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 O SINDIPROM-ES – Sindicato de Empresas de Promoção, Organização e Montagem de 
Feiras, Congressos e Eventos do Espírito Santo, tem a satisfação de apresentar ao Mercado 
Capixaba a sua Primeira Tabela Referencial de Preços de Produtos e Serviços para Eventos, 
instrumento facilitador para o mercado de eventos em geral.  
 
 A partir deste documento passaremos a ter um referencial de preço de todos os produtos 
e serviços de nossa cadeia produtiva mas, principalmente, uma valorização e harmonização dos 
Organizadores e Prestadores de Serviços especializados, o que oferece, tanto para o Contratante 
como para o Contratado, uma total transparência em suas contratações.   
 
 Foi um trabalho complexo que o SINDIPROM-ES vem organizando há mais de 02 anos e, 
com a ajuda de toda a categoria, chegou a esta tabela inicial, que passará por adequações 
conforme a necessidade do próprio mercado e também da evolução das técnicas e tecnologias 
para evento, já que somos um agente transformador da sociedade em geral. 
 
 No nosso mercado, é fundamental a qualificação das Empresas e principalmente o 
comprometimento junto ao contratante. Entretanto, também precisamos receber valores justos 
por nossos serviços. Desta forma, entendemos que esta Tabela será um marco em nosso 
mercado, um divisor de águas em nossa atividade, pois não podemos continuar permitindo que 
empresas sem o mínimo de estrutura organizacional continue cometendo verdadeiros absurdos 
na elaboração de seus preços e comprometendo o mercado de eventos. 
 
 A Tabela referencial de valores do SINDIPROM-ES 2013 é um importante instrumento para 
elaboração de propostas financeiras e um balizador para formação de preço, quer seja na 
iniciativa privada ou junto aos órgãos públicos. Nesta tabela, os valores estão baseados em 
serviços de primeira linha, apresentados por profissionais de diversas áreas de atuação, que 
respeitam todas as normas vigentes, de acordo com a sua área, fornecendo serviços de 
qualidade com maior responsabilidade.  
 
 O objetivo é trazer equilíbrio nos valores de mercado, além de preços mais justos para os 
contratados e contratantes. Os valores apresentados são apenas referenciais, onde cada 
empresa terá a sua política de contratação e também de descontos. 
  
 Enfim, queremos que todos possam usar esta tabela e temos a certeza de que estaremos 
construindo um mercado mais justo e sério, onde atuam boas empresas e bons contratantes que 
esperam receber o que temos de melhor. 
 
Atenciosamente, 
 
Alfonso Silva (Presidente) e Elcimar de Paula (Vice-Presidente) 
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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO DE EMPRESAS DE 
PROMOÇÃO, ORGANIZAÇÃO E MONTAGEM DE FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS EM 
GERAL DO ESPÍRITO SANTO – SINDIPROM-ES, REALIZADA NO DIA 11/02/2014. 
 
 
Aos onze dias do mês de fevereiro de dois mil e quatorze, às dezessete horas em 
primeira convocação e com início às dezessete horas e trinta minutos em segunda 
convocação, reuniu-se em assembleia o Sindicato de Empresas de Promoção, 
Organização e Montagem de Feiras, Congressos e Eventos em Geral do Espírito Santo – 
Sindiprom-ES,  que representa o setor de promoção, organização e montagem de feiras, 
congressos e eventos em geral do estado do Espírito Santo, na Rua Gelu Vervloet, nº 500, 
Sala 907, Ed. Omni Office, Jardim Camburi, Vitória-ES, CEP 29.090.100, atendendo a 
convocação dos seus associados, para deliberarem sobre a aprovação da TABELA 
REFERENCIAL, de Preços para Contratação de Empresas de Organização de Eventos e 
Fornecedores Especializados de Infraestrutura para Eventos com Abrangência no Estado 
Espírito Santo. Abertos os trabalhos o presidente da entidade, Sr. João Alfonso da Silva, 
inscrito no CPF nº 290.190.521-87, foi escolhido entre os demais presentes para presidir 
a assembleia, indicando e submetendo à aprovação da assembleia o Sr. Elcimar Teixeira 
de Paula, para secretariá-lo e proceder à abertura com a ordem do dia, aprovação da 
tabela referencial. Por conseguinte, o presidente da assembleia agradeceu a presença 
de todos e destacou que este Sindicato é constituído para fins de estudos, coordenação, 
orientação, proteção, representação e defesa das atividades compreendidas na 
categoria econômica das empresas que se dedicam à promoção e à organização de 
feiras, congressos, seminários, reuniões e eventos em geral e das empresas que atuam 
na montagem e suporte das feiras, congressos, seminários, reuniões e eventos em 
geral, na forma do seu Estatuto, e de conformidade com a legislação, e os interesses da 
categoria representada. Adiante passou a explicar a necessidade da aprovação da tabela 
referencial, esta primeira edição não pretende esgotar o assunto e nem estabelecer 
critérios rígidos, mas contribuir como um referencial de preços de serviços para o setor 
de eventos, criando um valor de referência para o segmento. Participaram da 
elaboração deste trabalho, empresas associadas ao SINDIPROM-ES, com vários 
profissionais experientes em suas áreas de atuação, que em muito contribuíram com 
suas críticas e sugestões. A importância da tabela referencial é grande, pois serve como 
referencial para negociações de serviços de Organização e fornecimento de toda a 
estrutura necessária para realização dos eventos, além de servir como diretriz para a 
sociedade contratante de nossos serviços. Esta tabela será reajustada pelo IGP-M/FGV, 
ou por outro índice oficial que venha a substituir, a cada exercício fiscal. Esta tabela 
começa a vigorar a partir de 11 de fevereiro de 2014, com validade até abril 2015. Nesta 
oportunidade será revisada e atualizada com sugestões para seu aprimoramento. O 
presidente colocou a TABELA REFERENCIAL em votação, depois de esclarecidas as 
dúvidas dos presentes em assembleia, e os mesmos aprovaram pela unanimidade. 
 
 
Esgotada a pauta e com aprovação por unanimidade de todos os itens mencionados, o 

Presidente João Alfonso da Silva agradeceu a compreensão de todos e pediu que a  
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Diretoria continue os trabalhos da entidade com a mesma eficiência, eficácia e 

combatividade, assim como todos os associados que colaboraram com este importante 

trabalho. A reunião encerrou-se às 19:00 (dezenove horas) e nada mais havendo de 

constar o Presidente João Alfonso da Silva encerrou a reunião e os trabalhos do dia, 

determinando a mim, Elcimar Teixeira de Paula, Secretário da reunião, que lavrasse a 

presente ata, o que fiz e assino juntamente com o Presidente, e anexando a lista de 

presença. 

 

 

 Vitória (ES), 11 de fevereiro de  2014. 

 

João Alfonso da Silva                                                               Elcimar Teixeira de Paula  
Presidente da Assembleia                                                                                   Secretário da Assembleia  
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Apresentação 
  
 O SINDIPROM-ES acredita que um mercado sadio e competitivo exige de seus 
profissionais uma atuação comprometida com a busca pela excelência fornecendo 
serviços de qualidade. O profissional de Evento deve ser reconhecido pelos princípios 
éticos, de valorização e de desenvolvimento de sua atividade, praticando valores de 
remuneração condizentes com o exercício de seu trabalho. O SINDIPROM-ES não tem a 
intenção de implementar uma tabela restritiva de preços, mas está publicando o 
resultado de um trabalho realizado entre seus associados, que originou esta tabela de 
referência básica de valores. Seu objetivo é apresentar alguns custos padrão praticados 
no mercado, servindo como fonte de consulta e elaboração de propostas de trabalho 
quer seja para iniciativa publica ou privada. 
 
 
Tabela Referencial 
 
A Tabela referencial de valores do SINDIPROM-ES 2014 é um importante instrumento 
para elaboração de propostas financeiras e um balizador para formação de preço, quer 
seja na iniciativa privada ou junto aos órgãos públicos. Pois os valores apresentados 
estão baseados em serviços de primeira qualidade, apresentado por profissionais de 
diversas áreas de atuação, onde respeitam todas as normas vigentes de acordo com a 
sua área de atuação, desta forma levando serviços de qualidade com maior 
responsabilidade.  
O objetivo é trazer equilíbrio nos valores de mercado, preços mais justos para os 
profissionais e para os próprios clientes. Os valores apresentados estão distribuídos por 
varias áreas do segmento de evento incluído serviços e equipamentos necessários para 
realização de evento. Lembramos que estes custos estão elaborados por profissionais 
qualificados e constituídos legalmente para atender às demandas do setor de eventos. 
 
 
Resultados Esperados 
 
O SINDIPROM-ES Sindicato é constituído para fins de estudos, coordenação, orientação, 
proteção, representação e defesa das atividades compreendidas na categoria econômica 
das empresas que se dedicam à promoção e à organização de feiras, congressos, 
seminários, reuniões e eventos em geral e das empresas que atuam na montagem e 
suporte das feiras, congressos, seminários, reuniões e eventos em geral, na forma do seu 
Estatuto, e de conformidade com a legislação, e os interesses da categoria 
representada. Desta forma esperamos que esta Tabela Referencial sirva como 
referencial para negociações de serviços de Organização e fornecimento de toda a 



 

 
                Tabela Referencial de Valores de Serviços das  

Empresas Organizadoras de Eventos 
FEVEREIRO 2014 
 
 

7 

estrutura necessária para realização dos eventos, além de servir como diretriz para a 
sociedade contratante de nossos serviços. 
Apresentando serviço de qualidade com preço justo para os profissionais do nosso 
segmento e para os clientes tomadores de serviço. 
 
 
 
Detalhamento da Tabela Referencial 
 
A tabela referencial, esta subdividida em diversos tópicos, onde o primeiro trata 
especificamente das empresas de organização de eventos.  
 
Neste tópico a tabela tem como base a Lei No. 11.771, de 17 de setembro de 2008 na 
Subseção V – Das Organizadoras de Eventos – Art. 30 e ainda o Decreto Federal No 

7.381/10, que regulamenta a referida Legislação: 
 

“O preço do serviço  das empresas organizadoras de 
eventos  é  o valor cobrado pelos a) serviços de 
organização, b) a comissão recebida pela intermediação 
na captação de recursos financeiros para a realização do 
evento e a c) taxa de administração referente à 
contratação de serviços de terceiros”.  

 
 
 
 

Descriminação dos Serviços das Empresas Organizadoras de 
Eventos – Custos Internos  

 
VISITA TÉCNICA: um profissional vai ao local onde será realizado o evento para fazer 
uma análise técnica-operacional com medições e levantamento fotográfico. O valor a ser 
cobrado equivale a uma distância máxima de 30 Km da sede da empresa organizadora 
até o local a ser visitado. A partir de 30 Km, os custos de transporte, alimentação, 
hospedagem e diária de produtores ficam por conta do cliente.  
 
CONCEPÇÃO DO PROJETO: trata-se da criação de um determinado evento de acordo com 
a necessidade do cliente. Para a concepção do projeto é necessário o desenvolvimento 
de pesquisa, identificação das necessidades do cliente, objetivos principais, público 
alvo, tipo de evento e identificação de possíveis locais para sua realização.  
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PLANEJAMENTO: estruturar o roteiro de planejamento e o respectivo cronograma de 
execução com bastante antecedência da data prevista para o início do evento; 
assessoria na contratação dos serviços de terceiros; prever recursos materiais, 
financeiros e de apoio para atender às exigências operacionais; dispor de pessoas, 
grupos ou comissões para assumir a responsabilidade pela coordenação execução dos 
trabalhos; estabelecer sistema de integração e relacionamento permanente com 
autoridades, empresários, promotores, empresas vinculadas, especialistas, 
fornecedores, participantes e colaboradores colhendo subsídios e sugestões; assegurar a 
quantidade e qualidade dos materiais, produtos e equipamentos necessários para 
operacionalização dos eventos; implantar sistema de controle e acompanhamento das 
providências e decisões tomadas no curso do evento; prestação de contas, relatório final 
e reunião de avaliação: esse processo objetiva produzir o evento no tempo previsto e de 
forma que ele atenda a objetivos predeterminados através da criação de uma estratégia 
apropriada e de plano operacionais de apoio.  
 
OPERACIONALIZAÇÃO: estabelecer e acompanhar o cronograma das atividades 
necessárias de apoio ao evento; designar os coordenadores setoriais; identificar e 
coordenar a montagem e desmontagem dos ambientes; emitir as normas de serviços 
instruindo e disciplinando procedimentos e rotinas de trabalho; organizar a produção 
executiva do evento; gerenciar a preparação e distribuição de materiais promocionais, 
de divulgação e apoio; selecionar, acompanhar e coordenar os serviços relacionados ao 
receptivo; supervisionar os serviços de manutenção e as instalações de todos os 
equipamentos do evento; coordenar a aplicação das normas estabelecidas quanto aos 
horários de funcionamento das diversas unidades de serviços.  
 
DIÁRIA DE PRODUTOR: profissional disponibilizado exclusivamente para atuar durante a 
operacionalização do evento, incluindo: montagem, realização e desmontagem do 
mesmo.  
 
