
ANEXO IV

PROPOSTA DE PREÇOS – VALORES UNITÁRIOS A SEREM CONTRATADOS

ÁREA ITEM DESCRITIVO ITEM DESCRITIVO DO SERVIÇO QUANTIDADE UNIDADE
VALOR UNITÁRIO 

DE REFERÊNCIA (R$)

VALOR 

UNITÁRIO 

PROPOSTO (R$)

VALOR TOTAL 

PROPOSTO POR 

ITEM  (R$)

A&B Água Mineral
Aquisição de caixas de Água Mineral Copo 200ml, sem gás, com 48 (quarenta e oito)  unidades cada caixa,   para 

serem utilizadas durante os eventos do Arraial de Belo Horizonte e Parada LGBT. > A quantidade a ser distribuída por data e local , será informada pela Belotur posteriormente. 400
UNIDADE / 

CAIXAS
29,03                           -                               

A&B

Alimentação 

TIPO 1

Contratação de Serviço de  alimentação  com as seguintes especificações:

-  02 (dois) tipos de caldos;  Canjica;  Tropeiro;

Bebidas: água mineral; 02 tipos de sucos (light e comum), refrigerante (light e comum) e café. Refrigerantes comuns 

e zero – coca cola e guaraná;

-   02 tipos de sucos ( comuns e light);  Café;

A empresa responsável poderá apresentar outras sugestões, que deverão ser aprovadas pela Belotur.

> o serviço de alimentaçao TIPO 1 , será utilizado em 05 (cinco)  dias de evento; 

 > O  quantitativo será utilizado para o Concurso de Quadrilhas, na Praça da Estação pelo período: 22/06, 23/06, 24/06, 30/06,  01/07;

> o serviço  foi previsto para atendimento de acordo com número de convidados/dia;

>Previsão: 

Dia 01: aproximadamente serviço para 20  pessoas

Dia 02: aproximadamente serviço para 20  pessoas

Dia 03: aproximadamente serviço para 20  pessoas

Dia 04: aproximadamente serviço para 30  pessoas

Dia 05: aproximadamente serviço para 30  pessoas

obs: A estimativa foi posta para auxiliar a contratação dos serviços, mas caso haja necessidade de remanejamento da mão de obra supracitada, a mesma 

poderá ser alterada juntamente com a empresa contratada.

> O empresa contratada  deverá dispor de estrutura com profissionais para aquecimento dos alimentos, reposição de mesa e  resfriamento das bebidas, 

além de mesas aparadores, toalhas de mesa, vasilhames, descartáveis e demais estruturas para a execuçao do serviço. 

> A empresa deverá prever estrutura para a realização do serviço em locais distindos em um mesmo evento.

> A empresa deverá seguir todas as normas vigentes para oferecimento de alimentação, bem como atender as normas da vigilância sanitária. 

120
UNIDADE

POR PESSOA
48,83                           -                               

A&B

Alimentação 

TIPO 2

Contratação de Serviço de  alimentação com as seguintes especificações:

 - 06 tipos de salgados fritos e assados, 02 tipos de mini sanduiches, broa e pão de queijo. O menu escolhido deverá 

prever opcão vegetariana.

Bebidas: água mineral; 02 tipos de sucos (light e comum), refrigerante (light e comum) e café.

A empresa responsável poderá apresentar outras sugestões, que deverão ser aprovadas pela Belotur.

> o serviço de alimentaçao TIPO2,  será utilizado  eventos diferentes, podendo ser realizado em  dias simultaneos; 

> o serviço  foi previsto para atendimento de acordo com número de convidados/dia;

>Previsão: 

Evento 1 : 02 dias de realização - aproximadamente serviço para 40 pessoas por dia  de serviço;

Evento 2: 05  dias  de realização - aproximadamente  serviço para 40 pessoas por dia  de serviço;

obs: A estimativa foi posta para auxiliar a contratação dos serviços, mas caso haja necessidade de remanejamento da mão de obra supracitada, a mesma 

poderá ser alterada juntamente com a empresa contratada.

> As datas, horários e locais para a execução do serviço , serão  informados pela Belotur posteriormente. 

> O empresa contratada  deverá dispor de estrutura com profissionais para aquecimento dos alimentos, reposição de mesa e  resfriamento das bebidas, 

além de mesas aparadores, toalhas de mesa, vasilhames, descartáveis e demais estruturas para a execuçao do serviço. 

> em empresa deverá seguir todas as normas vigents para oferecimento de alimentação, bem como atender as normas da vigilância sanitária. 


280
UNIDADE

POR PESSOA
46,19                           -                               

A&B

Alimentação - 

CAMARIM

TIPO 3

Contratação de Serviço de  alimentação para camarim de artistas, com as seguintes especificações: 

- tabuas de frios (queijos, azeitonas, salaminho etc.), 06 tipos de salgados fritos e assados, 02 tipos de mini 

sanduiches, cesta de frutas da estação( lavadas e armazenadas adequadamente), patês variados e pães. 

O menu escolhido deverá prever 02 opcões vegetariana.

Bebidas: água mineral; 02 tipos de sucos latas (light e comum), refrigerante latas (light e comum), energético em 

lata, bebida isotônica, garrafa térmica de café. 01 caixa de bombom. 

A empresa responsável poderá apresentar outras sugestões, que deverão ser aprovadas pela Belotur.

> o serviço de alimentaçao TIPO3,  será utilizado em 07 (sete) dias de evento:

> o serviço  foi previsto para atendimento de acordo com número de artistas / dia

>Previsão: 

Evento 01: 01 dia de realização - aproximadamente serviço para 20 pessoas

Evento 02: 05 dias  de realização - aproximadamente  serviço para 45 pessoas por dia;

obs: A estimativa foi posta para auxiliar a contratação dos serviços, mas caso haja necessidade de remanejamento da mão de obra supracitada, a mesma 

poderá ser alterada juntamente com a empresa contratada.

> As datas, horários e locais para a execução do serviço , serão  informados pela Belotur posteriormente. 

> O empresa contratada  deverá dispor de estrutura com profissionais para aquecimento dos alimentos, reposição de mesa e  resfriamento das bebidas, 

além de mesas aparadores, toalhas de mesa, vasilhames, descartáveis e demais estruturas para a execuçao do serviço. 

> > A empresa deverá prever estrutura para a realização do serviço em locais distindos em um mesmo evento.

> em empresa deverá seguir todas as normas vigentes para oferecimento de alimentação, bem como atender as normas da vigilância sanitária. 

245
UNIDADE

POR PESSOA
59,18                           -                               

A&B

Aimentação - 

KIT LANCHE 

TIPO 4

Contratação de Serviço de  alimentação, em  formato de kit lanche com armazenamento individual de cada kit, 

com as seguintes especificações: 

01 fruta ou barra de cereal, 01 sanduíche (queijo, presunto, alface e tomate), bebida (suco, água ou refrigerante) e 

guardanapo

A empresa responsável poderá apresentar outras sugestões, que deverão ser aprovadas pela Belotur.

> o serviço de alimentaçao TIPO 4,  será utilizado em diversos eventos da programação do evento. Podendo ser em locais  e  dias simultaneos; 

> o serviço  foi previsto para atendimento de acordo com número de pessoas / dia

> As datas, horários e locais para a entrega dos kits lanche, serão  informados pela Belotur posteriormente. 

>A  empresa contratada  deverá dispor de estrutura para armazenamento e condicionamento  dos alimentos durante a realização do evento;

> em empresa deverá seguir todas as normas vigentes para oferecimento de alimentação, bem como atender as normas da vigilância sanitária. 

 >  Todos os custos referentes a mão de obra e contratação do serviço são de responsabilidade do contratante (impostos, transporte, alimentação etc)

3.935
UNIDADE

POR PESSOA
17,56                           -                               

COMUNICAÇÃO Lonas 

 

     

Produção, confecção, instalação e retirada de lona impressa com acabamento em ilhós.

Impressão digital em Lona Front-Light, material fosco e acabamento em ilhós. 

> Os layouts para impressão das lonas  serão entregues posteriormente pela Belotur;  

> A quantidade a ser utilizada por datas e locais, será informada pela Belotur posteriormente;  

> As datas, locais e horários de instalação e retirada das lonas, serão informados pela Belotur posteriormente;

>  A instalação e retirada  das lonas poderá ocasionamente ser em período noturno;

> As lonas serão utilizadas para sinalização de testeira de palco, pórticos de sinalização, fundo de palco, entre outros, etc.

> Em caso de necessidade fornecer toda a documentação necessária para aprovação do PSCIP (Projeto de Segurança de Combate à Incêndio e Pânico) 

junto ao Corpo de Bombeiro, com o prazo  de 15 dias úteis em que antecede o  primeiro dia do período oficial do Arraial de Belo Horizonte;

>a estrutura deverá seguir as normas exigidas do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais,  em especial a IT 33, e demais outras normas que 

poderão estar vigente no período de planejamento e realização do evento.                

> A instalação e retirada das lonas devrão ser realizadas por profissionais capacitados, portando  o equipamento de proteção individual necessário para a 

execução do serviço.

>  Todos os custos referentes a contratação do serviço e mão de obra são de responsabilidade do contratante (impostos, transporte, alimentação etc)

> O fornecedor deverá seguir com todas as normas de segurança do trabalho, como o uso de EPI e demais equipamentos necessários para a total 

segurança dos montadores.

630
METRO 

QUADRADO
50,83                           -                               

COMUNICAÇÃO Camisetas

Confecção de camiseta de malha de manga comprida, em fio 30 penteado, com costura especial, customizadas 

com impressão serigráfica, 04 cores frente e verso  com possibilidade de 08 cores nas 02 mangas.

Tamanhos diversos (P, M, G, GG e EXG)

Acabamento  personalizado, conforme layout a ser enviado pela a Belotur.

> a quantidade de  camisetas  foi prevista em unidades;

> necessidade de apresentação de unidade de prova antes da impressão da tiragem;

> O local e horário para entrega do material serão informados pela Belotur posteriormente.

> A data  prevista para a entrega das camisetas  deverá anteceder o inicio do período oficial do Arraial de Belo Horizonte 2018, dia 08/06/2018.

>  Todos os custos referentes a mão de obra e contratação do serviço são de responsabilidade do contratante (impostos, transporte, alimentação etc);  


200 UNIDADES 46,95                           -                               
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ANEXO IV

PROPOSTA DE PREÇOS – VALORES UNITÁRIOS A SEREM CONTRATADOS

ÁREA ITEM DESCRITIVO ITEM DESCRITIVO DO SERVIÇO QUANTIDADE UNIDADE
VALOR UNITÁRIO 

DE REFERÊNCIA (R$)

VALOR 

UNITÁRIO 

PROPOSTO (R$)

VALOR TOTAL 

PROPOSTO POR 

ITEM  (R$)

COMUNICAÇÃO
Confecção de 

blimp

Contratação de blimps fixo em torres,  com as seguintes especificações:

 Balão de látex,  enchimento com  ar quente,  iluminação especial de 500 watts, layout com impressão  em 

policromia,  dimensão em 3m de diâmetro, com instalação e manutenção nos locais definidos previamente pela 

Belotur. 

> a estrutura deverá ser montada em  eventos  diferentes;

> A quantidade de  blimps  foi prevista em unidades por período de evento, sendo:

Evento 01: 01 dia de evento -  aproximadamente 02 unidades 

Evento 02: 05 dias de evento -  aproximadamente 07 unidades por dia de evento

Evento 03: 01 dia de evento -  aproximadamente 06 unidades por dia de evento

obs: A estimativa foi posta para auxiliar a contratação dos serviços, mas caso haja necessidade de remanejamento da mão de obra supracitada, a mesma 

poderá ser alterada juntamente com a empresa contratada.

> Os layouts para impressão serão informados posteriormente pela Belotur.    

> Parte do quantitativo será utilizado na Praça da Estação e  permanecerá no mesmo local pelo período: 22/06, 23/06, 24/06, 30/06,  01/07 e 08/07, 

conforme quantidade prevista nos Eventos 02 e 03, citados acima.

> Parte  do quantitativo será utilizado em outros locais, em apenas um dia de evento (data e local a confirmar posteriormente pela Belotur);

> a montagem desta estrutura poderá ocasionamente ser realizada em período noturno

> A quantidade  a ser distribuída por data e local , será informada pela Belotur posteriormente.  

> Necessidade fornecer toda a documentação necessária para aprovação do PSCIP (Projeto de Segurança de Combate à Incêndio e Pânico) junto ao Corpo 

de Bombeiro, com o prazo  de 15 dias úteis em que antecede o  primeiro dia do período oficial do Arraial de Belo Horizonte e Parada LGBT;

>a estrutura deverá seguir as normas exigidas do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais,  em especial a IT 33, e demais outras normas que 

poderão estar vigente no período de planejamento e realização do evento.

< O prazo de entrega das estruturas montadas devem estar em condições de serem vistoriadas com, no mínimo, 24 horas de antecedência, do início dos 

eventos;                    

>  Todos os custos referentes a contratação do serviço e mão de obra são de responsabilidade do contratante (impostos, transporte, alimentação etc)

15

UNIDADE / 

SERVIÇO POR 

EVENTO

885,00                         -                               

COMUNICAÇÃO Pulseiras

Aquisição de pulseiras  com confecção de material em vinil, para identificação e acessos as áreas dos eventos.

As pulseiras deverão ter fecho de lacre,  impressão de logomarca do evento e datas, com até 12(doze) layouts 

diferentes.

> As pulseiras serão utilizadas em todos os eventos oficiais do Arraial de Belo Horizonte 2018 e Parada LGBT;

> A quantidade de  pulseiras foi prevista em unidades;

> Os layouts para impressão serão enviados posteriormente pela Belotur.    

> Necessidade de apresentação de unidade de prova antes da impressão da tiragem;

> A data  prevista para a entrega das camisetas  deverá anteceder o inicio do período oficial do Arraial de Belo Horizonte 2018, dia 08/06/2018.

>  Todos os custos referentes a mão de obra e contratação do serviço são de responsabilidade do contratante (impostos, transporte, alimentação etc);  


1.600 UNIDADES 0,95                             -                               

EQUIPAMENTO
Gerador - 180 

KVA




Locação, montagem, instalação e retirada de conjunto de grupo gerador , potencia de 180 kva,  super silenciado, 

60hz, completos (blindados, sistema brusless, com técnico/operador, óleo diesel, 02 extintores de incendio 

conforme regras do corpo de bombeiros militar de minas gerais; cabeamento  e proteção de cabeamento (passa 

cabo) de no mínimo 30 m  em cada gerador , com técnicos de operação de plantão, durante os dias de montagem, 

realização e desmontagem do evento.

> a estrutura deverá ser montada em  eventos  diferentes, dentro do Arraial de Belo Horizonte e Parada LGBT.

> Parte do quantitativo será utilizado na Praça da Estação e  permanecerá em uso no mesmo local pelo período de 22/06, 23/06, 24/06, 30/06,  01/07 e 

08/07, conforme quantidade prevista nos Eventos 02 e 03, citados acima.

> Parte  do quantitativo será utilizado em outros locais, em apenas um dia de evento (data e local a confirmar posteriormente pela Belotur);

> a montagem e desmontagem desta estrutura poderá ocasionamente ser realizada em período noturno

> A quantidade a ser distribuída por data e local , será informada pela Belotur posteriormente.  

> Necessidade fornecer toda a documentação necessária para aprovação do PSCIP (Projeto de Segurança de Combate à Incêndio e Pânico) junto ao Corpo 

de Bombeiro, com o prazo  de 15 dias úteis em que antecede o  primeiro dia do período oficial do Arraial de Belo Horizonte;

>a estrutura deverá seguir as normas exigidas do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais,  em especial a IT 33, e demais outras normas que 

poderão estar vigente no período de planejamento e realização do evento.

< O prazo de entrega das estruturas montadas devem estar em condições de serem vistoriadas com, no mínimo, 24 horas de antecedência.                    

< A montagem do gerador  deverá ser acompanhada pelo responsável técnico da execução, devendo ser emitida a Anotação de Responsabilidade Técnica 

– ART de grupo Motogerador e atestado de abrangência do mesmo, emitido por profissional capacitado e habilitado, constando materiais empregados e 

norma técnica de referência. 

