: CADU

17

Metro
linear/diária

100.0

Calha para tendas com instalação. Prazo de montagem
equivalente ao das tendas para as quais forem contratadas as
calhas.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: -

20

UNIDADE

3500.0 Canudos para diploma. Canudos de camurça tamanho padrão
320mm x 40mm, borda dourada e cor a ser solicitada. Prazo de
entrega: em até 20 dias corridos após a Autorização de
Fornecimento.
Marca: CADU
Fabricante: CADU

21

M²/DIÁRIA

3000.0 Carpete para revestimento de áreas internas já niveladas. Sem
manchas, furos ou rasgos. Devidamente instalado nos locais.
Emendas perfeitamente niveladas e firmes. Anti-chamas. Cor a
definir no ato da contratação. Prazo de montagem em
conformidade com o estabelecido na seção "Prazo e Local de
Execução". Para efeitos de cálculo, cada 20m² serão
considerados um módulo de tempo.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: -

33

M²/DIÁRIA

2500.0 Estande 1. Locação e Montagem de Estande modular com
tamanho a definir - Comum. Locação e Montagem de Estande
modular, com parede divisória de chapa TS medindo 2,20m de
altura. Testeira com aplicação de texto em vinil adesivo recortado
para identificação do expositor (arte produzida pelo IFSC). Mesa
circular com tampo de vidro, três cadeiras, três lixeiras pequenas identificadas como "reciclável", "orgânico" e "rejeito", 01 (uma)
tomada monofásica 220v; 01 (um) spot de iluminação com
lâmpada, rede elétrica c/ cabos PP 02 x 2,5 e distribuição interna
via cabo paralelo 02 x 2,5 mm, adaptadores para padrão brasileiro
de tomadas. Para cada 2m² de estande contratados poderá ser
solicitada impressão e aplicação nas chapas TS de 1m² de
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adesivo vinil fosco 4x0 para decoração do estande. A empresa
deverá providenciar as devidas ARTs exigidas em Lei. Prazo de
montagem em conformidade com o estabelecido na seção
"Prazo e Local de Execução". Para efeitos de cálculo, cada 8m²
serão considerados um módulo de tempo.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: 34

M²/DIÁRIA

300.0

Estande 2. Construção, locação e montagem de estande especial

100,00

30.000,00

21,00

21.000,00

22,00

19.800,00

construído - por m². Serviço de execução de estande por m², para
feira e/ou exposição, área total conforme esquema aprovado.
Paredes e divisórias estruturadas em compensado de virola,
acabamento emassado e pintado, e em vidro modulado
temperado de 06mm, (pé direito interno com mínimo de 3m). Piso elevado sobre tablado de madeira, chapeado com
compensado de 18mm, em MDF na cor branca ou verde, com
15mm de espessura, 01 (uma) rampa de acesso para deficientes
físicos com fitas antiderrapantes e acabamento nas laterais,
rodapé acompanhando o piso e cor do interior. Instalação elétrica
completa contendo no mínimo 02 tomadas monofásicas 220V a
cada 2m² de estande; spots de iluminação com lâmpada branca
fria ou LED embutidas no teto a cada 3 m². Adesivo vinil colorido
2x2m aplicado em 2 paredes. Sinalização através de 02 (dois)
totens medindo 4,3m de altura e 0,9m de largura, estruturados em
compensado branco, com aplicação da marca IFSC em vinil
recortado. Autoiluminação por refletores elétricos de 150W com
braço. A empresa deverá providenciar as devidas ARTs exigidas
em Lei. Prazo de montagem em conformidade com o
estabelecido na seção "Prazo e Local de Execução". Para efeitos
de cálculo, cada 6m² serão considerados um módulo de tempo.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: 35

Metro

1000.0 Execução de estruturas em módulos Box Truss. Execução de

linear/diária

estruturas tipo treliças box truss Q15, Q20, Q30, F15, entre outros.
Em bom estado de conservação. Utilização para decoração,
fixação de caixas de som, iluminação e sinalização. As treliças
deverão ser retas, em raio ou circulares. Módulos de 1 metro
linear. Quando do recebimento da autorização do serviço, a
contratada deverá elaborar proposta esquemática e apresentar
ao IFSC no prazo de 10 dias úteis. Prazo de montagem em
conformidade com o estabelecido na seção "Prazo e Local de
Execução". Para efeitos de cálculo, cada 20m lineares serão
considerado um módulo de tempo. A empresa deverá
providenciar as devidas ARTs exigidas em Lei.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: -

36

M²/DIÁRIA

900.0

Execução de toldo passarela/túnel. Execução de toldo tipo
passarela/túnel - toldo linear modelo túnel 2 águas, com estrutura
em alumínio ou box truss, em módulos de 1m, com cobertura em
lona PVC branca. Altura mínima (pé direito) de 2,5m. Quando do
recebimento da autorização do serviço, a contratada deverá
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elaborar proposta esquemática e apresentar ao IFSC no prazo de
10 dias úteis. Prazo de montagem em conformidade com o
estabelecido na seção "Prazo e Local de Execução". Para efeitos
de cálculo, cada 20m lineares serão considerado um módulo de
tempo. A empresa deverá providenciar as devidas ARTs exigidas
em Lei.
Marca: SEM MARCA
45

M²/DIÁRIA

Fabricante: -

5000.0 Galpão de lona. Serviço de execução / locação / montagem de

35,00

175.000,00

300,00

6.000,00

134,00

2.680,00

16,00

2.400,00

cobertura do tipo galpão estruturado/treliçado em formato duas
águas. Vão livre. Pé direito mínimo nas laterais: 5m. Pé direito
mínimo no centro: 8m. Confeccionado em estrutura metálica
galvanizada com acabamentos em perfis de alumínio polido.
Cobertura, fechamentos laterais e forros em lona de PVC antichamas, na cor branca, com opção de lona translúcida conforme
email de detalhamento. Mínimo de 2 acessos (entrada e saída)
com rampas para cadeirantes, se necessário. Tablado base para
toda a área do galpão, forrado em piso acarpetado. Sistema de
refrigeração de grande porte (em TRs) adequado para toda a
área do galpão, enclausurado em estrutura metálica com telas de
proteção. Iluminação adequada para todo espaço
(lâmpada/refletores de HQI 400w). Instalação elétrica completa
ligada a painéis de proteção (disjuntores), cabeamento tipo PP,
incluindo até 1 tomada monofásicas 220v para cada 4m² de
galpão contratado. Montagem e desmontagem incluídas na
locação. A correção de eventuais desnivelamentos existentes no
local de montagem é de responsabilidade da contratada, salvo
quando esta correção demandar instalação de estrutura de base
metálica, situação na qual esta estrutura será contratada pelo
item "Locação de boxtruss". A empresa deverá providenciar as
devidas ARTs exigidas em Lei. Prazo de montagem em
conformidade com o estabelecido na seção "Prazo e Local de
Execução". Para efeitos de cálculo, cada 50m² serão
considerados um módulo de tempo.
Marca: SEM MARCA
46

HORA

20.0

EXTRA

Hora extra ambulância. Item para ser utilizado exclusivamente
com a contratação de Ambulância.
Marca: SEM MARCA

58

UND./DIÁRI

Fabricante: -

20.0

A 18H

Fabricante: -

Iluminação externa para estruturas - Lâmpada 1000W ou superior.
Incluso cabo elétrico até o ponto de instalação. Prazo de
instalação em conformidade com a(s) estrutura(s) para a(s)
qual(is) for contratada.
Marca: SEM MARCA

65

UND./DIÁRI
A 18H

150.0

Fabricante: -

Locação de alambrados. Em módulos de 2x1,20m, com estrutura
de tubos galvanizados, com ou sem requadro de ferro ou
cantoneira. Prazo de montagem em conformidade com o
estabelecido na seção "Prazo e Local de Execução". Para efeitos
de cálculo, cada 30m lineares serão considerado um módulo de
tempo.
Marca: SEM MARCA

Fabricante: -
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66

MÓDULO/

20.0

DIÁRIA

Locação de arquibancada para formandos (tipo praticável).

3.000,00

60.000,00

220,00

11.000,00

140,00

1.400,00

140,00

1.400,00

Módulo para 50 pessoas. Estrutura de perfis, construídos de
metalon Q30/30 - 1,6mm, em módulos de 1,00m², altura variável
de 0,5 a 2m. Assoalho em compensado naval de 18mm, fixado em
moldura de ferro, com apoio total sobre a superfície dos módulos.
Revestimento do assoalho em carpete anti-chamas (cor a definir
no Ato da Contratação), sem rasgos, furos ou outros tipos de
marca. As peças são fixadas em castanhas de macho e fêmea,
sem nenhuma junção ou fixação com pregos, parafusos e/ou
garras. A empresa deverá providenciar as devidas ARTs exigidas
em Lei. Prazo de montagem em conformidade com o
estabelecido na seção "Prazo e Local de Execução". Para efeitos
de cálculo, cada módulo será considerada um módulo de tempo.
Marca: SEM MARCA

67

UNIDADE/

50.0

DIÁRIA

Fabricante: -

Locação de balcão. Locação e montagem de balcão em
octanorm na cor branca com 0,5x1x1m. Porta com chave e
prateleira para guarda de materiais. Colocação em local
determinado pela organização e retirada após o evento. Prazo de
instalação em conformidade com a(s) estrutura(s) para a(s)
qual(is) for contratado.
Marca: SEM MARCA

68

UNIDADE/

10.0

DIÁRIA

Fabricante: -

Locação de banheiro químico para pessoa com deficiência.
Fornecimento de sanitários químicos versão Standard adaptado
para pessoas com deficiência (caixa de dejetos com assento,
suporte higiênico, identificação, pontos de ventilação, mictório,
abertura para circulação de ar, trinco da porta com identificação
(aberto/fechado), largura adequada, altura: 2,30m, 100%
polietileno de alta densidade, piso 100% polietileno antiderrapante
e rampa de acesso. A empresa deve ser responsável pela
instalação e desinstalação dos sanitários, pela sua limpeza e
manutenção, incluindo fornecimento de bactericida,
desodorizante, papel. A empresa deverá realizar o esgotamento
da caixa de dejetos conforme necessidade, durante todo o
evento, ficando responsável pelo uso de caminhão e
equipamentos necessários para a operação.
Marca: SEM MARCA

69

UNIDADE/
DIÁRIA

10.0

Fabricante: -

Locação de banheiro químico. Fornecimento de sanitários
químicos versão Standard (caixa de dejetos com assento, suporte
higiênico, identificação feminino/masculino, pontos de ventilação,
abertura para circulação de ar, trinco da porta com identificação
(aberto/fechado), largura 1,10m, comprimento 1,20m, altura:
2,30m, 100% polietileno de alta densidade, piso 100% polietileno
antiderrapante. A empresa deve ser responsável pela instalação e
desinstalação dos sanitários, pela sua limpeza e manutenção,
incluindo fornecimento de bactericida, desodorizante, papel
higiênico. A empresa deverá realizar o esgotamento da caixa de
dejetos conforme necessidade, durante todo o evento, ficando
responsável pelo uso de caminhão e equipamentos necessários
para a operação.
Marca: SEM MARCA

Fabricante: -
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70

UNIDADE/

10.0

DIÁRIA

Locação de banheiros em conteiner. Opção de configuração do

5.500,00

55.000,00

35,00

4.550,00

2,00

10.000,00

13,00

39.000,00

2,00

6.000,00

90,00

2.700,00

conteiner: feminino (somente com cabines sanitárias) ou
masculino (com cabines sanitárias e mictório). Requisitos:
cabines sanitárias em pvc ou similar, piso anti derrapante,
pia/bancada em pedra (sendo aceita cuba em aço inoxidável),
espelho, luminárias fluorescentes ou similar, porta papel
higiênico, porta sabonete, porta toalha, janelas basculantes.
Instalação/ligação às redes hidráulica, de efluentes e de
eletricidade de responsabilidade da contratada, incluindo
adaptadores e conexões até os pontos disponíveis no local.
Disponibilização de pessoal suficiente para limpeza dos
banheiros, devendo ser limpos a cada 2h, no mínimo, e
abastecidos com suprimentos (papel higiênico, sabonete líquido
etc.), conforme necessidade. Deverá ser observada toda a
Legislação Ambiental vigente.
Marca: SEM MARCA

71

UNIDADE/

130.0

DIÁRIA

Fabricante: -

Locação de banqueta alta. Banqueta alta com estrutura e encosto
metálicos cromados e assento estofado em courino ou material
similar nas cores branca ou preta, conforme autorização de
fornecimento. Sem manchas ou rasgos. Colocação em local
determinado pela organização e retirada após o evento.
Marca: SEM MARCA

72

UNIDADE/

Fabricante: -

5000.0 Locação de cadeira de plástico PVC. Cadeira na cor branca com

DIÁRIA

ou sem braço, conforme autorização de fornecimento. Colocação
devidamente organizada em local determinado pela organização,
incluindo limpeza das cadeiras, e retirada após o evento.
Marca: SEM MARCA

73

UNIDADE/

Fabricante: -

3000.0 Locação de cadeiras fixas estofadas. Locação de cadeiras fixas

DIÁRIA

estofadas com ou sem braço na cor verde, vermelha, branca ou
preta (conforme indicação no momento da autorização do
serviço). Confeccionadas em estrutura metálica com acabamento
em pintura eletro-estática na cor preta. Colocação devidamente
organizada em local determinado pela organização e retirada
após o evento.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: -

75

UNIDADE/

3000.0 Locação de capa e faixa em tecido para cadeira. A cor da capa e

DIÁRIA

faixa será informada quando da autorização do fornecimento. O
material deve estar limpo e passado, sem manchas ou rasgos.
Colocação devidamente organizada em local determinado pela
organização e retirada após o evento.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: -

77

UNIDADE/
DIÁRIA

30.0

Locação de conjunto de residuários para coleta seletiva.
Composto por 3 residuários (um marrom claro, um verde escuro e
um cinza 40%) com tampa basculante. Capacidade aproximada
de 60 litros para cada residuário. Material: polietileno de média ou
alta densidade. Os residuários deverão ser devidamente
identificados de acordo com o padrão institucional por meio de
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adesivo, conforme arte a ser enviada pelo IFSC. Colocação em
local determinado pela organização e retirada após o evento.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: 78