 . Os custos citados para Planejamento se referem a eventos com o prazo de até 
03 (três) meses de antecedência do evento. A cada mês adicional a empresa cobrará um 
percentual de 30% do preço acima citado. Exemplo: um evento pequeno de 250 pessoas, 
com 12 meses de planejamento custará R$3.579,21 + 9 x R$1.073,76 = R$13.243,05.  
 
 . Os custos citados para Operacionalização referem-se a 01 (um) dia de evento. 
Para mais de um dia, a empresa cobrará um percentual adicional de 30% do preço acima 
citado para cada dia adicional do evento. Exemplo: um evento pequeno de 250 pessoas, 
com 03 (três) dias de evento custará R$1.471,00 + R$441,30 x 2 = R$2.353,60.  
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SERVIÇOS DE TERCEIROS: Os tópicos seguintes são referentes a produtos e serviços 
utilizados para realização de eventos. Os valores destes itens estão cotados em 
conformidade com a prática de mercado, Toda vez que aparecer a palavra “diária” no 
item unidade (UN), sem a especificação da quantidade de horas, considerarem diária de 
24 horas. - Os Valores unitários e M², estão contemplados para eventos de 01 (um) a 05 
(cinco) dias, caso o evento tenha duração superior a 05 (cinco) dias será aplicado o custo 
de 5% (cinco por cento) por dia excedente. Em todos os valores estão contemplados a 
montagem / desmontagem / frete / alimentação / impostos e todas as despesas 
necessária para realização do serviço. 
 
Esta tabela será reajustada pelo IGP-M/FGV, ou por outro índice oficial que venha a 
substituir, a cada exercício fiscal, passando a vigorar a partir de 11 de fevereiro de 
2014, com validade até abril 2015. Nesta oportunidade será revisada e atualizada com 
sugestões para seu aprimoramento. 
 
 O SINDIPROM-ES realizou Assembleia Extraordinária no dia 11 de fevereiro de 2014 
em sua sede, para aprovação desta tabela referencial, onde foi colocada em votação, 
depois de esclarecidas as dúvidas dos presentes, e os mesmos aprovaram pela 
unanimidade. Esgotada a pauta e com aprovação por unanimidade de todos os itens 
mencionados, o Presidente João Alfonso da Silva agradeceu a compreensão de todos e 
pediu que a Diretoria continuasse os trabalhos da entidade com a mesma eficiência, 
eficácia e combatividade, assim como todos os associados que colaboraram com este 
importante trabalho. 
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Tabela Referencial de Preços para Contratação de 

Empresas de Organização de Eventos e Fornecedores 
Especializados de Infraestrutura para Eventos 

 
OBS.: Os valores estão cotados em conformidade com a prática de mercado. Toda vez que aparecer a 
palavra “diária” no item unidade (UN), sem a especificação da quantidade de horas, considera-se uma 
diária de 24 horas. - Os Valores unitários e M², estão contemplados para eventos de 01 (um) a 05 (cinco) 
dias, caso o evento tenha duração superior a 05 (cinco) dias será aplicado o custo de 5% (cinco por cento) 
por dia excedente. Em todos os valores desta tabela estão contemplados a montagem / desmontagem / 
frete / alimentação / impostos e todas as despesas necessária para realização do serviço. 

 
 

Organização de Eventos 

Produto / Serviço Descrição UN R$ 

1 

COMISSÃO RECEBIDA PELA 
INTERMEDIAÇÃO NA CAPTAÇÃO 

DE RECURSOS FINANCEIROS PARA 
REALIZAÇÃO DO EVENTO. 

Eventos de Pequeno, 
médio, Grande e Mega 

porte. 
Porcentagem 20% 

2 Concepção do Projeto para 
Evento de Pequeno Porte. 

Até 250 participantes com 
custo até R$ 60.000,00. unitário 2.420,44 

3 Concepção do Projeto para 
Evento de Médio Porte. 

De 251 até 500 
participantes com custo de 

R$ 60.000,01 até  
R$ 130.000,00. 

unitário 3.614,56 

4 Concepção do Projeto para 
Evento de Grande Porte. 

De 501 até 1000 
participantes com custo de 

R$ 130.000,001 a  
R$ 300.000,00 

unitário 4.737,61 

5 Concepção do Projeto para 
Evento de Mega Porte. 

Acima de 1000 
participantes com custo 
acima de R$ 300.000,01 

unitário 6.633,26 

6 

Operacionalização, estabelecer e 
acompanhar o cronograma das 
atividades necessárias de apoio 
ao evento de Pequeno Porte. 

Até 250 participantes com 
custo até R$ 60.000,00. unitário 1.471,00 
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7 

Operacionalização, estabelecer e 
acompanhar o cronograma das 
atividades necessárias de apoio 

ao evento de Médio Porte. 

De 251 até 500 
participantes com custo de 

R$ 60.000,01 até  
R$ 130.000,00. 

unitário 2.420,44 

8 

Operacionalização, estabelecer e 
acompanhar o cronograma das 
atividades necessárias de apoio 

ao evento de Grande Porte. 

De 501 até 1000 
participantes com custo de 

R$ 130.000,001 a  
R$ 300.000,00 

unitário 3.614,56 

9 

Operacionalização, estabelecer e 
acompanhar o cronograma das 
atividades necessárias de apoio 

ao evento de Mega Porte. 

Acima de 1000 
participantes com custo 
acima de R$ 300.000,01 

unitário 7.370,51 

10 
Custos com Operacionalização 

Adicional 

Valores de 
Operacionalização acima 

referem-se a 1 dia de 
evento. Para mais de um 

dia, será cobrado 
percentual adicional do 
preço acima citado para 

cada dia adicional do 
evento. 

unitário 30% 

11 

Planejamento do Evento de 
Pequeno Porte, estruturar o 
roteiro de planejamento e o 
respectivo cronograma de 

execução. 

Até 250 participantes com 
custo até R$ 60.000,00. unitário 3.500,00 

12 

Planejamento do Evento de 
Médio Porte, estruturar o roteiro 
de planejamento e o respectivo 

cronograma de execução. 

De 251 até 500 
participantes com custo de 

R$ 60.000,01 até  
R$ 130.000,00. 

unitário 4.500,00 

13 

Planejamento do Evento de 
Grande Porte, estruturar o 

roteiro de planejamento e o 
respectivo cronograma de 

execução. 

De 501 até 1000 
participantes com custo de 

R$ 130.000,001 a  
R$ 300.000,00 

unitário 7.500,00 

14 

Planejamento do Evento de Mega 
Porte, estruturar o roteiro de 
planejamento e o respectivo 

cronograma de execução. 

Acima de 1000 
participantes com custo 
acima de R$ 300.000,01 

unitário 10.000,00 
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15 Custos com Planejamento 
Adicional 

Valor de Planejamento 
acima referem-se a eventos 
com o prazo de até 3 meses 
de antecedência da data do 

evento. A cada mês 
adicional será cobrado um 
percentual do preço acima 

citado 

unitário 30% 

16 Serviço na liberação de Alvará 
para evento. 

Serviço de despachante 
junto aos órgãos 

competente conforme 
necessidade do evento, 

Prefeitura Municipal, Corpo 
de Bombeiros, Polícia 

Militar, Juizado da infância 
e Juventude, Meio 

Ambiente, ECAD e etc. 

unitário 3.500,00 

17 

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇO DE TERCEIROS EVENTO 

DE PEQUENO PORTE. 

Até 250 participantes com 
custo até R$ 60.000,00. 

Porcentagem 20% 

18 

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇO DE TERCEIROS EVENTO 

DE MÉDIO PORTE. 

De 251 até 500 
participantes com custo de 

R$ 60.000,01 até  
R$ 130.000,00. 

Porcentagem 18% 

19 

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇO DE TERCEIROS EVENTO 

DE GRANDE PORTE. 

De 501 até 1000 
participantes com custo de 

R$ 130.000,001 a  
R$ 300.000,00 

Porcentagem 16% 

20 

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇO DE TERCEIROS EVENTO 

DE MEGA PORTE. 

Acima de 1000 
participantes com custo 
acima de R$ 300.000,00 

Porcentagem 15% 

21 Visita Técnica 

Visita técnica de protudor 
para avaliação e 

levantamentos no local do 
evento. 

diária P/ 
Produtor 

150,00 
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Serviços e Recursos Humanos 

 
Produto / Serviço Descrição UN R$ 

22 Assessor de Imprensa Assessoria de imprensa diária de 8h 1.250,00 

23 Brigada de incêndio . Brigadistas especializado. 
custo por  

brigadista / 
diária de 12h 

210,00 

24 Carregador 
Serviço de carga e descarga 
de produtos levanto ate o 

local de sua instalação 
diária de 8h 185,00 

25 Cerimonialista 

Pessoa responsável pela 
organização e bom 

andamento do cerimonial no 
evento, bem como 

identificação de autoridades 
e convidados VIPs, 

preparação da mesa 
diretora, preparação de 

nominatas, elaboração de 
roteiro, entre outros. 

diária de 4h 1.000,00 

26 Consultor 

Consultoria em organização 
de eventos. Planejamento do 

evento,  relatórios e 
avaliações. 

Hora técnica 275,00 

27 Coordenador Geral 

Coordenação, 
acompanhamento e 

monitoramento de todos os 
serviços a serem realizados 
antes, durante e depois do 
evento (lista de presença, 

avaliações, emissão de 
certificado), inclusive na 
realização de plenárias. 

Exemplo: controle, 
distribuição e supervisão do 
trabalho dos recepcionistas; 

apoio ao mestre de 
cerimônia; encaminhamento 
de autoridades, entre outros. 

diária de 8h 875,00 

28 Digitador 
Digitador para fichas, 

cadastros. diária de 8h 250,00 
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29 Garçom (valor compatível com 
o piso da categoria) 

Profissional devidamente 
qualificado para realizar 

todo o serviço 
correspondente a função de 
garçom, independente do 

tamanho do evento. 
Considerar 1 garçom a cada 

15 participantes. 

diária de 6h 220,00 

30 

Intérprete com experiência 
comprovada em eventos (valor 

compatível com o piso da 
categoria) 

Disponibilização de 
profissional capacitado para 
a realização de serviços de 

intérprete. 

Diária de 4h 1.500,00 

31 Locutor 
Serviços de aviso e 

divulgação de produtos diária de 8h 1.250,00 

32 Mágico 
Apresentação de atração de 
mágica para entretenimento 

Apresentação 
de 1h 250,00 

33 Manobrista 

Serviço de manobristas para 
eventos  - incluindo 

equipamentos (cone, ronda 
no estacionamento). 
Considerar que cada 

manobrista atende 15 carros. 

diária de 8h 275,00 

34 Maquiador 
Serviço de maquilagem para 
eventos, shows, desfiles e 

afins 
Diária de 8h 750,00 

35 Mensageiro 

Disponibilização de 
profissional capacitado para 
a realização de serviços de 

mensageiro. 

diária de 8h 162,50 

36 
Mestre de cerimônia com 

experiência comprovada em 
eventos. 

Disponibilização de 
profissional capacitado para 
a realização de serviços de 
condução do cerimonial - 

sujeito a aprovação 

diária de 6h 1.250,00 

37 Modelo 
Modelos masculino e 

feminino de diversas idades diária de 6h 475,00 

38 Motoboy 

Disponibilização de 
profissional capacitado para 
a realização de serviços de 
motoboy  com sua própria 

moto. 

diária de 8h 325,00 
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39 Newsletter 
Serviço de criação e envio de 

e-mail para divulgação de 
eventos 

Evento 1.875,00 

40 Panfletador Serviço de panfletagem Diária de 6h 145,00 

41 Produtor de Eventos 

Profissional disponibilizado 
exclusivamente para atuar 

durante a operacionalização 
do evento, incluindo: 

montagem, realização e 
desmontagem do mesmo. 

diária de 8h 300,00 

42 
Recepcionista bilíngüe - 

uniformizada 

Disponibilização de 
profissional capacitado para 
a realização de serviços de 

recepção. 

diária de 8h 375,00 

43 Recepcionista português - 
uniformizada 

Disponibilização de 
profissional capacitado para 
a realização de serviços de 

recepção. 

diária de 8h 220,00 

44 Recepcionista trilingüe - 
uniformizada 

Disponibilização de 
profissional capacitado para 
a realização de serviços de 

recepção. 

diária de 8h 400,00 

45 Recreador 
Serviço de recreação e 

entretenimento com crianças Diária de 4h 600,00 

46 Rede Lógica 

Instalação de rede lógica 
categoria 5 10/100, com 

todo cabeamento e 
conectores, servidores para 
gerenciamento de usuários, 
banda e trafego na mesma 

Por ponto 150,00 

47 Revisor de texto 

Disponibilização de 
profissional capacitado para 
a realização de serviços de 

revisão de texto. 

lauda (1000 
caracteres) 438,00 
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48 Segurança diurno 

Disponibilização de 
profissional capacitado para 

realização de segurança 
desarmada diurna, 
uniformizada e com 

apresentação de nada consta 
da Polícia Federal. 

diária de 8h 180,00 

49 Segurança noturno 

Disponibilização de 
profissional capacitado para 

realização de segurança 
desarmada noturna, 
uniformizada e com 

apresentação de nada consta 
da Polícia Federal. 

diária de 8h 220,00 

50 Serviço de Credenciamento 
eletrônico. Eventos até 500 convidados. por convidado 25,00 

51 Serviço de Credenciamento 
eletrônico. 

Eventos acima de 500 
convidados. 

por convidado 23,00 

52 Serviço de limpeza e 
conservação 

Disponibilização de 
profissional capacitado e 

uniformizado para a 
realização de serviços de 

limpeza e conservação, com 
material  de limpeza incluído 

como (panos de chão, 
aspirador, vassouras, baldes, 

produtos químicos 
necessários) 

diária de 10h 175,00 

53 Serviço de Mailing List 

Confecção do mailing, 
impressão de etiquetas auto-

adesivas, manuseio 
(colagem, envelopamento e 
triagem) e distribuição com 
protocolo de recebimento 
em toda a Grande Vitória 
utilizando motoqueiros 
próprios treinados para 

oferecer a maior velocidade 
em entrega com a melhor 

qualidade. 