>  Todos os custos referentes a contratação do serviço e mão de obra são de responsabilidade do contratante (impostos, transporte, alimentação etc);

> A proteção do cabeamento deverá ter base fabricada em borracha de alta resistência e de tampa em PVC;  capacidade em suportar até 18 toneladas e 

ser modular de forma a proteger e organizar cabos elétricos, mangueiras hidráulicas como função isolante, anti-derrapante e anti-chamas.

> O fornecedor deverá seguir com todas as normas de segurança do trabalho, como o uso de EPI e demais equipamentos necessários para a total 

segurança dos montadores. 

11
DIÁRIA 

12 HORAS
2.295,00                     -                               

EQUIPAMENTO

Gerador - 180 

KVA

standby




Locação, montagem, instalação e retirada de conjunto de grupo gerador , potencia de 180 kva,  super silenciado, 

60hz, completos (blindados, sistema brusless, com técnico/operador, óleo diesel, 02 extintores de incendio 

conforme regras do corpo de bombeiros militar de minas gerais; cabeamento  e proteção de cabeamento (passa 

cabo) de no mínimo 30 m  em cada gerador , com técnicos de operação de plantão, durante os dias de montagem, 

realização e desmontagem do evento.

Locação de Gerador em Stand by - equipamento sobressalente preparado para substituir a máquina principal  em 

uso, caso pare de funcionar.

> a estrutura deverá ser montada em  eventos  diferentes, dentro do Arraial de Belo Horizonte e Parada LGBT.

> Parte do quantitativo será utilizado na Praça da Estação e  permanecerá em uso no mesmo local pelo período de 22/06, 23/06, 24/06, 30/06,  01/07 e 

08/07;

> Parte  do quantitativo será utilizado em outros locais, em apenas um dia de evento (data e local a confirmar posteriormente pela Belotur);

> a montagem e desmontagem desta estrutura poderá ocasionamente ser realizada em período noturno

> A quantidade a ser distribuída por data e local , será informada pela Belotur posteriormente.  

> Necessidade fornecer toda a documentação necessária para aprovação do PSCIP (Projeto de Segurança de Combate à Incêndio e Pânico) junto ao Corpo 

de Bombeiro, com o prazo  de 15 dias úteis em que antecede o  primeiro dia do período oficial do Arraial de Belo Horizonte;

>a estrutura deverá seguir as normas exigidas do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais,  em especial a IT 33, e demais outras normas que 

poderão estar vigente no período de planejamento e realização do evento.

< O prazo de entrega das estruturas montadas devem estar em condições de serem vistoriadas com, no mínimo, 24 horas de antecedência.                    

< A montagem do gerador  deverá ser acompanhada pelo responsável técnico da execução, devendo ser emitida a Anotação de Responsabilidade Técnica 

– ART de grupo Motogerador e atestado de abrangência do mesmo, emitido por profissional capacitado e habilitado, constando materiais empregados e 

norma técnica de referência. 

>  Todos os custos referentes a contratação do serviço e mão de obra são de responsabilidade do contratante (impostos, transporte, alimentação etc);

> A proteção do cabeamento deverá ter base fabricada em borracha de alta resistência e de tampa em PVC;  capacidade em suportar até 18 toneladas e 

ser modular de forma a proteger e organizar cabos elétricos, mangueiras hidráulicas como função isolante, anti-derrapante e anti-chamas.

> O fornecedor deverá seguir com todas as normas de segurança do trabalho, como o uso de EPI e demais equipamentos necessários para a total 

segurança dos montadores. 

7
DIÁRIA 

12 HORAS
1.672,50                     -                               



ANEXO IV

PROPOSTA DE PREÇOS – VALORES UNITÁRIOS A SEREM CONTRATADOS

ÁREA ITEM DESCRITIVO ITEM DESCRITIVO DO SERVIÇO QUANTIDADE UNIDADE
VALOR UNITÁRIO 

DE REFERÊNCIA (R$)

VALOR 

UNITÁRIO 

PROPOSTO (R$)

VALOR TOTAL 

PROPOSTO POR 

ITEM  (R$)

EQUIPAMENTO

Gerador - 260 

KVA

Locação, montagem, instalação e retirada de conjunto de grupo gerador , potencia de 260 kva,  super silenciado, 

60hz, completos (blindados, sistema brusless, com técnico/operador, óleo diesel, 02 extintores de incendio 

conforme regras do corpo de bombeiros militar de minas gerais; cabeamento  e proteção de cabeamento (passa 

cabo) de no mínimo 30 m  em cada gerador , com técnicos de operação de plantão, durante os dias de montagem, 

realização e desmontagem do evento.

> a estrutura deverá ser montada em  eventos  diferentes;

> Parte do quantitativo será utilizado na Praça da Estação e  permanecerá no mesmo local pelo período: 22/06, 23/06, 24/06, 30/06,  01/07;

> Parte  do quantitativo será utilizado em outros locais, em apenas um dia de evento (data e local a confirmar posteriormente pela Belotur);

> a montagem desta estrutura poderá ocasionamente ser realizada em período noturno

> A quantidade a ser distribuída por data e local , será informada pela Belotur posteriormente.  

> Necessidade fornecer toda a documentação necessária para aprovação do PSCIP (Projeto de Segurança de Combate à Incêndio e Pânico) junto ao Corpo 

de Bombeiro, com o prazo  de 15 dias úteis em que antecede o  primeiro dia do período oficial do Arraial de Belo Horizonte;

>a estrutura deverá seguir as normas exigidas do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais,  em especial a IT 33, e demais outras normas que 

poderão estar vigente no período de planejamento e realização do evento.

< O prazo de entrega das estruturas montadas devem estar em condições de serem vistoriadas com, no mínimo, 24 horas de antecedência.                    

< A montagem do gerador  deverá ser acompanhada pelo responsável técnico da execução, devendo ser emitida a Anotação de Responsabilidade Técnica 

– ART de grupo Motogerador e atestado de abrangência do mesmo, emitido por profissional capacitado e habilitado, constando materiais empregados e 

norma técnica de referência. 

>  Todos os custos referentes a contratação do serviço e mão de obra são de responsabilidade do contratante (impostos, transporte, alimentação etc)

> A proteção do cabeamento deverá ter base fabricada em borracha de alta resistência e de tampa em PVC;  capacidade em suportar até 18 toneladas e 

ser modular de forma a proteger e organizar cabos elétricos, mangueiras hidráulicas como função isolante, anti-derrapante e anti-chamas.

> A proteção do cabeamento deverá ter base fabricada em borracha de alta resistência e de tampa em PVC;  capacidade em suportar até 18 toneladas e 

ser modular de forma a proteger e organizar cabos elétricos, mangueiras hidráulicas como função isolante, anti-derrapante e anti-chamas.

> O fornecedor deverá seguir com todas as normas de segurança do trabalho, como o uso de EPI e demais equipamentos necessários para a total 

segurança dos montadores. 

12
DIÁRIA 

12 HORAS
2.667,50                     -                               

EQUIPAMENTO

Gerador - 260 

KVA

standby

Locação, montagem, instalação e retirada de conjunto de grupo gerador , potencia de 260 kva,  super silenciado, 

60hz, completos (blindados, sistema brusless, com técnico/operador, óleo diesel, 02 extintores de incendio 

conforme regras do corpo de bombeiros militar de minas gerais; cabeamento  e proteção de cabeamento (passa 

cabo) de no mínimo 30 m  em cada gerador , com técnicos de operação de plantão, durante os dias de montagem, 

realização e desmontagem do evento.

Locação de Gerador em Stand by - equipamento sobressalente preparado para substituir a máquina principal  em 

uso, caso pare de funcionar.

> a estrutura deverá ser montada em  eventos  diferentes;

> Parte do quantitativo será utilizado na Praça da Estação e  permanecerá no mesmo local pelo período: 22/06, 23/06, 24/06, 30/06,  01/07;

> Parte  do quantitativo será utilizado em outros locais, em apenas um dia de evento (data e local a confirmar posteriormente pela Belotur);

> a montagem desta estrutura poderá ocasionamente ser realizada em período noturno

> A quantidade a ser distribuída por data e local , será informada pela Belotur posteriormente.  

> Necessidade fornecer toda a documentação necessária para aprovação do PSCIP (Projeto de Segurança de Combate à Incêndio e Pânico) junto ao Corpo 

de Bombeiro, com o prazo  de 15 dias úteis em que antecede o  primeiro dia do período oficial do Arraial de Belo Horizonte;

>a estrutura deverá seguir as normas exigidas do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais,  em especial a IT 33, e demais outras normas que 

poderão estar vigente no período de planejamento e realização do evento.

< O prazo de entrega das estruturas montadas devem estar em condições de serem vistoriadas com, no mínimo, 24 horas de antecedência.                    

< A montagem do gerador  deverá ser acompanhada pelo responsável técnico da execução, devendo ser emitida a Anotação de Responsabilidade Técnica 

– ART de grupo Motogerador e atestado de abrangência do mesmo, emitido por profissional capacitado e habilitado, constando materiais empregados e 

norma técnica de referência. 

>  Todos os custos referentes a contratação do serviço e mão de obra são de responsabilidade do contratante (impostos, transporte, alimentação etc)

> A proteção do cabeamento deverá ter base fabricada em borracha de alta resistência e de tampa em PVC;  capacidade em suportar até 18 toneladas e 

ser modular de forma a proteger e organizar cabos elétricos, mangueiras hidráulicas como função isolante, anti-derrapante e anti-chamas.

> O fornecedor deverá seguir com todas as normas de segurança do trabalho, como o uso de EPI e demais equipamentos necessários para a total 

segurança dos montadores. 


10
DIÁRIA 

12 HORAS
2.195,00                     -                               

Contratação de sistema de sonorização e iluminação para atender show de renome nacional, em evento na Praça 

da Estação, com publico de aproximadamente   20.000 (vinte mil) pessoas. Os equipamentos deverão seguir o 

mínimo das especificações descritas abaixo:

SONORIZAÇÃO - Sistema de P.A.

1 Console Mix Rack / Pm 5d / SD 8

1 Processador Dolby Lake/ Xta / BSS

24 Caixas Altas Frequência Vertec 4888 / AERO 50 / NEXO  (Com cabeamento necessário) line array

24 Caixas Baixa Frequência SL 221 / AERO 218 / SB 1000  (Com cabeamento necessário)

4 Caixas Alta Frequência Para Front Fill JBL / NEXO / D.A.S. (Com cabeamento necessário)

1 Kit de Amplificadores Necessário Para Caixas

2 Buppers

4 Talhas (com cintas de elevação)

1 Cabo de Sinal 16 Vias

1 Note Book    /   1 Cabo P2 / p10

1 Kit de Energia Para Alimentação de Amplificadores e Periféricos de P.A.

Sistema de monitor / 1 Console Pm 5d / Mix Rack / SD 8 

1 Processador Dolby Lake / XTA / BSS

1 Central de Energia Para Alimentação do Sistema e Backline

8 Monitores (2 Falantes de 12+ Driver) EAW / LS 

6 Caixas alta Frequência Para Side JBL / NEXO / D.A.S

6 Caixas Baixa Frequência JBL / NEXO / D.A.S

2 Buppers  /   2 Talhas Com Cinta de Elevação

1 Kit de Amplificadores Necessário Para Caixas e Monitores

1 Multicabo 56 vias

1 Kit de Cabeamento Necessário Para os Itens Acima (Energia / Sinal / amplificação)

Back line

1 Bateria acústica completa  MAPEX / TAMA / 

2 Amplificadores para guitarra   FENDER / JCM 900

1 Fender twin   /   2 1 JCM 900 / 1 Amplificador para contra baixo  HARTKE / GK /AMPEG

2 Kit de Pedestais (18 grandes e 5 pequenos)

20 Praticaveis / 1 Kit de 120 Cabos XLR / 8 Subsnakes de 12 vias / 4 cabos 15 m multipinado

4 CDJ 2000   /   1 Mixer DJM 900

1 Kit de microfones contendo:

  2    Beta 52 /  1    Beta 91  /  10  SM 57 /  10  SM 58 /  6    SM 81 /  4    BETA 57 /  4    BETA 58 /  12  D.I PASSIVOS

  6    D.I. ATIVOS /  6    E604 /   2    MD 421 /  8    Garras LP /   4   UR SM 58 (Sem fio) /   4   IN EAR PSM 900

EQUIPAMENTO

Sonorização e 

Iluminação

TIPO 1 


> a estrutura deverá ser montada em um único local - Praça da Estação.

> a estrutura  permananecerá  em uso no período de realização do evento Arraial de Belo Horizonte, nos  seguintes dias: 22/06, 23/06, 24/06, 30/06 e 

01/07; sendo necessário prever também período necessário para montagem e desmontagem. 

> a montagem e demsontagem desta estrutura poderá ocasionamente ser realizada em período noturno;

> o serviço deverá prever a utilização de técnicos para montagem e operação do equipamento durante a passagem de som e realização do evento;

> As datas e horários de montagem, passagem de som, realização do evento  e desmontagem do equipamento , serão informados pela Belotur 

posteriormente.

> Necessidade fornecer toda a documentação necessária para aprovação do PSCIP (Projeto de Segurança de Combate à Incêndio e Pânico) junto ao Corpo 

de Bombeiro, com o prazo  de 15 dias úteis em que antecede o  primeiro dia do período oficial do Arraial de Belo Horizonte.

> A estrutura deverá seguir as normas exigidas do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais,  em especial a IT 33, e demais outras normas que 

poderão estar vigente no período de planejamento e realização do evento.

> O prazo de entrega das estruturas montadas devem estar em condições de serem vistoriadas com, no mínimo, 24 horas de antecedência do início do 

evento.                    

> A montagem das estruturas  deverá ser acompanhada pelo responsável técnico da execução, devendo ser emitida a Anotação de Responsabilidade 

Técnica – ART e ser comprovada em laudo técnico específico, emitido por profissional capacitado e habilitado, constando materiais empregados e norma 

técnica de referência. 

>  Todos os custos referentes a mão de obra e contratação do serviço são de responsabilidade do contratante (impostos, transporte, alimentação etc)

> O fornecedor deverá seguir com todas as normas de segurança do trabalho, como o uso de EPI e demais equipamentos necessários para a total 

segurança dos montadores.

1

UNIDADE / 

PERÍODO POR 

EVENTO

40.112,50                   -                               



ANEXO IV

PROPOSTA DE PREÇOS – VALORES UNITÁRIOS A SEREM CONTRATADOS

ÁREA ITEM DESCRITIVO ITEM DESCRITIVO DO SERVIÇO QUANTIDADE UNIDADE
VALOR UNITÁRIO 

DE REFERÊNCIA (R$)

VALOR 

UNITÁRIO 

PROPOSTO (R$)

VALOR TOTAL 

PROPOSTO POR 

ITEM  (R$)

ILUMINAÇÃO

REFLETORES:

36 refletores ParLed 10 w RGBW

12 refletor par 64 F5

24 moviing head bean 7r

12 moviing led wash RGBW 10 w

16 moviing head 1200 w com CMY

08 estrobos atomic 

3 máquinas de fumaça com liquido para passagem e show

2  máquinas haze com líquido para passagem e show

1 mesa MA light a ser montada na house mix

8 refletores mini brute

48 canais dimmer DMX

Cabeamento de sinal para todos os equipamentos DMX 

Cabeamento para energia de todo o sistema

Cabeamento de energia até o gerador 50m aproximado

01 box truss para grid de iluminação contendo os seguintes itens: 80m de Q50, 08 sleeve Q50, 08 talhas de 10m, 60 

m de Q30, 6 bases, 6 pau de carga. Medidas aproximadas de acordo com palco a ser montado.

HQI REFLETOR - LÂMPADAS DE EMERGÊNCIA

10 unidades HQI’s DE 2.000 WATTS

10 unidades HQI’s DE 400 WATTS.

Contratação de sistema de sonorização e iluminação para atender show de renome regional, com publico de 

aproximadamente   7.000 sete mil) pessoas. Os equipamentos deverão seguir o mínimo das especificações descritas 

abaixo:

SONORIZAÇÃO -  Sistema de P.A.