MÓDULO/

70.0

DIÁRIA

Locação de cordão de isolamento. Em módulos de 1m de

22,00

1.540,00

1.500,00

15.000,00

2.500,00

12.500,00

45,00

3.600,00

65,00

2.600,00

comprimento, tipo unifila, com pedestal e sistema retrátil e tripla
recepção de fita. Arte da fita a ser fornecida pelo IFSC. Prazo de
instalação/montagem em conformidade com as estruturas com
as quais for contratado em conjunto.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: -

91

UND./DIÁRI

10.0

A 18H

Locação de gerador de energia de 180 KVAs. Super silenciados
(75dB a 1,5m), com refrigeração e instalação geral a diesel. Com
200m de cabeamento de condutor elétrico + chave de
transferência manual e demais componentes necessários à
conexão do gerador à subestação do local do evento ou poste.
Tempo de montagem/desmontagem não é contabilizado para
efeitos de diária. A solicitação especificará o horário a partir do
qual o gerador deverá estar em funcionamento. A empresa
deverá disponibilizar equipamentos sobressalentes caso haja
necessidade de substituição e realizar a instalação dos mesmos
em até 30minutos a contar do defeito apresentado. Técnico
responsável presente durante todo o período de locação.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: -

92

UND./DIÁRI

5.0

A 18H

Locação de gerador de energia de 400 KVAs. Super silenciados
(75dB a 1,5m), com refrigeração e instalação geral a diesel. Com
200m de cabeamento de condutor elétrico + chave de
transferência manual e demais componentes necessários à
conexão do gerador à subestação do local do evento ou poste.
Tempo de montagem/desmontagem não é contabilizado para
efeitos de diária. A solicitação especificará o horário a partir do
qual o gerador deverá estar em funcionamento. A empresa
deverá disponibilizar equipamentos sobressalentes caso haja
necessidade de substituição e realizar a instalação dos mesmos
em até 30minutos a contar do defeito apresentado. Técnico
responsável presente durante todo o período de locação.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: -

96

M²/DIÁRIA

80.0

Locação de manta de linóleo. Manta dupla face, para instalação
em palcos. Em cor escura. Faixas de no mínimo 1,40 x 2,00m. Em
perfeito estado, sem furos ou rasgos. O tempo de instalação será
em conformidade com o palco para o qual o item for contratado.
Marca: SEM MARCA

97

UNIDADE/
DIÁRIA

40.0

Fabricante: -

Locação de mesa alta tipo bistrô. Tampo redondo de vidro 8mm
com diâmetro de 60 cm. Base metálica cromada. Altura
aproximada 1,20m. Colocação em local determinado pela
organização e retirada após o evento.
Marca: SEM MARCA

Fabricante: -
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98

UNIDADE/

500.0

DIÁRIA

Locação de mesa de plástico PVC. Locação de mesa de plástico

5,00

2.500,00

90,00

450,00

90,00

450,00

28,00

8.400,00

25,00

10.000,00

45,00

9.000,00

PVC na cor branca, diâmetro/largura aproximada de 90cm. Mesa
redonda ou quadrada, conforme autorização de fornecimento.
Colocação devidamente organizada em local determinado pela
organização e retirada após o evento.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: -

106

UNIDADE/

5.0

DIÁRIA

Locação de refrigerador 220V. Locação de refrigerador com até
280 litros, considerando o espaço destinado a congelamento.
Classificação de consumo de energia A. Colocação em local
determinado pela organização e retirada após o evento.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: -

110

UNIDADE/

5.0

DIÁRIA

Locação de tribuna. Locação de tribuna em acrílico incolor,
largura: 60 cm (aproximadamente); altura: entre 1,15 a 1,25m;
profundidade: 40 cm (aproximadamente). Com suporte/prateleira
para copos. Colocação em local determinado pela organização e
retirada após o evento.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: -

115

M²

300.0

Lona para fundo de palco. Acabamento em ilhós para utilização
em estrutura de box truss Q15/Q20/Q30. Impressão 4x0 em lona
fosca com no mínimo 380g. Resolução mínima de impressão
para tamanho real do arquivo: 75dpi. Material com retardante de
combustão. Incluso serviço e materiais para tensionamento
(colocação e retirada) em estrutura (a ser locada
separadamente).
Marca: SEM MARCA
Fabricante: -

122

UNIDADE/

400.0

DIÁRIA

Painel para exposição de banners. Cor a definir (branca/marfim
ou outra conforme Autorização de Fornecimento) . Acompanha 2
pinos por painel para suporte de banner científico. Locação de
painéis estruturados em módulos medindo 1m(l)x2.20m(h),
confeccionado em material padrão octanorm, formado por
colunas (montantes) e travessas de alumínio e fechamentos em
painéis de fórmica T.S com dupla face lisa (na cor branca e ótimo
estado). Prazo de instalação/montagem em conformidade com
as estruturas com as quais for contratado em conjunto.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: -

123

M²/DIÁRIA

200.0

Palco com camarim. Estrutura em alumínio modular. Piso em
chapa de maderite naval com chapas de ferro. Área do palco a
definir. Altura do palco entre 0,5m e 2m, conforme solicitação.
Instalação de até 2 escadas e 2 rampas para acesso ao palco.
Saia em carpete preto aplicada em toda base do palco. Camarim
com área de 3x2m, a ser instalado em área contígua ao palco ou
sobre o mesmo. Material para camarim: octanorm e chapas
padrão TS, com 2,20m de altura. O teto do camarim deverá ser
fechado. O camarim deverá dispor de rede elétrica incluindo a
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instalação de, ao menos, três tomadas e de iluminação adequada
ao espaço. Mobiliário/equipamentos do camarim: 1 aparelho de
ar condicionado; 1 frigobar; 2 armários baixos com chave; 4
banquetas altas; bancada com espelho. Todos os equipamentos
de segurança exigidos pelo Corpo de Bombeiros para
licenciamento são de responsabilidade da Contratada, incluindo
extintores de incêndio, proteção para sapatas, sinalizações etc.
Quando do recebimento da Autorização de Fornecimento e
detalhamento de serviço, a contratada deverá elaborar proposta
esquemática e apresentar ao IFSC no prazo de 10 dias úteis.
Prazo de montagem em conformidade com o estabelecido na
seção "Prazo e Local de Execução". Para efeitos de cálculo, cada
25m² serão considerado um módulo de tempo. A empresa deverá
providenciar as devidas ARTs exigidas em Lei.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: 124

M²/DIÁRIA

700.0

Palco simples. Estrutura em alumínio modular. Piso em chapa de

23,00

16.100,00

90,00

18.000,00

110,00

1.100,00

maderite naval com chapas de ferro. Área do palco a definir.
Altura do palco entre 0,5m e 1,5m, conforme solicitação.
Instalação de 1 escada e 1 rampa para acesso ao palco. Saia em
carpete preto aplicada em toda base do palco. Todos os
equipamentos de segurança exigidos pelo Corpo de Bombeiros
para licenciamento são de responsabilidade da Contratada,
incluindo extintores de incêndio, proteção para sapatas,
sinalizações etc. Quando do recebimento da Autorização de
Fornecimento e detalhamento de serviço, a contratada deverá
elaborar proposta esquemática e apresentar ao IFSC no prazo de
10 dias úteis. Prazo de montagem em conformidade com o
estabelecido na seção "Prazo e Local de Execução". Para efeitos
de cálculo, cada 25m² serão considerado um módulo de tempo. A
empresa deverá providenciar as devidas ARTs exigidas em Lei.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: 126

UNIDADE

200.0

Placa de homenagem aço escovado 1. Placas de Homenagem,
tamanho 12cm X 17cm, em aço inox escovado, com texto e
logomarca em cinco cores, gravado em baixo relevo, sistema de
corrosão, afixadas em caixa de veludo nas cores preta ou azul
Royal, tamanho 20cm x 15cm por 4cm de altura. Arte fornecida
pelo IFSC na autorização do serviço. O prazo para entrega do
pedido é de 10 dias corridos, a contar do envio da arte e
autorização de fornecimento (o que ocorrer por último). No ato da
entrega as placas deverão estar etiquetadas externamente com o
nome do homenageado, quando solicitado pelo IFSC.
Marca: CADU
Fabricante: CADU

127

UNIDADE

10.0

Placa de homenagem aço escovado 2. Placas de Homenagem,
tamanho 20cm X 30cm, em aço inox escovado, com texto e
logomarca em cinco cores, gravado em baixo relevo, sistema de
corrosão, afixadas em caixa de veludo nas cores preta ou azul
Royal, tamanho 32cm x 22cm por 4cm de altura. Arte fornecida
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pelo IFSC na autorização do serviço. O prazo para entrega do
pedido é de 10 dias corridos, a contar do envio da arte e
autorização de fornecimento (o que ocorrer por último). No ato da
entrega as placas deverão estar etiquetadas externamente com o
nome do homenageado, quando solicitado pelo IFSC.
Marca: CADU
Fabricante: CADU
128

UNIDADE

10.0

Placa de homenagem acrílico. Placas de Homenagem, tamanho

99,78

997,80

368,88

3.688,80

227,33

3.409,95

250,00

8.750,00

12cm X 17cm em acrílico cristal 5mm, com texto impresso em silk
screem, máximo de cinco cores, afixadas em caixas de veludo,
nas cores preta ou verde, tamanho 20cm x 15cm por 4cm de
altura. Arte fornecida pelo IFSC na autorização do serviço. O prazo
para entrega do pedido é de 10 dias corridos, a contar do envio
da arte e autorização de fornecimento (o que ocorrer por último).
No ato da entrega as placas deverão estar etiquetadas
externamente com o nome do homenageado, quando solicitado
pelo IFSC.
Marca: CADU
Fabricante: CADU
129

UNIDADE

10.0

Placa de Inauguração. Placa de inauguração tamanho 80x40cm,
em aço escovado, gravação química em baixo relevo, serigrafia 5
cores, com furos para fixação, acompanhando parafusos castelo
na mesma tonalidade do inox da placa. Acompanha tecido
(veludo ou cetim) para descerramento. Arte fornecida pelo IFSC
na autorização do serviço. O prazo para entrega do pedido é de
10 dias corridos, a contar do envio da arte e autorização de
fornecimento (o que ocorrer por último).
Marca: CADU
Fabricante: CADU

130

M²

15.0

PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC ADESIVADO. IMPRESSÃO
DIGITAL COLORIDA DE ADESIVO VINIL (BRILHO OU FOSCO,
CONFORME ESPECIFICAÇÃO) COM RESOLUÇÃO MÍNIMA
300DPI. ESPESSURA DA PLACA: 2MM. TAMANHO E ARTE A
SEREM ESPECIFICADOS NO ATO DA CONTRATAÇÃO. FORMATO
RETANGULAR OU QUADRADO. VERSO DA PLACA COM FITA
DUPLA FACE DE ALTA FIXAÇÃO. O PRAZO PARA ENTREGA DO
PEDIDO É DE 1 (HUM) DIA ÚTIL PARA A REGIÃO DA GRANDE
FLORIANÓPOLIS E 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS PARA AS DEMAIS
REGIÕES DO ESTADO, A CONTAR DO ENVIO DA ARTE E
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO (O QUE OCORRER POR
ÚLTIMO).
Marca: CADU
Fabricante: CADU

131

Diária 8h

35.0

Posto de Trabalho de Árbitro de Atletismo. Árbitro portando todos
os instrumentos necessários para o serviço (uniforme, apito,
equipamentos de medição, etc.). Transporte e alimentação do
profissional inclusos. Valor por árbitro por diária. Obrigatoriedade
de profissional registrado em sua respectiva Federação. O árbitro
também poderá atuar como mesário ou coordenador de
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modalidade - incluindo o preenchimento e tabulação de súmulas,
quando solicitado pela Contratante.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: 132

Diária 8h

25.0

Posto de Trabalho de Árbitro de Basquete. Árbitro portando todos

230,00

5.750,00

250,00

2.500,00

255,00

1.275,00

253,00

18.975,00

179,50

3.590,00

os instrumentos necessários para o serviço (uniforme, apito,
equipamentos de medição, etc.). Transporte e alimentação do
profissional inclusos. Valor por árbitro por diária. Obrigatoriedade
de profissional registrado em sua respectiva Federação. O árbitro
também poderá atuar como mesário ou coordenador de
modalidade - incluindo o preenchimento e tabulação de súmulas,
quando solicitado pela Contratante.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: 133

Diária 8h

10.0

Posto de Trabalho de Árbitro de Futebol de Campo - FEDERADO.
Árbitro portando todos os instrumentos necessários para o serviço
(uniforme, apito, equipamentos de medição, etc.). Transporte e
alimentação do profissional inclusos. Valor por árbitro por diária.
Obrigatoriedade de profissional registrado em sua respectiva
Federação. O árbitro também poderá atuar como auxiliar
(bandeira), mesário ou coordenador de modalidade - incluindo o
preenchimento e tabulação de súmulas, quando solicitado pela
Contratante.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: -

134

Diária 8h

5.0

Posto de Trabalho de Árbitro de Futebol de Salão - FEDERADO.
Árbitro portando todos os instrumentos necessários para o serviço
(uniforme, apito, equipamentos de medição, etc.). Transporte e
alimentação do profissional inclusos. Valor por árbitro por diária.
Obrigatoriedade de profissional registrado em sua respectiva
Federação. O árbitro também poderá atuar como mesário ou
coordenador de modalidade - incluindo o preenchimento e
tabulação de súmulas, quando solicitado pela Contratante.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: -

135

Diária 8h

75.0

Posto de Trabalho de Árbitro de Futebol de Salão - LIGA. Árbitro
portando todos os instrumentos necessários para o serviço
(uniforme, apito, equipamentos de medição, etc.). Transporte e
alimentação do profissional inclusos. Valor por árbitro por diária.
Obrigatoriedade de profissional registrado em Liga Oficial. O
árbitro também poderá atuar como mesário ou coordenador de
modalidade - incluindo o preenchimento e tabulação de súmulas,
quando solicitado pela Contratante.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: -