Unidade 18,75 
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54 Serviço de Mailing List 

Confecção do mailing, 
impressão de etiquetas auto-

adesivas, manuseio 
(colagem, envelopamento e 
triagem) e distribuição com 
protocolo de recebimento 

em todo Brasil com entrega 
rápida pelos correios. 

Unidade 25,00 

55 Serviço de Receptivo 
Serviço de recepção de 

pessoas em aeroportos e 
eventos. 

diária 220,00 

56 
Taquígrafo ao vivo com 

tradução taquigráfica e revisão 
do texto. 

Disponibilização de 
profissional capacitado para 
a realização de serviços de 

taquígrafo ao vivo (o 
taquígrafo deverá estar 

presente ao evento e, desta 
forma, taquigrafar, ao 

mesmo tempo, o que está 
sendo falado e discutido). 
Entrega do trabalho em 

disquete e/ou CD, e, 
também a impresso 

(encadernado com capa dura 
e espiral). 

hora 500,00 

57 Técnico de computação gráfica 

Disponibilização de 
profissional capacitado para 
a realização de serviços de 

computação gráfica. 

hora 125,00 

58 Técnico de Sistema 

Profissional habilitado para 
dar suporte em ferramentas 

usadas para cadastro,  
inserção de dados, edição de 

dados e afins. 

diária de 8h 350,00 

59 Telemarketing 

Realização de telemarketing 
com pessoal, confirmação de 
presença em equipamento 
próprio, em local próprio, 
incluindo tarifa telefônica 

local 

ligação / 30 m 150,00 
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60 Telemarketing 

Realização de telemarketing 
com pessoal e equipamento 
próprio, em local próprio, 
incluindo tarifa telefônica 

interurbano nacional. 

ligação / 30 m 150,00 

61 Tradutor de texto 

Disponibilização de 
profissional capacitado para 
a realização de serviços de 
tradução de texto. Idiomas: 
Inglês, Espanhol, Alemão, 

Mandarim e Japonês. 

lauda                                 
(1000 

caracteres) 
75,00 

 

 

 
 
 

Sonorização, Iluminação, Elétrica, Áudio Visuais, Fotos e 
Carro de Som 
 

Produto / Serviço Especificações UN R$ 

62 Box Truss Box Truss ( estrutura alumínio 
do tipo Q 15 /Q25 / Q30 ) 

metro linear 65,00 

63 Tele Prompter Para Púlpito 
TP de Acrílico com 02 Hastes 
de Acrílico e Monitores Para 

Leitura 
Unidade 1.500,00 

64 Tele Prompter Para Púlpito 
TP de Acrílico com 01 Haste 

de Acrílico e 01 Monitore Para 
Leitura 

Unidade 950,00 

65 Carro de Som 
Carro de som para divulgação 
de eventos, com gravação de 

spot 
diária de 6h 750,00 

66 Púlpito Interativo 
Púlpito com 01 Monitor 42'' 

para apresentações 
interativas 

unidade 250,00 
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67 Púlpito Acrílico com Inox Púlpito Acrílico para 
apresentações unidade 120,00 

68 CD Player Player Carrossel (capacidade 
para 5 CDs) diária 40,00 

69 Sistema de Rádio Visitação 
Sistema de Rádio visitação 

para visita guiada e tradução 
móvel até 50 Rádios 

diária 1.000,00 

70 Computador 

Centrino 1.8Ghz - 1G de 
Mem.- HD 40Gb - 

Som/Vídeo/Fax/Rede/CD-RW 
Monitor LCD 17" - Windows XP, 

Office 2003, antivírus 
profissional, pdf reader e nero 

8 (todos em português e 
licenciados). 

diária 80,00 

71 Computador 

Core 2 Quad Q8200  - 4G de 
Mem.- HD 350Gb - Off Board, 

placa de vídeo PCI Express 
512mb, Som/Fax/Rede 

10/100/1000/WI-FI/CD-RW, 
motherboard fsb 1333,  

Monitor LCD 19" - Windows XP, 
Office 2003, antivírus 

profissional, pdf reader, 
COREL x10, photoshop, auto 

Cad e nero 8 (todos em 
português e licenciados). 

diária 200,00 

72 Conjunto de Microfones para 
Bateria 

Conjunto de Microfones para 
Bateria diária 450,00 

73 Distribuidor de vídeo Distribuidor de Vídeo (3 
saídas) diária 80,00 

74 Distribuidor de vídeo e áudio 
Distribuidor de Vídeo e Áudio 

Estéreo (10 saídas) diária 100,00 

75 Distribuidor VGA / Vídeo e 
Áudio VGA 4 saídas diária 90,00 

76 DJ com equipamento 
Contratação de DJ para 

eventos com seus 
equipamentos. 

diária de 4h 1.700,00 
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77 DVD Player (MP3, DVD-R, VCD, CD, CD-R 
RW) 

diária 40,00 

78 
Equipamento de 

som/sonorização - Sistema de 
retorno 2 caixas 

Sistema de retorno de som 
com 02 caixas amplificada e 
cabos (Som de Retorno de 

Palco) 

diária 400,00 

79 
Equipamento de 

som/sonorização - Sistema de 
retorno 4 caixas 

Sistema de retorno de som 
com 04 caixas amplificadas e 

cabos (Som de Retorno de 
Palco) 

diária 500,00 

80 

Equipamento de 
som/sonorização para eventos 
em local aberto e/ou fechado 

- ambiente acima de 1000 
participantes 

Mesa de som c/32 canais, 
amplificador potência 

800WRMS; equalizador; 08 
caixas acústicas de 400 WRMS 

com tripé e pedestal tipo 
girafa p/ microfone. 

diária 4.375,00 

81 

Equipamento de 
som/sonorização para eventos 
em local aberto e/ou fechado 

- até 100 participantes 

Mesa de som c/16 canais, 
amplificador potência 

200WRMS; equalizador; 2 
caixas acústicas de 100 WRMS 

com tripé e pedestal tipo 
girafa p/ microfone. 

diária 600,00 

82 

Equipamento de 
som/sonorização para eventos 
em local aberto e/ou fechado 

- até 1000 participantes 

Mesa de som c/32 canais, 
amplificador potência 

400WRMS; equalizador;  06 
caixas acústicas de 200 WRMS 

com tripé e pedestal tipo 
girafa p/ microfone. 

diária 3.600,00 

83 

Equipamento de 
som/sonorização para eventos 
em local aberto e/ou fechado 

- até 300 participantes 

Mesa de som c/16 canais, 
amplificador potência 

200WRMS; equalizador; 04 
caixas acústicas de 100 WRMS 

com tripé e pedestal tipo 
girafa p/ microfone. 

diária 900,00 

84 

Equipamento de 
som/sonorização para eventos 
em local aberto e/ou fechado 

- até 600 participantes 

Mesa de som c/24 canais, 
amplificador potência 

400WRMS;equalizador;  06 
caixas acústicas de 200 WRMS 

com tripé e pedestal tipo 
girafa p/ microfone. 

diária 1.200,00 
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85 
Equipamento para tradução 

simultânea c/ 2 
canais de transmissão 

Cabine,rádio e fones para  até 
50 pessoas diária 1.900,00 

86 
Equipamento para tradução 

simultânea c/ 2 
canais de transmissão 

Cabine,rádio e fones para 
atender de 51 até 100 pessoas diária 2.500,00 

87 
Equipamento para tradução 

simultânea c/ 2 
canais de transmissão 

Cabine,rádio e fones para 
atender de 101 até 200 

pessoas 
diária 3.000,00 

88 
Equipamento para tradução 

simultânea c/ 2 
canais de transmissão 

Cabine,rádio e fones para 
atender de 201 até 300 

pessoas 
diária 4.200,00 

89 
Equipamento para tradução 

simultânea c/ 2 
canais de transmissão 

Cabine,rádio e fones para 
atender de 301 até 500 

pessoas 
diária 5.200,00 

90 
Equipamento para tradução 

simultânea c/ 2 
canais de transmissão 

Cabine,rádio e fones para 
atender de 501 até 700 

pessoas 
diária 8.800,00 

91 
Equipamento para tradução 

simultânea c/ 2 
canais de transmissão 

Cabine,rádio e fones para 
atender de 701 até 1000 

pessoas 
diária 10.000,00 

92 Rádio Tradução Simultânea 
Rádio para tradução 
simultânea (a vulso) unidade/dia 25,00 
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93 

Fotografia profissional digital 
com equipamento - saída de 4 

horas com 100 fotos 
entregues. 

Entrega de CD com todas as 
fotos digitais ( resolução de 

8.0 MP e identificação de cada 
foto no arquivo com as 
seguintes informações: 
Evento, assunto, local, 

cidade, estado, data e crédito 
do fotógrafo. Cópias no 

tamanho 15 x 21 cm colorida - 
Essas fotos serão selecionadas 
de um contato digital com no 

mínimo 200 fotos. 

 
serviço 1.200,00 

94 
Fotografia profissional digital 
com saída de até 12 horas  - 

Grande Vitória 

Registro fotográfico completo 
do evento com e entrega de 

no mínimo 300 imagens 
gravadas em CD ou DVD no 
formato digital  (resolução 

mínima de 12MP e 
identificação na forma de 

metadados em cada foto com 
as seguintes informações: 

evento, assunto, local, 
cidade, estado, data e crédito 
do fotógrafo). (Valores para 

Grande Vitória) 

 
serviço 1.700,00 

95 

Fotografia profissional digital 
com saída de até 4 horas com 

impressão de 100 fotos 
15x20cm - Grande Vitória 

Registro fotográfico completo 
do evento com entrega de no 
mínimo 200 fotos em DVD ou 

CD no formato digital 
(resolução de 12MP e 

identificação na forma de 
metdados em cada foto com 

as seguintes informações: 
evento, assunto, local, 

cidade, estado, data e crédito 
do fotógrafo). Entrega e 

impressão de 100 fotos no 
tamanho 15 x 21 cm colorida - 
Essas fotos serão selecionadas 
de um contato digital com no 
mínimo 200 fotos. (Valores 

para Grande Vitória) 

 
serviço 

1.200,00 
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96 
Fotografia profissional digital 

com saída de até 4horas - 
Grande Vitória 

Registro fotográfico completo 
do evento com e entrega de 

no mínimo 100 imagens 
gravadas em CD ou DVD no 
formato digital  (resolução 

mínima de 12MP e 
identificação na forma de 

metadados em cada foto com 
as seguintes informações: 

evento, assunto, local, 
cidade, estado, data e crédito 
do fotógrafo). (Valores para 

Grande Vitória) 

 
serviço 850,00 

97 
Fotografia profissional digital 
com saída de até 8 horas  - 

Grande Vitória 

Registro fotográfico completo 
do evento com e entrega de 

no mínimo 200 imagens 
gravadas em CD ou DVD no 
formato digital  (resolução 

mínima de 12MP e 
identificação na forma de 

metadados em cada foto com 
as seguintes informações: 

evento, assunto, local, 
cidade, estado, data e crédito 
do fotógrafo). (Valores para 

Grande Vitória) 

 
serviço 1.200,00 

98 Gerador 

80 KVA -  (01 equipamento 
disponível pelo período de 08h 

com valor de R$ 200,00 de 
hora excedente, incluso ART e 
mobilização apenas na Grande 

Vitória) 

diária 8h 2.500,00 

99 Gerador 

150 KVA - (01 equipamento 
disponível pelo período de 08h 

com valor de R$ 200,00 de 
hora excedente, incluso ART e 
mobilização apenas na Grande 

Vitória) 

diária 8h 2.550,00 
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100 Gerador 

200 KVA - (01 equipamento 
disponível pelo período de 08h 

com valor de R$ 200,00 de 
hora excedente, incluso ART e 
mobilização apenas na Grande 

Vitória) 

diária 8h 2.850,00 

101 Gerador 

340 KVA - (01 equipamento 
disponível pelo período de 08h 

com valor de R$ 200,00 de 
hora excedente, incluso ART e 
mobilização apenas na Grande 

Vitória) 

diária 8h 3.950,00 

102 Gerador 

450 KVA -  (01 equipamento 
disponível pelo período de 08h 

com valor de R$ 200,00 de 
hora excedente, incluso ART e 
mobilização apenas na Grande 