1 Console Mix Rack / Pm 5d / SD 8/ M7

1 Processador Dolby Lake/ Xta / BSS

12 Caixas Altas Frequência Vertec 4888 / AERO 50 / NEXO  (Com cabeamento necessário) line array

12 Caixas Baixa Frequência SL 221 / AERO 218 / SB 1000  (Com cabeamento necessário)

2 Caixas Alta Frequência para Front Fill JBL / NEXO / D.A.S. (Com cabeamento necessário)

1 Kit De Amplificadores Necessário Para Caixas

2 Bumppers  /   4 Talhas (com cintas de elevação)

1 Cabo de sinal 16 Vias

1 Note book   /    1 Cabo p2 / p10

1 Kit de energia para alimentação de amplificadores e periféricos de P.A.

Sistema de monitor

1 Console Pm 5d / Mix Rack / SD 8/ M7

1 Processador Dolby Lake / XTA / BSS

1 Central de energia para alimentação do sistema e Backline

8 Monitores (2 Falantes de 12+ Driver) EAW / LS 

6 Caixas alta frequência para Side JBL / NEXO / D.A.S

6 Caixas baixa frequência JBL / NEXO / D.A.S

2 Buppers  /  2 Talhas com cinta de elevação

1 Kit  De Amplificadores necessário para Monitores e Side 

1 Multicabo 56 vias

1 Kit de Cabeamento necessário para os itens acima (Energia / Sinal / amplificação)

Back Line

1 Bateria acústica completa  MAPEX / TAMA / 

2 Amplificadores para guitarra   FENDER  /  2 Fender twin

1 Amplificador para contra baixo  HARTKE / GK /AMPEG

1 Kit de Pedestais (18 grandes e 5 pequenos)

10 Praticáveis

1 Kit de 120 Cabos XLR

4 Subsnakes de 12 vias

2 CDJ 2000  /  1 Mixer DJM 900

1 Kit de microfones contendo:

  2  -  Beta 52 / 1 -  Beta 91 /   10 -  SM 57 /   10 - SM 58 /  6  - SM 81 /  4  -  BETA 57 /   4    BETA 58 /   12 - D.I 

PASSIVOS

  6  - D.I. ATIVOS /  6 -  E604  / 2 -  MD 421 / 8  - Garras LP / 4 -  UR SM 58 (Sem fio) /  4 -  IN EAR PSM 900

ILUMINAÇÃO / REFLETORES:

18 refletores ParLed 10 w RGBW  /   12 refletor par 64 F5

16 moviing head bean 7r /  6 moviing led wash RGBW 10 w  /  6 moviing head 1200 w com CMY

04 estrobos atomic 

2 máquinas de fumaça com liquido para passagem das bandas e show

1 mesa avolite 2010

6 refletores mini brute

36 canais dimmer DMX e Cabeamento de sinal para todos os equipamentos DMX 

Cabeamento para energia de todo o sistema

Cabeamento de energia até o gerador 50m aproximado

01 box truss para grid de iluminação contendo os seguintes itens:, 06 sleeve Q30, 06 talhas de 10m, 100 m de Q30, 

6 bases, 6 pau de carga. Medidas aproximadas de acordo com palco a ser montado.

-                               EQUIPAMENTO

Sonorização e 

Iluminação

TIPO 2

> Evento 1 : 01 dia de realização em local e data a definir

> a montagem  e desmontagem  desta estrutura poderá ocasionamente ser realizada em período noturno;

> o serviço deverá prever a utilizaçao de técnicos de som e técnicos iluminação para montagem e operação do equipamento de som e iluminação durante 

a passagem de som e realização do evento;

> Informações sobre a data e local de utilização do equipamento , será informada pela Belotur posteriormente.  

> As datas e horários de montagem, passagem de som, realização do evento  e desmontagem do equipamento , serão informados pela Belotur 

posteriormente.

> Necessidade fornecer toda a documentação necessária para aprovação do PSCIP (Projeto de Segurança de Combate à Incêndio e Pânico) junto ao Corpo 

de Bombeiro, com o prazo  de 15 dias úteis em que antecede o  primeiro dia do período oficial do Arraial de Belo Horizonte;

> A estrutura deverá seguir as normas exigidas do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais,  em especial a IT 33, e demais outras normas que 

poderão estar vigente no período de planejamento e realização do evento.

> O prazo de entrega das estruturas montadas devem estar em condições de serem vistoriadas com, no mínimo, 24 horas de antecedência.                    

> A montagem das estruturas  deverá ser acompanhada pelo responsável técnico da execução, devendo ser emitida a Anotação de Responsabilidade 

Técnica – ART e ser comprovada em laudo técnico específico, emitido por profissional capacitado e habilitado, constando materiais empregados e norma 

técnica de referência. 

>  Todos os custos referentes a mão de obra e contratação do serviço são de responsabilidade do contratante (impostos, transporte, alimentação etc)

>  Todos os custos referentes a mão de obra e contratação do serviço são de responsabilidade do contratante (impostos, transporte, alimentação etc)

> O fornecedor deverá seguir com todas as normas de segurança do trabalho, como o uso de EPI e demais equipamentos necessários para a total 

segurança dos montadores.

1

UNIDADE / 

PERÍODO POR 

EVENTO

41.625,00                   

EQUIPAMENTO

Sonorização e 

Iluminação

TIPO 1 


> a estrutura deverá ser montada em um único local - Praça da Estação.

> a estrutura  permananecerá  em uso no período de realização do evento Arraial de Belo Horizonte, nos  seguintes dias: 22/06, 23/06, 24/06, 30/06 e 

01/07; sendo necessário prever também período necessário para montagem e desmontagem. 

> a montagem e demsontagem desta estrutura poderá ocasionamente ser realizada em período noturno;

> o serviço deverá prever a utilização de técnicos para montagem e operação do equipamento durante a passagem de som e realização do evento;

> As datas e horários de montagem, passagem de som, realização do evento  e desmontagem do equipamento , serão informados pela Belotur 

posteriormente.

> Necessidade fornecer toda a documentação necessária para aprovação do PSCIP (Projeto de Segurança de Combate à Incêndio e Pânico) junto ao Corpo 

de Bombeiro, com o prazo  de 15 dias úteis em que antecede o  primeiro dia do período oficial do Arraial de Belo Horizonte.

> A estrutura deverá seguir as normas exigidas do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais,  em especial a IT 33, e demais outras normas que 

poderão estar vigente no período de planejamento e realização do evento.

> O prazo de entrega das estruturas montadas devem estar em condições de serem vistoriadas com, no mínimo, 24 horas de antecedência do início do 

evento.                    

> A montagem das estruturas  deverá ser acompanhada pelo responsável técnico da execução, devendo ser emitida a Anotação de Responsabilidade 

Técnica – ART e ser comprovada em laudo técnico específico, emitido por profissional capacitado e habilitado, constando materiais empregados e norma 

técnica de referência. 

>  Todos os custos referentes a mão de obra e contratação do serviço são de responsabilidade do contratante (impostos, transporte, alimentação etc)

> O fornecedor deverá seguir com todas as normas de segurança do trabalho, como o uso de EPI e demais equipamentos necessários para a total 

segurança dos montadores.

1

UNIDADE / 

PERÍODO POR 

EVENTO

40.112,50                   -                               



ANEXO IV

PROPOSTA DE PREÇOS – VALORES UNITÁRIOS A SEREM CONTRATADOS

ÁREA ITEM DESCRITIVO ITEM DESCRITIVO DO SERVIÇO QUANTIDADE UNIDADE
VALOR UNITÁRIO 

DE REFERÊNCIA (R$)

VALOR 

UNITÁRIO 

PROPOSTO (R$)

VALOR TOTAL 

PROPOSTO POR 

ITEM  (R$)

EQUIPAMENTO

Sonorização e 

Iluminação

TIPO 3

Contratação de sistema de sonorizção e  iluminação na área do concurso das qadrilhas. Sonorização mecanica e 

mínimo de quatro microfones sem fio, preparado para atender um publico direto de 4 mil pessoas.

SONORIZAÇÃO:

- 01 Sistema de P.A. LR Line Array compostos por 06 Caixas de Alta e 02 Caixas de Sub 

- Processamento Control de 12 saídas;  Alinhamento de P.A;

- 01 Console Mixer Digital de 32 canais x 08 vias;

- 04 Monitores;

- 04 Microfones sem fio (Ex: Shure SM58 Beta);

- 01 Aparelho de CD / MP3 ou Notebook;

- 02 Técnicos de sonorização para execução e operação do evento full time;

- Demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do sistema.

ILUMINAÇÃO:

Sistema de iluminação para tablado de dança para atender ao Concurso de Quadrilhas:

- 08 Refletores HQI Brancos de 2000 watts com reatores;

- 08 Refletores Mini Brut de 06 Lâmpadas cada;

- 08 mooving head;

- 12 Canais de Dimmer DMX;

- 01 Sistema de Main Power para distribuição e proteção do sistema de AC;

- 02 Técnicos de iluminação para montagem e desmontagem dos equipamentos;

- Todo cabeamento necessário para perfeito funcionamento do sistema.

É NECESSÁRIO QUE ESTE SOM ESTEJA INTEGRADO À SONORIZAÇÃO PRINCIPAL DO EVENTO.

> a estrutura deverá ser montada em um único local - Praça da Estação.

> a estrutura  permananecerá  em uso no período de realização do evento Arraial de Belo Horizonte, nos  seguintes dias: 22/06, 23/06, 24/06, 30/06 e 

01/07;

> a montagem e desmontagem  desta estrutura poderá ocasionamente ser realizada em período noturno;

> o serviço deverá prever a utilizaçao de técnicos de som e técnicos iluminação para montagem e operação do equipamento de som e iluminação durante 

a passagem de som e realização do evento;

> As datas e horários de montagem, passagem de som, realização do evento  e desmontagem do equipamento , serão informados pela Belotur 

posteriormente.

> Necessidade de tecnicos de som e luz, em tempo integral durante o período de realização do evento;

> Necessidade fornecer toda a documentação necessária para aprovação do PSCIP (Projeto de Segurança de Combate à Incêndio e Pânico) junto ao Corpo 

de Bombeiro, com o prazo  de 15 dias úteis em que antecede o  primeiro dia do período oficial do Arraial de Belo Horizonte.

> A estrutura deverá seguir as normas exigidas do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais,  em especial a IT 33, e demais outras normas que 

poderão estar vigente no período de planejamento e realização do evento.

> O prazo de entrega das estruturas montadas devem estar em condições de serem vistoriadas com, no mínimo, 24 horas de antecedência.                    

> A montagem das estruturas  deverá ser acompanhada pelo responsável técnico da execução, devendo ser emitida a Anotação de Responsabilidade 

Técnica – ART e ser comprovada em laudo técnico específico, emitido por profissional capacitado e habilitado, constando materiais empregados e norma 

técnica de referência. 

>  Todos os custos referentes a mão de obra e contratação do serviço são de responsabilidade do contratante (impostos, transporte, alimentação etc)

> O fornecedor deverá seguir com todas as normas de segurança do trabalho, como o uso de EPI e demais equipamentos necessários para a total 

segurança dos montadores.

1

UNIDADE / 

PERÍODO POR 

EVENTO

18.375,00                   -                               

SONORIZAÇÃO -  Sistema de P.A.

1 Console Mix Rack / Pm 5d / SD 8/ M7

1 Processador Dolby Lake/ Xta / BSS

12 Caixas Altas Frequência Vertec 4888 / AERO 50 / NEXO  (Com cabeamento necessário) line array

12 Caixas Baixa Frequência SL 221 / AERO 218 / SB 1000  (Com cabeamento necessário)

2 Caixas Alta Frequência para Front Fill JBL / NEXO / D.A.S. (Com cabeamento necessário)

1 Kit De Amplificadores Necessário Para Caixas

2 Bumppers  /   4 Talhas (com cintas de elevação)

1 Cabo de sinal 16 Vias

1 Note book   /    1 Cabo p2 / p10

1 Kit de energia para alimentação de amplificadores e periféricos de P.A.

Sistema de monitor

1 Console Pm 5d / Mix Rack / SD 8/ M7

1 Processador Dolby Lake / XTA / BSS

1 Central de energia para alimentação do sistema e Backline

8 Monitores (2 Falantes de 12+ Driver) EAW / LS 

6 Caixas alta frequência para Side JBL / NEXO / D.A.S

6 Caixas baixa frequência JBL / NEXO / D.A.S

2 Buppers  /  2 Talhas com cinta de elevação

1 Kit  De Amplificadores necessário para Monitores e Side 

1 Multicabo 56 vias

1 Kit de Cabeamento necessário para os itens acima (Energia / Sinal / amplificação)

Back Line

1 Bateria acústica completa  MAPEX / TAMA / 

2 Amplificadores para guitarra   FENDER  /  2 Fender twin

1 Amplificador para contra baixo  HARTKE / GK /AMPEG

1 Kit de Pedestais (18 grandes e 5 pequenos)

10 Praticáveis

1 Kit de 120 Cabos XLR

4 Subsnakes de 12 vias

2 CDJ 2000  /  1 Mixer DJM 900

1 Kit de microfones contendo:

2  -  Beta 52 / 1 -  Beta 91 /   10 -  SM 57 /   10 - SM 58 /  6  - SM 81 /  4  -  BETA 57 /   4    BETA 58 /   12 - D.I PASSIVOS

6  - D.I. ATIVOS /  6 -  E604  / 2 -  MD 421 / 8  - Garras LP / 4 -  UR SM 58 (Sem fio) /  4 -  IN EAR PSM 900

ILUMINAÇÃO

12 reflerores PARLED

EQUIPAMENTO

Sonorização e 

Iluminação

TIPO 4

> a estrutura deverá ser montada em um único local - Praça da Estação.

> a estrutura  permananecerá  em uso no período da Parada LGBT: data 08/07

> a montagem desta estrutura poderá ocasionamente ser realizada em período noturno;

> o serviço deverá prever a utilizaçao de técnicos de som e técnicos iluminação para montagem e operação do equipamento de som e iluminação durante 

a passagem de som e realização do evento;

> As datas e horários de montagem, passagem de som, realização do evento  e desmontagem do equipamento , serão informados pela Belotur 

posteriormente.

> Necessidade fornecer toda a documentação necessária para aprovação do PSCIP (Projeto de Segurança de Combate à Incêndio e Pânico) junto ao Corpo 

de Bombeiro, com o prazo  de 15 dias úteis em que antecede o  primeiro dia do período oficial do  Arraial de Belo Horizonte;

> A estrutura deverá seguir as normas exigidas do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais,  em especial a IT 33, e demais outras normas que 

poderão estar vigente no período de planejamento e realização do evento.

> O prazo de entrega das estruturas montadas devem estar em condições de serem vistoriadas com, no mínimo, 24 horas de antecedência.                    

> A montagem das estruturas  deverá ser acompanhada pelo responsável técnico da execução, devendo ser emitida a Anotação de Responsabilidade 

Técnica – ART e ser comprovada em laudo técnico específico, emitido por profissional capacitado e habilitado, constando materiais empregados e norma 

técnica de referência. 

>  Todos os custos referentes a mão de obra e contratação do serviço são de responsabilidade do contratante (impostos, transporte, alimentação etc)

>  Todos os custos referentes a mão de obra e contratação do serviço são de responsabilidade do contratante (impostos, transporte, alimentação etc)

> O fornecedor deverá seguir com todas as normas de segurança do trabalho, como o uso de EPI e demais equipamentos necessários para a total 

segurança dos montadores. 

1

UNIDADE / 

PERÍODO POR 

EVENTO

24.600,00                   -                               



ANEXO IV

PROPOSTA DE PREÇOS – VALORES UNITÁRIOS A SEREM CONTRATADOS

ÁREA ITEM DESCRITIVO ITEM DESCRITIVO DO SERVIÇO QUANTIDADE UNIDADE
VALOR UNITÁRIO 

DE REFERÊNCIA (R$)

VALOR 

UNITÁRIO 

PROPOSTO (R$)

VALOR TOTAL 

PROPOSTO POR 

ITEM  (R$)

EQUIPAMENTO LED

Paineis de led P10 mm  nas medidas 5m x 3m composto de:

- módulos P-6 broadcast alta resolução , nas medidas 480mm x 480mm

- 02 processadoras vdwall lvp605 s led video processor;

- pixel real(mm) 6.67mm

- densidade(dots/㎡) 22500  

- pixel led smd3535

- scanner de método 1/6

- resolução de módulo 48x48

- dimenção de módulo(mm)  320x320

- 01 gerenciador de imagens para o painel

- 01 kramer para gerenciamento de imagens;

- 01 notebook para execução de mídias diversas;

- adaptadores, conversores e cabeamento necessário.

- 02 profissionais em tempo integral (período do evento) para operação do sistema  e suporte;

> a estrutura deverá ser montada em um único local - Praça da Estação.