136

Diária 8h

20.0

Posto de Trabalho de Árbitro de Handebol. Árbitro portando todos
os instrumentos necessários para o serviço (uniforme, apito,
equipamentos de medição, etc.). Transporte e alimentação do
profissional inclusos. Valor por árbitro por diária. Obrigatoriedade
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de profissional registrado em sua respectiva Federação. O árbitro
também poderá atuar como mesário ou coordenador de
modalidade - incluindo o preenchimento e tabulação de súmulas,
quando solicitado pela Contratante.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: 137

Diária 8h

30.0

Posto de Trabalho de Árbitro de Tênis de Mesa. Árbitro portando

264,50

7.935,00

228,00

17.100,00

256,00

8.960,00

104,00

2.080,00

140,00

700,00

todos os instrumentos necessários para o serviço (uniforme, apito,
equipamentos de medição, etc.). Transporte e alimentação do
profissional inclusos. Valor por árbitro por diária. Obrigatoriedade
de profissional registrado em sua respectiva Federação. O árbitro
também poderá atuar como mesário ou coordenador de
modalidade - incluindo o preenchimento e tabulação de súmulas,
quando solicitado pela Contratante.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: 138

Diária 8h

75.0

Posto de Trabalho de Árbitro de Voleibol. Árbitro portando todos
os instrumentos necessários para o serviço (uniforme, apito,
equipamentos de medição, etc.). Transporte e alimentação do
profissional inclusos. Valor por árbitro por diária. Obrigatoriedade
de profissional registrado em sua respectiva Federação. O árbitro
também poderá atuar como mesário ou coordenador de
modalidade - incluindo o preenchimento e tabulação de súmulas,
quando solicitado pela Contratante.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: -

139

Diária 8h

35.0

Posto de Trabalho de Árbitro de Xadrez/Jogos de
Carta/Bocha/Boliche/Bolão. Árbitro portando todos os
instrumentos necessários para o serviço (uniforme, apito,
equipamentos de medição, etc.). Transporte e alimentação do
profissional inclusos. Valor por árbitro por diária. Obrigatoriedade
de profissional registrado em sua respectiva Federação. O árbitro
também poderá atuar como mesário ou coordenador de
modalidade - incluindo o preenchimento e tabulação de súmulas,
quando solicitado pela Contratante.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: -

140

Diária 8h

20.0

Posto de Trabalho de Auxiliar de serviços gerais. Fornecimento de
posto de trabalho para atuar como auxiliar de serviços gerais para
atuar com atividades de transporte de mobiliário, remoção,
movimentação e remanejamento de mobiliário, stands, tendas,
equipamentos, divisórias, caixas diversas, pacotes, material de
consumo, papéis, material gráfico e outros itens correlatos.
Manuseio de materiais pré-evento ou durante evento, como
montagem de crachás, pastas e kits.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: -

144

Diária 8h

5.0

Posto de Trabalho de Coordenador de Serviços Gerais. Prestação
de serviços de coordenação de serviços gerais por meio de
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profissional capacitado para executar as seguintes funções e
atividades: supervisão e orientação de todos os serviços gerais,
como limpeza e zeladoria em todas as áreas do evento. A limpeza
deve englobar todos os locais do evento, incluindo estandes (se
houver - após montagem e durante o evento), praça de
alimentação (se houver), salas, plenárias, corredores, sanitários e
demais espaços de circulação.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: 145

Diária 8h

10.0

Posto de Trabalho de Garçom. Profissional com a devida

170,00

1.700,00

500,00

2.500,00

233,00

3.495,00

221,00

4.420,00

qualificação e habilidade. Deverá estar corretamente
uniformizado e possuir bandeja própria para o exercício de sua
função. Deverá estar presente conforme programação do evento
e solicitação da organização, atendendo as mesas de plenárias,
sala da imprensa, sala vip, etc.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: 146

Diária 4h

5.0

Posto de Trabalho de Mestre de Cerimônias. Contratação de
serviços de Mestre de Cerimônias para apresentação de eventos.
Mínimo de 2 anos de experiência profissional, com conhecimento
em cerimonial e protocolo, traje social ou esporte fino durante o
evento. - No ato da autorização do serviço a empresa deverá
apresentar atestado de capacidade técnica do profissional que
executará o serviço, comprovando que o mesmo possui
experiência na função acima especificada, em eventos para mais
de 1000 pessoas.
Marca: SEM MARCA

147

Diária 8h

15.0

Fabricante: -

Posto de Trabalho de Profissional de Eventos. Capacitado para
execução de funções de Coordenação em áreas gerais tais como
Secretaria, Logística e Supervisão de Montagem de Estruturas. No
ato da autorização do serviço a empresa deverá apresentar
atestado de capacidade técnica do profissional que executará o
serviço, comprovando que o mesmo possui experiência na área
em evento de porte compatível com aquele que for objeto da
contratação.
Marca: SEM MARCA

148

Diária 6h

20.0

Fabricante: -

Posto de Trabalho de Recepcionista - Libras. Fornecimento de
posto de trabalho para atuar na recepção, credenciamento e
secretaria, capacitadas e uniformizadas, para exercer função de
recepcionar, informar e atender o público nacional e
internacional; atender telefone, identificar e registrar visitantes,
controlar entrada e saída dos mesmos; operar computadores,
impressoras, aparelhos de fax e outros; executar outras tarefas
correlatas, conforme a necessidade do serviço e orientação
superior. - Possuir no mínimo ensino médio completo e 18 anos
de idade. - Fluente em LIBRAS (será avaliado por profissional de
LIBRAS do IFSC no ato do evento)
Marca: SEM MARCA
Fabricante: -
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149

Diária 6h

15.0

Posto de Trabalho de Recepcionista Língua estrangeira. A língua

225,00

3.375,00

123,00

8.610,00

100,00

5.000,00

170,00

850,00

45,00

900,00

22,00

11.000,00

solicitada pode ser inglês, espanhol ou francês, a definir no ato da
Autorização de Fornecimento. Atuará na recepção,
credenciamento e secretaria, capacitadas e uniformizadas, para
exercer função de recepcionar, informar e atender o público
nacional e internacional; atender telefone, identificar e registrar
visitantes, controlar entrada e saída dos mesmos; operar
computadores, impressoras, aparelhos de fax e outros; executar
outras tarefas correlatas, conforme a necessidade do serviço e
orientação superior. - Possuir no mínimo ensino médio completo
e 18 anos de idade. Com fluência na língua especificada.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: 150

Diária 6h

70.0

Posto de Trabalho de Recepcionistas - Língua Portuguesa. Atuará
na recepção, credenciamento e secretaria, capacitadas e
uniformizadas, para exercer função de recepcionar, informar e
atender o público nacional e internacional; atender telefone,
identificar e registrar visitantes, controlar entrada e saída dos
mesmos; operar computadores, impressoras, aparelhos de fax e
outros; executar outras tarefas correlatas, conforme a
necessidade do serviço e orientação superior. - Possuir no
mínimo ensino médio completo e 18 anos de idade.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: -

151

Diária 8h

50.0

Posto de trabalho de servente para limpeza de eventos. Prestação
de serviços de limpeza em eventos, com todos os materiais e
equipamentos necessários para a perfeita execução dos serviços,
incluindo materiais de limpeza e equipamentos como vassouras,
baldes, aspirador de pó e equipamentos de proteção individual,
etc. O serviço deve ser prestado por profissional uniformizado e
capacitado.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: -

152

Diária 8h

5.0

Posto de Trabalho de Técnico de informática. Com
conhecimentos em manutenção de computadores desktop,
notebook e rede, além de conhecimentos como usuário final para
dar suporte a toda a parte de Tecnologia de Informação do
evento.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: -

169

UNIDADE/

20.0

DIÁRIA

Suportes para banner. Locação de suportes para banner com
base de ferro não articulada e haste em alumínio anodizado.
Regulagem de altura para até 2m e garras para fixaçao do banner
pelos bastões superiores e inferiores. Colocação em local
determinado pela organização e retirada após o evento.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: -

170

M²/DIÁRIA

500.0

Tablado 1 - Revestimento emborrachado. Material: madeira. Altura
10cm em módulos. Locação e instalação. Revestimento:
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emborrachado, sem rasgos, furos ou outros tipos de marca. Prazo
de montagem em conformidade com o estabelecido na seção
"Prazo e Local de Execução". Para efeitos de cálculo, cada 30m²
serão considerados um módulo de tempo.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: 171

M²/DIÁRIA

3000.0 Tablado 2 - Revestimento carpete. Material: madeira. Altura 10cm

10,00

30.000,00

20,00

10.000,00

1.200,00

36.000,00

288,00

17.280,00

em módulos. Locação e instalação. Revestimento em carpete
anti-chamas (cor a definir no Ato da Contratação), sem rasgos,
furos ou outros tipos de marca. Prazo de montagem em
conformidade com o estabelecido na seção "Prazo e Local de
Execução". Para efeitos de cálculo, cada 30m² serão
considerados um módulo de tempo.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: 172

M²/DIÁRIA

500.0

Tablado 3 - Deck. Material: madeira. Altura 10cm em módulos.
Tipo deck, para ser utilizado sem revestimento. Prazo de
montagem em conformidade com o estabelecido na seção
"Prazo e Local de Execução". Para efeitos de cálculo, cada 40m²
serão considerados um módulo de tempo.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: -

173

UND./DIÁRI

30.0

A 12H

Tenda 10x10m. Locação de tendas de estrutura piramidal com
dimensões 10x10m. Lonas sem furos. Pé direito (lateral) mínimo
de 3m. Fechamentos em todas as laterais da tenda disponíveis
por solicitação. Iluminação com duas lâmpadas de 750W (uma
interna e outra externa). Rede elétrica com cabos tipo PP e
distribuição com cabo paralelo, conforme a necessidade,
inclusive instalação de tomadas. A empresa deverá providenciar
as devidas ARTs exigidas em Lei. Prazo de montagem em
conformidade com o estabelecido na seção "Prazo e Local de
Execução". Para efeitos de cálculo, cada unidade será
considerada um módulo de tempo.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: -

174

UND./DIÁRI
A 12H

60.0

Tenda 3x3m. Locação de tendas de estrutura piramidal com
dimensões 3x3m. Lonas sem furos. Pé direito (lateral) mínimo de
3m. Fechamentos em todas as laterais da tenda disponíveis por
solicitação. Iluminação com duas lâmpadas de 750W (uma
interna e outra externa). Rede elétrica com cabos tipo PP e
distribuição com cabo paralelo, conforme a necessidade,
inclusive instalação de tomadas. A empresa deverá providenciar
as devidas ARTs exigidas em Lei. Prazo de montagem em
conformidade com o estabelecido na seção "Prazo e Local de
Execução". Para efeitos de cálculo, cada unidade será
considerada um módulo de tempo.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: -
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175

UND./DIÁRI

50.0

A 12H

Tenda 5x5m. Locação de tendas de estrutura piramidal com

350,00

17.500,00

88,00

8.800,00

170,00

10.200,00

dimensões 5x5m. Lonas sem furos. Pé direito (lateral) mínimo de
3m. Fechamentos em todas as laterais da tenda disponíveis por
solicitação. Iluminação com duas lâmpadas de 750W (uma
interna e outra externa). Rede elétrica com cabos tipo PP e
distribuição com cabo paralelo, conforme a necessidade,
inclusive instalação de tomadas. A empresa deverá providenciar
as devidas ARTs exigidas em Lei. Prazo de montagem em
conformidade com o estabelecido na seção "Prazo e Local de
Execução". Para efeitos de cálculo, cada unidade será
considerada um módulo de tempo.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: -

178

UNIDADE/

100.0

DIÁRIA

Totem curvo em estrutura de octanorm. Montado com perfis de
alumínio com chapas de TS branco medindo 1,10x2,20m de
altura. Para utilização em conjunto com os painéis de sinalização
e/ou estandes montados.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: -

179

UNIDADE/

60.0

DIÁRIA

Totem em estrutura de madeira ou MDF. Totem na cor branca.
Dimensões: 0,90x1,65m. Base triangular em madeira ou MDF.
Impressão e aplicação de adesivo em vinil colorido (4x0) em toda
a superfície do totem, em ambos os lados (conforme arte
fornecida pelo IFSC). Prazo de instalação/montagem em
conformidade com as estruturas com as quais for contratado em
conjunto.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: -

Total

1.074.586,55

EMPRESA (3)

CUSTOMIZE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI - EPP

ENDEREÇO

SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES RUA 12 CHACARA 309 LOTE 30. Bairro TAGUATINGA
NORTE, BRASILIA / DF

CNPJ

14.428.244/0001-84

TELEFONE/FAX

(61)33365572

REPRESENTANTE LEGAL

ARIANE TAVARES ARAUJO

CPF REPRESENTANTE

006.169.261-11

Email

licita1@grupotop.ind.br

ITEM
18

UNID.
UNIDADE

QTD.
5000.0

ESPECIFICAÇÃO
Caneta simples. Caneta ecológica com corpo e tampa 100 % em

Preço Unitário

Preço

(R$)

Total (R$)

1,00

5.000,00
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papel reciclado, medindo 138 x 10 x 10mm, ponteira em plástico,
carga na cor azul com 75 mm de carga. Boa qualidade de escrita.
Impressão de logo no corpo da caneta, em 3 cores. Arte fornecida
pelo IFSC. Deverá ser entregue amostra do produto em até 10
dias corridos, a contar da Autorização de Fornecimento/Arte (o
que ocorrer por último). O prazo para entrega do pedido é de 20
dias corridos, a contar da aprovação da amostra.
Marca: CMZ
Fabricante: CMZ
19