Vitória) 

diária 8h 5.250,00 

103 Iluminação - Canhão Seguidor Canhão Seguidor diária 750,00 

104 Iluminação - Mesa de luz 
digital - acima de 12 canais 

Mesa de luz digital - acima de 
12 canais diária 625,00 

105 Iluminação - Moving Head Iluminação - Moving Head diária 400,00 

106 Iluminação - Rack Dimmer de 
luz digital - 12 canais 

Iluminação - Rack Dimmer de 
luz digital - 12 canais diária 625,00 

107 Iluminação - Refletor 
Elipsoidal 

Iluminação - Refletor 
Elipsoidal 

diária 150,00 

108 Iluminação - Refletor Fresnel Iluminação - Refletor Fresnel diária 150,00 

109 
Iluminação - Refletor Impar 

Setlight 
Iluminação - Refletor Impar 

Setlight diária 80,00 

110 Iluminação - Refletor Optpar Iluminação - Refletor Optpar diária 80,00 

111 Iluminação - Refletor Par 38 Iluminação - Refletor Par 38 diária 62,50 
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112 Iluminação - Refletor Par 64 Iluminação - Refletor Par 64 diária 62,50 

113 Iluminação - Refletor Par LED Iluminação - Refletor Par LED diária 150,00 

114 Impressora 
Impressora jato de tinta - 

acima de 9 ppm (com 
cartucho) 

diária 100,00 

115 Impressora 
Multifuncional (Scanner, fax, 
impressora e copiadora) com 

cartuchos 
diária 140,00 

116 Impressora 

Colorida para papel nos 
formatos A4, Oficio, Carta e 

envelope com gramatura 
variando entre 75 e 300g/m² 

diária 150,00 

117 Impressora Impressora laser 15ppm + 
Estabilizador (com toner) diária 140,00 

118 Impressora Térmica 

Impressora térmica para 
confecção de etiquetas 
adesivas, com ribbom e 

etiquetas 

diária 120,00 

119 
Instalação de linha telefônica 
para estande em feira, com 

aparelho. 
Voz e dados (DDD, DDI) 

instalação/pon
to 125,00 

120 Leitora Ótica 

Leitora Ótica para código de 
barras com software e todo 

equipamento para o seu 
perfeito funcionamento 

diária 187,50 

121 Linha telefônica Voz e dados, ligações locais minuto 1,88 

122 Linha telefônica Voz e dados, DDD minuto 2,63 

123 Linha telefônica Voz e dados, DDI minuto 3,00 
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124 Luminárias com cúpula de 
acrílico e lâmpadas 220v. 

Luminárias com cabeamento e 
caixa de comando para 

iluminação de tendas, toldos e 
grandes áreas. 

unidade 450,00 

125 Máquina de jogar papel 
picado 

Capacidade por kilo. Duração 
programável. Papel Prateado 2 KG 300,00 

126 Microfone auricular Microfone auricular sem fio 
com bateria ou pilha incluso diária 140,00 

127 
Microfone com fio  (incluir 

pedestal de mesa ou de chão 
quando necessário) 

Microfone com fio 
unidirecional profissional (com 

bateria 9V) 
diária 60,00 

128 Microfone de lapela Microfone de lapela sem fio 
com bateria ou pilha incluso diária 95,00 

129 Microfone Gooseneck Microfone modelo gooseneck 
para mesa ou púlpito diária 100,00 

130 Microfone para Coro/Coral Microfone para Coro/Coral diária 80,00 

131 
Microfone sem fio (incluir 

pedestal de mesa ou de chão  
quando necessário) 

Microfone sem fio profissional 
(com bateria 9V) diária 80,00 

132 Monitor TV - 29" Tela plana; entrada para: 
UHF/VHF/CATV. diária 80,00 

133 Monitor TV - 42" 
Tela plasma/lcd; entrada 

para: UHF/VHF/CATV/HDMI/ 
S-Video/Vídeo Componente 

diária 240,00 

134 Monitor TV - 50" 
Tela plasma/lcd; entrada 

para: UHF/VHF/CATV/HDMI/ 
S-Video/Vídeo Componente 

diária 350,00 



 

 
                Tabela Referencial de Valores de Serviços das  

Empresas Organizadoras de Eventos 
FEVEREIRO 2014 
 
 

27 

135 Mouse sem fio 
Mouse sem fio para 

apresentação (distância de 
até 30 metros) 

diária 25,00 

136 Netbook 

Intel Pentium ATOM N270 
1.6Ghz;533Mhz; 512MB; 1.5GB 

ram; HD 160GB; Leitor de 
cartões do tipo SD, MS, MMC, 
MS_Pro; 1 Express Card com 
suporte a cartões 34mm; 2 
Slots para cartão Mini PCI 

Express (full and half); 10.1"; 
Fax Modem; Webcam, 1 

Conector VGA 15 pinos para 
monitor externo, 2 Portas USB 

2.0, 1 Entrada para 
microfone, 1 Saída para fone 
ouvido SPDIF e 1 rede local 

RJ45; Rede: Rede local: 
Padrão 10 BaseT / 100 

BaseTX; Rede sem fio Mini 
PCI-Express padrão 802.11bg 
Wireless; Bluetooth; Windows 

XP;  Pacote Office 2003, 
ANTIVÍRUS PROFISSIONAL, PDF 
READER, Nero 8  licenciado, 

atualizado e português Brasil. 

diária 80,00 
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137 Notebook 

Processador Core 2 duo 2.5 
GHz ou superior; memória de 

2 gb ou superior; Drive de 
DVD-RW Integrado Original; 

Placa de vídeo 
128MB(mínimo); HD 80 

GB(mínimo); Tela de 14"; 
Saída S-Vídeo para televisão; 
Rede Ethernet 10/100/1000 

Integrada; Fax 56 Kb; Bateria 
6 Células; Portas: Infra-

Vermelho, 4 USB 2.0, Rede, 
Monitor, Som, Paralela, PS2, 

HDMI, WEB CAM,  PCI Express. 
Com Wireless. Windows XP;  

Pacote Office 2003, 
ANTIVÍRUS PROFISSIONAL, PDF 
READER, Nero 8  licenciado, 

atualizado e português Brasil. 

diária 95,00 

138 Notebook 

Processador Core 2 duo 2.5 
GHz ou superior; memória de 

4 gb ou superior; Drive de 
DVD-RW Integrado Original; 

Placa de vídeo 
128MB(mínimo); HD 250 

GB(mínimo); Tela de 15"; 
Saída S-Vídeo para televisão; 
Rede Ethernet 10/100/1000 

Integrada; Fax 56 Kb; Bateria 
6 Células; Portas: Infra-
Vermelho, Bluetooth, 

Firewire, 4 USB 2.0, Rede, 
Monitor, Som, Paralela, PS2, 

HDMI, WEB CAM,  PCI Express. 
Com Wireless. Windows XP;  

Pacote Office 2003, 
ANTIVÍRUS PROFISSIONAL, PDF 
READER, Nero 8  licenciado, 

atualizado e português Brasil. 

diária 110,00 

139 Operador de equipamentos 
audiovisuais e som. 

Profissional devidamente 
capacitado a operar aparelhos 
audiovisuais, computadores e 

demais aparelhos 
eletroeletrônicos a serem 

utilizados durante os eventos. 

diária de 8h 250,00 
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140 Operador de iluminação 

Disponibilização de 
profissional capacitado para a 

realização de serviços de 
iluminação a serem utilizados 

em eventos. 

diária de 8h 250,00 

141 Ponteira laser 
Ponteiro luminoso para uso 

em projeção. Danger - 5 
pontas/ tipo pointer 

diária 30,00 

142 Ponto lógico 
Instalação com todo 

cabeamento e conectores 
necessários 

montagem 150,00 

143 Projetor de slides 2.500 lumens 2 2 lâmpadas diária 100,00 

144 Projetor multimídia Projetor multimídia até  
3000  A.Lumens diária 280,00 

145 Projetor multimídia 
Projetor multimídia  a partir 

de 3000 A.Lumens até  
5000 Ansilumens 

diária 400,00 

146 Projetor multimídia 
Projetor multimídia  a partir 

de 5000 A.Lumens até  
8000 Ansilumens 

diária 1.200,00 

147 Quadro Branco Quadro branco (canetas e 
apagador inclusos) 

diária 80,00 

148 Rádio (tipo walk talkie ou 
similar) Longo alcance (até 8 km) diária 35,00 

149 Rede Wi-Fi com- Acces Point 

Equipamento de 108 mbps, 
com instalação, configuração, 

firewall, getway e 
disponibilização para usuários 

até 03 Pontos Diferentes 

diária 480,00 
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150 Retroprojetor 2.500 lumens e 02 lâmpadas diária 150,00 

151 Serviço de de gravação de 
fitas com revisão do texto. 

Entrega do trabalho em 
disquete, CD e impresso 

(encadernado com capa dura 
e espiral). O prazo de entrega 
deverá ser combinado com o 

cliente logo após o término do 
eventos. 

hora 380,00 

152 Serviço de Edição 

Entrega do produto final com 
a matriz em Betacam e uma 
cópias em DVD, com edição 
por computador e, quando 

solicitado, com efeitos 
especiais digitais, fundo 

musical, menu personalizado. 
Identificar em cada DVD com 

as seguintes informações: 
nome do evento, local, 
cidade, estado e data. 

Elaboração de trilha sonora. 

Por hora 350,00 

153 Serviço de etiquetagem e 
envio de correspondência 

Serviço de etiquetagem de 
etiquetagem e envio de 
correspondência pelos 

correios, com todo o custo. 

unidade 5,00 

154 
Serviço de filmagem em DV  
com técnico- saída de até 5 

horas. 

Serviço de captação de áudio 
e vídeo com câmera Betacam 
SP; iluminação; mesa de corte 
para transmissão ao vivo para 

telão. 

diária 2.300,00 

155 
Serviço de gravação de CD- 

gravadora de CD 
Gravação de computador  

para CD. unidade 37,50 

156 Serviço de gravação do 
evento em áudio. 

Com fornecimento de fitas 
cassete 60 e ou arquivo MP3 
entregue no local e técnico 

especializado em gravação de 
eventos em áudio. 

diária de 8h 560,00 
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157 Sonorização Volante 
Automóvel de pequeno porte, 

Aplicação: Utilização 
publicitária e em eventos 

diária 800,00 

158 Switch Switch 24 portas 10/100/1000 diária 280,00 

159 Switch Switch 8 portas 10/100/1000 diária 120,00 

160 Switch Switch 16 portas 10/100/1000 diária 225,00 

161 
Técnico de equipamentos 

audiovisuais e sonorização. 

Profissional devidamente 
capacitado para realização de 
montagem, desmontagem e 
manutenção de aparelhos 

audiovisuais, computadores e 
demais aparelhos 

eletroeletrônicos a serem 
utilizados durante os eventos. 

diária de 8h 250,00 

162 Técnico de iluminação 

Disponibilização de 
profissional capacitado para a 

instalação de iluminação e 
manutenção de serviços de 

iluminação 

diária de 8h 250,00 

163 
Tela com estrutura de Box 

truss 

Tela 300" Cinefold  
(4,5 x 6,0 m) -  com estrutura  

de box truss 
diária 1.718,75 

164 Tela com tripé Tela 90" retrátil (1.5 x 2,0 m) 
- com tripé diária 80,00 

165 Tela com tripé Tela 120" (1,80 x 2,40 m) diária 120,00 

166 Tela com tripé Tela 150" (2,25 x 3,00 m) diária 160,00 

167 Tela com tripé Tela 180"  (2,75 x 3,65 m) diária 250,00 

168 Tela com tripé Tela 210"  (3,15 x 4,20 m) diária 300,00 

169 Trio Elétrico Carreta 

Trio Elétrico – Tipo Carreta 3 
Eixos  com 25,00m de 

comprimento; 4,80m de 
altura; 4,40m de largura, 
Cavalo de força truckado, 

Camarim com ar-condicionado 
e 02 banheiros, 02 Geradores 

de 180KVA, sistema de 
sonorização com mesas de 48 
canais digitais som P.A., para 

frente, fundo e laterais, 
Iluminação completa. 

diária 24.000,00 
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170 Trio Elétrico Carreta 

Trio Elétrico – Tipo Carreta 3 
Eixos  com 23,00m de 

comprimento; 4,20m de 
altura; 3,20m de largura, 

Cavalo de força toco, 
Camarim com ar-condicionado 
e 01 banheiro, 01 Gerador de 

180KVA, sistema de 
sonorização com mesa de 32 
canais digitais som P.A., para 

frente, fundo e laterais, 
Iluminação completa. 

diária 19.000,00 

171 Trio Elétrico Palco Móvel 

Trio elétrico - Toco (um eixo), 
composto por dois palcos, 
Sistema de som P.A., para 
frente, fundo e laterais, 
console com 24 canais de 

entrada sistema de gerador de 
60 KVA 

diária 8.500,00 

172 Trio Elétrico Palco Móvel 

Trio elétrico - 3/4 (um eixo), 
composto por dois palcos, 
Sistema de som P.A., para 
frente, fundo e laterais, 
console com 24 canais de 

entrada sistema de gerador  
de 60 KVA 

diária 7.500,00 

173 Trio Elétrico Truck 

Trio elétrico - Caminhão 
“truckado” 2 eixos com 

capacidade acima de 8.000 kg 
de carga), composto por um 
palco, Sistema de som P.A., 

para frente, fundo e laterais, 
console com 32 canais de 

entrada sistema de gerador  
de 90 KVA 

diária 13.500,00 

174 Videocassete Videocassete VHS Stéreo Hi-Fi 
- 8 cabeças diária 30,00 

175 Videowall 4 x4 
Videowall composto por 16 
telas em Full HD (Valor por 

tela R$ 400,00) 
diária de 4h 6.400,00 

176 Webcan Videocam Microfone 
Profissional 1.3 MP diária 30,00 
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OBS.: Os valores estão cotados em conformidade com a prática de mercado. Toda vez que aparecer a 
palavra “diária” no item unidade (UN), sem a especificação da quantidade de horas, considera-se uma 
diária de 24 horas. - Os Valores unitários e M², estão contemplados para eventos de 01 (um) a 05 (cinco) 
dias, caso o evento tenha duração superior a 05 (cinco) dias será aplicado o custo de 5% (cinco por cento) 
por dia excedente. Em todos os valores desta tabela estão contemplados a montagem / desmontagem / 
frete / alimentação / impostos e todas as despesas necessária para realização do serviço. 