> a estrutura  permananecerá  em uso no período de realização do evento Arraial de Belo Horizonte, nos  seguintes dias: 22/06, 23/06, 24/06, 30/06 e 

01/07;

> a montagem desta estrutura poderá ocasionamente ser realizada em período noturno;

> o serviço deverá prever a utilizaçao de técnicos para montagem e operação do equipamento durante a passagem de som e realização do evento;

> As datas e horários de montagem, passagem de som, realização do evento  e desmontagem do equipamento , serão informados pela Belotur 

posteriormente.

> Necessidade fornecer toda a documentação necessária para aprovação do PSCIP (Projeto de Segurança de Combate à Incêndio e Pânico) junto ao Corpo 

de Bombeiro, com o prazo  de 15 dias úteis em que antecede o  primeiro dia do período oficial do Arraial de Belo Horizonte.

> A estrutura deverá seguir as normas exigidas do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais,  em especial a IT 33, e demais outras normas que 

poderão estar vigente no período de planejamento e realização do evento.

> O prazo de entrega das estruturas montadas devem estar em condições de serem vistoriadas com, no mínimo, 24 horas de antecedência.                    

> A montagem das estruturas  deverá ser acompanhada pelo responsável técnico da execução, devendo ser emitida a Anotação de Responsabilidade 

Técnica – ART e ser comprovada em laudo técnico específico, emitido por profissional capacitado e habilitado, constando materiais empregados e norma 

técnica de referência. 

>  Todos os custos referentes a mão de obra e contratação do serviço são de responsabilidade do contratante (impostos, transporte, alimentação etc)

> O fornecedor deverá seguir com todas as normas de segurança do trabalho, como o uso de EPI e demais equipamentos necessários para a total 

segurança dos montadores.

2

UNIIDADE / 

PERÍODO POR 

EVENTO

26.875,00                   -                               

EQUIPAMENTO

Computador/

impressora/inter

net

TIPO 1

Locação de um notebook,  com acesso a internet e impressora para uso no evento Arraial de Belo Horizonte. 

Computador: Intel dual core ou similar, 1.8 GHZ, memória de 2GB, HD de 500 GB, leitor e gravador de DVD e CD,

conexão de internet, conexão de rede, teclado ABNT2, mouse óptico, placa de rede 100/1000, placa de som.

Windows 7, pacote Office atual.

Impressora: Multifuncional Laser Monocromática. 

Acesso a Internet para uso no computador, nos dias do evento.

> a estrutura será utilizada nos eventos da  Praça da Estação.

> a estrutura  permananecerá  em uso no período de realização do evento Arraial de Belo Horizonte, nos  seguintes dias: 22/06, 23/06, 24/06, 30/06,  

01/07;

> a entrega e instalação  dos equipamentos deverá ser realizada  na Praça da Estação no dia 21/06; 

> O recolhimento do equipamento deverá ser feito após o termino do evento, no dia 02/07;

> o serviço deverá prever a utilizaçao de técnicos para montagem  e suporte, se necessário, no período de realização do evento;

> >  Todos os custos referentes a contratação do serviço e mão de obra são de responsabilidade do contratante (impostos, transporte, alimentação etc)

5 DIÁRIA 420,00                         -                               

EQUIPAMENTO

Computador/

impressora/inter

net

TIPO 2

Locação de um notebook, conforme especificações abaixo:

PROCESSADOR INTEL® CORE™ I7-7700HQ, WINDOWS 10 HOME SINGLE LANGUAGE, Memória de 16GB Dual

Channel, DDR4, 2400 MHz, DISCO RÍGIDO HÍBRIDO DE 1TB (5400 RPM) CACHE DE 8 GB, TELA FUL HD 15,6”, Placa de

vídeo dedicada com 4 GB, PACOTE ADODE INSTALADO (Creative Cloud for teams - All apps (Photoshop CC,

Illustrator CC,  Indesign CC, Dreamweaver CC, Adobe Premiere Pro CC, After Effects CC, Acrobat XI Pro)

> o equipamento será utilizado no período de planejamento do Arraial de Belo Horizonte, por aproximadamente 40 dias;

> a data de entrega,  instalação e recolhimento  dos equipamentos, será informada pela Belotur posteriormente;

> o serviço deverá prever a utilizaçao de técnicos para montagem  e suporte, se necessário, no período de utilização do equipamento;

>  Todos os custos referentes a contratação do serviço e mão de obra são de responsabilidade do contratante (impostos, transporte, alimentação etc)

40 DIÁRIAS 223,75                         -                               

EQUIPAMENTO Aquecedor a gás

Contratação de equipamento de quecimento a gás com o botijão necessário para a seu perfeito funcionamento, 

conforme descritivo:

Funcionamento: o calor gerado pelo queimador é radiado ao seu redor, atingindo aproximadamente diâmetro de 5 

metros, com auxílio do refletor em peça única de alumínio com diâmetro de 820 mm, em formato de chapéu com 

malha de chama em inox. 

O botijão a ser utilizado deverá ser gás glp,  de 13 kg.

 Características: potência ajustável. equipado com rodinhas para deslocamento. porta botijão compatível com de 

13kg. 

> Sistemas de segurança: sistema de acendimento seguro a piezo. regulador de gás aprovado pelo inmetro. peso de 

estabilidade na base. sensor de segurança contra ausência de chama. dispositivos de segurança anti-inclinação.

>A quantidade de estrutura foi prevista em unidades por diárias de evento, sendo 03 unidades a serem utilizadas a cada dia;

> a estrutura deverá ser montada em um único local - Praça da Estação.

> a estrutura  permananecerá  em uso no período de realização do evento Arraial de Belo Horizonte, nos  seguintes dias: 22/06, 23/06, 24/06, 30/06 e 

01/07;

> A data, local e horário de montagem e desmontagem do equipamento , serão informados pela Belotur posteriormente.

> Necessidade fornecer toda a documentação necessária para aprovação do PSCIP (Projeto de Segurança de Combate à Incêndio e Pânico) junto ao Corpo 

de Bombeiro, com o prazo  de 15 dias úteis em que antecede o  primeiro dia do período oficial do  Arraial de Belo Horizonte.

>a estrutura deverá seguir as normas exigidas do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais,  em especial a IT 33, e demais outras normas que 

poderão estar vigente no período de planejamento e realização do evento.

> O prazo de entrega das estruturas montadas devem estar em condições de serem vistoriadas com, no mínimo, 24 horas de antecedência da data de 

inicio de realização do evento;                 

> A montagem das estruturas provisórias deverá ser acompanhada pelo responsável técnico da execução, devendo ser emitida a Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART e ser comprovada em laudo técnico específico, emitido por profissional capacitado e habilitado, constando materiais 

empregados e norma técnica de referência. 

>  Todos os custos referentes a contratação do serviço e mão de obra são de responsabilidade do contratante (impostos, transporte, alimentação etc).

15 DIÁRIA 386,25                         -                               

EQUIPAMENTO
Rádios 

Comunicadores

Contratação de rádios comunicadores de longo alcance com as seguintes especificações:

> Alcance de no mínimo até 8 km;

> Portar baterias reserva,  fontes, carregadores de energia e réguas de energia para ligar as bases.

> Antena;

> Clipe de cinto;

> Fone de ouvido transceptor.

> Os rádios foram previstos em unidades por diárias;

>  O período de entrega do equipamento   deverá anteceder o inicio do período de realização de cada evento.

>  Todos os custos referentes a mão de obra e contratação do serviço são de responsabilidade do contratante (impostos, transporte, alimentação etc);
130

UNIDADES / 

DIÁRIAS
24,13                           -                               

EQUIPAMENTO Soprador 

Contrataçao de equipamento soprador, conforme especificações:

- Motor elétrico: potência: 1.000w / peso: 3kg / velocidade máxima ar: 66m/s

volume do ar: 670m³/h /  voltagem: 127 ou 220v 


> Os equipamentos  foram previstos em unidades por diárias, sendo necessário a utilização de 02 unidades ara cada dia de evento;

> o equpamento estará em  em uso no período de realização do evento Arraial de Belo Horizonte, nos  seguintes dias: 22/06, 23/06, 24/06, 30/06 e 01/07;

> A data, local e horário para entrega do material será informada pela belotur posteriormente.

> O período previsto para a entrega do equipamento deverá anteceder em pelo menos 01 dia do início do evento.

todos os custos à mão de obra e contratação do serviço são de responsabilidade do contratado (impostos, transporte, alimentação etc);

10
UNIDADE/

EVENTO
322,50                         -                               

EQUIPE
Produtor 

Executivo

Produtor de Eventos, com comprovação de experiência Profissional  para a coordenação e supervisão de 

montagens, realização e desmontagens dos eventos que compõem a programação do  Arraial de Belo Horizonte e 

Parada LGBT.

>  Todos os custos referentes a mão de obra e contratação do serviço são de responsabilidade do contratante (impostos, transporte, alimentação etc);

> As datas, locais e quantitativo de profissionais para cada evento serão informados posteriormente pela Belotur.    

> O produtor deverá ter experiência em grandes eventos e comprovar a experiência para a função a ser executada. 

> A equipe designada a realizar esta função deverá  estar disponível para reuniões de pré-evento para entendimento das demandas, realização do 

planejamento de todas as atividades referente ao evento

> O profissional deverá ter experiência em grandes eventos e comprovar a experiência para a função a ser executada.

40
DIÁRIA

 12 HORAS
530,00                         -                               



ANEXO IV

PROPOSTA DE PREÇOS – VALORES UNITÁRIOS A SEREM CONTRATADOS

ÁREA ITEM DESCRITIVO ITEM DESCRITIVO DO SERVIÇO QUANTIDADE UNIDADE
VALOR UNITÁRIO 

DE REFERÊNCIA (R$)

VALOR 

UNITÁRIO 

PROPOSTO (R$)

VALOR TOTAL 

PROPOSTO POR 

ITEM  (R$)

EQUIPE
Assistente de 

Produção

Profissional capacitado a prestar serviços de assistência e acompanhamento dos processos que envolvem o 

Concurso de Quadrilhas Juninas.

>  Todos os custos referentes a mão de obra e contratação do serviço são de responsabilidade do contratante (impostos, transporte, alimentação etc);

> As datas, locais e quantitativo de profissionais para cada evento serão informados posteriormente pela Belotur.  

 > O profissional deverá ter experiência em grandes eventos e comprovar a experiência para a função a ser executada;

< A equipe designada a realizar esta função deverá  estar disponível para reuniões de pré-evento para entendimento das demandas, realização do 

planejamento de todas as atividades referente ao evento.

> O profissional deverá ter experiência em grandes eventos e comprovar a experiência para a função a ser executada.

55
DIÁRIA

 12 HORAS
420,00                         -                               

EQUIPE Diretor de Palco

Profissional capacitado em  direção de palco, em eventos de grande porte com artistas de renome nacional. 

O profissional deverá ter experiência comprovada na atividade de  planejamento e coordenaçãodas equipes 

artísticas (bandas), equipes de montagens e e equipes técnicas especializadas (som, luz, palco, etc).

>  Todos os custos referentes a mão de obra e contratação do serviço são de responsabilidade do contratante (impostos, transporte, alimentação etc);

> As datas, locais e quantitativo de profissionais para cada evento serão informados posteriormente pela Belotur.  

 > O(s) profissiona(is) deverá ter experiência em grandes eventos e comprovar a experiência para a função a ser executada;

>  O(s) profissiona(is) designado a realizar esta função deverá  estar disponível para reuniões de pré-evento para entendimento das demandas, realização 

do planejamento de todas as atividades referente ao evento.

12
DIÁRIA

 12 HORAS
512,50                         -                               

INFRA-

ESTRUTURA
Arquibancada

Contratação de arquibancada modular em estrutura de aço galvanizado, em tubos de  diametro de 2", com 

espessura de chapa soldados e travados por treliças maciças. O piso deverá ser em placas de madeira compensada 

fechada sem perfis de metalon,  travados e fixados por parafusos maciços. A arquibancada deverá ter grades de 

proteção  no topo, patamar de acesso e nas laterais proteções para impedir acesso por qualquer elemento 

estrutural que não seja da sua própria estrutura.

A arquibancada deverá ser montada em 02 (dois)  módulos sendo:

módolo 01:  55 metros lineares de comprimento e 14 degraus, conforme normativa vigente do Corpo de Bombeiros 

Militar de Minas Gerais

dimensão:55x14x01= 770 m²

módulo 02:  30 metros lineares de comprimento e 14 degraus, conforme normativa vigente do Corpo de Bombeiros 

Militar de Minas Gerais

dimensão:30x14x01 =280 m²

> a estrutura deverá ser montada em um único local - Praça da Estação.

> a estrutura  deverá ser totalmente entregue no dia 21/06 e ermananecerá  em uso do público no período de realização do evento Arraial de Belo 

Horizonte, nos  seguintes dias: 22/06, 23/06, 24/06, 30/06 e 01/07, sendo necessário prever também período necessário para montagem e desmontagem. 

> a montagem e desmontagem desta estrutura poderá ocasionamente ser realizada em período noturno;

> A data, local e horário de montagem e desmontagem do equipamento , serão informados pela Belotur posteriormente.

> Necessidade fornecer toda a documentação necessária para aprovação do PSCIP (Projeto de Segurança de Combate à Incêndio e Pânico) junto ao Corpo 

de Bombeiro, com o prazo  de 15 dias úteis em que antecede o  primeiro dia do período oficial do  Arraial de Belo Horizonte.

>a estrutura deverá seguir as normas exigidas do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais,  em especial a IT 33, e demais outras normas que 

poderão estar vigente no período de planejamento e realização do evento.

> O prazo de entrega das estruturas montadas devem estar em condições de serem vistoriadas com, no mínimo, 24 horas de antecedência da data de 

inicio de realização do evento;                 

> A montagem das estruturas provisórias deverá ser acompanhada pelo responsável técnico da execução, devendo ser emitida o Registro de 

Responsabilidade Técnica – RRT e ser comprovada em laudo técnico específico, emitido por profissional capacitado e habilitado, constando materiais 

empregados e norma técnica de referência. 

>  Todos os custos referentes a contratação do serviço e mão de obra são de responsabilidade do contratante (impostos, transporte, alimentação etc).

> O fornecedor deverá seguir com todas as normas de segurança do trabalho, como o uso de EPI e demais equipamentos necessários para a total 

segurança dos montadores

1.050
METRO 

QUADRADO
68,75                           -                               

INFRA-

ESTRUTURA

Palco com huse 

mix

TIPO 1

6 x 12 x 2,00 h

Locação de Palco nas dimensões 16X12m, conformedescritivo abaixo:  Locação com serviço de montagem e 

desmontagem de estrutura de palco, nas dimensões de  16 metros de frente por 12 metros de profundidade;

Piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm, na cor preta, altura do solo de 2,00 metros, com 

cobertura em box truss, estrutura para P.A. Fly,  05 Praticáveis medindo no mínimo 2x1x,050m. cada.

House mix para mesas de PA e monitor, medindo no mínimo 5x5m. tipo tenda cada, escada de acesso e com 02 

praticáveis para utilização de canhão seguidor.

> a estrutura deverá ser montada em um único local - Praça da Estação.

> a estrutura  permananecerá  em uso no período de realização do evento Arraial de Belo Horizonte, nos  seguintes dias: 22/06, 23/06, 24/06, 30/06,  

01/07;

> Os fechamentos laterais e fundo deverão ser em "Sombrite". Deverá haver acabamento nas saias frontal, laterais e fundo em tecido preto "Oxford".

> É necessário um vão livre de 4,5 metros  do piso do palco à estrutura de sustentação de iluminação cênica.

> O palco deverá conter estrutura em  linhas de Q-30 (Grid) para sustentação de iluminação cênica, frente, centro e contra luz, com capacidade para 

suportar o peso do material de iluminação.  

> a montagem e desmonagem desta estrutura poderá ocasionamente ser realizada em período noturno;

> o serviço deverá prever a utilizaçao de técnicos para montagem e operação do equipamento durante a passagem de som e realização do evento;

> As datas e horários de montagem  e desmontagem do equipamento , serão informados pela Belotur posteriormente.

> Necessidade fornecer toda a documentação necessária para aprovação do PSCIP (Projeto de Segurança de Combate à Incêndio e Pânico) junto ao Corpo 

de Bombeiro, com o prazo  de 15 dias úteis em que antecede o  primeiro dia do período oficial do Arraial de Belo Horizonte.