UNIDADE

200.0

Caneta metal. Caneta em metal alto padrão, tamanho aprox. de

9,00

1.800,00

20,00

4.000,00

17,00

4.250,00

23,00

3.450,00

144 x 13 x 13 mm, com clip, mola interna de ponta retrátil, carga
na cor azul com 75 mm de carga. Boa qualidade de escrita,
gravação de logomarca a laser. Acompanha estojo em aço
personalizado com aplicação de logomarca em 3 cores, com
berço interno em espuma na cor verde escuro ou preta (conforme
AF) para uma caneta. Deverá ser entregue amostra do produto
em até 10 dias corridos, a contar da Autorização de
Fornecimento/Arte (o que ocorrer por último). O prazo para
entrega do pedido é de 20 dias corridos, a contar da aprovação
da amostra.
Marca: CMZ
Fabricante: CMZ
26

UNIDADE

200.0

Dispositivo de armazenamento portátil tipo "pen-card".
Dimensões aproximadas 80x50mm. Impressão policrômica em
um único lado, conforme arte enviada pelo IFSC. Com arquivos
pré-gravados. Capacidade de armazenamento: 4GB. Amostra
prévia. O prazo para entrega do pedido é de 20 dias corridos, a
contar do envio dos arquivos para gravação e da arte, o que
ocorrer por último.
Marca: CMZ
Fabricante: CMZ

27

UNIDADE

250.0

Dispositivo de armazenamento portátil tipo "pen-drive"
personalizado 1. Dimensões aproximadas 20x70mm. Impressão
policrômica nos dois lados, conforme arte enviada pelo IFSC.
Com arquivos pré-gravados. Capacidade de armazenamento:
4GB. Amostra prévia. O prazo para entrega do pedido é de 20 dias
corridos, a contar do envio dos arquivos para gravação e da arte,
o que ocorrer por último.
Marca: CMZ
Fabricante: CMZ

28

UNIDADE

150.0

Dispositivo de armazenamento portátil tipo "pen-drive"
personalizado 2. Em madeira. Dimensões aproximadas 20x70mm.
Impressão a laser em baixo relevo nos dois lados, conforme arte
enviada pelo IFSC. Com arquivos pré-gravados. Capacidade de
armazenamento: 4GB. Amostra prévia. O prazo para entrega do
pedido é de 20 dias corridos, a contar do envio dos arquivos para
gravação e da arte, o que ocorrer por último.
Marca: CMZ
Fabricante: CMZ
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125

UNIDADE

500.0

Pin. Confecção de identificador de lapela (pin) em metal fundido,

4,76

2.380,00

10,53

5.265,00

2,30

13.800,00

tamanho máximo 2x2cm, corte especial, produzido por eletro-foto
corrosão, em metal leve, não oxidante, com baixo relevo
recortado e esmaltado. Impressão em 3 cores. Chapa metálica
prata ou dourada, conforme autorização de fornecimento. Fecho
tipo borboleta americano. Os pins deverão vir embalados
individualmente em sacos de veludo. Será exigida amostra prévia
da empresa. Arte fornecida pelo IFSC na autorização do serviço.
Deverá ser entregue amostra do produto em até 10 dias corridos,
a contar da Autorização de Fornecimento/Arte (o que ocorrer por
último). O prazo para entrega do pedido é de 20 dias corridos, a
contar da aprovação da amostra.
Marca: CMZ
Fabricante: CMZ
167

UNIDADE

500.0

Squeeze metálico 500ml. Garrafa tipo "squeeze" de alumínio. Cor
a definir na Autorização de Fornecimento e gravação de arte a
laser em 3 cores (arte a ser fornecida pelo IFSC). Tampa plástica
com cor a ser definida na autorização do fornecimento.
Dimensões aproximadas: altura 20cm e largura (diâmetro) 7cm.
Deverá ser entregue amostra do produto em até 10 dias corridos,
a contar da Autorização de Fornecimento/Arte (o que ocorrer por
último). O prazo para entrega do pedido é de 20 dias corridos, a
contar da aprovação da amostra.
Marca: CMZ
Fabricante: CMZ

168

UNIDADE

6000.0

Squeeze plástico 300ml. Garrafa tipo "squeeze" de material
polietileno. Cor a definir na Autorização de Fornecimento (a cor da
tampa pode ser diferente da cor do corpo). Aplicação de arte em
3 cores (arte a ser fornecida pelo IFSC). Dimensões: altura 15,5cm
e largura (diâmetro) 6,10cm. Deverá ser entregue amostra do
produto em até 10 dias corridos, a contar da Autorização de
Fornecimento/Arte (o que ocorrer por último). O prazo para
entrega do pedido é de 20 dias corridos, a contar da aprovação
da amostra.
Marca: CMZ
Fabricante: CMZ

Total

EMPRESA (4)

ENGENHARIA DE EVENTOS EIRELI - EPP

ENDEREÇO

RUA ALBA DIAS CUNHA 74 FUNDOS. Bairro TRINDADE, FLORIANÓPOLIS / SC

CNPJ

07.502.330/0001-24

TELEFONE/FAX

554833333060

REPRESENTANTE LEGAL

KEITE MENDONÇA PINHEIRO

R$ 39.945,00
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CPF REPRESENTANTE

061.517.569-40

Email

ENGEVENTOS@ENGEVENTOS.COM.BR

ITEM
1

UNID.
M²

QTD.
30.0

IMPRESS

ESPECIFICAÇÃO
Adesivo de sinalização. Impressão digital em vinil adesivo colorido

Preço Unitário

Preço

(R$)

Total (R$)

70,00

2.100,00

34,65

346,50

25,80

4.386,00

70,00

140.000,00

113,25

7.927,50

170,00

6.800,00

120g, 4x0 cores. Com instalação/aplicação no local. Com faca de

O

corte. Deverá ser entregue amostra do produto em até 10 dias
corridos, a contar da Autorização de Fornecimento / Recebimento
da arte - o que ocorrer por último. O prazo para entrega do pedido
é de 20 dias corridos, a contar da aprovação da amostra.
Marca: ADESIVO
Fabricante: ADESIVO

2

M²

10.0

IMPRESS

Adesivos de sinalização para chão. Impressão em vinil adesivo
colorido para chão, 4x0 cores, com laminação Floor Graphics UV

O

ou equivalente (indicado para proteger o adesivo e evitar
escorregões e acidentes). Com instalação/aplicação no local.
Deverá ser entregue amostra do produto em até 10 dias corridos,
a contar da Autorização de Fornecimento / Recebimento da arte o que ocorrer por último. O prazo para entrega do pedido é de 20
dias corridos, a contar da aprovação da amostra.
Marca: ADESIVO
Fabricante: ADESIVO

3

Hora

170.0

Adicional noturno, a ser pago em jornadas de trabalho entre 22h e
5h. Contratação exclusiva com os itens de "Coordenador de
Segurança", "Segurança civil" ou "Vigilante civil".
Marca: SEM MARCA
Fabricante: -

4

PESSOA/

2000.0

DIÁRIA

Alojamento. Acomodação de estudantes em viagens para
participação em eventos em quartos coletivos com até 12
pessoas. Cama/beliche, colchão, lençol, travesseiro e cobertor
inclusos. Ventilação ou ar condicionado. Banheiro coletivo com
chuveiro aquecido. A distância do hotel até o local definido para o
evento deve ser de, no máximo, 30km.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: -

7

UNIDADE

70.0

Aquisição de arranjo floral de mesa estilo cascata. Arranjo floral
para mesa diretora com no mínimo 3 tipos de flores nobres e
folhagens. Largura: 50cm. Altura: 30cm, da borda da mesa para o
chão. As cores das flores serão especificadas no email de
detalhamento dos serviços. Colocação em local determinado pela
organização e retirada após o evento.
Marca: ARRANJO FLORAL
Fabricante: ARRANJO FLORAL

8

UNIDADE

40.0

Aquisição de arranjo floral tipo jardineira. Arranjo floral tipo
jardineira para colocação ao pé da mesa diretora, com flores do
campo naturais. Largura: 60cm. Altura: 50cm. As cores das flores
serão especificadas no email de detalhamento dos serviços.
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Colocação em local determinado pela organização e retirada
após o evento.
Marca: ARRANJO FLORAL
Fabricante: ARRANJO FLORAL
9

UNIDADE

25.0

Aquisição de Buquê. Buquê com 12 flores. Espécime de flor

130,00

3.250,00

5,80

4.640,00

55,00

1.650,00

1.510,00

9.060,00

20,00

6.000,00

150,00

4.500,00

conforme email de detalhamento, podendo ser: rosas, palmas,
girassóis, astromélias, bocas de leão, flores do campo, liziantos,
gérberas, cravos ou lírios. Buquê envolvido em papel celofane
e/ou outro tipo de acabamento.
Marca: ARRANJO FLORAL
Fabricante: ARRANJO FLORAL
10

UNIDADE

800.0

Aquisição de flor individual para homenagem. Espécime de flor
conforme email de detalhamento, podendo ser: rosas, palmas,
girassóis, astromélias, bocas de leão, flores do campo, liziantos,
gérberas, cravos ou lírios. Flor envolvida em papel celofane e/ou
outro tipo de acabamento.
Marca: FLOR INDIVIDUAL
Fabricante: FLOR INDIVIDUAL

24

UNIDADE

30.0

/DIÁRIA

Coletor de dados. Coletor de dados portátil, com baterias
sobressalentes e carregadores, leitura de código de barras por
infravermelho, grande capacidade de armazenamento de 5.000
registros de 13 caracteres, com data, horário e identificador.
Precisão na leitura e captação rápida de dados.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: -

25

Diária 6h

6.0

Coordenador de Tradução. Prestação de serviços de
coordenação de tradução por meio de profissional
tradutor/intérprete capacitado para coordenar e orientar os
demais tradutores/intérpretes contratados no desempenho de
suas funções. O profissional responsável por este serviço deverá
contatar o IFSC com antecedência mínima de 3 dias úteis da
execução do serviço com a finalidade de se inteirar dos materiais
disponíveis referentes às falas que serão traduzidas. O
Coordenador só será contratado para evento com grande número
de falas a serem traduzidas, sendo dispensado em eventos
menos complexos. Valor por coordenador contratado.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: -

32

DIÁRIA

300.0

Estacionamento em evento. Valor por veículo. Vaga em local com
acesso restrito e monitoramento de segurança. Responsabilidade
de eventuais furtos ou danos ao veículo inclusa.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: -

48

APTO/DIÁ
RIA

30.0

Hospedagem 1 - Single simples. Acomodação em hotel ou
pousada padrão simples em apartamento single (uma cama).
Requisitos mínimos do apartamento/hotel: colchão de molas ou
em espuma (densidade D28 ou superior); limpeza impecável do
local, diariamente; climatização (ventilador de teto e/ou
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calefação); televisor; mini refrigerador; serviço de recepção 18h
(acessível por telefone 24h); jogos de cama e banho completos,
trocados em dias alternados; cobertor e travesseiro extra
disponíveis sob solicitação; internet WiFi disponível em todo hotel
(inclusa); banheiro privativo com box; área de estacionamento
e/ou manobrista; café da manhã incluso. A distância do hotel até
o local definido para o evento/compromisso deve ser de, no
máximo, 10km.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: 49

PESSOA/

200.0

DIÁRIA

Hospedagem 10 - Pensão completa, por pessoa. Acomodação de

120,00

24.000,00

170,00

8.500,00

260,00

6.500,00

estudantes ou servidores do IFSC em hotel ou pousada em
quartos quadruplos, quintuplos ou sextuplos. Roupa de cama e de
banho completas, café da manhã, almoço e jantar inclusos.
Colchão de molas ou em espuma (densidade D28 ou superior).
Banheiro privativo com chuveiro aquecido. Ventilação ou ar
condicionado. A distância do meio de hospedagem até o local
definido para o evento/compromisso deve ser de, no máximo,
20km.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: -

50

APTO/DIÁ

50.0

RIA

Hospedagem 2 - Single médio conforto. Acomodação em hotel
ou pousada padrão médio conforto em apartamento single (uma
cama box). Requisitos mínimos do apartamento/hotel: colchão de
molas ou em espuma (densidade D33 ou superior); limpeza
impecável do local, diariamente; climatização (ar condicionado
quente-frio); televisor LCD/LED com canais a cabo; mini
refrigerador; serviço de recepção 24h; jogos de cama e banho
completos, trocados em dias alternados; secador de cabelo
disponível sob solicitação; cobertor e travesseiro extra disponíveis
sob solicitação; aquecimento central de água; internet WiFi
disponível em todo hotel (inclusa); mesa de trabalho disponível no
quarto; room service com comidas leves, disponível 24h; banheiro
privativo com box em vidro; área de estacionamento e/ou
manobrista; café da manhã buffet. A distância do hotel até o local
definido para o evento/compromisso deve ser de, no máximo,
10km.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: -

51

APTO/DIÁ
RIA

25.0

Hospedagem 3 - Single confortável. Acomodação em hotel ou
pousada padrão confortável em apartamento single (uma cama
box). Requisitos mínimos do apartamento/hotel: colchão de
molas ensacadas individualmente, com pillow top; limpeza
impecável do local, diariamente; climatização (ar condicionado
split quente-frio ou central com termostato individual); televisor
LCD/LED com canais a cabo; mini refrigerador abastecido
previamente; serviço de recepção 24h trilíngue (português,
espanhol e inglês); jogos de cama (percal 300 fios) e banho
completos, trocados todos os dias; cofre individual; secador de
cabelo disponível no quarto; cobertor e travesseiro extra
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disponíveis no quarto; aquecimento central de água; internet WiFi
disponível em todo hotel (inclusa); mesa de trabalho disponível no
quarto; room service com comidas leves, disponível 24h; banheiro
privativo com box em vidro; área de estacionamento e/ou
manobrista; café da manhã buffet. A distância do hotel até o local
definido para o evento/compromisso deve ser de, no máximo,
10km.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: 52

APTO/DIÁ

700.0

RIA

Hospedagem 4 - Double simples. Acomodação em hotel ou

200,00

140.000,00

200,00

100.000,00

250,00

5.000,00

pousada padrão simples em apartamento double (duas camas).
Requisitos mínimos do apartamento/hotel: colchão de molas ou
em espuma (densidade D28 ou superior); limpeza impecável do
local, diariamente; climatização (ventilador de teto e/ou
calefação); televisor; mini refrigerador; serviço de recepção 18h
(acessível por telefone 24h); jogos de cama e banho completos,
trocados em dias alternados; cobertor e travesseiro extra
disponíveis sob solicitação; internet WiFi disponível em todo hotel
(inclusa); banheiro privativo com box; área de estacionamento
e/ou manobrista; café da manhã incluso. A distância do hotel até
o local definido para o evento/compromisso deve ser de, no
máximo, 10km.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: -