 
 
 

Móveis e Utensílios 
 

Produto / Serviço Especificações UN R$ 

177 Aparelho de Fac-símile Com papel tamanho A4 diária 100,00 

178 Bancada 
Bancada com pia, torneira, 

sifão, registro, instalação de 
água e esgoto 

diária 330,00 

179 Batedeira Batedeira Planetária  100,00 

180 Bebedouro Bebedouros para água gelada e 
natural diária 100,00 

181 Espelho 

Espelho com estrutura própria  
medindo 2,20 x 1,60m, com 
inclinação suficiente para 
mostrar os movimentos 

executados logo abaixo dele. 
Ex: Chefe de cozinha 

manipulando alimentos e o 
publico sentado a sua frente 

observando pelo espelho 

diária 120,00 

182 Exaustor 

Exaustor potente com ligação 
elétrica para ser usado em 

sala com manipulação e 
confecção de alimentos, 
espaço para 60 pessoas 

diária 187,50 

183 Exaustor 

Exaustor potente com ligação 
elétrica para ser usado em 

sala com manipulação e 
confecção de alimentos, 
espaço para 100 pessoas 

diária 225,00 
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184 Extintor de incêndio Extintor de ABC -  6 kg diária 87,50 

185 Filp Chart Cavalete, bloco com 50 folhas 
e pincel 

diária 50,00 

186 Fogão Fogão Elétrico 2 bocas diária 137,50 

187 Forno Forno de Microondas 28l diária 100,00 

188 Forno Forno Elétrico capacidade 
mínima 40 L 

diária 150,00 

189 Freezer Freezer frost free de no 
mínimo 240 L 

diária 250,00 

190 Garrafão Garrafão de água 20 litros Unidade 16,25 

191 Geladeira Geladeira Frost Free de no 
mínimo 240 L diária 250,00 

192 Liquidificador Liquidificador industrial diária 87,50 

 

 
 
 

Material de Consumo 
 

Produto / Serviço Especificações UN R$ 

193 Livro com capa especial 
para registro de presença 

livro de capa dura, com folhas 
de linha. unidade 50,00 

194 Kit para banheiro 

Escova, absorvente,  pente, 
sabonete, sabonete liquido, 

lenço umidecido e Papel 
Higiênico 

Unidade 56,25 
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195 
Material de consumo a ser 

disponibilizado aos 
participantes do evento. 

caneta esferográfica, bloco para 
anotação, borracha, durex, fita 
adesiva/dupla fase, régua 30 cm 

e 50 cm, tesoura, clips 
(pequenos e grandes), 

grampeador, furador, pincel 
atômico, disquete, cola, 

apontador, barbante, envelopes 
timbrados, papel ofício, 

envelope pardos (P,M,G), 
elástico, etiquetas, extrator de 
clipes, fita crepe, grampos p/ 
grampeador, lumicolor, lápis, 

pincel atômico colorido, 
sacolas, porta crachá (garra), 

pranchas . 

por 
participante 30,00 

 
 
 

Alimentos, Bebidas e Acessórios  
 

Produto / Serviço Especificações UN R$ 

196 Água Garrafa mineral de 500 ml garrafa 6,70 

197 Água 
Disponibilização de água em 

garrafa de 500 ml (servido em 
copo de vidro). 

garrafa 6,25 

198 Água 
Disponibilização de água em 

garrafa de 300 ml (servido em 
copo de vidro). 

garrafa 4,20 

199 Água 
Disponibilização de água em 
garrafão de 20 litros, base e 

copo plásticos 
garrafão 37,50 

200 Almoço 
Buffet Completo incluindo 1 

bebida não alcoólica, sobremesa 
e café expresso. 

custo p/  
pessoa 62,50 
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201 Almoço 
A la carte incluindo 1 bebida 

não alcoólica, sobremesa e café 
expresso. 

custo p/  
pessoa 75,00 

202 Brunch Buffet Completo incluindo café, 
suco, refrigerante e água. 

custo p/  
pessoa 

65,00 

203 Café 
Disponibilização de garrafa de 
café com capacidade para 1 

litro, base e xícaras de louça. 
garrafa 31,25 

204 Café 
Disponibilização de garrafa de 
café com capacidade para 2 

litros, base e xícaras de louça. 
garrafa 37,50 

205 Café da manhã Buffet Completo incluindo café, 
suco e água. 

custo p/  
pessoa 31,25 

206 Coffee Break Buffet Completo incluindo café, 
suco, refrigerante e água. 

custo p/  
pessoa 37,50 

207 Copos descartável para 
água, café ou sobremesa Branco ou transparente. pacote com 50 

 unidades 15,00 

208 Coquetel 

Disponibilização de canapés, 
salgadinhos e similares frios e 

quentes com base de 
implementos tais como: patês, 

queijos, palmito, aspargos, 
alcachofra, peito de frango, etc. 

2 tipos de refrigerante (01 
ligth), água mineral (com e sem 

gás). 

custo p/  
pessoa 

85,00 

209 Kit alimentação (catering) Almoço (01 carne, 03 
guarnições), 1 suco unidade 38,00 

210 Kit alimentação (catering) 
café da manhã (bebida 

achocolatada, 01 fruta, 01 
sanduíche) 

unidade 18,75 

211 Kit alimentação (catering) lanche ( 01 suco, 01 fruta, 01 
sanduíche, 01 barra de cereais) unidade 18,75 
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212 Kit alimentação (catering) jantar (01 carne, 03 guarnições) 
1 suco unidade 38,00 

213 Refeição 

Almoço ou jantar em ambiente 
refrigerado, com serviços de 

copeiragem e garçons 
disponíveis, ambos 

uniformizados. Talheres de aço 
inox, toalhas e cobre-manchas 

brancas ou coloridas de algodão, 
linho ou renda. Copos de vidro 

ou cristal (todos os tipos de 
taças), guardanapos de algodão 

ou linho. Louça completa de 
porcelana. Cardápio: sugestão 
em anexo: valor por pessoas, 

incluindo 3 bebidas não 
alcoólicas, sobremesas e café 

expresso 

custo p/  
pessoa 

86,00 

214 Refrigerante Ligth Diversos sabores Garrafa de 2 
litros 6,50 

215 Refrigerante Normal Diversos sabores Garrafa de 2 
litros 6,50 

216 Suco de fruta Adoçado com açúcar. litro 6,00 

217 Suco de fruta ligth - 
artificial 

Sem adição de açúcar (adoçado 
c/  aspartame) litro 6,00 

 

 

 

 
OBS.: Os valores estão cotados em conformidade com a prática de mercado. Toda vez que aparecer a 
palavra “diária” no item unidade (UN), sem a especificação da quantidade de horas, considera-se uma 
diária de 24 horas. - Os Valores unitários e M², estão contemplados para eventos de 01 (um) a 05 (cinco) 
dias, caso o evento tenha duração superior a 05 (cinco) dias será aplicado o custo de 5% (cinco por cento) 
por dia excedente. Em todos os valores desta tabela estão contemplados a montagem / desmontagem / 
frete / alimentação / impostos e todas as despesas necessária para realização do serviço. 
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Material Gráfico / Brindes  
 

Produtos / Serviços Especificações UN R$ 

218 Cracha de papel com 
corda (15cm x 10cm 

criação e impressão colorida 
papel couche fosco 15cm x 10cm unidade 2,00 

219 Anais - formato A4 até 32 
páginas Impressão colorida Unidade 26,00 

220 
Bloco com capa - Formato 

A5 - 14,8 x 21 cm Impressão colorida Unidade 8,50 

221 Canetas impressão Unidade 3,50 

222 Cartão  - 10x5cm Impressão colorida Unidade 1,00 

223 Cartaz - Formato A3 - 
29,7 x 42 cm Impressão colorida Unidade 6,30 

224 Catálogo - formato A4 até 
08 páginas Impressão colorida Unidade 10,00 

225 Certificado - formato A4 Impressão colorida Unidade 3,50 

226 Convite - Formato A6 - 
10,5 X 14,8 cm Impressão colorida Unidade 6,63 

227 
Criação e layout de peças 

Gráficas 

Criação e layout de peças 
gráficas para eventos (não 

incluso editoração de revistas e 
livros) 

Hora 125,00 

228 Flyer - 10x21cm Impressão colorida Unidade 1,80 

229 Folder Aberto 
29,7 x 21 cm Impressão colorida Unidade 3,50 

230 Folder Fechado 
14,8 x 21 cm Impressão colorida unidade 4,50 
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231 Fotocópia 
papel tamanho A4 - preto e 

branco por cópia 0,30 

232 Fotocópia papel tamanho A4 - colorida por cópia 0,70 

233 Panfleto  - 15x21 cm Impressão colorida Unidade 2,50 

234 Revista - formato A4 até 
16 páginas Impressão colorida Unidade 25,00 

 

 

 

 

Acessórios para Eventos  
 

Produto / Serviço Especificações UN R$ 

235 Arranjo de flores 

Elaboração de arranjos tipo 
jardineira para mesa plenária e 
arranjos com tripés com flores 

nobres naturais. 

unidade 150,00 

236 Faixa Produção de Faixa de Morim com 
escrita em cores e sua inserção Metro linear 50,00 

237 Frigobar 
Refrigerador para pequenos 

ambientes com capacidade de 
armazenamento de 135 litros 

diária 140,00 

238 Geladeira 
Refrigerador com capacidade de 

armazenamento de 150 litros diária 180,00 

239 Guardanapo de papel 30 x 30 cm pacote com 50 
unidades 3,13 

240 Jardineira Flores tropicais unidade 50,00 

241 Máquina de café - com 
contadores de dosagem 

Automática,1/2 cafés. Demanda 
de 100 cafés diários.  

Saída de água quente. 
diária 375,00 
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242 Máquina de café - com 
contadores de dosagem 

Automática,1/2 cafés. Demanda 
de 200 cafés diários.  

Saída de água quente e 
aquecedor de xícaras 

diária 562,50 

243 Pratos de plástico Branco ou transparente, 12 x 18 x 
18 cm 3000un 

pacote com 10 
unidades 

15,00 

244 Pratos laminados Descartável pacote com 15 
 unidades 25,00 

245 Talheres de plástico garfos e facas de plástico branco 
com,  aproximadamente, 15 cm. 

pacote com 10 
 unidades 12,50 

246 Toalha de mesa Branca ou colorida – quadrada 
(1,40 m/ 1,40) unidade 25,00 

247 Toalha de mesa 
Branca ou colorida - retangular - 

4 a 5 metros unidade 37,50 

248 Toalha de mesa Branca ou colorida - redonda - 2 
metros unidade 31,25 

249 

Vasos ornamentais, 
grandes palmeiras ou 

outras 
plantas para decoração 
das áreas de circulação 

Flores tropicais unidades 225,00 

 

 
 
 

OBS.: Os valores estão cotados em conformidade com a prática de mercado. Toda vez que aparecer a 
palavra “diária” no item unidade (UN), sem a especificação da quantidade de horas, considera-se uma 
diária de 24 horas. - Os Valores unitários e M², estão contemplados para eventos de 01 (um) a 05 (cinco) 
dias, caso o evento tenha duração superior a 05 (cinco) dias será aplicado o custo de 5% (cinco por cento) 
por dia excedente. Em todos os valores desta tabela estão contemplados a montagem / desmontagem / 
frete / alimentação / impostos e todas as despesas necessária para realização do serviço. 
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Infraestrutura para Eventos 
* Stands, Tendas, Toldos, central de Ar Condicionado, pisos, palcos, fechamentos, Sanitários e outros,  
incluindo transporte, montagem e desmontagem. 
 

Produto / Serviço Especificações UN R$ 

250 

Arquibancadas em 
conformidade com a 

quantidade de publico, 
sendo no máximo 2 

pessoas por 
metro/degrau 

Estrutura tubular de 1 1/2" 
interno com parede de 3mm de 
espessura, totalizando diâmetro 

de 48,5mm, iniciando o 
primeiro degrau conforme 
indicado pelo cliente, com 

0,70m de largura, guarda-corpo 
com 1,10m de altura em toda 

extensão, com escadas de 
acesso em conformidade com o 

volume de público. 

por pessoa 37,00 

251 Banheiro do Tipo 
Contêiner 

Módulo com forração termo-
acústico e piso de alumínio 

antiderrapante contendo: 01 
Porta de Acesso, fechamento 

total, com 04 cabines 
individuais com vaso sanitário 

com tampa e suporte para pael 
Higiênico, 02 pias com cuba, 02 
suportes para sabão líquido e 01 

Ar condicionado. Com 
acessibilidade para cadeirante. 
Com sucção e destinação final 
dos dejetos conforme normas 

ambientais. 

unitário 5.800,00 

252 
Banheiro Hidráulico - 

fibra ou plástico 

Construído em fibra de vidro 
pintado na cor branca e Caixa 
D’água com capacidade para 
250 l e com sistema de bóia. 