> A estrutura deverá seguir as normas exigidas do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais,  em especial a IT 33, e demais outras normas que 

poderão estar vigente no período de planejamento e realização do evento.

> O prazo de entrega das estruturas montadas devem estar em condições de serem vistoriadas com, no mínimo, 24 horas de antecedência do inicio do 

evento.                    

> A montagem das estruturas  deverá ser acompanhada pelo responsável técnico da execução, devendo ser emitida a Anotação de Responsabilidade 

Técnica – ART e ser comprovada em laudo técnico específico, emitido por profissional capacitado e habilitado, constando materiais empregados e norma 

técnica de referência. 

>  Todos os custos referentes a mão de obra e contratação do serviço são de responsabilidade do contratante (impostos, transporte, alimentação etc)

> O fornecedor deverá seguir com todas as normas de segurança do trabalho, como o uso de EPI e demais equipamentos necessários para a total 

segurança dos montadores.

1

UNIIDADE / 

PERÍODO POR 

EVENTO

47.125,00                   -                               

INFRA-

ESTRUTURA

Palco com huse 

mix

TIPO 2

06 x 04 x 1,20 h

Palco 06m x 04 x 1,20 (altura do chão), escada lateral.

 Palco em Q-30,  com cobertura superior, e estrutura de fly PA.

O piso deverá ser em madeira compensada, devidamente pintada na cor preto, a 0,80m de altura do solo e 6m de 

pé direito no centro, estruturado em grid de alumínio. Os fechamentos laterais e fundo deverão ser em "Sombrite". 

Deverá haver acabamento nas saias frontal, laterais e fundo em tecido preto "Oxford".

> É necessário um vão livre de 4,5 metros  do piso do palco à estrutura de sustentação de iluminação cênica.

> O palco deverá conter estrutura em  linhas de Q-30 (Grid) para sustentação de iluminação cênica, frente, centro e 

contra luz, com capacidade para suportar o peso do material de iluminação.  

A house mix deverá ter dimensões mínimas de 4x4m, com cobertura. 


> A estrutura deverá ser montada em dois eventos com locais e datas distintos;

> A estrutura  permananecerá  em uso por 01 dia no local do evento;

> A montagem desta estrutura poderá ocasionamente ser em período noturno;

> Local e horário de montagem, realização e desmontagem do equipamento , serão informados pela Belotur posteriormente.

> Todos os custos referentes a mão de obra e contratação do serviço são de responsabilidade do contratante (impostos, transporte, alimentação etc)

> Necessidade fornecer toda a documentação necessária para aprovação do PSCIP (Projeto de Segurança de Combate à Incêndio e Pânico) junto ao Corpo 

de Bombeiro, com o prazo  de 15 dias úteis em que antecede o  primeiro dia do período oficial do  Arraial de Belo Horizonte 2018.

> A estrutura deverá seguir as normas exigidas do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais,  em especial a IT 33, e demais outras normas que 

poderão estar vigente no período de planejamento e realização do evento.

>O prazo de entrega das estruturas montadas devem estar em condições de serem vistoriadas com, no mínimo, 24 horas de antecedência, do inicio do 

evento.                             

> A montagem das estruturas provisórias deverá ser acompanhada pelo responsável técnico da execução, devendo ser emitida a Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART e ser comprovada em laudo técnico específico, emitido por profissional capacitado e habilitado, constando materiais 

empregados e norma técnica de referência. 

1
UNIDADE/PERÍO

DO DO EVENTO
16.037,50                   -                               



ANEXO IV

PROPOSTA DE PREÇOS – VALORES UNITÁRIOS A SEREM CONTRATADOS

ÁREA ITEM DESCRITIVO ITEM DESCRITIVO DO SERVIÇO QUANTIDADE UNIDADE
VALOR UNITÁRIO 

DE REFERÊNCIA (R$)

VALOR 

UNITÁRIO 

PROPOSTO (R$)

VALOR TOTAL 

PROPOSTO POR 

ITEM  (R$)

INFRA-

ESTRUTURA

Palco com 

house mix

TIPO 3

16 x 12 x 2,00 h

Locação de Palco nas dimensões 16X12m, conformedescritivo abaixo:  Locação com serviço de montagem e 

desmontagem de estrutura de palco, nas dimensões de  16 metros de frente por 12 metros de profundidade;

Piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm, na cor preta, altura do solo de 2,00 metros, com 

cobertura em box truss, estrutura para P.A. Fly,  05 Praticáveis medindo no mínimo 2x1x,050m. cada.

House mix para mesas de PA e monitor, medindo no mínimo 4x4 metros, com cobertura tipo tenda. 

> a estrutura deverá ser montada em um único local - Praça da Estação.

> a estrutura  permananecerá  em uso no período de realização da Parada LGBT, prevista para realização em  08/07;

> Os fechamentos laterais e fundo deverão ser em "Sombrite". Deverá haver acabamento nas saias frontal, laterais e fundo em tecido preto "Oxford".

> É necessário um vão livre de 4,5 metros  do piso do palco à estrutura de sustentação de iluminação cênica.

> O palco deverá conter estrutura em  linhas de Q-30 (Grid) para sustentação de iluminação cênica, frente, centro e contra luz, com capacidade para 

suportar o peso do material de iluminação.  

> a montagem e desmontagem desta estrutura poderá ocasionamente ser realizada em período noturno;

> o serviço deverá prever a utilizaçao de técnicos para montagem e operação do equipamento durante a passagem de som e realização do evento;

> As datas e horários de montagem  e desmontagem do equipamento , serão informados pela Belotur posteriormente.

> Necessidade fornecer toda a documentação necessária para aprovação do PSCIP (Projeto de Segurança de Combate à Incêndio e Pânico) junto ao Corpo 

de Bombeiro, com o prazo  de 15 dias úteis em que antecede o  primeiro dia do período oficial do Arraial de Belo Horizonte.

> A estrutura deverá seguir as normas exigidas do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais,  em especial a IT 33, e demais outras normas que 

poderão estar vigente no período de planejamento e realização do evento.

> O prazo de entrega das estruturas montadas devem estar em condições de serem vistoriadas com, no mínimo, 24 horas de antecedência, do inicio do 

evento.                             

> A montagem das estruturas  deverá ser acompanhada pelo responsável técnico da execução, devendo ser emitida a Anotação de Responsabilidade 

Técnica – ART e ser comprovada em laudo técnico específico, emitido por profissional capacitado e habilitado, constando materiais empregados e norma 

técnica de referência. 

>  Todos os custos referentes a mão de obra e contratação do serviço são de responsabilidade do contratante (impostos, transporte, alimentação etc)

1

UNIIDADE / 

PERÍODO POR 

EVENTO

37.275,00                   -                               

INFRA-

ESTRUTURA

Estrutura box 

truss 

Estrutura metálica de boxtruss Q30 para montagem de esruturas como testeira de palco, pórticos de sinalização, 

fundo de palco, sinalização de banheiros, nos eventos oficiais do Arraial de Belo Horizonte e 

Este sereviço deverá incluir o fornecimento de profissionais capacitados para montagem e desmontagem das 

estruturas e todo o material necessário para sua execução inclusive equipamentos  para sustentação das 

estruturas.  


> a estrutura deverá ser montada em  eventos  diferentes, sendo:

Evento 01: 01 dia de realização 

Evento 02: 05 dia de realização

Evento 03: 01 dia de realização

> Parte do quantitativo será utilizado na Praça da Estação (Eventos 03 e 04) e  permanecerá no mesmo local pelo período: 22/06, 23/06, 24/06, 30/06,  

01/07 e 08/07, conforme quantidade prevista nos Eventos 02 e 03, citados acima.

> Parte  do quantitativo será utilizado em apenas um dia de evento (data e local a confirmar posteriormente pela Belotur);

> a montagem desta estrutura poderá ocasionamente ser realizada em período noturno

> A quantidade a ser distribuída por data e local , será informada pela Belotur posteriormente.  

> Necessidade fornecer toda a documentação necessária para aprovação do PSCIP (Projeto de Segurança de Combate à Incêndio e Pânico) junto ao Corpo 

de Bombeiro, com o prazo  de 15 dias úteis em que antecede o  primeiro dia do período oficial do Arraial de Belo Horizonte;

>a estrutura deverá seguir as normas exigidas do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais,  em especial a IT 33, e demais outras normas que 

poderão estar vigente no período de planejamento e realização do evento.

< O prazo de entrega das estruturas montadas devem estar em condições de serem vistoriadas com, no mínimo, 24 horas de antecedência.                    

> A montagem das estruturas provisórias deverá ser acompanhada pelo responsável técnico da execução, devendo ser emitida a Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART e ser comprovada em laudo técnico específico, emitido por profissional capacitado e habilitado, constando materiais 

empregados e norma técnica de referência. 

>  Todos os custos referentes a contratação do serviço e mão de obra são de responsabilidade do contratante (impostos, transporte, alimentação etc)

> O fornecedor deverá seguir com todas as normas de segurança do trabalho, como o uso de EPI e demais equipamentos necessários para a total 

segurança dos montadores.

780

METRO LINEAR /

SERVIÇO POR 

EVENTO

40,63                           -                               

INFRA-

ESTRUTURA

Forração de  

carpete

Cobertura das fontes da Praça da Estação conforme especificações:

carpete antichamas com fixação em fita dupla face e manutenção após a realização de cada dia de evento. Deverão 

ser ajustados nas grades das fontes da Praça da Estação.Tamanho aproximado de 400m² 


> a estrutura deverá ser montada em um unico local - Praça da Estação e  permanecerá no mesmo local pelo período: 22/06, 23/06, 24/06, 30/06,  01/07 

e 08/07;

> Estao sendo previstos a intalação inicial do serviço, mais duas manutenções nas semanas subsequentes, que acontecerão o evento;

> a montagem desta estrutura poderá ocasionamente ser realizada em período noturno

> A quantidade a ser distribuída por data e local , será informada pela Belotur posteriormente.  

> Necessidade fornecer toda a documentação necessária para aprovação do PSCIP (Projeto de Segurança de Combate à Incêndio e Pânico) junto ao Corpo 

de Bombeiro, com o prazo  de 15 dias úteis em que antecede o  primeiro dia do período oficial do Arraial de Belo Horizonte;

>a estrutura deverá seguir as normas exigidas do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais,  em especial a IT 33, e demais outras normas que 

poderão estar vigente no período de planejamento e realização do evento.

< O prazo de entrega das estruturas montadas devem estar em condições de serem vistoriadas com, no mínimo, 24 horas de antecedência do inicio do 

evento;                    

> A montagem das estruturas provisórias deverá ser acompanhada pelo responsável técnico da execução, devendo ser emitida a Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART e ser comprovada em laudo técnico específico, emitido por profissional capacitado e habilitado, constando materiais 

empregados e norma técnica de referência. 

>  Todos os custos referentes a contratação do serviço e mão de obra são de responsabilidade do contratante (impostos, transporte, alimentação etc)

1.200
METRO 

QUADRADO
11,19                           -                               

INFRA-

ESTRUTURA

Estrutura para 

jurados

Contratação de uma  estrutura para atender os jurados, em formato de tablado,  com dimensões de 12 x10 x 01 h, 

altura do chão ao piso da estrutura 01 metro, e do piso do da estrutura à cobertura altura  de 3 metros. Teto em 

uma água,  sobre estrutura em boxtruss Q30, em lona branca antichamas, com calhas para escoamento total de 

água e toldo nas laterais para o fundo. As laterais e fundo devem ter fechamento e sombrite ; uma  escada lateral 

ou fundo, com corrimão dos dois lados e guarda corpo de segurança conforme exigencias do CBMMG.

Deverá haver acabamento nas saias frontal, laterais e fundo em tecido preto "Oxford".

> a estrutura deverá ser montada em um único local - Praça da Estação.

> a estrutura  permananecerá  em uso no período de realização do evento Arraial de Belo Horizonte, nos  seguintes dias: 22/06, 23/06, 24/06, 30/06 e 

01/07;

> a montagem desta estrutura poderá ocasionamente ser realizada em período noturno;

> A data, local e horário de montagem e desmontagem do equipamento , serão informados pela Belotur posteriormente.

> Necessidade fornecer toda a documentação necessária para aprovação do PSCIP (Projeto de Segurança de Combate à Incêndio e Pânico) junto ao Corpo 

de Bombeiro, com o prazo  de 15 dias úteis em que antecede o  primeiro dia do período oficial do  Arraial de Belo Horizonte.

>a estrutura deverá seguir as normas exigidas do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais,  em especial a IT 33, e demais outras normas que 

poderão estar vigente no período de planejamento e realização do evento.

> O prazo de entrega das estruturas montadas devem estar em condições de serem vistoriadas com, no mínimo, 24 horas de antecedência da data de 

inicio de realização do evento;                 

> A montagem das estruturas provisórias deverá ser acompanhada pelo responsável técnico da execução, devendo ser emitida a Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART e ser comprovada em laudo técnico específico, emitido por profissional capacitado e habilitado, constando materiais 

empregados e norma técnica de referência. 

>  Todos os custos referentes a contratação do serviço e mão de obra são de responsabilidade do contratante (impostos, transporte, alimentação etc).

1

UNIDADE / 

PERÍODO POR 

EVENTO

17.225,00                   -                               



ANEXO IV

PROPOSTA DE PREÇOS – VALORES UNITÁRIOS A SEREM CONTRATADOS

ÁREA ITEM DESCRITIVO ITEM DESCRITIVO DO SERVIÇO QUANTIDADE UNIDADE
VALOR UNITÁRIO 

DE REFERÊNCIA (R$)

VALOR 

UNITÁRIO 

PROPOSTO (R$)

VALOR TOTAL 

PROPOSTO POR 

ITEM  (R$)

INFRA-

ESTRUTURA
Praticável

Praticável em alumínio, com dimensões  2m x 1m , sistema pantográfico, com altura regulável de 20cm até 1m 

altura.

> a estrutura deverá ser montada na Praça da Estação e ficará em uso durante  cinco dias de evento:  22/06, 23/06, 24/06, 30/06 e 01/07;

> Deverá ser previsto período necessário para montagem e desmontagem, além dos dias de eventos supracitados.

> a quantidade de  estrutura foi prevista em unidades  por  serviço por evento. 

> a entrega e retirada  desta estrutura poderá ocasionamente ser realizada em período noturno;

> A quantidade a ser distribuída por data e local , será informada pela Belotur posteriormente;

>  Todos os custos referentes a mão de obra e contratação do serviço são de responsabilidade do contratante (impostos, transporte, alimentação etc);

< O prazo de entrega das estruturas montadas devem estar em condições de serem vistoriadas com, no mínimo, 24 horas de antecedência do inicio do 

evento.                   


10
UNIDADE/ 

 POR EVENTO
367,50                         -                               

INFRA-

ESTRUTURA

Tablado de 

Dança

Contratação de uma  estrutura de tablado para apresentação do Concurso de Quadrilhas Juninas,   com dimensões 

de 20 x 20 metros, e  altura do chão ao piso da estrutura de máximo 10 cm.

A estrutrura deverá obedecer as seguintes especificações: 

- piso totalmente plano, nivelado e liso;

- a base do piso deverá ser  composto por traves em material tubular retangular com medida de 75 mm x 80 mm e 

espessura de 2,25mm, fixados com sistema de encaixe e contra pinos. Os módulos deverão ter  2005mm x 600mm 

em perfil de aço enrijecido de 5mm de altura, revestidos em compensado 14 mm fixado à estrutura com parafusos 

em sua totalidade.

- a capacidade carga da estrutura deverá ser de 400 kg m².

- o acabamento superior da estrutura deverá ser montado em compensado NAVAL de 15 mm ( chapas novas e de 

cor clara) ,  com acabamento em lâmina de madeira lixada e colagem em resina fenólica resistente a água;

- o acabamento da lateral do tablado deverá ser feito com a mesma madeira Naval;

- a estrutura deverá ter duas rampas de acesso ao tablado, reforçadas, medindo 5 metros de largura cada, 

dispostas conforme layout a ser enviado.

> a estrutura deverá ser montada em um único local - Praça da Estação.

> a estrutura  permananecerá  em uso no período de realização do evento Arraial de Belo Horizonte, nos  seguintes dias: 22/06, 23/06, 24/06, 30/06 e 

01/07, devendo  ser previsto período necessário para montagem e desmontagem, além dos dias de eventos.