53

APTO/DIÁ

500.0

RIA

Hospedagem 5 - Double médio conforto. Acomodação em hotel
ou pousada padrão médio conforto em apartamento double
(duas camas box). Requisitos mínimos do apartamento/hotel:
colchão de molas ou em espuma (densidade D33 ou superior);
limpeza impecável do local, diariamente; climatização (ar
condicionado quente-frio); televisor LCD/LED com canais a cabo;
mini refrigerador; serviço de recepção 24h; jogos de cama e
banho completos, trocados em dias alternados; secador de
cabelo disponível sob solicitação; cobertor e travesseiro extra
disponíveis sob solicitação; aquecimento central de água; internet
WiFi disponível em todo hotel (inclusa); mesa de trabalho
disponível no quarto; room service com comidas leves, disponível
24h; banheiro privativo com box em vidro; área de
estacionamento e/ou manobrista; café da manhã buffet. A
distância do hotel até o local definido para o evento/compromisso
deve ser de, no máximo, 10km.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: -

54

APTO/DIÁ
RIA

20.0

Hospedagem 6 - Double confortável. Acomodação em hotel ou
pousada padrão confortável em apartamento double (duas
camas box). Requisitos mínimos do apartamento/hotel: colchão
de molas ensacadas individualmente, com pillow top; limpeza
impecável do local, diariamente; climatização (ar condicionado
split quente-frio ou central com termostato individual); televisor
LCD/LED com canais a cabo; mini refrigerador abastecido
previamente; serviço de recepção 24h trilíngue (português,
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espanhol e inglês); jogos de cama (percal 300 fios) e banho
completos, trocados todos os dias; cofre individual; secador de
cabelo disponível no quarto; cobertor e travesseiro extra
disponíveis no quarto; aquecimento central de água; internet WiFi
disponível em todo hotel (inclusa); mesa de trabalho disponível no
quarto; room service com comidas leves, disponível 24h; banheiro
privativo com box em vidro; área de estacionamento e/ou
manobrista; café da manhã buffet. A distância do hotel até o local
definido para o evento/compromisso deve ser de, no máximo,
10km.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: 55

APTO/DIÁ

800.0

RIA

Hospedagem 7 - Triple simples. Acomodação em hotel ou

240,00

192.000,00

280,00

84.000,00

50,00

150.000,00

pousada padrão simples em apartamento triple (três camas).
Requisitos mínimos do apartamento/hotel: colchão de molas ou
em espuma (densidade D28 ou superior); limpeza impecável do
local, diariamente; climatização (ventilador de teto e/ou
calefação); televisor; mini refrigerador; serviço de recepção 18h
(acessível por telefone 24h); jogos de cama e banho completos,
trocados em dias alternados; cobertor e travesseiro extra
disponíveis sob solicitação; internet WiFi disponível em todo hotel
(inclusa); banheiro privativo com box; área de estacionamento
e/ou manobrista; café da manhã incluso. A distância do hotel até
o local definido para o evento/compromisso deve ser de, no
máximo, 10km.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: -

56

APTO/DIÁ

300.0

RIA

Hospedagem 8 - Triple médio conforto. Acomodação em hotel ou
pousada padrão médio conforto em apartamento triple (três
camas box). Requisitos mínimos do apartamento/hotel: colchão
de molas ou em espuma (densidade D33 ou superior); limpeza
impecável do local, diariamente; climatização (ar condicionado
quente-frio); televisor LCD/LED com canais a cabo; mini
refrigerador; serviço de recepção 24h; jogos de cama e banho
completos, trocados em dias alternados; secador de cabelo
disponível sob solicitação; cobertor e travesseiro extra disponíveis
sob solicitação; aquecimento central de água; internet WiFi
disponível em todo hotel (inclusa); mesa de trabalho disponível no
quarto; room service com comidas leves, disponível 24h; banheiro
privativo com box em vidro; área de estacionamento e/ou
manobrista; café da manhã buffet. A distância do hotel até o local
definido para o evento/compromisso deve ser de, no máximo,
10km.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: -

57

PESSOA/
DIÁRIA

3000.0

Hospedagem 9 - Simples, por pessoa. Acomodação em hotel ou
pousada padrão simples em quartos para quatro, cinco ou seis
pessoas (sendo sempre uma cama por pessoa). Requisitos
mínimos do apartamento/hotel: colchão de molas ou em espuma
(densidade D28 ou superior); limpeza impecável do local,
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diariamente; climatização (ventilador de teto e/ou calefação);
televisor; mini refrigerador; serviço de recepção 18h (acessível por
telefone 24h); jogos de cama e banho completos, trocados em
dias alternados; cobertor e travesseiro extra disponíveis sob
solicitação; internet WiFi disponível em todo hotel (inclusa);
banheiro privativo com box; área de estacionamento e/ou
manobrista; café da manhã incluso. A distância do hotel até o
local definido para o evento/compromisso deve ser de, no
máximo, 10km.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: 59

SERVIÇO/

400.0

PESSOA

Lanche de intervalo em espaço físico locado 1 - Simples. Rol

11,70

4.680,00

24,00

48.000,00

mínimo de produtos oferecidos: café, chá, leite, petit four (biscoito)
salgado (em 2 variedades) e petit four doce (em 2 variedades).
Quantidade aproximada por pessoa: 100g. Equipe para serviço
inclusa. A montagem das ilhas de alimentos e/ou bebidas deverá
estar concluída até 15min antes do horário de serviço. Tolerância
de espera pelos participantes do evento antes da contagem do
tempo de serviço: 15 minutos. Tempo de serviço: 15 minutos.
Fornecimento de toalhas (pretas, brancas ou em outra cor a ser
acordada com o IFSC) em perfeito estado de limpeza e
consevação, além de mesas. Fornecimento de material de serviço
descartável (reciclável ou biodegradável) ou reutilizável
(cerâmica, vidro, metal etc.). Material de apoio (bandejas,
suportes etc.) em vidro, metal ou madeira. Serviço para ser
utilizado exclusivamente com os itens de "Locação de espaço
físico para eventos".
Marca: SEM MARCA
Fabricante: -

60

SERVIÇO/
PESSOA

2000.0

Lanche de intervalo em espaço físico locado 2 - Completo. Rol
mínimo de produtos oferecidos: café, chá, leite, refrigerante (2
variedades ao menos, cada qual com versões normal e light/diet),
suco de frutas, salgados assados (em 2 variedades, podendo ser:
pão-de-queijo, mini-croissant, empadinha, mini-pastel de forno ou
equivalentes), salgado frio tipo mini-sanduíche ou wrap; bolos
doces (2 variedades). No mínimo uma das opções de salgado e
uma das opções de doce deverá atender as restrições
alimentares de celíacos e/ou diabéticos, estando identificadas.
Quantidade aproximada por pessoa: 6 unidades. Equipe para
serviço inclusa. A montagem das ilhas de alimentos e/ou bebidas
deverá estar concluída até 15min antes do horário de serviço.
Tolerância de espera pelos participantes do evento antes da
contagem do tempo de serviço: 15 minutos. Tempo de serviço: 15
minutos. Fornecimento de toalhas (pretas, brancas ou em outra
cor a ser acordada com o IFSC) em perfeito estado de limpeza e
consevação, além de mesas. Fornecimento de material de serviço
descartável (reciclável ou biodegradável) ou reutilizável
(cerâmica, vidro, metal etc.). Material de apoio (bandejas,
suportes etc.) em vidro, metal ou madeira. Serviço para ser
utilizado exclusivamente com os itens de "Locação de espaço
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físico para eventos".
Marca: SEM MARCA
Fabricante: 61

SERVIÇO/

300.0

PESSOA

Lanche de intervalo em espaço físico locado 3 - Natural. Rol

22,50

6.750,00

24,00

7.200,00

mínimo de produtos oferecidos: café, chá, leite semidesnatado,
suco natural, frutas laminadas (mamão, melão, maçã etc.) em 3
variedades ou como salada de frutas, petit four (biscoito) integral
salgado (em 2 variedades) e petit four doce. No mínimo uma das
opções de salgado e uma das opções de doce deverá atender as
restrições alimentares de celíacos e/ou diabéticos, estando
identificadas. Quantidade aproximada por pessoa: 8 unidades.
Equipe para serviço inclusa. A montagem das ilhas de alimentos
e/ou bebidas deverá estar concluída até 15min antes do horário
de serviço. Tolerância de espera pelos participantes do evento
antes da contagem do tempo de serviço: 15 minutos. Tempo de
serviço: 20 minutos. Fornecimento de toalhas (pretas, brancas ou
em outra cor a ser acordada com o IFSC) em perfeito estado de
limpeza e consevação, além de mesas. Material de serviço
retornável (copos, xícaras, talheres e pratos, podendo ser de vidro,
cerâmica ou metal) e guardanapos necessários para o serviço.
Quando o número de pessoas por serviço exceder 100 unidades
é autorizada a utilização de materiais descartáveis, desde que
sejam recicláveis ou biodegradáveis. Material de apoio (bandejas,
suportes etc.) em vidro, metal ou madeira. Serviço para ser
utilizado exclusivamente com os itens de "Locação de espaço
físico para eventos".
Marca: SEM MARCA
Fabricante: -

62

SERVIÇO/
PESSOA

300.0

Lanche de intervalo em espaço físico locado 4 - Especial. Rol
mínimo de produtos oferecidos: café, chá, leite, refrigerante (2
variedades ao menos, cada qual com versões normal e light/diet),
suco de frutas (2 variedades ao menos, sendo ao menos uma não
adoçada ou light/diet, devidamente identificada), salgado assado
(em 1 variedade, podendo ser: pão-de-queijo, mini-croissant,
empadinha, mini-pastel de forno ou equivalente), canapés (2
variedades sendo uma cesta de minipães ou torradinhas
acompanhadas de pelo menos 1 pasta e outra um tipo de
barquete, com sabor diferente da pasta da torradinha), bolos
doces (2 variedades, sendo ao menos uma com cobertura),
salgados fritos (em 2 variedades). No mínimo uma das opções de
salgado e uma das opções de doce deverá atender as restrições
alimentares de celíacos e/ou diabéticos, estando identificadas.
Quantidade aproximada por pessoa: 8 unidades. Equipe para
serviço inclusa. A montagem das ilhas de alimentos e/ou bebidas
deverá estar concluída até 15min antes do horário de serviço.
Tolerância de espera pelos participantes do evento antes da
contagem do tempo de serviço: 25 minutos. Tempo de serviço: 30
minutos. Fornecimento de toalhas (pretas, brancas ou em outra
cor a ser acordada com o IFSC) em perfeito estado de limpeza e
consevação, além de mesas. Material de serviço retornável
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(copos, xícaras, talheres e pratos, podendo ser de vidro, cerâmica
ou metal) e guardanapos necessários para o serviço. Quando o
número de pessoas por serviço exceder 100 unidades é
autorizada a utilização de materiais descartáveis, desde que
sejam recicláveis ou biodegradáveis. Material de apoio (bandejas,
suportes etc.) em vidro, metal ou madeira. Serviço para ser
utilizado exclusivamente com os itens de "Locação de espaço
físico para eventos".
Marca: SEM MARCA
Fabricante: 63

SERVIÇO/

200.0

PESSOA

Lanche especial estendido em espaço físico locado. Rol mínimo

32,00

6.400,00

500,00

35.000,00

de produtos oferecidos: refrigerante (3 variedades ao menos,
cada qual com versões normal e light/diet), suco de frutas (2
variedades ao menos, sendo ao menos uma não adoçada ou
light/diet, devidamente identificada), tábua de frios, canapés (3
variedades sendo uma cesta de minipães ou torradinhas
acompanhadas de pelo menos 1 pasta e outros 2 tipos de
barquete, com sabores diferente da pasta da torradinha), pratoquente (podendo ser risoto, penne com lascas de carne,
escondidinho ou equivalente), mini-doces simples (2 variedades,
podendo ser: brigadeiro, casadinho, cajuzinho ou equivalentes).
No mínimo uma das opções de salgado e uma das opções de
doce deverá atender às restrições alimentares de celíacos e/ou
diabéticos, estando identificadas. Quantidade aproximada por
pessoa: 15 unidades. Equipe para serviço inclusa. A montagem
das ilhas de alimentos e/ou bebidas deverá estar concluída até
15min antes do horário de serviço. Tolerância de espera pelos
participantes do evento antes da contagem do tempo de serviço:
30 minutos. Tempo de serviço: 1h. Fornecimento de toalhas
(pretas, brancas ou em outra cor a ser acordada com o IFSC) em
perfeito estado de limpeza e consevação, além de mesas.
Material de serviço retornável (copos, xícaras, talheres e pratos,
podendo ser de vidro, cerâmica ou metal) e guardanapos
necessários para o serviço. Quando o número de pessoas por
serviço exceder 100 unidades é autorizada a utilização de
materiais descartáveis, desde que sejam recicláveis ou
biodegradáveis. Material de apoio (bandejas, suportes etc.) em
vidro, metal ou madeira. Serviço para ser utilizado exclusivamente
com os itens de "Locação de espaço físico para eventos".
Marca: SEM MARCA
Fabricante: -

83

DIÁRIA
18H

70.0

Locação de espaço físico para eventos 1 - Sala Mínima. Locação
de sala com capacidade de até 50 pessoas (formato auditório), 30
pessoas (formato escolar) ou 20 pessoas (formato U) - com
número proporcional de cadeiras/assentos, ar condicionado,
serviço de internet sem fio para todos os participantes, separação
acústica em relação a outros ambientes. Cada diária de locação
inclui duas limpezas (entrada e saída), sendo material e mão de
obra de responsabilidade da contratada. Distância máxima do
local a ser definido para o evento não deve ser superior a 10Km
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do Campus/Reitoria sede do evento.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: 84

DIÁRIA

40.0

18H

Locação de espaço físico para eventos 2 - Sala Pequena.