Vaso Sanitário Convencional em 
PRFV com sistema de sifão para 
eliminação de odor. Caixa de 
descarga. Lavatório em PRFV 

com torneira plástica. 
Iluminação Interna. Sistema de 

Suspiro para eliminação de 
gases concentrados. Com 
manutenção preventiva e 

corretiva com abastecimento do 
reservatório de água e 

reposição dos materiais de 
limpeza (papel higiênico e saco 

de lixo) com sucção e 
destinação final dos dejetos 

conforme normas ambientais. 

diária 380,00 
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253 Banheiro químico - 
fibra ou plástico 

Luxo: assento, descarga, papel 
toalha, gel para mãos (com 
álcool). Com manutenção 

preventiva e corretiva com 
abastecimento do reservatório 

de água e reposição dos 
materiais de limpeza (papel 
higiênico e saco de lixo) com 
sucção e destinação final dos 

dejetos conforme normas 
ambientais. 

diária 280,00 

254 Cenografia Cenografia palco e ambiente m² 450,00 

255 Central de Ar 
Condicionado de 20TR 

Portátil, medindo 2,20m x 
2,00m x 2,00m, estruturado sob 

chassi de aço reforçado com 
tela de proteção nas laterais. 
Dutos Circulares flexíveis, que 
permitem instalações rápidas e 

acabamento perfeito com 
terminal de fixação que 

permite o direcionamento do 
AR, resultando no maior 

aproveitamento da 
climatização.  Painel de 

Comando Automatizado com 
total segurança para operador, 

permitindo o manuseio sem 
acesso a parte alimentada a 
rede, com capacidade para 

receber até quatro maquinas, 
comandos individuais com 
proteção de sobrecarga na 

rede. Cabos de Conexões Cabos 
PP de 16mm para interligação 

da maquina até o painel de 
comando com terminais de 
conexão Steck de125 amp. 

unidade 5.200,00 

256 Cerca de fechamento 
em compensado naval 

Com estrutura Metálica de ferro 
‘U’ e travamento interno com 

mão-francesa de tubos 
galvanizados de 1”. E Painéis 

Moduláveis  em chapa de 
compensado naval de 15mm 

medindo 2,20m x 1,60m (cada)  
pintada com tinta piso na cor 

cinza. 

Metro linear 38,00 

257 

Climatizadores 
evaporativos por 

aspersão com Volume 
de ar movimentado: 

4500 m3/h 

Climatizadores evaporativos de 
Pequeno porte. unidade 500,00 
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258 

Climatizadores 
evaporativos por 

aspersão com Volume 
de ar movimentado: 

7000 m3/h 

Climatizadores evaporativos de 
Médio porte. 

unidade 750,00 

259 

Climatizadores 
evaporativos por 

aspersão com Volume 
de ar movimentado: 

15000 m3/h 

Climatizadores evaporativos de 
Grande porte. 

unidade 1.100,00 

260 Cobertura Construída 
Em estrutura  metálica com 

cobertura e fechamentos 
laterais em lona vinílica. 

m² 82,00 

261 Grades do tipo 
separador de publico 

Em estrutura metálica em aço 
galvanizado em painéis 

moduláveis com altura 1,30m, 
podendo ser utilizado também 
como espaço para publicidade. 

Metro linear 35,00 

262 Mastro para bandeiras 
com 8,00m. 

Com estrutura em tubo 
galvanizado de 2" com redução 
para 1" 1/4 e Roldana p/ haste-
amento das bandeiras, altura 

de 8,00m. 

Unidade 250,00 

263 
Mastro para bandeiras 

promocionais com 
6,00m. 

Com estrutura em tubo 
galvanizado de 2" e ponto de 

fixação das bandeiras, altura de 
6,00m. 

Unidade 60,00 

264 Painéis em TS para 
sinalização externa 

Em estrutura de material 
padronizado octanorm com 

painéis TS na cor branco, (sem 
iluminação) 

m² 57,00 

265 Painéis em TS para 
sinalização externa 

Em estrutura de material 
padronizado octanorm com 

painéis TS na cor branco, (com 
iluminação ) 

m² 50,00 

266 Painel de lona para 
fechamento de tendas. 

Instalação, montagem, 
desmontagem de painel em 
lona sintética de primeira 
qualidade na cor Branca, 

(tecido 100% poliéster revestido 
com duas camadas de PVC C/ 

BLACK-OUT, produto auto-
extingüível, indicado para 

fechamento lateral de tendas. 

m² 18,00 



 

 
                Tabela Referencial de Valores de Serviços das  

Empresas Organizadoras de Eventos 
FEVEREIRO 2014 
 
 

44 

267 
Painel de Tapadeira 

para fechamento 
diversos 

Em estrutura de aço retangular, 
chapeado em compensado naval 
de 5mm, revestido em material 

sintético na cor a escolher, 
indicado para fechamento 

internos de palcos ou pequenas 
áreas. 

m² 45,00 

268 Painel em TS para 
fechamento 

Em sistema padronizado 
octanorm medindo 2,20m x 

1,00m 
Unidade 80,00 

269 Palco Concha 18x14m. 

Palco concha, totalmente 
travado e aterrado, estruturado 
com 1,60m de altura, 18m de 
frente, 14m de profundidade, 

rampa para acesso de 
cadeirantes na lateral, e duas 
escadas com corrimão sendo 
uma para lateral e outra no 

fundo do palco. Revestimento 
do piso com carpete novo na 
cor cinza e fechamento de 

frente e lateral do palco, de 
aproximadamente 30cm, em 
compensado naval pintado na 

cor preta. 01 praticável de 
3x3m para bateria e PA com 04 
torres em estrutura BOX TRUSS 
com 2 m de frente por 3m de 
fundo, por 8m de altura com 
capacidade de até 800 Kg de 

carga cada, 2 torres em 
estrutura BOX TRUSS com 2 m 
de frente por 2m de fundo por 
6m de altura com capacidade 
de até 600 Kg de carga cada. 

Com House Mix Estruturado em 
Q30 coberto com lona branca 

antichama medindo 3x3m, piso 
elevado em 50cm de altura com 

carpete novo na cor cinza. 

Unidade 32.000,00 

270 

Palco de grande porte 
de 61m² a 120m² com  

cobertura e 
fechamentos laterais. 

Estrutura de palco com 
fechamento, piso em carpete, 
fundo em box Truss, com lona 
plotada/adesivada impressa e 
instalada, escada de acesso. 

Unidade 18.500,00 
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271 
Palco de grande porte 
de 61m² a 120m² sem 

cobertura. 

Estrutura de palco com 
fechamento, piso em carpete, 
fundo em box Truss, com lona 
plotada/adesivada impressa e 
instalada, escada de acesso. 

Unidade 12.500,00 

272 

Palco de médio porte 
de 31m² a 60m² com  

cobertura e 
fechamentos laterais. 

Estrutura de palco com 
fechamento, piso em carpete, 
fundo em box Truss, com lona 
plotada/adesivada impressa e 
instalada, escada de acesso. 

Unidade 11.500,00 

273 
Palco de médio porte 
de 31m² a 60m² sem 

cobertura. 

Estrutura de palco com 
fechamento, piso em carpete, 
fundo em box Truss, com lona 
plotada/adesivada impressa e 
instalada, escada de acesso , 
para evento até 1000 pessoas 

Unidade 7.500,00 

274 

Palco de pequeno porte 
até 30m² com  
cobertura e 

fechamentos laterais. 

Estrutura de palco com 
fechamento, piso em carpete, 
fundo em box Truss, com lona 
plotada/adesivada impressa e 
instalada, escada de acesso. 

Unidade 6.300,00 

275 
Palco de pequeno porte 

até 30m² sem 
cobertura. 

Estrutura de palco com 
fechamento, piso em carpete, 
fundo em box Truss, com lona 
plotada/adesivada impressa e 
instalada, escada de acesso. 

Unidade 4.200,00 

276 Piso estruturado com 
0,10m de altura. 

Moduláveis medindo 2,00m x 
1,00m (cada)  com estrutura de 

aço retangular de 70x30 
chapeado em compensado naval 

de 15mm, c/ opção de 
acabamento pintado ou 

acarpetado. (SEM CARPETE) 

m² 28,00 

277 Piso elevado até 0,50m 
de altura. 

Com estrutura metálica 
desmontável, para elevação do 
solo, com regulagem de altura 
variável até 0,50m e painéis 
Moduláveis medindo 2,00m x 

1,00m (cada)  com estrutura de 
aço retangular de 70x30 

chapeado em compensado naval 
de 15mm. (SEM CARPETE) 

m² 80,00 
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278 Praticável em Tablado  
com altura até 0,80m 

Com estrutura metálica 
desmontável, para elevação do 
solo, com regulagem de altura 
variável e painéis Moduláveis 

medindo 2,00m x 1,00m (cada)  
com estrutura de aço 

retangular de 70x30 chapeado 
em compensado naval de 

15mm, c/ opção de 
acabamento acarpetado. 

m² 120,00 

279 Carpete, com 
aplicação. 

Forração de carpete em 
diversas cores. m² 22,00 

280 Recepção / 
Credenciamento 

Área de até 300 m2 composta 
de floyer e balcão para 13 
pessoas, com 13 tomadas e 

iluminação, com bilheteria para 
8 posições, com 8 tomadas e 

iluminação em sistema de 
alumino octogonal, com 

paredes mistas em TS e vidro, 
sendo o TS revestido em cores, 
com 1 gaveta com tranca em 

cada posição 

m² 237,50 

281 Recepção / 
Credenciamento 

Área de até 300 m2 composta 
de floyer e balcão para 13 
pessoas, com 13 tomadas e 

iluminação, com bilheteria para 
4 posições, com 4 tomadas e 

iluminação em sistema de 
alumino octogonal, com 

paredes mistas em TS e vidro, 
sendo o TS revestido em cores, 
com 1 gaveta com tranca em 

cada posição 

m² 237,50 

282 Stand com montagem 
básica 

Piso: Carpete na cor grafite 
aplicado diretamente no piso 

existente;  
Parede: Fechamento em painel 

tipo TS na cor branca 
estruturado em perfil de 

alumínio com altura de 2,20 
metros;  

Teto: Vazado; 
Placa de Identificação: Placa 
curva na medida de 1,09x0,41 
cm, adesivada com o nome do 
expositor em letras helvéticas 

na cor preta;  
Elétrica: 01 spot de iluminação 
a cada 3m², 01 tomada simples 

por stand; 

m² 125,00 
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283 
Stand com montagem 

especial, misto 
(Alumínio/Madeira) 

Piso revestido de Carpete na 
cor grafite aplicado 

diretamente no piso existente; 
Paredes estruturadas em 
alumínio, fechadas em 

laminado branco tipo TS, com 
altura de3,20m adesivadas  com 

programação visual a ser 
enviada pelo cliente. 

Deposito com Paredes em 
marcenaria forradas em bagum 
azul (ou cor a ser definida pelo 

cliente). Parte do Teto em 
marcenaria forrado em bagum 

branco. Testeiras em 
marcenaria forradas em bagum 

branco e aplicação de lona 
plotada na parte frontal. 

Comunicação visual - 
logomarca, sendo a impressão e 

instalação efetuadas pela 
montadora. 

m² 486,00 

284 Stand Construído 
(Especial) 

Piso revestido de Carpete na 
cor grafite aplicado 

diretamente no piso existente; 
Parede com Fechamento em 
marcenaria com altura de 3,0 
metros, revestida com corano 
na cor branca;Paredes da sala 
vip estruturadas em alumínio, 
com fechamento em spider e 

vidro. Porta em vidro 
temperado. 

Depósito em marcenaria forrado 
em corano ( cor a ser definida 

pelo cliente). 
Teto em marcenaria h=20cm 
revestido em bagum branco e 

iluminação com calha 
fluorescente 

Testeiras em marcenaria 
forradas em bagum branco e 
aplicação de lona plotada na 

parte frontal 
Comunicação visual - 

logomarca, sendo a impressão e 
instalação efetuadas pela 

montadora. 

m² 662,00 
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285 
Stand Construído 
Especial Temático 

Projeto exclusivo obedecendo a 
um tema especifico. Montagem 

Especial construída em 
estrutura de madeira com 

acabamento em pintura e/ou 
curvim. 

m² 750,00 

286 Tenda de apoio 
(barraquinha) 

Instalação, montagem, 
desmontagem de tenda com 

fechamento de fundo e lateral 
a meia altura medindo 3 x 3 

Unidade 450,00 

287 
Tenda modelo cônica / 

Pirâmide medindo 
4,00m x 4,00m 

Instalação, montagem, 
desmontagem de tenda de 

pequeno porte em lona 
sintética de primeira qualidade 

na cor Branca, (tecido 100% 
poliéster revestido com duas 

camadas de PVC C/ BLACK-OUT, 
produto autoextingüível, 

junções das lonas através do 
sistema de soldagem eletrônica 

e estrutura metálica 
desmontável em perfeita 

condições de uso, dimensionada 
e compatível com o tamanho da 

tenda. 