> a montagem desta estrutura poderá ocasionamente ser realizada em período noturno;

> A data, local e horário de montagem e desmontagem do equipamento , serão informados pela Belotur posteriormente.

> Necessidade de manter equipe de manutenção durante todos os dias e horario de realização do evento;

> Necessidade fornecer toda a documentação necessária para aprovação do PSCIP (Projeto de Segurança de Combate à Incêndio e Pânico) junto ao Corpo 

de Bombeiro, com o prazo  de 15 dias úteis em que antecede o  primeiro dia do período oficial do  Arraial de Belo Horizonte.

>a estrutura deverá seguir as normas exigidas do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais,  em especial a IT 33, e demais outras normas que 

poderão estar vigente no período de planejamento e realização do evento.

> O prazo de entrega das estruturas montadas devem estar em condições de serem vistoriadas com, no mínimo, 24 horas de antecedência da data de 

inicio de realização do evento;                 

> A montagem das estruturas provisórias deverá ser acompanhada pelo responsável técnico da execução, devendo ser emitida o Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART  e ser comprovada em laudo técnico específico, emitido por profissional capacitado e habilitado, constando materiais 

empregados e norma técnica de referência. 

>  Todos os custos referentes a contratação do serviço e mão de obra são de responsabilidade do contratante (impostos, transporte, alimentação etc).

1

UNIDADE / 

PERÍODO POR 

EVENTO

23.112,50                   -                               

INFRA-

ESTRUTURA
Barricada

Locação de BARRICADA ANTICHOQUE , incluindo instalação, montagem e desmontagem do material especificada 

abaixo:

Barricadas para contenção de público, capazes de suportar o furor do público e suportam um deslocamento frontal 

de até 2,5 toneladas, quando em conjunto de 05 módulos. 

Detalhes técnicos: 1,00x1,00x1,00 – Altura, Largura, profundidade

> a estrutura deverá ser montada em um único local - Praça da Estação.

> A quantidade de  barricadas  foi prevista em unidades por período de evento;

> a estrutura deverá ser montada apenas  na Praça da Estação e  permanecerá no mesmo local pelo período: 22/06, 23/06, 24/06, 30/06,  01/07 e 08/07;

> a montagem e desontagem  desta estrutura poderá ocasionamente ser realizada em período noturno

> A quantidade a ser distribuída por data e local , será informada pela Belotur posteriormente.  

> Necessidade fornecer toda a documentação necessária para aprovação do PSCIP (Projeto de Segurança de Combate à Incêndio e Pânico) junto ao Corpo 

de Bombeiro, com o prazo  de 15 dias úteis em que antecede o  primeiro dia do período oficial do Arraial de Belo Horizonte;

>a estrutura deverá seguir as normas exigidas do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais,  em especial a IT 33, e demais outras normas que 

poderão estar vigente no período de planejamento e realização do evento.

< O prazo de entrega das estruturas montadas devem estar em condições de serem vistoriadas com, no mínimo, 24 horas de antecedência.                    

> A montagem das estruturas provisórias deverá ser acompanhada pelo responsável técnico da execução, devendo ser emitida a Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART e ser comprovada em laudo técnico específico, emitido por profissional capacitado e habilitado, constando materiais 

empregados e norma técnica de referência. 

>  Todos os custos referentes a contratação do serviço e mão de obra são de responsabilidade do contratante (impostos, transporte, alimentação etc)

160

UNIDADE 

SERVIÇO POR 

EVENTO

26,69                           -                               

INFRA-

ESTRUTURA

Fechamento 

Tapume

Estrutura de contenção de tapume, fabricado em metalon e/ou lambri na chapa 18, medindo 2,25 m de altura x 

2,00 metros de comprimento. 

> A quantidade de  tapumes  foi prevista em unidades por período de evento, sendo:

Evento 01: 01 dia de evento -  aproximadamente 30 unidades por dia de evento

Evento 02: 05 dias de evento -  aproximadamente 500  unidades por dia de evento

Evento 03: 01 dia de evento -  aproximadamente 200 unidades por dia de evento

obs: A estimativa foi posta para auxiliar a contratação dos serviços, mas caso haja necessidade de remanejamento da mão de obra supracitada, a mesma 

poderá ser alterada juntamente com a empresa contratada.

> Parte da estrutura deverá ser montada apenas  na Praça da Estação e  permanecerá no mesmo local pelo período: 22/06, 23/06, 24/06, 30/06,  01/07 e 

08/07, conforme quantidade prevista nos Eventos 02 e 03), citados acima.

> Parte  do quantitativo será utilizado em outros locais, em apenas um dia de evento (data e local a confirmar posteriormente pela Belotur);

> a montagem desta estrutura poderá ocasionamente ser realizada em período noturno

> A quantidade a ser distribuída por data e local , será informada pela Belotur posteriormente.  

> Necessidade fornecer toda a documentação necessária para aprovação do PSCIP (Projeto de Segurança de Combate à Incêndio e Pânico) junto ao Corpo 

de Bombeiro, com o prazo  de 15 dias úteis em que antecede o  primeiro dia do período oficial do Arraial de Belo Horizonte;

>a estrutura deverá seguir as normas exigidas do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais,  em especial a IT 33, e demais outras normas que 

poderão estar vigente no período de planejamento e realização do evento.

< O prazo de entrega das estruturas montadas devem estar em condições de serem vistoriadas com, no mínimo, 24 horas de > A montagem das estruturas 

provisórias deverá ser acompanhada pelo responsável técnico da execução, devendo ser emitida a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART e ser 

comprovada em laudo técnico específico, emitido por profissional capacitado e habilitado, constando materiais empregados e norma técnica de 

referência.  

>  Todos os custos referentes a contratação do serviço e mão de obra são de responsabilidade do contratante (impostos, transporte, alimentação etc)

730

UNIDADE /

SERVIÇO POR 

EVENTO

18,88                           -                               



ANEXO IV

PROPOSTA DE PREÇOS – VALORES UNITÁRIOS A SEREM CONTRATADOS

ÁREA ITEM DESCRITIVO ITEM DESCRITIVO DO SERVIÇO QUANTIDADE UNIDADE
VALOR UNITÁRIO 

DE REFERÊNCIA (R$)

VALOR 

UNITÁRIO 

PROPOSTO (R$)

VALOR TOTAL 

PROPOSTO POR 

ITEM  (R$)

INFRA-

ESTRUTURA
Grades altas

Grades modulares de contenção com dimensões de 1,90  metros de altura x 2,00 metros comprimento,  em 

perfeito estado físico de conservação, em tubo de 1 e 1/2 na chapa de 2,00mm com ferro maciço, galvanizadas, 

sem obstrução do campo de visão, montadas com sistema de encaixes , travadas com braçadeiras (lacre de 

plástico), com instalação e desmontagem de acordo com a necessidade da BELOTUR. 

> a estrutura deverá ser montada em  eventos  diferentes;

> A quantidade de  grades  foi prevista em unidades por período de evento, sendo:

Evento 01: 01 dia de evento -  aproximadamente 40 unidades por dia de evento

Evento 02: 05 dias de evento -  aproximadamente 400 unidades por dia de evento

Evento 03: 01 dia de evento -  aproximadamente 400 unidades por dia de evento

obs: A estimativa foi posta para auxiliar a contratação dos serviços, mas caso haja necessidade de remanejamento da mão de obra supracitada, a mesma 

poderá ser alterada juntamente com a empresa contratada.

> Parte do quantitativo será utilizado na Praça da Estação e  permanecerá no mesmo local pelo período: 22/06, 23/06, 24/06, 30/06,  01/07 e 08/07,  

conforme quantidade prevista nos Eventos 02 e 03, citados acima.

> Parte  do quantitativo será utilizado em outros locais, em apenas um dia de evento (data e local a confirmar posteriormente pela Belotur);

> a montagem desta estrutura poderá ocasionamente ser realizada em período noturno

> A quantidade  a ser distribuída por data e local , será informada pela Belotur posteriormente.  

> Parte  do quantitativo será utilizado em outros locais, em apenas um dia de evento (data e local a confirmar posteriormente pela Belotur); 

> Necessidade fornecer toda a documentação necessária para aprovação do PSCIP (Projeto de Segurança de Combate à Incêndio e Pânico) junto ao Corpo 

de Bombeiro, com o prazo  de 15 dias úteis em que antecede o  primeiro dia do período oficial do Arraial de Belo Horizonte;

>a estrutura deverá seguir as normas exigidas do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais,  em especial a IT 33, e demais outras normas que 

poderão estar vigente no período de planejamento e realização do evento.

< O prazo de entrega das estruturas montadas devem estar em condições de serem vistoriadas com, no mínimo, 24 horas de antecedência.                    

>  Todos os custos referentes a contratação do serviço e mão de obra são de responsabilidade do contratante (impostos, transporte, alimentação etc)

840

UNIDADE /

SERVIÇO POR 

EVENTO 13,23                           -                               

INFRA-

ESTRUTURA

Grades baixas

Grades modulares de contenção nas dimensões de 1,20 metros de altura x 2,00 metros de comprimento, em 

perfeito estado físico de conservação, em tubo de 1 e 1/2 na chapa de 2,00mm com ferro maciço, galvanizadas, 

sem obstrução do campo de visão, montadas com sistema de encaixes , travadas com braçadeiras (lacre de 

plástico), com instalação e desmontagem de acordo com a necessidade da BELOTUR. 


> a estrutura deverá ser montada em  eventos  diferentes;

> A quantidade de  grades  foi prevista em unidades por período de evento, sendo:

Evento 01: 01 dia de evento -  aproximadamente 60 unidades por dia de evento

Evento 02: 05 dias de evento -  aproximadamente 800 unidades por dia de evento

Evento 03: 01 dia de evento -  aproximadamente 400 unidades por dia de evento

obs: A estimativa foi posta para auxiliar a contratação dos serviços, mas caso haja necessidade de remanejamento da mão de obra supracitada, a mesma 

poderá ser alterada juntamente com a empresa contratada.

> Parte do quantitativo será utilizado na Praça da Estação e  permanecerá no mesmo local pelo período: 22/06, 23/06, 24/06, 30/06,  01/07 e 08/07, 

conforme quantidade prevista nos Eventos 02 e 03, citados acima.

> Parte  do quantitativo será utilizado em outros locais, em apenas um dia de evento (data e local a confirmar posteriormente pela Belotur);

> a montagem desta estrutura poderá ocasionamente ser realizada em período noturno

> A quantidade  a ser distribuída por data e local , será informada pela Belotur posteriormente.  

> Parte  do quantitativo será utilizado em outros locais, em apenas um dia de evento (data e local a confirmar posteriormente pela Belotur); 

> Necessidade fornecer toda a documentação necessária para aprovação do PSCIP (Projeto de Segurança de Combate à Incêndio e Pânico) junto ao Corpo 

de Bombeiro, com o prazo  de 15 dias úteis em que antecede o  primeiro dia do período oficial do Arraial de Belo Horizonte;

>a estrutura deverá seguir as normas exigidas do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais,  em especial a IT 33, e demais outras normas que 

poderão estar vigente no período de planejamento e realização do evento.

< O prazo de entrega das estruturas montadas devem estar em condições de serem vistoriadas com, no mínimo, 24 horas de antecedência.                    

>  Todos os custos referentes a contratação do serviço e mão de obra são de responsabilidade do contratante (impostos, transporte, alimentação etc)

1.360

UNIDADE /

SERVIÇO POR 

EVENTO

9,24                             -                               

INFRA-

ESTRUTURA

Tenda 

4X4

Contratação de tendas 4x4m na cor branca com cobertura tipo chapéu de bruxa, em lona antichamas na mesma 

cor, totalmente fechada nas quatro laterais, com porta de acesso.  Fornecimento de toda documentação necessária 

(art, laudos e atestados) por engenheiro responsável.

> a estrutura deverá ser montada em  eventos  diferentes;

> A quantidade de  tendas  foi prevista em unidades por período de evento, sendo:

Evento 01: 01 dia de evento -  aproximadamente 02 unidades 

Evento 02: 05 dias de evento -  aproximadamente 07 unidades por dia de evento

Evento 03: 01 dia de evento -  aproximadamente 07 unidades

obs: A estimativa foi posta para auxiliar a contratação dos serviços, mas caso haja necessidade de remanejamento da mão de obra que poderá ser 

alterada juntamente com a empresa contratada.

> Parte do quantitativo será utilizado na Praça da Estação e  permanecerá em uso no mesmo local pelo período: 22/06, 23/06, 24/06, 30/06,  01/07 e 

08/07, conforme quantidade prevista nos Eventos 02 e 03, citados acima.

> Parte  do quantitativo será utilizado em apenas um dia de evento (data e local a confirmar posteriormente pela Belotur);

> a montagem e desontagem desta estrutura poderá ocasionamente ser realizada em período noturno. > A montagem das estruturas provisórias deverá 

ser acompanhada pelo responsável técnico da execução, devendo ser emitida a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART e ser comprovada em laudo 

técnico específico, emitido por profissional capacitado e habilitado, constando materiais empregados e norma técnica de referência. 

> Necessidade fornecer toda a documentação necessária para aprovação do PSCIP (Projeto de Segurança de Combate à Incêndio e Pânico) junto ao Corpo 

de Bombeiro, com o prazo  de 15 dias úteis em que antecede o  primeiro dia do período oficial do Arraial de Belo Horizonte;

>a estrutura deverá seguir as normas exigidas do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais,  em especial a IT 33, e demais outras normas que 

poderão estar vigente no período de planejamento e realização do evento.

< O prazo de entrega das estruturas montadas devem estar em condições de serem vistoriadas com, no mínimo, 24 horas de antecedência.                    

>  Todos os custos referentes a contratação do serviço e mão de obra são de responsabilidade do contratante (impostos, transporte, alimentação etc)

16

UNIDADE / 

SERVIÇO POR 

EVENTO

575,00                         -                               

INFRA-

ESTRUTURA

Tenda 

5X5

Contratação de tendas 5x5m na cor branca com cobertura tipo chapéu de bruxa, em lona antichamas na mesma 

cor, totalmente fechada nas quatro laterais, com porta de acesso.  Fornecimento de toda documentação necessária 

(art, laudos e atestados) por engenheiro responsável.

> a estrutura deverá ser montada em um único local - Praça da Estação.

> a estrutura  permananecerá  em uso no período de realização do evento Arraial de Belo Horizonte, nos  seguintes dias: 22/06, 23/06, 24/06, 30/06 e 

01/07;

> a montagem desta estrutura poderá ocasionamente ser realizada em período noturno

> A montagem e desontagem das estruturas provisórias deverá ser acompanhada pelo responsável técnico da execução, devendo ser emitida a Anotação 

de Responsabilidade Técnica – ART e ser comprovada em laudo técnico específico, emitido por profissional capacitado e habilitado, constando materiais 

empregados e norma técnica de referência. 

> A quantidade  a ser distribuída por data e local , será informada pela Belotur posteriormente.  

> Necessidade fornecer toda a documentação necessária para aprovação do PSCIP (Projeto de Segurança de Combate à Incêndio e Pânico) junto ao Corpo 

de Bombeiro, com o prazo  de 15 dias úteis em que antecede o  primeiro dia do período oficial do Arraial de Belo Horizonte;

>a estrutura deverá seguir as normas exigidas do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais,  em especial a IT 33, e demais outras normas que 

poderão estar vigente no período de planejamento e realização do evento.

< O prazo de entrega das estruturas montadas devem estar em condições de serem vistoriadas com, no mínimo, 24 horas de antecedência.                    

>  Todos os custos referentes a contratação do serviço e mão de obra são de responsabilidade do contratante (impostos, transporte, alimentação etc)

6

UNIDADE / 

SERVIÇO POR 

EVENTO

733,75                         -                               



ANEXO IV

PROPOSTA DE PREÇOS – VALORES UNITÁRIOS A SEREM CONTRATADOS

ÁREA ITEM DESCRITIVO ITEM DESCRITIVO DO SERVIÇO QUANTIDADE UNIDADE
VALOR UNITÁRIO 

DE REFERÊNCIA (R$)

VALOR 

UNITÁRIO 

PROPOSTO (R$)

VALOR TOTAL 

PROPOSTO POR 

ITEM  (R$)

INFRA-

ESTRUTURA
Jogos de mesa

Jogos de Mesa  com quadro cadeiras, com as seguintes especificações:

> Mesa quadrada em PVC, na cor branca, dimensões 70 x 70 cm e altura de 72 cm.