600,00

24.000,00

2.000,00

40.000,00

4.000,00

20.000,00

Locação de sala com capacidade de até 150 pessoas (formato
auditório), 100 pessoas (formato escolar) ou 50 pessoas (formato
U) - com número proporcional de cadeiras/assentos, ar
condicionado, serviço de internet sem fio para todos os
participantes, separação acústica em relação a outros ambientes.
Panóplia para 3 bandeiras, quando solicitado pelo IFSC, já com as
bandeiras do Brasil, do Estado e do Município devidamente
colocadas nos mastros. Mesa oficial com no mínimo 8 lugares,
toalha branca para a mesa de autoridades, mesa para secretaria
com toalha branca, mesa para recepção com toalha branca,
cadeiras para a mesa de autoridades idênticas, estofadas, foyer
coberto para no mínimo 100 pessoas. Água e copos de vidro para
mesa de autoridades. Cada diária de locação inclui duas
limpezas (entrada e saída), sendo material e mão de obra de
responsabilidade da contratada. Distância máxima do local a ser
definido para o evento não deve ser superior a 10Km do
Campus/Reitoria sede do evento.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: -

85

DIÁRIA

20.0

18H

Locação de espaço físico para eventos 3 - Sala Média. Locação
de sala com capacidade de até 400 pessoas (formato auditório)
ou 250 pessoas (formato escolar) - com número proporcional de
cadeiras/assentos, ar condicionado, serviço de internet sem fio
para todos os participantes, separação acústica em relação a
outros ambientes. Panóplia para 3 bandeiras, quando solicitado
pelo IFSC, já com as bandeiras do Brasil, do Estado e do
Município devidamente colocadas nos mastros. Mesa oficial com
no mínimo 8 lugares, toalha branca para a mesa de autoridades,
mesa para secretaria com toalha branca, mesa para recepção
com toalha branca, cadeiras para a mesa de autoridades
idênticas, estofadas, foyer coberto para no mínimo 200 pessoas.
Água e copos de vidro para mesa de autoridades. Cada diária de
locação inclui duas limpezas (entrada e saída), sendo material e
mão de obra de responsabilidade da contratada. Distância
máxima do local a ser definido para o evento não deve ser
superior a 10Km do Campus/Reitoria sede do evento.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: -

86

DIÁRIA
18H

5.0

Locação de espaço físico para eventos 4 - Sala Grande. Locação
de sala ou auditório com capacidade de até 800 pessoas (formato
auditório) - com número proporcional de cadeiras/assentos, ar
condicionado, serviço de internet sem fio para todos os
participantes, separação acústica em relação a outros ambientes.
Panóplia para 3 bandeiras, quando solicitado pelo IFSC, já com as
bandeiras do Brasil, do Estado e do Município devidamente
colocadas nos mastros. Mesa oficial com no mínimo 8 lugares,
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toalha branca para a mesa de autoridades, mesa para secretaria
com toalha branca, mesa para recepção com toalha branca,
cadeiras para a mesa de autoridades idênticas, estofadas, foyer
coberto para no mínimo 400 pessoas. Água e copos de vidro para
mesa de autoridades. Cada diária de locação inclui duas
limpezas (entrada e saída), sendo material e mão de obra de
responsabilidade da contratada. Distância máxima do local a ser
definido para o evento não deve ser superior a 10Km do
Campus/Reitoria sede do evento.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: 87

DIÁRIA

5.0

18H

Locação de espaço físico para eventos 5 - Sala Máxima. Locação

6.000,00

30.000,00

2.000,00

10.000,00

de sala ou auditório com capacidade superior a 800 pessoas
(formato auditório) - com número proporcional de
cadeiras/assentos, ar condicionado, serviço de internet sem fio
para todos os participantes, separação acústica em relação a
outros ambientes. Panóplia para 3 bandeiras, quando solicitado
pelo IFSC, já com as bandeiras do Brasil, do Estado e do
Município devidamente colocadas nos mastros. Mesa oficial com
no mínimo 8 lugares, toalha branca para a mesa de autoridades,
mesa para secretaria com toalha branca, mesa para recepção
com toalha branca, cadeiras para a mesa de autoridades
idênticas, estofadas, foyer coberto para no mínimo 200 pessoas.
Água e copos de vidro para mesa de autoridades. Cada diária de
locação inclui duas limpezas (entrada e saída), sendo material e
mão de obra de responsabilidade da contratada. Distância
máxima do local a ser definido para o evento não deve ser
superior a 10Km do Campus/Reitoria sede do evento.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: -

88

DIÁRIA
18H

5.0

Locação de espaço físico para formatura ou apresentação
cultural 1 - Pequena. Locação de espaço físico
(anfiteatro/auditório) com capacidade de até 300 pessoas,
conforme definição na Autorização de Fornecimento e
compatibilidade com os espaços existentes na cidade sede do
evento. Requisitos do espaço: ar condicionado; separação
acústica em relação a outros ambientes; panóplia para 3
bandeiras, quando solicitado pelo IFSC, já com as bandeiras do
Brasil, do Estado e do Município devidamente colocadas nos
mastros; espaço para instalação de palco 10x10m; 2 camarins ou
salas contíguas que possam ser utilizadas pelos
formandos/artistas; banheiros em quantidade suficiente; limpeza
impecável (sem manchas nos assentos; sem cheiros
desagradáveis no ambiente - mofo, tinta etc.); foyer coberto para
recepção dos convidados com capacidade para 300 pessoas;
atendimento aos requisitos legais de acessibilidade;
estacionamento para no mínimo 150 carros; atendimento a todas
as exigências legais dos Bombeiros e Defesa Civil (Alvará, Habitese etc.) com acessos devidamente identificados. Cada diária de
locação inclui duas limpezas (entrada e saída), sendo material e
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mão de obra de responsabilidade da contratada.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: 89

DIÁRIA

10.0

18H

Locação de espaço físico para formatura ou apresentação

3.000,00

30.000,00

5.000,00

25.000,00

85,00

2.550,00

cultural 2 - Média. Locação de espaço físico (anfiteatro/auditório)
com capacidade de até 600 pessoas, conforme definição na
Autorização de Fornecimento e compatibilidade com os espaços
existentes na cidade sede do evento. Requisitos do espaço: ar
condicionado; separação acústica em relação a outros
ambientes; panóplia para 3 bandeiras, quando solicitado pelo
IFSC, já com as bandeiras do Brasil, do Estado e do Município
devidamente colocadas nos mastros; espaço para instalação de
palco 10x10m; 2 camarins ou salas contíguas que possam ser
utilizadas pelos formandos/artistas; banheiros em quantidade
suficiente; limpeza impecável (sem manchas nos assentos; sem
cheiros desagradáveis no ambiente - mofo, tinta etc.); foyer
coberto para recepção dos convidados com capacidade para 300
pessoas; atendimento aos requisitos legais de acessibilidade;
estacionamento para no mínimo 150 carros; atendimento a todas
as exigências legais dos Bombeiros e Defesa Civil (Alvará, Habitese etc.) com acessos devidamente identificados. Cada diária de
locação inclui duas limpezas (entrada e saída), sendo material e
mão de obra de responsabilidade da contratada.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: -

90

DIÁRIA

5.0

18H

Locação de espaço físico para formatura ou apresentação
cultural 3 - Grande. Locação de espaço físico (anfiteatro/auditório)
com capacidade superior a 600 pessoas, conforme definição na
Autorização de Fornecimento e compatibilidade com os espaços
existentes na cidade sede do evento. Requisitos do espaço: ar
condicionado; separação acústica em relação a outros
ambientes; panóplia para 3 bandeiras, quando solicitado pelo
IFSC, já com as bandeiras do Brasil, do Estado e do Município
devidamente colocadas nos mastros; espaço para instalação de
palco 10x10m; 2 camarins ou salas contíguas que possam ser
utilizadas pelos formandos/artistas; banheiros em quantidade
suficiente; limpeza impecável (sem manchas nos assentos; sem
cheiros desagradáveis no ambiente - mofo, tinta etc.); foyer
coberto para recepção dos convidados com capacidade para 300
pessoas; atendimento aos requisitos legais de acessibilidade;
estacionamento para no mínimo 150 carros; atendimento a todas
as exigências legais dos Bombeiros e Defesa Civil (Alvará, Habitese etc.) com acessos devidamente identificados. Cada diária de
locação inclui duas limpezas (entrada e saída), sendo material e
mão de obra de responsabilidade da contratada.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: -

95

UNIDADE
/DIÁRIA

30.0

Locação de impressora Térmica. Locação de impressora de
etiquetas por transferência térmica. Velocidade de impressão de 6
a 10 pols/s. Resolução mínima: 12 pontos por mm (300 dpi).
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Interface de comunicação com computadores tipo USB.
Acompanha todos os cabos necessários para instalação.
Acompanha rolo de etiquetas e demais suprimentos (inclusive
ribon) para atender no mínimo 400 impressões. Tamanho
aproximado da etiqueta: 8 x 3cm.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: 103

UNIDADE

30.0

/DIÁRIA

Locação de pufe. Pufe redondo com 40 cm de diâmetro, em

30,00

900,00

18,70

1.870,00

15,00

600,00

180,00

900,00

40,00

6.000,00

courino branco ou material similar, sem manchas ou rasgos. Pufe
nas cores branca ou preta, conforme autorização de
fornecimento. Colocação em local determinado pela organização
e retirada após o evento.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: -

104

UNIDADE

100.0

/DIÁRIA

Locação de rádio comunicador portátil tipo HT. Mínimo de 12
canais diferentes, alcance de 10km em áreas abertas, display
com iluminação de fundo, conector para fone de ouvido e
microfone com controle de voz, alerta vibratório, botão de
travamento do teclado. Permitir até 10h de conversação (usando
baterias recarregáveis). Deverá ser acompanhado de clipe de
cinto. Acompanha no mínimo duas baterias (enquanto uma
carrega, a outra fica no rádio) e carregador. Acessório para cada
equipamento: estojo tipo capa, e fone de ouvido mono auricular
integrado com microfone possuidor de clipe para roupa, para
operação "hands free".
Marca: SEM MARCA
Fabricante: -

105

UNIDADE

40.0

/DIÁRIA

Locação de refletor LED para decoração. Instalação em local
determinado pela organização, com programação de cor e/ou
acionamento pela contratada. Todos os materiais necessários
para instalação (fixadores, extensão elétrica etc) são de
responsabilidade da contratada. Com instalação no local do
evento concluída até 2h antes do horário agendado (o tempo de
instalação não é contabilizado para efeitos de diária). Após o
evento, todos os materiais deverão ser retirados.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: -

107

UNIDADE

5.0

/DIÁRIA

Locação de sofás módulo estofado de 2 lugares. Padrão superior,
em courino ou material similar, sem manchas ou rasgos. Sofá nas
cores branca ou preta, conforme autorização de fornecimento.
Colocação em local determinado pela organização e retirada
após o evento.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: -

108

MÓDULO
/DIÁRIA

150.0

Locação de tapete tipo passadeira em carpete. Locação e
colocação de passadeiras de 2m de largura, 4mm de altura, cor a
ser definida de acordo com o evento. Colocada nas áreas de
trânsito, conforme indicação. Módulo de aproximadamente 1m de
comprimento. Colocação em local determinado pela organização
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e retirada após o evento.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: 114

UNIDADE

25.0

/DIÁRIA

Locação de vaso com planta ornamental. Planta em vaso de

120,00

3.000,00

25,00

15.000,00

28,00

11.200,00

8,00

20.000,00

60,00

2.400,00

cerâmica ou similar na cor branca, com plantas naturais para
decoração de eventos, podendo ser palmeira-ráfia, buxinho,
dracena ou outra planta própria para essa utilização (planta a ser
definida conforme autorização de fornecimento). Colocação em
local determinado pela organização e retirada após o evento.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: -

116

M²/DIÁRI

600.0

A

Malha tensionada para decoração de eventos 1 - Teto baixo.
Instalação em locais com pé direito de até 5m. Fornecimento e
instalação. Cores a definir na Autorização de Fornecimento.
Pedido mínimo: 20m². Colocação em local determinado pela
organização e retirada após o evento.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: -

117

M²/DIÁRI

400.0

A

Malha tensionada para decoração de eventos 2 - Teto alto.
Instalação em locais com pé direito maior que 5m. Fornecimento
e instalação. Cores a definir na Autorização de Fornecimento.
Pedido mínimo: 50m². Colocação em local determinado pela
organização e retirada após o evento.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: -

118

UNIDADE

2500.0

Medalha para premiação de competições esportivas. Liga
metálica zamak cunhada em ambos os lados (baixo relevo frente
e verso). Banho de superfície nas cores ouro, prata e bronze - em
quantitativo a ser informado pelo IFSC. Aplicação de esmalte
colorido, conforme arte. Etiqueta adesiva no verso com aplicação
de resina (informação de modalidade, categoria e colocação).
Tamanho da medalha compreendido entre 6,0 e 6,5 cm de
diâmetro (podendo ser hexagonal ou redonda, conforme
informado pelo IFSC) e espessura aproximada de 3mm. Fita de
gorgorão ou cetim (a critério da contratante) com no mínimo 2cm
de largura por 90cm de comprimento nas cores azul, vermelha
e/ou branca. O prazo para entrega do pedido é de 10 dias
corridos, a contar do envio da arte e autorização de fornecimento
(o que ocorrer por último).
Marca: MEDALHA
Fabricante: MEDALHA

119

UNIDADE
/DIÁRIA

40.0

Microcomputador portátil. Com placa de vídeo dedicada de 2
saídas e processador Intel i5 2410M ou AMD Atlhon Phenom II,
mínimo 4GB de memória RAM. HD com espaço de pelo menos
50GB disponíveis. Locação. Acompanha fonte de alimentação
bivolt. Entrega e retirada no local do evento, no horário agendado.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: -
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141