Unidade 750,00 

288 
Tenda modelo cônica / 

Pirâmide medindo 
5,00m x 5,00m 

Instalação, montagem, 
desmontagem de tenda de 

pequeno porte em lona 
sintética de primeira qualidade 

na cor Branca, (tecido 100% 
poliéster revestido com duas 

camadas de PVC C/ BLACK-OUT, 
produto autoextingüível, 

junções das lonas através do 
sistema de soldagem eletrônica 

e estrutura metálica 
desmontável em perfeita 

condições de uso, dimensionada 
e compatível com o tamanho da 

tenda. 

Unidade 800,00 
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289 
Tenda modelo cônica / 

Pirâmide medindo 
6,00m x 6,00m 

Instalação, montagem, 
desmontagem de tenda de 

pequeno porte em lona 
sintética de primeira qualidade 

na cor Branca, (tecido 100% 
poliéster revestido com duas 

camadas de PVC C/ BLACK-OUT, 
produto auto-extingüível, 

junções das lonas através do 
sistema de soldagem eletrônica 

e estrutura metálica 
desmontável em perfeita 

condições de uso, dimensionada 
e compatível com o tamanho da 

tenda. 

Unidade 1.200,00 

290 
Tenda modelo Pirâmide 

medindo 7,00m x 
7,00m 

Instalação, montagem, 
desmontagem de tenda de 

pequeno porte em lona 
sintética de primeira qualidade 

na cor Branca, (tecido 100% 
poliéster revestido com duas 

camadas de PVC C/ BLACK-OUT, 
produto auto-extingüível, 

junções das lonas através do 
sistema de soldagem eletrônica 

e estrutura metálica 
desmontável em perfeita 

condições de uso, dimensionada 
e compatível com o tamanho da 

tenda. 

Unidade 1.580,00 

291 
Tenda modelo Pirâmide 

medindo 8,00m x 
8,00m 

Instalação, montagem, 
desmontagem de tenda de 

pequeno porte em lona 
sintética de primeira qualidade 

na cor Branca, (tecido 100% 
poliéster revestido com duas 

camadas de PVC C/ BLACK-OUT, 
produto auto-extingüível, 

junções das lonas através do 
sistema de soldagem eletrônica 

e estrutura metálica 
desmontável em perfeita 

condições de uso, dimensionada 
e compatível com o tamanho da 

tenda. 

Unidade 2.100,00 
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292 
Tenda modelo Pirâmide 

medindo 10,00m x 
10,00m 

Instalação, montagem, 
desmontagem de tenda de 

pequeno porte em lona 
sintética de primeira qualidade 

na cor Branca, (tecido 100% 
poliéster revestido com duas 

camadas de PVC C/ BLACK-OUT, 
produto auto-extingüível, 

junções das lonas através do 
sistema de soldagem eletrônica 

e estrutura metálica 
desmontável em perfeita 

condições de uso, dimensionada 
e compatível com o tamanho da 

tenda. 

Unidade 3.200,00 

293 

Tenda modelo Pavilhão 
Alternativo de médio 

porte com vão livre de 
10,00m a 12,00m. 

Instalação, montagem, 
desmontagem de tenda de 

médio porte em lona sintética 
de primeira qualidade na cor 

Branca, (tecido 100% poliéster 
revestido com duas camadas de 

PVC C/ BLACK-OUT, produto 
auto-extingüível, junções das 
lonas através do sistema de 

soldagem eletrônica e estrutura 
metálica desmontável em 
perfeita condições de uso, 

dimensionada e compatível com 
o tamanho da tenda. 

m² 32,00 

294 

Tenda modelo Pavilhão 
Alternativo de Grande 
porte com vão livre de 

15,00m ou 20,00m. 

Instalação, montagem, 
desmontagem de tenda de 

médio porte em lona sintética 
de primeira qualidade na cor 

Branca, (tecido 100% poliéster 
revestido com duas camadas de 

PVC C/ BLACK-OUT, produto 
auto-extingüível, junções das 
lonas através do sistema de 

soldagem eletrônica e estrutura 
metálica desmontável em 
perfeita condições de uso, 

dimensionada e compatível com 
o tamanho da tenda. 

m² 35,00 
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295 

Tenda modelo Pavilhão 
Alternativo de médio 

porte com vão livre de 
10,00m a 

12,00m.(FECHADA 
PRONTA PARA RECEBER 

AR CONDICIONADO) 

Instalação, montagem, 
desmontagem de tenda modelo 

pavilhão alternativo em lona 
sintética de primeira qualidade 

na cor Branca, (tecido 100% 
poliéster revestido com duas 

camadas de PVC C/ BLACK-OUT, 
produto autoextingüível, 

junções das lonas através do 
sistema de soldagem eletrônica 

e estrutura metálica 
desmontável em perfeita 

condições de uso, dimensionada 
e compatível com o tamanho da 

tenda, com fechamentos 
laterais e toda preparação para 

receber as maquinas de Ar 
Condicionado. 

m² 43,00 

296 

Tenda modelo Pavilhão 
Alternativo de Grande 
porte com vão livre de 

15,00m ou 
20,00m.(FECHADA 

PRONTA PARA RECEBER 
AR CONDICIONADO) 

Instalação, montagem, 
desmontagem de tenda de 

médio porte em lona sintética 
de primeira qualidade na cor 

Branca, (tecido 100% poliéster 
revestido com duas camadas de 

PVC C/ BLACK-OUT, produto 
autoextingüível, junções das 
lonas através do sistema de 

soldagem eletrônica e estrutura 
metálica desmontável em 
perfeita condições de uso, 

dimensionada e compatível com 
o tamanho da tenda. 

m² 56,00 

297 

Tenda modelo Pavilhão 
alternativo com vão 
livre de  30 metros 
(FECHADA PRONTA 
PARA RECEBER AR 
CONDICIONADO) 

Instalação, montagem, 
desmontagem de tenda modelo 

pavilhão alternativo em lona 
sintética de primeira qualidade 

na cor Branca, (tecido 100% 
poliéster revestido com duas 

camadas de PVC C/ BLACK-OUT, 
produto autoextingüível, 

junções das lonas através do 
sistema de soldagem eletrônica 

e estrutura metálica 
desmontável em perfeita 

condições de uso, dimensionada 
e compatível com o tamanho da 

tenda, com fechamentos 
laterais e toda preparação para 

receber as maquinas de Ar 
Condicionado. 

m² 65,00 
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298 

Tenda modelo Pavilhão 
alternativo com vão 
livre de  50 metros 
(FECHADA PRONTA 
PARA RECEBER AR 
CONDICIONADO) 

Instalação, montagem, 
desmontagem de tenda modelo 

pavilhão alternativo em lona 
sintética de primeira qualidade 

na cor Branca, (tecido 100% 
poliéster revestido com duas 

camadas de PVC C/ BLACK-OUT, 
produto autoextingüível, 

junções das lonas através do 
sistema de soldagem eletrônica 

e estrutura metálica 
desmontável em perfeita 

condições de uso, dimensionada 
e compatível com o tamanho da 

tenda, com fechamentos 
laterais e toda preparação para 

receber as maquinas de Ar 
Condicionado. 

m² 85,00 

299 
Tenda modelo Pavilhão 

alternativo com vão 
livre de até 20 metros 

Instalação, montagem, 
desmontagem de tenda modelo 

pavilhão alternativo em lona 
sintética de primeira qualidade 

na cor Branca, (tecido 100% 
poliéster revestido com duas 

camadas de PVC C/ BLACK-OUT, 
produto autoextingüível, 

junções das lonas através do 
sistema de soldagem eletrônica 

e estrutura metálica 
desmontável em perfeita 

condições de uso, dimensionada 
e compatível com o tamanho da 

tenda. 

m² 35,00 

300 

Torre para sustentação 
de caixa d'água de 500 

litros com 4,00m de 
Altura. 

Torre para suporte da caixa em 
estrutura metálica com 4,00m 

de altura e base de 2,00mx  
2,00ml. 

unidade 1.200,00 

 

 

 

 

 

 

 



 Móveis e outros Objetos para Eventos, incluindo 
Transporte, Montagem e Desmontagem 
 

Produto / Serviço Especificações UN R$ 

301 Ar Condicionado Ar condicionado 10.000btus diária 187,50 

302 Balcão Cego Tampo de fórmica, prateleiras, 
porta de correr e fechadura diária 50,00 

303 Balcão Vitrinado Com portas de correr, 
prateleiras internas e tranca diária 75,00 

304 Balcão Vitrinado 
adesivado 

Com portas de correr, 
prateleiras internas e tranca. 

Adesivado em cores 
diária 87,50 

305 Banqueta banco para balcão de recepção 
secretaria diária 50,00 

306 Cadeira estofada Fixa com braço diária 25,00 

307 Cadeira estofada Fixa com braço giratória diária 25,00 

308 Cadeira estofada Fixa sem braço diária 25,00 

309 Cadeira estofada Giratória sem braço diária 25,00 

310 Cadeira estofada Giratória com braço diária 35,00 

311 Carteira 
Carteira universitárias com 

tampo 0,60 x 0,50 em forma e 
estrutura metálica. 

diária 25,00 

312 Cubos 
Cubos de madeira, pintados de 

0,50 x 0,50 diária 37,50 

313 Cubos 
Cubos de madeira, pintados de 

0,50 x 0,70 diária 50,00 

314 Cubos Cubos de madeira, pintados de 
0,50 x 1,00 

diária 62,50 

315 Lixeira 
Lixeira Plástica, com saco de 
lixo, capacidade 5, 15 ou 30 

litros 
diária 12,50 

316 Lixeira Lixeira alumínio capacidade 5, 
15 ou 30 litros diária 15,00 

317 Mesa 

Redonda com tampo de vidro e 
estrutura metálica com 4 

cadeiras fixas, estofadas na cor 
preta 

diária 162,50 
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318 Mesa Mesa de centro diária 62,50 

319 Mesa Mesa de canto diária 62,50 

320 Mesa 
Mesa para cerimônia, medindo 

8,00 x 1,00m coberta tem 
tecido azul 

diária 125,00 

321 Mesa 

Mesa de atendimento retangular 
com 3 cadeiras fixas, estofadas 
na cor preta, com faixa plotada 

e afixada na mesma 

diária 125,00 

322 Mesa Reunião p/ 10 pessoas. diária 187,50 

323 Mesa Mesa redonda na cor branca em 
PVC para 4 lugares com cadeiras diária 37,50 

324 Mesa 
Mesa de Centro em madeira ou 
estrutura metálica com tampo 

de vidro 
diária 87,50 

325 Mesa Bistrô Mesa Bistrô com 3 banquetas 
altas estofadas na cor preta. 

diária 125,00 

326 Poltrona Poltrona em curvin na cor preta diária 75,00 

327 Prateleira Prateleiras de mão francesa diária 87,50 

328 Puff 
Puff colorido tampo de 0,50 x 

0,50 m diária 37,50 

329 Puff Redondos pequenos diária 50,00 

330 Púlpito 
Púlpito em acrílico com suporte 

para microfone e água. diária 250,00 

331 Panóplia com 03 
mastros 

Panóplia com 03 mastros diária 150,00 

332 Bandeiras Bandeiras (unidade) diária 25,00 

333 Sofá Em couro de 3 lugares diária 125,00 

334 Sofá Em couro de 2  lugares diária 87,50 

335 Tapete Tapete 200 x 300 cm diária 87,50 
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336 Toalha 
Toalhas de tecido (exceto em 

TNT) para mesa redonda em pvc 
cores diversas. 

Unidade 25,00 

337 Torretas cromadas P/ isolamento (pedestais com 
cordão de isolamento retrátil) diária 50,00 

338 
Torretas em ferro 

preto 
Torretas de isolamento usadas 

em eventos diária 43,75 

339 Totem Totem de sinalização m² 50,00 

340 Túnel 
Estrutura em madeira e coberto 
com lona e fechamento lateral 

com plástico transparente 
m² 125,00 

341 Vitrines Vitrines de 2,00 x 1,00 x 0,50m diária 287,50 

 
 

 

 Transporte / Ambulância 
 
Produto / Serviço Especificações UN R$ 

342 Ambulância Ambulância 

diária de 8h 
e/ou 

franquia 
de 100 km 

2.000,00 

343 
Micro ônibus tipo 

executivo - 21 
lugares 

Com motorista, direção 
hidráulica, combustível, ar 

condicionado, tipo executivo. 

diária de 8h 
e/ou 

franquia 
de 100 km 

1.200,00 

344 
Ônibus tipo 

executivo - 44 
lugares 

Com motorista, direção 
hidráulica, combustível, ar 

condicionado, tipo executivo. 

diária de 8h 
e/ou 

franquia 
de 100 km 

1.800,00 

345 VAN - 15 lugares 
Com motorista, direção 

hidráulica, combustível, ar 
condicionado, tipo executivo. 

diária de 8h 
e/ou 

franquia 
de 100 km 

1.100,00 

346 VAN - 8 lugares 
Com motorista, direção 

hidráulica, combustível, ar 
condicionado, tipo executivo. 

diária de 8h 
e/ou 

franquia 
de 100 km 

950,00 
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347 Veículo executivo c/ 
4 portas 

Com motorista, direção 
hidráulica, combustível, ar 

condicionado, tipo executivo. 

diária de 8h 
e/ou 

franquia 
de 100 km 

800,00 

348 
Veículo utilitário, 

tipo Doblô, ou 
similar. 