> Cadeira sem braço em PVC, na cor branca, dimensões: 56 x 50 e altura  86 cm 

> A quantidade   foi prevista em unidades de jogos de mesa  por  evento, sendo:

Evento 01: 01 dia de evento - 20 unidades

Evento 02: 05 dias de evento -  60 unidades por dia de evento

Evento 03: 01 dia de evento -  20 unidades

obs: A estimativa foi posta para auxiliar a contratação dos serviços, mas caso haja necessidade de remanejamento da mão de obra que poderá ser 

alterada juntamente com a empresa contratada.

> Parte do quantitativo será utilizado na Praça da Estação e  permanecerá no mesmo local pelo período: 22/06, 23/06, 24/06, 30/06,  01/07 e 08/07, 

conforme quantidade prevista nos Eventos 02 e 03, citados acima.

> Parte  do quantitativo será utilizado em outros locais, em apenas um dia de evento (data e local a confirmar posteriormente pela Belotur); > A estrutura 

deverá ser montada em  eventos  diferentes. O local , será informada pela Belotur posteriormente.

> A entrega e retirada  desta estrutura poderá ocasionamente ser realizada em período noturno;

>  Todos os custos referentes a mão de obra e contratação do serviço são de responsabilidade do contratante (impostos, transporte, alimentação etc);

< O prazo de entrega das estruturas montadas devem estar em condições de serem vistoriadas com, no mínimo, 24 horas de antecedência.                    


100 UNIDADES 14,75                           -                               

INFRA-

ESTRUTURA

Mobiliário 

Especial 

TIPO 1

Contratação de Mobiliário de camarim, para a realização do evento Arraial de Belo Horizonte:

• 02 (dois) Espelhos de corpo inteiro;

• 10 (dez) Cadeiras em ferro com assento preto;

• 02 (duas) Araras com 10 (dez) cabides

• 02 (duas) Mesas aparador 2x1m;

• 10 (dez) Toalhas 2x2m para cada dia do evento (xadrez ou estampa típica de festa junina - tamanho banquete) - 

• 02 (dois) Sofás de 03 lugares (preto).

• 02 (duas) unidades Puff  redondo – em revestido em couro sintético, anti chamas na cor preto  ( 1,40m diamentro 

)

•  02 (duas) unidades Puff retangular – em revestido em couro sintético, anti chamas na cor preto  ( L – 1,50m  /  P – 

0,75 )

• 08 (oito) unidades Puff quadrado – em revestido em couro sintético, anti chamas na cor preto ( L – 0,75m  /  M – 

0,75 ) 

• 20 (vinte) unidades - Banqueta alta, estrutura tubo em metal na cor preto, ajuste de altura, giratória e apoio para 

os pés  – revestido em couro sintético, anti chamas na cor preto ( L – 0,42cm  /  P – 0,38cm ) 

• 05 (cinco) unidades -Mesa alta redonda (tipo bistrô)  estrutura em madeira natural, ajuste de altura – diâmetro 

60 cm / altura 70 / 1,10m. Tampo de madeira tratada.   

• 02 (duas) unidades- Mesa base e tampo de madeira demolição 3x1m

• 20 (vinte)  Conjuntos (01 Mesas e 04 cadeiras cada ) em madeira natural dobrável

>A quantidade de estrutura foi prevista em unidades por serviço por e evento;

> a estrutura deverá ser montada em um único local - Praça da Estação.

> a estrutura  permananecerá  em uso no período de realização do evento Arraial de Belo Horizonte, nos  seguintes dias: 22/06, 23/06, 24/06, 30/06 e 

01/07;

> A data, local e horário de montagem e desmontagem do equipamento , serão informados pela Belotur posteriormente.

> Necessidade fornecer toda a documentação necessária para aprovação do PSCIP (Projeto de Segurança de Combate à Incêndio e Pânico) junto ao Corpo 

de Bombeiro, com o prazo  de 15 dias úteis em que antecede o  primeiro dia do período oficial do  Arraial de Belo Horizonte.

>a estrutura deverá seguir as normas exigidas do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais,  em especial a IT 33, e demais outras normas que 

poderão estar vigente no período de planejamento e realização do evento.

> O prazo de entrega das estruturas montadas devem estar em condições de serem vistoriadas com, no mínimo, 24 horas de antecedência da data de 

inicio de realização do evento;                 

>  Todos os custos referentes a contratação do serviço e mão de obra são de responsabilidade do contratante (impostos, transporte, alimentação etc).

1
SERVIÇO POR 

EVENTO
6.800,00                     -                               

INFRA-

ESTRUTURA

Mobiliário 

Especial 

TIPO 2

Contratação de  20 (vinte)  Conjuntos (01 Mesas e 04 cadeiras cada ) em madeira natural dobrável para 

composição da área de A&B dos eventos que compoem o Arraial de Belo Horizonte

>A quantidade de estrutura foi prevista em unidades, para um evento.

> a estrutura deverá ser montada em dois locais/eventos distintos, sendo o período de realização em apenas um dia;

> A data, local e horário de montagem e desmontagem do equipamento , serão informados pela Belotur posteriormente.

> Necessidade fornecer toda a documentação necessária para aprovação do PSCIP (Projeto de Segurança de Combate à Incêndio e Pânico) junto ao Corpo 

de Bombeiro, com o prazo  de 15 dias úteis em que antecede o  primeiro dia do período oficial do  Arraial de Belo Horizonte.

>a estrutura deverá seguir as normas exigidas do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais,  em especial a IT 33, e demais outras normas que 

poderão estar vigente no período de planejamento e realização do evento.

> O prazo de entrega das estruturas montadas devem estar em condições de serem vistoriadas com, no mínimo, 24 horas de antecedência da data de 

inicio de realização do evento;                 

>  Todos os custos referentes a contratação do serviço e mão de obra são de responsabilidade do contratante (impostos, transporte, alimentação etc).

40
UNIDADE / 

DIÁRIA
1.730,30                     -                               

SERVIÇO
Brigada de 

incêndio

Contratação de brigadistas, por meio de empresa especializada para  fazer atendimento de primeiros socorros nos 

eventos do Arraial de Belo Horizonte e Parada LGBT.

  

As equipes de brigada deverão estar guarnecidas de recursos suficientes para atuação nos locais, apresentando o  

mínimo de 03 (três) kits de primeiros socorros, com prancha longa.

> A empresa de Brigada deverá apresentar relação nominal dos brigadistas e cópia da credencial do responsável pela brigada, que deve ser Engenheiro 

com especialização em Segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho ou profissional militar, no  prazo máximo de 15 dias uteis que antecedem 

a data de inicio de cada  evento;

>  Cada brigadista deverá portar documento de identidade original nos dias do evento para confirmação pela equipe do Corpo de Bombeiros dos 

certificado encaminhado anteriormente; 

> As datas, locais e quantitativo de profissionais para cada evento serão informados posteriormente pela Belotur. 

> A equipe deverá estar de uniforme, com fácil identificação e se apresentar 01 hora antes do inicio do  evento,com um coordenador da equipe de 

trabalho ara a conferência  e distribuição de funções e locais; 

> A documentação é necessária para aprovação do PSCIP (Projeto de Segurança de Combate à Incêndio e Pânico) junto ao Corpo de Bombeiro, e deverá 

ser apresentada a Belotur com o prazo  de 15 dias úteis em que antecede o  primeiro dia do período oficial do evento.

>  Todos os custos referentes a contratação do serviço e mão de obra são de responsabilidade do contratante (impostos, transporte, alimentação etc)

270
DIÁRIA

10 HORAS
189,00                         -                               

SERVIÇO
Segurança 

Privada 

Contratação de seguranças particulares por meio de empresa especializada portadora de alvará de liberação junto 

à Policia Federal, experiência comprovada e certificado de curso de eventos de grande porte.  

A empresa deverá apresentar relação nominal com RG de todos os contrados para os eventos, visando conferência 

e fiscalização pela PMMG. O efetivo será utilizado para montagem, realização e desmontagem dos eventos do 

Arraial de Belo Horizonte e Parada LGBT.

> As equipes de segurança deverão estar guarnecidas de recursos para atuação de revista de público na entrada dos eventos, devendo ser obrigatório o 

porte de um mínimo de 30 detectores de metal por dia de evento e luvas latex;

Previsão:

> As datas, locais e quantitativo de profissionais para cada evento  serão informados posteriormente pela Belotur.

> A equipe deverá estar de uniforme, com fácil identificação e se apresentar 01 hora antes do inicio do  evento, com um coordenador da equipe de 

trabalho para a conferência  e distribuição de funções e locais; 

 > Necessidade em fornecer o contrato de serviços, com o prazo  de 15 dias úteis em que antecede o  primeiro dia do período oficial do  Arraial de Belo 

Horizonte e Parada LGBT.

> A empresa especializada deverá ser portadora de alvará de liberação junto à Policia Federal, experiência comprovada e certificado de curso de eventos 

de grande porte.

>  Todos os custos referentes a contratação do serviço e mão de obra são de responsabilidade do contratante (impostos, transporte, alimentação etc)

760
DIÁRIA

10 HORAS
268,00                         -                               



ANEXO IV

PROPOSTA DE PREÇOS – VALORES UNITÁRIOS A SEREM CONTRATADOS

ÁREA ITEM DESCRITIVO ITEM DESCRITIVO DO SERVIÇO QUANTIDADE UNIDADE
VALOR UNITÁRIO 

DE REFERÊNCIA (R$)

VALOR 

UNITÁRIO 

PROPOSTO (R$)

VALOR TOTAL 

PROPOSTO POR 

ITEM  (R$)

SERVIÇO Carregadores

Contratação de mão de obra para carga e descarga de equipamentos de som, luz, grades, tapumes, materiais 

durante montagem, realização e desmontagemnos eventos que compoem o Arraial de Belo Horizonte e Parada 

LGBT

> As equipes de carregadores deverão estar guarnecidas de recursos para a execução do serviço: EPIs, capacete e luvas.

Previsão:

> As datas, locais e quantitativo de profissionais para cada evento  serão informados posteriormente pela Belotur.    

>  Todos os custos referentes a mão de obra e contratação do serviço são de responsabilidade do contratante (impostos, transporte, alimentação etc);

> A equipe deverá estar de uniforme, com fácil identificação, e se apresentar com um coordenador da equipe de trabalho  no horário estabelecido pela 

Belotur para a conferência  e distribuição de funções e locais; 

 > Necessidade em fornecer o contrato de serviços, com o prazo  de 15 dias úteis em que antecede o  primeiro dia do período oficial do  Arraial de Belo 

Horizonte e Parada LGBT.

> A empresa especializada deverá ser portadora de alvará de liberação junto à Policia Federal, experiência comprovada e certificado de curso de eventos 

de grande porte.

154
DIÁRIAS

08 HORAS
177,50                         -                               

SERVIÇO
Ônibus

Locação de diárias de  ônibus para transporte das Quadrilhas Juninas.

O ônibus deverá seguir referência tipo executivo, com capacidade mínima de 42 lugares e   bagageiro para 

transporte dos cenários e decoração utilizados pelas  Quadrilhas. 

O transporte deverá rodar nos limites de Belo Horizonte, em trajetos e datas a definir. 

O serviço deverá prever os custos com motorista, combustivel e demandas para a realização da atividade.

> O serviço deverá prever custos com motorista devidamente uniformizado, quilometragem livre, custos com combustível, e demais demandas que se 

fizerem necessárias para a realização da atividade;

> a utilização do transporte poderá  ser em período diurno e  noturno;

< A data, locais, rotas e horários para utilizaçao do veículo serão informados pela Belotur posteriormente.

> necessidade de comprovar a documentação refrente ao veículo e condutor, ambos em prazo de vencimento em dia e em acordo com Codigo de Transito 

Brasileiro;

>  Todos os custos referentes a mão de obra e contratação do serviço são de responsabilidade do contratante (impostos, transporte, alimentação etc); 

6
DIÁRIA 

10 HORAS
1.312,50                     -                               

SERVIÇO Decoração

Contratação serviço para a execução de projeto de decoração para os eventos que compoem o  Arraial de Belo 

Horizonte;

Praça da Estação

Total de 24.000 metros de bandeirinhas, em cores variadas e material plástico, nas dimensões 30x20,  com fiadas 

de barbante fino,  de 10 metros/cada. Estas bandeirinhas deverão ser instaladas em toda extensão da Praça da 

Estação, nos seguintes locais: 

• Entrada 

• Tablado de Dança 

• Estrutura para Jurados

• Área de alimentação e bebida 

• Área reservada 

• Alameda das Palmeiras (Praça Rui Barbosa) 

• Corredor e escadarias CBTU (acesso à Rua Sapucaí)

> O layout com detalhamento, formato e posicionamento para as instalações da Decoração Especial será enviado posteriormente pela Belotur.

> Será por conta da empresa licitada, a contratação de mão de obra para montagem dessa decoração e   a  equipamentos  necessários para a execução do 

serviço: ( escadas, andaimes, carrinhos tesoura ou o que fizer necessário para instalação dos itens de decoração)

> A estimativa foi posta para auxiliar a contratação dos serviços, mas caso haja necessidade de remanejamento da quantidade,  a mesma poderá ser 

alterada juntamente com a empresa contratada.

> a montagem e esmontagem desta estrutura poderá ocasionamente ser realizada em período noturno

> O prazo de entrega das estruturas montadas devem estar em condições de serem vistoriadas com, no mínimo, 24 horas de antecedência da daa de inicio 

do eventio.                  

>  Todos os custos referentes a contratação do serviço e mão de obra são de responsabilidade do contratante (impostos, transporte, alimentação etc)

> Na metragem solicitada está previsto uma quantidade de bandeirinhas para eventuais reparos, devido as condições climaticas. Considerar a necessidade 

de equipe para reparos ao longo dos dias do evento. 

1
SERVIÇO POR 

EVENTO
26.225,00                   -                               

SERVIÇO

Decoração 

Especial

Palco

Estrutura para 

Jurados

Praça Rui 

Barbosa

Contratação serviço para a execução de projeto de decoração para os eventos que compoem o  Arraial de Belo 

Horizonte;

- 02 Tecidos em malha na cor preto, nas dimensões  10 x 1,60cm 

- 15 forros em chita, nas dimensões 0,80x0,80cm.

- 03 bonecos de pano com vestuário junino, nas dimensões 1,60 de altura.

- 30 metros de chita para confecção de  testeira e cortinas laterais para a boca de cena que serão utilizadas na 

estrutura para os jurados 

- 10 metros  de franja dourada com largura de 15cm.

- 50 peças decorativas de balões juninos em acetato em cores e  tamanhos variados (mínimo 30 cm e máximo 60 

cm);

- 02 balões juninos  em dimensões mínima de 1 metro de altura;

- 30 unidades de par led "RGB" para iluminação cênica.

            


> O layout com detalhamento, formato e posicionamento para as instalações da Decoração Especial será enviado posteriormente pela Belotur.

> Será por conta da empresa licitada, a contratação de mão de obra para montagem dessa decoração e   a  equipamentos  necessários para a execução do 

serviço: ( escadas, andaimes, carrinhos tesoura ou o que fizer necessário para instalação dos itens de decoração)

> A estimativa foi posta para auxiliar a contratação dos serviços, mas caso haja necessidade de remanejamento da quantidade,  a mesma poderá ser 

alterada juntamente com a empresa contratada.

> a montagem e esmontagem desta estrutura poderá ocasionamente ser realizada em período noturno

> O prazo de entrega das estruturas montadas devem estar em condições de serem vistoriadas com, no mínimo, 24 horas de antecedência da daa de inicio 

do eventio.                  

>  Todos os custos referentes a contratação do serviço e mão de obra são de responsabilidade do contratante (impostos, transporte, alimentação etc)

1
SERVIÇO POR 

EVENTO
14.437,50                   -                               

SERVIÇO

Serviço de 

Instalação 

elétrica e 

material 

Contratação de  serviço de  eletricista e todo o material necessário  (cabos, conectores, boquilhas, lâmpadas, 

tomadas 127 e 220v ) a  para realização das ligações elétricas necessárias à perfeita realização dos eventos, 

considerando período de montagem e realização nos eventos que integram o Arraial de Belo Horizonte e Parada 

LGBT. 