Diária 8h

30.0

Posto de Trabalho de Brigadista particular. Uniformizado com

247,30

7.419,00

172,80

1.728,00

314,65

3.146,50

133,80

4.014,00

34,50

258.750,00

47,00

117.500,00

documentação em dia do corpo de bombeiros militares de SC,
para atuar na área de segurança civil, prevenção e combate a
pânico e incêndio nos eventos, com funções de acordo com a lei
Nº 15.124, de 19 de janeiro de 2010 e IN nº 028/DAT/CBMSC
Marca: SEM MARCA
Fabricante: 142

Diária 8h

10.0

Posto de Trabalho de Chefe de Brigada. Uniformizado com
documentação em dia do corpo de bombeiros de SC, para atuar
na área de segurança civil, prevenção e combate a pânico e
incêndio nos eventos, com a função de coordenar a equipe de
brigadistas, conforme lei Nº 15.124, de 19 de janeiro de 2010 e IN
nº 028/DAT/CBMSC
Marca: SEM MARCA
Fabricante: -

143

Diária 8h

10.0

Posto de Trabalho de Coordenador de Segurança. Prestação de
serviços de coordenação de segurança por meio de profissional
capacitado para executar as seguintes funções e atividades:
coordenação e supervisão da equipe de segurança para garantir
a perfeita execução do evento.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: -

153

UNIDADE

30.0

/DIÁRIA

Projetor multimídia 3.000 ansi lumens. Resolução mínima 1024 x
768 pixels. Entradas: DVI, HDMI, VGA e vídeo composto. Correção
de trapézio automática. Acompanha cabos de conexão e
alimentação (bivolt). Locação. Entrega e retirada no local do
evento, no horário agendado.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: -

156

REFEIÇÃ

7500.0

O/PESSO

Refeição 1 - Simples. Almoço ou jantar tipo buffet, servido em
restaurante fora do ambiente hoteleiro. Requisitos mínimos de

A

serviço: 2 opções de carne (uma vermelha e uma branca, sendo
no mínimo uma delas grelhada); uma massa com molho servido
à parte; 4 guarnições; 6 tipos de salada. Espaço adequado para
refeições contendo mesas, toalhas, talheres, serviço de garçom,
ar condicionado e copos de vidro. Opção de refeição orgânica.
Bebida inclusa: um refrigerante em lata (350ml) ou suco natural
(300ml) ou água (500ml). Quando solicitado, a contratada deverá
produzir tickets para facilitar a distribuição das refeições, tamanho
aproximado 2x4cm, 4x0 cores, em arte que será fornecida pelo
IFSC. Os tickets deverão ser entregues ao gestor do evento com
no mínimo 24h de antecedência do horário agendado para o
serviço. A refeição DEVE ser servida a até 300m do Local de
Trabalho apontado.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: -

157

REFEIÇÃ

2500.0

Refeição 2 - Especial. Almoço ou jantar tipo buffet, servido em

O/PESSO

restaurante fora do ambiente hoteleiro. Requisitos mínimos de

A

serviço: 3 opções de carne de alto padrão (por exemplo: filé ao
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molho madeira, filé de linguado grande à belle meuniere, filé de
peito de frango à cordon bleu); uma massa com duas opções de
molho, servidos à parte (por exemplo: molho de filé com
funghi,parisiense, quatro queijos, à matriciana); 5 guarnições
(arroz branco, arroz à grega, batata souté, farofa, batata palha); 8
tipos de salada (entre vegetais folhosos crus, frutas da estação e
vegetais cozidos), sobremesa individual. Espaço adequado para
refeições contendo mesas, toalhas, talheres, serviço de garçom,
ar condicionado e copos de vidro. Opção de refeição orgânica.
Bebida não alcóolica à vontade inclusa, havendo no mínimo
opção de refrigerante, suco natural e água. A refeição DEVE ser
servida a até 300m do Local de Trabalho apontado.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: 158

REFEIÇÃ

2000.0

O/PESSO

Refeição em ambiente hoteleiro 1 - Simples. Almoço ou jantar tipo

43,00

86.000,00

58,00

11.600,00

buffet, servido em restaurante ecônomo de hotel ou pousada.

A

Requisitos mínimos de serviço: 2 opções de carne (uma vermelha
e uma branca, sendo no mínimo uma delas grelhada); uma
massa com molho servido à parte; 4 guarnições; 6 tipos de
salada. Espaço adequado para refeições contendo mesas,
toalhas, talheres, serviço de garçom, ar condicionado e copos de
vidro. Opção de refeição orgânica. Bebida inclusa: um refrigerante
em lata (350ml) ou suco natural (300ml) ou água (500ml). Quando
solicitado, a contratada deverá produzir tickets para facilitar a
distribuição das refeições, tamanho aproximado 2x4cm, 4x0
cores, em arte que será fornecida pelo IFSC. Os tickets deverão
ser entregues ao gestor do evento com no mínimo 24h de
antecedência do horário agendado para o serviço.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: -

159

REFEIÇÃ
O/PESSO
A

200.0

Refeição em ambiente hoteleiro 2 - Especial. Almoço ou jantar tipo
buffet, servido em restaurante ecônomo de hotel ou pousada.
Requisitos mínimos de serviço: 3 opções de carne de alto padrão
(por exemplo: filé ao molho madeira, filé de linguado grande à
belle meuniere, filé de peito de frango à cordon bleu); uma massa
com duas opções de molho, servidos à parte (por exemplo:
molho de filé com funghi,parisiense, quatro queijos, à matriciana);
5 guarnições (arroz branco, arroz à grega, batata souté, farofa,
batata palha); 8 tipos de salada (entre vegetais folhosos crus,
frutas da estação e vegetais cozidos), sobremesa individual.
Espaço adequado para refeições contendo mesas, toalhas,
talheres, serviço de garçom, ar condicionado e copos de vidro.
Opção de refeição orgânica. Bebida não alcóolica à vontade
inclusa, havendo no mínimo opção de refrigerante, suco natural e
água. Quando solicitado, a contratada deverá produzir tickets
para facilitar a distribuição das refeições, tamanho aproximado
2x4cm, 4x0 cores, em arte que será fornecida pelo IFSC. Os tickets
deverão ser entregues ao gestor do evento com no mínimo 24h
de antecedência do horário agendado para o serviço.
Marca: SEM MARCA
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Fabricante: 163

Diária 8h

45.0

Segurança civil. Fornecimento de posto de trabalho para

277,90

12.505,50

250,00

25.000,00

670,00

13.400,00

1.130,00

22.600,00

60,00

6.000,00

296,67

17.800,20

segurança civil do evento, uniformizado, equipado com rádio
comunicador para vigilância dos pontos de circulação e
averiguação de eventuais participantes sem credenciamento,
dentre outras atividades inerentes. Profissional com os devidos
registros legais exigidos.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: 165

SERVIÇO/

100.0

4H

Serviço de Sala. Fornecimento de café, leite e chá para eventos.
Fornecimento de café/chá/leite (em garrafas térmicas de 1,8 litros
ou câmbros de 4,5 litros), com copos/xícaras retornáveis
(cerâmica, vidro ou outro), açúcar, adoçante e mexedores.
Reposição constante para atendimento de 50 pessoas.
Marca: SEM MARCA

180

Diária 6h

20.0

Fabricante: -

Tradutor simultâneo - Português-Libras. Fornecimento de posto
de trabalho para atuar como tradutor/intérprete, com experiência
comprovada e desenvoltura em tradução simultânea. O
profissional atuará de acordo com as necessidades da
coordenação do evento. Proficiência em LIBRAS. Valor por
intérprete.
Marca: SEM MARCA

181

Diária 6h

20.0

Fabricante: -

Tradutor simultâneo de língua estrangeira. Proficiências possíveis:
Espanhol-Inglês / Inglês-Espanhol; Francês-Espanhol / Espanhol
Francês; Francês-Inglês; Inglês-Francês; Francês-Português /
Português-Francês; Inglês-Português / Português-Inglês.
Fornecimento de posto de trabalho para atuar como
tradutor/intérprete, com experiência comprovada e desenvoltura
em tradução simultânea. Proficiente nas línguas exigidas,
conforme autorização de fornecimento. Valor por intérprete.
Marca: SEM MARCA

182

UNIDADE

100.0

Fabricante: -

Troféu. Base em acrílico preto fosco 15x8cm. Placa do troféu com
20cm de altura aproximadamente, em acrílico preto, branco ou
cristal (conforme solicitado na Autorização de Fornecimento) e
impressão digital policrômica. Espessura mínima das placas de
acrílico 5mm. O prazo para entrega do pedido é de 10 dias
corridos, a contar do envio da arte e autorização de fornecimento
(o que ocorrer por último).
Marca: TROFEU
Fabricante: TROFEU

183

DIÁRIA
12H

60.0

Vigilante civil. Fornecimento de posto de trabalho para vigilância
patrimonial do evento, uniformizado, equipado com rádio
comunicador e lanterna para vigilância da estrutura do evento,
dentre outras atividades inerentes. Profissional com os devidos
registros legais exigidos.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: -

Total R$ 1.839.573,20
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EMPRESA (5)

FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA ME

ENDEREÇO

RUA NAIR MARQUES CASTRO 118. Bairro MANOEL MENDES, UBERABA / MG

CNPJ

08.804.362/0001-47

TELEFONE/FAX

34 3314 8894

REPRESENTANTE LEGAL

alex alain matos fechineli

CPF REPRESENTANTE

012.516.756-38

Email

atualcomunicacao@terra.com.br

ITEM
47

UNID.
HORA

QTD.
100.0

EXTRA

ESPECIFICAÇÃO
Hora-extra incorrida em trajeto metropolitano. Item para ser

Preço Unitário

Preço

(R$)

Total (R$)

99,98

9.998,00

598,99

2.994,95

289,99

14.499,50

799,98

7.999,80

utilizado exclusivamente com a locação de quaisquer tipos de
veículos, quando a rodagem for superior à franquia estipulada,
exclusivamente para Rodagem Urbana. Não aplicável quando
veículo estiver em viagem (neste caso, não haverá pagamento de
hora extra em nenhuma hipótese).
Marca: SEM MARCA Fabricante: -

74

DIÁRIA

5.0

Locação de caminhão - tipo baú. Fornecimento de caminhão baú,
com motorista e dois ajudantes, com combustível, para transporte
de mobiliário e equipamentos, seguro de cobertura integral sem
franquia. (distância a ser percorrida por dia até 150 km). Quando
o transporte for contratado para área urbana a diária é limitada a
12h.
Marca: SEM MARCA

76

DIÁRIA

50.0

Fabricante: -

Locação de carro de passeio. Com motorista profissional
uniformizado e celular, documentação em dia, ar-condicionado,
combustível, capacidade para 5 pessoas, ano de fabricação do
veículo não inferior a 2008, em perfeito estado de conservação,
seguro de cobertura integral sem franquia, incluindo danos a
terceiros, para transporte de palestrantes e convidados do evento.
Veículo tipo Sedan, pintura cor preta ou prata. Porta-malas com
no mínimo 350 litros de capacidade. Quilometragem de até
150km. Quando o transporte for contratado para área urbana a
diária é limitada a 12h.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: -

100

DIÁRIA

10.0

Locação de Microônibus. Contratação de microônibus com
capacidade mínima de 22 pessoas, com motorista habilitado,
uniformizado, combustível, seguro de cobertura integral sem
franquia. Quilometragem de até 150 km. Poltronas reclináveis.
Adaptado para transporte de pessoas com deficiência ou
portadora de patologias especiais, quando solicitado. Quando o
transporte for contratado para área urbana a diária é limitada a
12h.
Marca: SEM MARCA

Fabricante: -
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101

DIÁRIA

10.0

Locação de ônibus 1 - Comum. Contratação de ônibus com

839,99

8.399,90

1.669,98

66.799,20

569,99

5.699,90

499,99

2.499,95

2,57

25.700,00

capacidade mínima de 39 pessoas, com motorista habilitado,
uniformizado, combustível, seguro de cobertura integral sem
franquia. Poltronas reclináveis. Quilometragem de até 150km.
Adaptado para transporte de pessoas com deficiência ou
portadora de patologias especiais, quando solicitado. Quando o
transporte for contratado para área urbana a diária é limitada a
12h.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: 102

DIÁRIA

40.0

Locação de ônibus 2 - Executivo. Locação de ônibus executivo
com motorista uniformizado e celular, combustível, arcondicionado, cinto de segurança, documentação em dia,
capacidade mínima para 40 pessoas e em plenas condições de
uso, seguro de cobertura integral sem franquia, para transporte de
palestrantes e convidados do evento. Poltronas reclináveis.
Quilometragem de até 150km. Adaptado para transporte de
pessoas com deficiência ou portadora de patologias especiais,
quando solicitado. Quando o transporte for contratado para área
urbana a diária é limitada a 12h.
Marca: SEM MARCA

112

DIÁRIA

10.0

Fabricante: -

Locação de van para passageiros. Locação de van (tipo sprinter)
com motorista uniformizado e celular, combustível, arcondicionado, cinto de segurança, documentação em dia, seguro
de cobertura integral sem franquia, incluindo danos a terceiros.
Capacidade mínima para 13 pessoas e em plenas condições de
uso, para transporte de palestrantes e convidados do evento.
Quilometragem de até 150km. Adaptado para transporte de
pessoas com deficiência ou portadora de patologias especiais,
quando solicitado. Quando o transporte for contratado para área
urbana a diária é limitada a 12h.
Marca: SEM MARCA

113

DIÁRIA

5.0

Fabricante: -

Locação de van para transporte de carga. Locação de van (tipo
sprinter) com motorista uniformizado e celular, combustível, cinto
de segurança, documentação em dia, seguro de cobertura
integral sem franquia, incluindo danos a terceiros, sem bancos,
para transporte de carga. Quilometragem de até 150km. Quando
o transporte for contratado para área urbana a diária é limitada a
12h.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: -

155

KM
EXCEDEN
TE

10000.0

Quilômetro adicional rodado em viagem ou em trajeto
metropolitano. Item para ser utilizado exclusivamente com a
locação de quaisquer tipos de veículos, quando a rodagem for
superior à franquia estipulada.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: -

Total

R$ 144.591,20
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EMPRESA (6)