O  serviço a ser executado contemplará os seguintes ambientes: palcos, tendas ,  camarins,  tablado de dança, 

barracas de alimentação/bebidas, caixas,  estrutra para jurados  dentre outras que houverem no projeto, deverá 

contemplar, entre outros,  os seguintes itens: lampadas 150 w, tomadas 127 e 220w, pontos de energia para licao 

de iluminção cenica, filtros de linha, refletroes de 250 w, hqi 2000 w, entre outros;

> A empresa deverá manter eletricistas de plantão durante todos os dias de evento para sanar quaisquer necessidades.

> Todo o material necessário para as instalações e manutenção será de responsabilidade da empresa contratada.  

> Caso haja necessidade de outras instalações elétricas, a Belotur poderá solicitar durante o período de montagem ou de realização dos eventos.

> O layout com detalhamento, formato e posicionamento para instalação eletrica serão enviados posteriormente pela Belotur.

> Será por conta da empresa licitada, a contratação de mão de obra para a execução do serviço, inclusive todo o material necessários para a sua execução;  

 

> A estimativa foi posta para auxiliar a contratação dos serviços, mas caso haja necessidade de remanejamento daquantidade supracitada, a mesma 

poderá ser alterada juntamente com a empresa contratada.

> a montagem desta estrutura poderá ocasionamente ser realizada em período noturno

> O prazo de entrega das estruturas montadas devem estar em condições de serem vistoriadas com, no mínimo, 24 horas de antecedência.                    

>  Todos os custos referentes a contratação do serviço e mão de obra são de responsabilidade do contratante (impostos, transporte, alimentação etc)

2
SERVIÇO POR 

EVENTO
7.445,00                     -                               

SERVIÇO DJ

Profissional capacitado a prestar serviços de dj , com acervo musical de todos os gêneros, em especial de eventos 

juninos (SERTANEJO, FORRÓ, MPB).
> Todos os custos referentes a mão de obra e contratação do serviço são de responsabilidade do contratante (impostos, transporte, alimentação etc);

> Os locais e horários do profissional para cada evento serão informados posteriormente pela Belotur.    

> O profissional deverá ter experiência em grandes eventos e comprovar a experiência para a função a ser executada. 


6
DIÁRIA 

8 HORAS
755,00                         -                               

SERVIÇO Locutor

Locutor com experiência comprovada em eventos juninos e/ou concursos de quadrilhas. Profissional capacitado 

para realização de serviços de locução e animação nos eventos  que compoem o  Arraial de Belo Horizonte.  

Capacidade de interagir e resolver situações adversas e inesperadas.

> Todos os custos referentes a mão de obra e contratação do serviço são de responsabilidade do contratante (impostos, transporte, alimentação etc);

> Os locais e horários do profissional para cada evento serão informados posteriormente pela Belotur.    

> O profissional deverá ter experiência em grandes eventos e comprovar a experiência para a função a ser executada. 


6
DIÁRIA

08 HORAS
1.042,50                     -                               



ANEXO IV

PROPOSTA DE PREÇOS – VALORES UNITÁRIOS A SEREM CONTRATADOS

ÁREA ITEM DESCRITIVO ITEM DESCRITIVO DO SERVIÇO QUANTIDADE UNIDADE
VALOR UNITÁRIO 

DE REFERÊNCIA (R$)

VALOR 

UNITÁRIO 

PROPOSTO (R$)

VALOR TOTAL 

PROPOSTO POR 

ITEM  (R$)

SERVIÇO
Serviço de UTI 

móvel

UTI – Móvel, para atender os eventos oficiais do Arraial de Belo Horizonte 2018 e Parada LGBT.

 A UTI deverá ser equipada com todos os aparelhos e toda medicação necessária para enfrentar as emergências 

clínicas e de traumas  e eventuais deslocamentos até um centro hospitalar.

Cada UTI deverá ter 01 médico, 02 enfermeiros, 01 motorista socorrista, desfibrilador cardíaco, atendendo as 

exigências do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.

observações:

> A empresa contratada deverá adotar os procedimentos estipulados pela Secretaria Municipal de Saúde referente 

a possíveis necessidade de remoção de pacientes;

> As  ambulâncias deverão estar no local do evento no mínimo 1 hora antes do inicio das atividades e permanecer 

no evento no mínimo 1 hora após o término.

>   Os médicos deverão apresentar carteira do CRM e os enfermeiros carteira do COREN.

> O serviço será utilizado em  eventos  diferentes;

> A quantidade   foi prevista diárias de 08horas, sendo CADA EVENTO:

Evento 01: 01 dia de evento - 01 unidade UTI

Evento 02: 05 dias de evento -  03 unidades UTI por dia de evento

obs: A estimativa foi posta para auxiliar a contratação dos serviços, mas caso haja necessidade de remanejamento da mão de obra que poderá ser 

alterada juntamente com a empresa contratada.

> Parte do quantitativo será utilizado na Praça da Estação e  permanecerá no mesmo local pelo período: 22/06, 23/06, 24/06, 30/06,  01/07;

> Parte  do quantitativo será utilizado em outros locais, em apenas um dia de evento (data e local a confirmar posteriormente pela Belotur); 

> necessidade apresentação do contrato do serviço, como parte de documentaão indispensável para licenciamento do evento;

>  Todos os custos referentes a mão de obra e contratação do serviço são de responsabilidade do contratante (impostos, transporte, alimentação etc)

> A empresa contratada deverá fornecer todo o material de segurança descrito no PSCIP (Projeto de Segurança de Combate à Incêndio e Pânico);

> necessidade fornecer toda a documentação  necessária e contrato de serviço para a execução e aprovação do PSCIP (Projeto de Segurança de Combate à 

Incêndio e Pânico) junto ao Corpo de Bombeiro, com o prazo  de 15 dias úteis em que antecede o  primeiro dia do período oficial do  Arraial de Belo 

Horizonte 2018;

16
DIÁRIAS

8 HORAS
2.910,00                     -                               

SERVIÇO

Serviço de 

limpeza e 

manutenção

Contratação de diárias de  serviço de limpeza para os eventos  oficiais que compoem o Arraial de Belo Horizonte 

2018 e Parada LGBT,  por meio da contratação de diárias de profissionais devidamente uniformizados, no período 

de montagem, realização e desmontagem do evento.  O serviço deverá incluir o fornecimento  de todo o material 

necessário para sua execução: sacos de lixo, vassouras, panos de limpeza, desinfetantes, entre outros. 

>  O serviço deverá incluir o fornecimento  de todo o material necessário para sua execução: sacos de lixo, baldes, vassouras, panos de limpeza, 

desinfetantes, entre outros. 

>  Todos os custos referentes a mão de obra e contratação do serviço são de responsabilidade do contratante (impostos, transporte, alimentação etc)

> a quantidade de  estrutura foi prevista em   diárias  de 08 horas por evento. 

> As datas, locais e quantitativo de profissionais para cada evento  serão informados posteriormente pela Belotur.

< A equipe deverá estar de uniforme, com fácil identificação, e se apresentar com um coordenador da equipe de trabalho  antes do inicio do evento para a 

conferência  e distribuição de funções e locais; 

 > Necessidade em fornecer o contrato de serviços, com o prazo  de 15 dias úteis em que antecede o  primeiro dia do período oficial do  Arraial de Belo 

Horizonte 2018;

75
DIÁRIAS

8 HORAS
216,25                         -                               

SERVIÇO Van

Contratação de diárias de transporte em van com ar condicionado, tipo sprinter, com capacidade mínima de 15 

lugares.
.> O serviço deverá prever custos com motorista devidamente uniformizado, quilometragem livre e e custos com combustível;

>  Serão utilizados  02 diárias de van, no período de 12 horas por dia de evento;

> O transporte será utilizado por 5 dias;

> A utilização do transporte poderá  ser em período noturno;

> Os locais, rotas e horários para utilização dos veículos serão informados pela Belotur posteriormente.

> Necessidade de comprovar a documentação refrente ao veículo e condutor, ambos em prazo de vencimento em dia e em acordo com Codigo de 

Transito Brasileiro;

> Todos os custos referentes a mão de obra e contratação do serviço são de responsabilidade do contratante (impostos, transporte, alimentação etc); 


12
DIARIA

12 HORAS
787,50                         -                               

SERVIÇO Troféus 

Confecção de troféus em acrílico para premiação do Concurso de Quadrilhas Juninas do Arraial de Belo Horioznte.

Especificações:

- corpo do troféu em acrílico,  impresso em cores, com tamanho aproximado de 14 cm x 19 cm altura x 8 cm

- base em acrilico, impresso em cores a premiação, nas dimensões: 19 cm de comprimento x 0,8 cm de altura x 7n 

cm de largura

> A quantidade de  troféus  foi prevista em unidades;

> Haverão cerca de  06 modelos de troféus, com base nas mesmas especificações; 

> Os layouts para confecção serão informados posteriormente pela Belotur.    

> Necessidade de apresentação de unidade de prova antes da impressão da tiragem;

> A data  prevista para a entrega dos troféus  -  dia 11/07/2018

>  Todos os custos referentes a mão de obra e contratação do serviço são de responsabilidade do contratante (impostos, transporte, alimentação etc);  


36 UIDADES 280,50                         -                               

SERVIÇO Mini Trio Elétrico

Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de sonorização, tipo mini trio eletrico conforme 

especificação abaixo:

- Veículo  trucado 01 eixo, dimensões entre 05 e 07 metros, com estrutura em palco para acomodar 12 pessoas, 

guarda corpo com 1,20 mts de altura.

- No mínimo 01 gerador - mínimo de 100 kwa frontal, fabricação mínima ano 2000, 

- Sistema de som de 60 falantes de graves, 30 falantes de médio e 60 falantes de agudos, divididos na frente, fundo 

e nas duas laterais, 

- 02 (dois) mix digital mínimo de 40 canis, 16 vias de fones, 06 vias de monitores de chão;

- Microfones com fio, mics específico para percussão e bateria, pedestais, direct box, corpo de bateria, 

amplificadores de baixo, guitarra, 

- O trio elétrico deverá ter os equipamentos mínimos para apresentação de guitarra, violão, cavaquinho, teclado, 

contra-baixo, sax alto, sax tenor, trompete, trombone, bateria completa, congas, timbal, repique, surdos e backing 

vocal.

> O serviço deverá prever custos com motorista devidamente uniformizado, quilometragem livre, custos com combustível, e demais demandas que se 

fizerem necessárias para a realização da atividade;

> A utilização do equipamento poderá  ser em período diurno e/ou  noturno;

> A data, locais, rotas e horários para utilizaçao do equiamento serão informados pela Belotur posteriormente.

>  Todos os custos referentes a mão de obra e contratação do serviço são de responsabilidade do contratante (impostos, transporte, alimentação etc);

>necessidade de comprovar a documentação refrente ao veículo e condutor, conforme especificações:

– DUTs  (Documento Único de Trânsito)  do  cavalo mecânico e carreta atualizados; 

– CNH (Carteira Nacional de Habilitação) do motorista na categoria “E”; 

– Laudo veicular do cavalo mecânico; 

– Laudo técnico da carreta; 

– Anotação de Responsabilidade Técnica – ART e ser comprovada em laudo técnico específico, emitido por profissional capacitado e habilitado, constando 

materiais empregados e norma técnica de referência. 

– ATVE -  Autorização  de  Tráfego para Veículos Especiais com a finalidade de circulação nas vias de Belo Horizonte; 

> necessidade fornecer toda a documentação necessária para aprovação do PSCIP (Projeto de Segurança de Combate à Incêndio e Pânico) junto ao Corpo 

de Bombeiro, com o prazo  de 15 dias úteis em que antecede o  primeiro dia do período oficial do  carnaval de Belo Horizonte.

  < O prazo de entrega das estruturas montadas devem estar em condições de serem vistoriadas com, no mínimo, 24 horas de antecedência.                    


1
DIÁRIA

12 HORAS
9.865,00                     -                               



ANEXO IV

PROPOSTA DE PREÇOS – VALORES UNITÁRIOS A SEREM CONTRATADOS

ÁREA ITEM DESCRITIVO ITEM DESCRITIVO DO SERVIÇO QUANTIDADE UNIDADE
VALOR UNITÁRIO 

DE REFERÊNCIA (R$)

VALOR 

UNITÁRIO 

PROPOSTO (R$)

VALOR TOTAL 

PROPOSTO POR 

ITEM  (R$)

SERVIÇO

Filmagem e 

Transmissão 

Simultânea

Contratação de serviço de filmagem e transmissão simultanea, para o evento Araial de Belo Horizonte, conforme 

descitivo:

Vídeo Transmissão simultânea (FULL HD) a ser realizada com :

• 02 (dois) câmeras digitais Full HD

• 01 (um) sistema de Intercomunicadores de 03 (tres) pontos

• 01 (um) Tripé de câmera

• 01 (uma) Switch HD (mesa de corte)

• 01 (um) Monitor de Preview 20 polegadas

• 01 (um) Notebook

• 01 (um) Main Power 10 KVA

• 01 (um) Kit completo com cabos HD-SDI, conversores e acessórios para funcionamento

do sistema

• Equipe técnica uniformizada formada por:

- 02 (dois) cinegrafistas

- 01 (um) diretor de imagens e edição

- 01 (um) auxiliar

• Instalação, logistica, operação e desmontagem de toda estrutura de transmissão .

Observação: a filmagem deverá ser entregue em arquivo bruto, sem necessidade de edição.

> o serviço de filmagem e transmissão simultanea será realizado naPraça da Estação, em cnco dias de evento.

> a estrutura  para a execução do serviço  permananecerá  em uso, no período de realização do evento Arraial de Belo Horizonte, nos  seguintes dias: 

22/06, 23/06, 24/06, 30/06 e 01/07, sendo necessário prever também período necessário para montagem e desmontagem. 

> a montagem e desmontagem desta estrutura poderá ocasionamente ser realizada em período noturno;

> A data, local e horário de montagem e desmontagem do equipamento , serão informados pela Belotur posteriormente.

>a estrutura a ser instalada no evento deverá seguir as normas exigidas do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais,  em especial a IT 33, e demais 

outras normas que poderão estar vigente no período de planejamento e realização do evento.

> O prazo de entrega das estruturas montadas devem estar em condições de serem vistoriadas com, no mínimo, 24 horas de antecedência da data de 

inicio de realização do evento;                 

>  Todos os custos referentes a contratação do serviço e mão de obra são de responsabilidade do contratante (impostos, transporte, alimentação etc).

> O fornecedor deverá seguir com todas as normas de segurança do trabalho, como o uso de EPI e demais equipamentos necessários para a total 

segurança dos montadores

1
SERVIÇO POR 

EVENTO 
30.162,50                   -                               

SERVIÇO
Cobertura 

fotográfica

Contração de serviço de Cobertura fotográfica, com câmera fotográfica digital profissional, em todos os eventos e 

pautas referentes ao evento Arraial de Belo Horizonte, conforme detalhameno:

- cãmera de no mínimo de 8.5 megapixel, entrega material editado e tratado em software de pós produção;

- direito de uso/cessão de imagem incluso em qualquer mídia, seja impressa ou digital;  

- entrega de arquivo digital, em baixa resolução, em até 24 horas após a cobertura de cada pauta estabelecidada 

previamente;

- entrega do arquivo final em alta resolução, em pendrive ou HD, em até 20 dias após o termino do evento;

- entrega de mínimo 30  fotos por cada pauta e/ou evento (cerca de 20 pautas a serem cobertas)

- entrega de cobertura completa dos Concursos de Quadrilhas - Grupo Especial e Grupo de Acesso e Festival 

Estadual, ambos mínimo de 50 fotos, com devida identificação de cada quadrilha;

- média de 15 diárias de 8 horas;

- média de 19 pautas.

> O detalhamento dos dias , horários e locais que deverão ter o serviço de cobertura fotográfica será informado pela Belotur posteriormente;

> As pautas que deverão ter cobertura fotográfica, poderão ter duração entre 01 e 12h;

>  Todos os custos referentes a mão de obra e contratação do serviço são de responsabilidade do contratante (impostos, transporte, alimentação etc);

> A equipe deverá estar de uniformizada na cor preta,  com fácil identificação, e se apresentar  no horário estabelecido pela Belotur para a conferência  e 

distribuição de funções e locais; 

> A equipe deverá ser responsável pelo  equipamento utiizando durante a prestação de serviço, uma vez que não estão pevistos guarda volumes ou 

seguros noslocais de cobertura.

30
DIÁRIAS 

12 HORAS
1.205,00                     -                               

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA> > > > > > > > > > > > > > > > > > -                                           