FERNANDO & MARCIA LOCACOES E MONTAGENS PARA EVENTOS LTD

ENDEREÇO

VINTE E UM DE ABRIL 213. Bairro SILVEIRA, SANTO ANDRE / SP

CNPJ

11.189.613/0001-35

TELEFONE/FAX

1144510226

REPRESENTANTE LEGAL

FERNANDO AFONSO MARCOLA

CPF REPRESENTANTE

178.514.898-22

Email

FERNANDO@FMEVENTOS.COM.BR

ITEM
30

UNID.
DIÁRIA

QTD.
25.0

12H

ESPECIFICAÇÃO
Equipamento de captação e retorno para apresentação cultural 1

Preço Unitário

Preço

(R$)

Total (R$)

800,00

20.000,00

1.100,00

16.500,00

650,00

32.500,00

- Banda ou Orquestra. Roll de equipamentos mínimos: 1 CD
Player; 1 mesa de som digital de 32 canais ou mais; até 12
microfones com fio, com pedestal; até 3 cubos para
guitarra/baixo; 1 bateria com 03 tons e ferragens; até 4 monitores
simples; cabeamento e/ou captadores para: piano digital, guitarra,
baixo, violão etc.. Equipe de assistência técnica durante o evento
com previsão, e contratação inclusa, de estrutura para fixação
dos equipamentos. Com instalação no local do evento concluída
até 2h antes do horário agendado (o tempo de instalação não é
contabilizado para efeitos de diária). Acompanhamento por
profissional responsável pela operação. Item para ser utilizado em
contratação conjunta com os itens "Locação de equipamentos de
sonorização e vídeo".
Marca: SEM MARCA
Fabricante: -

31

DIÁRIA

15.0

12H

Equipamento de captação e retorno para apresentação cultural 2
- Coral. Roll de equipamentos mínimos: 1 CD Player; 1 mesa de
som digital com 32 ou mais canais; 2 microfones sem fio para
cantores solistas; até 6 microfones multidirecionais profissionais
para coral; até 3 caixas de retorno para o coral e pianista;
cabeamento e/ou captadores para: piano digital, guitarra, baixo,
violão etc. Com instalação no local do evento concluída até 2h
antes do horário agendado (o tempo de instalação não é
contabilizado para efeitos de diária). Acompanhamento por
profissional responsável pela operação. Item para ser utilizado em
contratação conjunta com os itens "Locação de equipamentos de
sonorização e vídeo".
Marca: SEM MARCA
Fabricante: -

79

DIÁRIA
12H

50.0

Locação de equipamentos de sonorização e vídeo 1 - Eventos
Internos Pequenos. Locação de sonorização apropriada para
espaços de auditório tamanho pequeno a médio (60 a 300
pessoas) e projeção. Roll mínimo de equipamentos: 02
microfones sem fio, 01 microfone com fio, pedestal modelo girafa,
2 caixas de som amplificadas ou amplificador externo, mesa
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analógica de 8 canais. Roll mínimo de equipamentos de projeção:
1 computador (com placa de vídeo dedicada e processador Intel
i5 2410M ou AMD Atlhon Phenom II), 1 projetor multimídia 3.000
ansi lumens, 1 telões de 150 polegadas. Com instalação no local
do evento concluída até 2h antes do horário agendado (o tempo
de instalação não é contabilizado para efeitos de diária).
Acompanhamento por profissional responsável pela operação
(com operador de som).
Marca: SEM MARCA
Fabricante: 80

DIÁRIA

30.0

12H

Locação de equipamentos de sonorização e vídeo 2 - Eventos

1.800,00

54.000,00

2.150,00

64.500,00

450,00

9.000,00

Internos Médios a Grandes. Locação de sonorização apropriada
para espaços de auditório de tamanho médio a grande (acima de
300 pessoas) e projeção. Roll mínimo de equipamentos de
sonorização: 04 microfones sem fio, 03 microfone com fio, 3
pedestais modelo girafa, 6 caixas de som amplificadas ou
amplificador externo, mesa analógica de 16 canais. Roll mínimo
de equipamentos de projeção: 2 computadores (com placa de
vídeo dedicada de 2 saídas e processador Intel i5 2410M ou AMD
Atlhon Phenom II), chave para controle da fonte de projeção, 1
projetor multídia 5.000 ansi lumens, 1 telão 200 polegadas, 2
projetores para instalação lateralizada 2.500 ansi lumens, 2 telões
de 150 polegadas. Com instalação no local do evento concluída
até 2h antes do horário agendado (o tempo de instalação não é
contabilizado para efeitos de diária). Acompanhamento por 2
profissionais responsáveis pela operação (com operador de som
e operador de vídeo).
Marca: SEM MARCA
Fabricante: -

81

DIÁRIA

30.0

12H

Locação de equipamentos de sonorização e vídeo 3 - Eventos
Externos. Locação de sonorização apropriada para espaços
externos (ginásios, tendas, palcos outdoor) e projeção. Roll
mínimo de equipamentos de sonorização: 04 microfones sem fio,
03 microfone com fio, 3 pedestais modelo girafa, 6 caixas de som
amplificadas ou amplificador externo, mesa analógica de 16
canais. Roll mínimo de equipamentos de projeção: 2
computadores (com placa de vídeo dedicada de 2 saídas e
processador Intel i5 2410M ou AMD Atlhon Phenom II), chave para
controle da fonte de projeção, 1 projetor multídia 5.000 ansi
lumens, 1 telão 200 polegadas, 2 projetores para instalação
lateralizada 3.000 ansi lumens, 2 telões de 150 polegadas. Com
instalação no local do evento concluída até 2h antes do horário
agendado (o tempo de instalação não é contabilizado para
efeitos de diária). Acompanhamento por 2 profissionais
responsáveis pela operação (com operador de som e operador
de vídeo).
Marca: SEM MARCA
Fabricante: -

82

SERVIÇO/
2H

20.0

Locação de equipamentos de sonorização simples. Locação de
sonorização apropriada para espaços de auditório tamanho
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pequeno. Roll mínimo de equipamentos: 01 microfone com fio
com pedestal modelo girafa, 2 caixas de som amplificadas ou
amplificador externo, mesa analógica de 4 canais. Com
instalação no local do evento concluída até 2h antes do horário
agendado (o tempo de instalação não é contabilizado para
efeitos de diária). Acompanhamento por profissional responsável
pela operação (com operador de som).
Marca: SEM MARCA
Fabricante: 93

DIÁRIA

15.0

12H

Locação de iluminação para palco 1 - Simples. Roll mínimo de

1.900,00

28.500,00

3.300,00

33.000,00

itens: 02 Moving Head, 04 refletores LED, 01 Laser, 02 strobos, 01
mesa de controle de iluminação. Estrutura metálica treliçada para
instalação dos equipamentos (Q30 / Q50) inclusa. Com instalação
no local do evento concluída até 2h antes do horário agendado (o
tempo de instalação não é contabilizado para efeitos de diária). A
empresa deverá providenciar as devidas ARTs exigidas em Lei.
Acompanhamento por profissional responsável pela operação.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: -

94

DIÁRIA

10.0

12H

Locação de iluminação para palco 2 - Completa. Roll mínimo de
itens: 04 Moving Head, 12 refletores LED, 01 Laser, 04 strobos, 01
mesa de controle de iluminação, 2 máquinas de fumaça.
Estrutura metálica treliçada para instalação dos equipamentos
(Q30 / Q50) inclusa. Com instalação no local do evento concluída
até 2h antes do horário agendado (o tempo de instalação não é
contabilizado para efeitos de diária). A empresa deverá
providenciar as devidas ARTs exigidas em Lei. Acompanhamento
por profissional responsável pela operação.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: -

109

DIÁRIA

10.0

12H

Locação de tela de retorno/monitor para palestrante. O monitor

90,00

900,00

140,00

11.200,00

deverá espelhar o conteúdo que está sendo projetado nos telões.
Tamanho aproximado do monitor: 32 polegadas. Encaixado em
estrutura metálica ou de madeira, na cor preta, que permita a
angulação do monitor, facilitando a visualização pelo palestrante.
Cabeamento e divisores de sinal para conexão com sistema de
projeção inclusos. Contratação em conjunto com os itens de
"Locação de equipamentos de sonorização e vídeo".
Marca: SEM MARCA
Fabricante: -

111

UNIDADE
/DIÁRIA

80.0

Locação de TV tipo SmarTV. Tamanho da tela: 32 ou 42
polegadas, a ser definido no email de detalhamento/Autorização
de Fornecimento. Tecnologia LED/OLED. Entrada para:
VGA(DSub)/ UHF/VHF/CATV, HDMI, USB. Resolução Full HD ou
4k. Acesso à internet por meio de rede Wi-Fi nativo. Acompanha
suporte ou pedestal. Alimentação bivolt. Colocação em local
determinado pela organização e retirada após o evento.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: -
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120

UNIDADE

10.0

/DIÁRIA

Microfone extra. Aplicação: utilização quando da contratação

27,00

270,00

conjunta com os serviços de locação de equipamento de
captação e retorno para apresentações culturais. Tipos: auricular,
lapela (sem fio), garra e/ou captador de som, conforme email de
detalhamento. Com receiver e baterias sobressalentes, se
aplicável.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: -

164

Diária 4h

20.0

Serviço de captação com projeção das imagens durante o

1.100,00

22.000,00

500,00

3.000,00

evento. A projeção irá ocorrer no mesmo local, utilizando os
projetores contratados através dos itens "Locação de
equipamentos de sonorização e vídeo". O serviço deve incluir
todos os equipamentos necessários, sendo no mínimo 02
câmeras, 02 tripés para câmera de vídeo, mesa de corte, 02
computadores + placa de captura de vídeo com chaveador para
transmissão de vídeos ou imagens previamente gravadas; cabos
e conexões inclusos. Operadores de câmera e técnico
capacitados para atuar na execução dos serviços.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: 166

Diária 4h

6.0

Serviço de transmissão de evento para ambiente anexo. Item de
contratação exclusiva em conjunto com os itens "Locação de
equipamentos de sonorização e vídeo" e "Serviço de captação
com projeção de imagens durante o evento". Distância máxima
do ambiente até o local de projeção e transmissão: 100m. O
serviço deve incluir todos os cabos e conexões necessárias para
a captura de áudio a partir dos sistemas de som e do vídeo a
partir da mesa de corte. Para a sala anexa deverá ser contratado
item de "Locação de equipamentos de sonorização e vídeo"
conforme a necessidade do ambiente. Técnico capacitado para
executar os serviços na sala anexa.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: -

Total

EMPRESA (7)

MS TRADUÇÕES LTDA ME

ENDEREÇO

RUA HELENA DEGELMANN 435. Bairro COSTA E SILVA, JOINVILLE / SC

CNPJ

08.966.620/0001-91

TELEFONE/FAX

47 30284040

REPRESENTANTE LEGAL

mauro cesar da silveira costa

CPF REPRESENTANTE

029.920.579-75

Email

vendas@ciadastraducoes.com.br

R$ 295.370,00

46/48

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
REITORIA
ITEM
16

UNID.
CABINE/

QTD.
10.0

DIÁRIA

ESPECIFICAÇÃO
Cabine para tradução simultânea. Espaço para dois intérpretes,

Preço Unitário

Preço

(R$)

Total (R$)

680,00

6.800,00

14,00

16.800,00

de um mesmo idioma. Vidro laminado, com isolamento acústico.
Inclusos todos equipamentos e acessórios necessários à
realização do serviço, tais como: central de tradução, microfones,
console para interpretes etc. Instalação elétrica completa,
incluindo cabeamento. Incluso na locação da cabine sistema de
tradução simultânea, viabilizando a transmissão do áudio para os
participantes do evento, podendo ser baseado na tecnologia
infravermelho ou sobre plataforma de rádio difusão. Havendo
contratação de mais de uma cabine - mais de um idioma - deverá
haver um canal para cada idioma. Com instalação no local do
evento concluída até 2h antes do horário agendado (o tempo de
instalação não é contabilizado para efeitos de diária).
Acompanhamento por profissional responsável pela operação.
Marca: SEM MARCA
Fabricante: -

37

UND./DIÁ

1200.0

RIA 12H

Fone para tradução simultânea. Locação de Equipamento (fone)
para serviços de tradução simultânea. Com receptor integrado,
compatível com o sistema de tradução simultânea contratado, e
mesa para distribuição do sinal. A distribuição dos fones e
eventuais controles são de responsabilidade da contratada,
sendo o número de pessoas alocadas para tal tarefa compatível
com a quantidade total de fones locados. Contratação conjunta
com "Cabine para tradução simultânea".
Marca: SEM MARCA
Fabricante: -

Total

EMPRESA (8)

VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS - ME

ENDEREÇO

AV. GENERAL CARLOS GUEDES 498. Bairro PLANALTO, BELO HORIZONTE / MG

CNPJ

14.272.952/0001-79

TELEFONE/FAX

03134910624

REPRESENTANTE LEGAL

VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS

CPF REPRESENTANTE

065.058.906-88

Email

CONTATO1@SACOLAECOLOGICABRASIL.COM.BR

ITEM
160

UNID.
UNIDADE

QTD.
5000.0

ESPECIFICAÇÃO
Sacola ecológica. Confecção de sacolas tipo bornal em lona de

R$ 23.600,00

Preço Unitário

Preço

(R$)

Total (R$)

4,12

20.600,00

algodão cru, gramatura media de 230g, medindo
aproximadamente 40X30cm, tipo envelope, sem forro, com

47/48

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
REITORIA
abertura na parte superior, com fechamento em velcro medindo 4
de largura x 2,50cm de altura, alças a tiracolo no mesmo tecido
da sacola. Impressão em transfer em uma face, cobrindo
28x21cm. Arte fornecida pelo IFSC. Amostra prévia. Deverá ser
entregue amostra do produto em até 10 dias corridos, a contar da
Autorização de Fornecimento/Arte (o que ocorrer por último). O
prazo para entrega do pedido é de 20 dias corridos, a contar da
aprovação da amostra.
Marca: ECO BRASIL
Fabricante: ECO BRASIL
Total

R$ 20.600,00

R$
VALOR TOTAL DA ATA

3.439.705,95
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