Com motorista e combustível. 

diária de 8h 
e/ou 

franquia 
de 100 km 

800,00 

 
 
 
 Espaço Físico Montado em Área Externa 
 
Produto / Serviço Especificações UN R$ 

349 Auditório 

Em estrutura em material 
padronizado, sistema em alumínio 
octogonal, o espaço terá paredes 

laterais e frente mista em TS 
revestida em cores e vidro com 
porta, fechadura e tranca. Teto 
pergolado com ar condicionado 
dimensionado para o espaço , 
iluminação e tomadas. (sem 

tablado) 

m² 230,00 

350 Sala de Negócios 

Estrutura de material padronizado, 
sistema em alumínio octogonal, 
espaço terá paredes laterais e 

frente mista em TS e vidro, sendo 
o TS revestido em cores, deverá 
conter porta com fechadura e 
tranca, teto pergolado com ar 

condicionado dimensionado para o 
ambiente, tomadas e iluminação. 

(sem tablado) 

m² 180,00 

 
 

OBS.: Os valores estão cotados em conformidade com a prática de mercado. Toda vez que aparecer a 
palavra “diária” no item unidade (UN), sem a especificação da quantidade de horas, considera-se uma 
diária de 24 horas. - Os Valores unitários e M², estão contemplados para eventos de 01 (um) a 05 (cinco) 
dias, caso o evento tenha duração superior a 05 (cinco) dias será aplicado o custo de 5% (cinco por cento) 
por dia excedente. Em todos os valores desta tabela estão contemplados a montagem / desmontagem / 
frete / alimentação / impostos e todas as despesas necessária para realização do serviço. 
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 Espaço Físico em Ambiente Hoteleiro ou Centro de 
Eventos 
* Espaço Físico (salas, auditórios, etc.) e serviços vinculados (alimentação, bebidas, etc. )- Todas as salas 
deverão ter ar condicionado e espaço adequado para a instalação de equipamentos de áudio e vídeo. 

 

Produto / Serviço Descrição UN R$ 

351 

Espaço físico 
(auditório e/ou sala) 

- capacidade p/ 
atender  30 a 100 

pessoas 

Salão de eventos (fechado, com 
ar condicionado e pontos para 
internet para viabilização dos 

serviços solicitados: sonorização 
compatível de acordo com o 

evento e instalação de estruturas 
necessárias ao mesmo (ex.: 

palco, cadeiras etc.); formatos 
em auditório ou escolar ou em 

“U”; iluminação padrão 
compatível com o local e pessoas 

sentadas por evento. Para um 
público entre 30 e 100 pessoas 

diária 3.750,00 

352 

Espaço físico 
(auditório e/ou sala) 

- capacidade p/ 
atender  101 a 300 

pessoas 

Salão de eventos (fechado, com 
ar condicionado e pontos para 
internet para viabilização dos 

serviços solicitados: sonorização 
compatível de acordo com o 

evento e instalação de estruturas 
necessárias ao mesmo (ex.: 

palco, cadeiras etc.); formatos 
em auditório ou escolar ou em 

“U”; iluminação padrão 
compatível com o local e pessoas 

sentadas por evento. Para um 
público entre 101 e 300 pessoas 

diária 6.250,00 

353 

Espaço físico 
(auditório e/ou sala) 

- capacidade p/ 
atender  301 a 500 

pessoas 

Salão de eventos (fechado, com 
ar condicionado e pontos para 
internet para viabilização dos 

serviços solicitados: sonorização 
compatível de acordo com o 

evento e instalação de estruturas 
necessárias ao mesmo (ex.: 

palco, cadeiras etc.); formatos 
em auditório ou escolar ou em 

“U”; iluminação padrão 
compatível com o local e pessoas 

sentadas por evento. Para um 
público entre 301 e 500 pessoas 

diária 11.766,67 
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354 

Espaço físico 
(auditório e/ou sala) 

- capacidade p/ 
atender  501 a 800 

pessoas 

Salão de eventos (fechado, com 
ar condicionado e pontos para 
internet para viabilização dos 

serviços solicitados: sonorização 
compatível de acordo com o 

evento e instalação de estruturas 
necessárias ao mesmo (ex.: 

palco, cadeiras etc.); formatos 
em auditório ou escolar ou em 

“U”; iluminação padrão 
compatível com o local e pessoas 

sentadas por evento. Para um 
público entre 501 e 800 pessoas 

diária 16.650,00 

355 Espaço físico - Sala 
de 20m² a 40m². 

Salas (podendo medir entre 20,0 
a 40,0 m2) para realização de 

trabalhos em grupos no local do 
evento, com cadeiras e mesas. 

diária 2.750,00 

356 Espaço físico - Sala 
de 41m² a 80m². 

Salas (podendo medir entre 41 m2 
a 80 m2) para realização de 

trabalhos em grupos no local do 
evento, com cadeiras e mesas. 

diária 3.900,00 

357 Hospedagem 

Hospedagem em hotéis de 3 e 4 
estrelas em apartamento 

individual. Com café da manhã 
incluso. 

diária 440,00 

358 Hospedagem 
Hospedagem em hotéis de 3 e 4 
estrelas em apartamento duplo. 

Com café da manhã incluso. 
diária 525,00 

359 Hospedagem 
Hospedagem em hotéis de 3 e 4 
estrelas em apartamento triplo. 

Com café da manhã incluso. 
diária 550,00 

360 Hospedagem 

Hospedagem em hotéis de 5 
estrelas em apartamento 

individual. Com café da manhã 
incluso. 

diária 550,00 

361 Hospedagem 
Hospedagem em hotéis de 5 

estrelas em apartamento duplo. 
Com café da manhã incluso. 

diária 700,00 
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362 Hospedagem 
Hospedagem em hotéis de 5 

estrelas em apartamento triplo. 
Com café da manhã incluso. 

diária 750,00 

363 Jantar 
Buffet Completo incluindo 1 

bebida não alcoólica, sobremesa 
e café expresso. 

custo p/  
pessoa 85,00 

364 Jantar 
a la carte incluindo 1 bebida não 

alcoólica, sobremesa e café 
expresso. 

custo p/  
pessoa 95,00 

365 
Petit four (incluir 

bandeja descartável) variados, doce e salgados. Bandeja 31,25 

366 Ponto de Internet 
Serviço de Internet já incluindo 

os serviços do provedor e 
cabeamento. 

montagem 112,50 

367 Refeição 

Almoço ou jantar em ambiente 
refrigerado, com serviços de 

copeiragem e garçons 
disponíveis, ambos 

uniformizados. Talheres de aço 
inox, toalhas e cobre-manchas 

brancas ou coloridas de algodão, 
linho ou renda. Copos de vidro ou 
cristal (todos os tipos de taças), 

guardanapos de algodão ou linho. 
Louça completa de porcelana. 
Cardápio: valor por pessoas, 

incluindo 3 bebidas não 
alcoólicas, sobremesas e café 

expresso 

custo p/  
pessoa 96,00 

368 Refrigerante Ligth Diversos sabores Garrafa de 2 
litros 5,63 

369 Refrigerante Normal Diversos sabores Garrafa de 2 
litros 5,63 

370 Suco de fruta Adoçado com açúcar. litro 5,00 

371 Suco de fruta ligth - 
artificial 

Sem adição de açúcar (adoçado 
c/  aspartame) litro 5,00 
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 Comunicação Visual 
 
Produto / Serviço Especificações Unidade / M² R$ 

372 Adesivo Impressão digital em adesivo m² 60,00 

373 Adesivo com PVC ou 
MDF 

Impressão digital em adesivo 
aplicado em PVC ou MDF 3mm e 
acabamento com fita dupla face 

m² 120,00 

374 Banner - Formato 1 
x 1,5m Impressão colorida Unidade 300,00 

375 Blimp 

Locação, aplicação da logomarca, 
blimp diâmetro de 3m, com kit de 
instalação completo incluindo o 
reparo de furos, manutenção e 

desinstalação (COM GÁS HÉLIO) e 
técnico in loco (Grande Vitória) 

Período de 01 a 03 
dias 2.500,00 

376 
Criação de peças de 
comunicação visual 

para evento 

Criação de peças de comunicação 
visual para eventos. Hora 125,00 

377 Lona 
Impressão digital em lona com 

acabamento ilhós ou para 
pendurar. 

m² 60,00 

378 Lona com estrutura 
em metalon 

Impressão digital em lona com 
locação de estrutura em metalon 

e acabamento ilhós. 
m² 120,00 

379 
Lona com estrutura 

em metalon com 
moldura 

Impressão digital em lona com 
locação de estrutura em metalon 

com moldura  em chapa ou 
alumínio 

m² 150,00 

380 Q 15/25/30 
Estrutura em alumínio para 

fixação de lonas e comunicação 
visual em geral 

Metro linear 
 

381 

Router 
(Equipamento que 
com movimento 

rotativo de fresas 
permite o alcance 
dos mais diversos 
cortes e formatos) 

Corte especial em substratos 
como: (PVC / MDF / ACM / 

Acrílico / Chapa em aço 
escovado) (Obs: Valor apenas do 

corte, o material deverá ser 
fornecido pelo cliente) 

Diária de 4h 800,00 

382 Totem 

Locação de estrutura metálica 
frente e verso F: 0,60 x 2,00m 
com aplicação de adesivo com 

impressão digital. 

diária 300,00 
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 Comunicação Eletrônica 
 
Produto / Serviço Especificações Unidade R$ 

383 
Criação de mídias 
eletrônicas para 

eventos 

Criação e manutenção de mídias 
eletrônicas especificas para 

atender determinado evento (hot 
site, email mkt, news, fanpage, 

templates) 

Hora 250,00 

 
 
 

 Equipamentos para Recreação – Brinquedos e Serviços 
 
Produto / Serviço Especificações Unidade R$ 

384 Camas Elásticas 

Medindo 3,40m de diâmetro e 90 
cm de altura da base até a rede 
de salto. Resistência de 500 kg 
para impacto nas estruturas, 

estruturas em metal galvanizado, 
rede de salto em poliéster com 
resistência de impacto de no 

mínimo 300 kg, molas helicoidais 
de tração zincada de alto 

desempenho, proteção de molas 
em lona vinílica com 

acolchoamento de no mínimo 
1mm. Proteção lateral com rede 
de fibra de nylon, multicolor com 
fios na espessura mínima de 05 

milímetros e 1,20 m de altura ao 
redor de todo o brinquedo e 
sistema de fechamento na 

entrada, fixada em tubos de 
proteção com mínimo de 01 

polegada de diâmetro revestidos 
com espuma de no mínimo 2 cm 
de espessura e encapados com 
lona vinílica e escada de tubos 
metálicos na parte de entrada 

das crianças no aparelho. 

Diária 4 
horas 400,00 
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385 Tobogã Inflável 
pequeno 

Medindo 04 metros de 
comprimento, 4 m de largura e 3 
m de altura, confeccionado em 
material kp 1000, soldado e sem 
emendas, bomba(motor) de 1cv 

110/120v. 

Diária 4 
horas 800,00 

386 Tobogã Inflável 
médio 

Medindo 06 metros de 
comprimento, 5 m de largura e 5 
m de altura, confeccionado em 
material kp 1000, soldado e sem 
emendas, bomba(motor) de 1cv 

110/120v. 

Diária 4 
horas 1.000,00 

387 Tobogã Inflável 
grande 

Medindo 08 metros de 
comprimento, 8 m de largura e 
13 m de altura, confeccionado 
em material kp 1000, soldado e 
sem emendas, bomba(motor) de 

1cv 110/120v. 

Diária 4 
horas 2.000,00 

388 
Castelo Inflável 
com bolinhas 

pequeno 

Castelo 100% inflável revestido 
em espuma de no mínimo 2 cm 
de espessura encapada por lona 
vinílica, em formato de castelo 

multicolorida em estrutura 
metálica galvanizada, com 

cobertura protetora em tecido 
vinílico, redes protetoras ao 

redor do brinquedo em rede com 
fios de fibra de nylon com o 
mínimo de 05 milímetros de 

espessura que proteja todo o vão 
lateral e fechamento da entrada, 

e mínimo de 2500 bolinhas. 

Diária 4 
horas 400,00 

389 Castelo Inflável 
médio 

Castelo 100% inflável revestido 
em espuma de no mínimo 2 cm 
de espessura encapada por lona 
vinílica, em formato de castelo 

multicolorida em estrutura 
metálica galvanizada, com 

cobertura protetora em tecido 
vinílico, redes protetoras ao 

redor do brinquedo em rede com 
fios de fibra de nylon com o 
mínimo de 05 milímetros de 

espessura que proteja todo o vão 
lateral e fechamento da entrada. 

Diária 4 
horas 800,00 
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390 Parede de 
Escalada Inflável 

Parede de escalada 100% inflável 
Confeccionado em lona vinílica 

de alta resistência (KP 1000 e MP 
1400), termofixado, 

emborrachado em PVC 7x14 fios 
500/1000 , emborrachamento 
eretanizado, com tratamento 

ultra-violeta e anti-fungo, 
gramatura 495 g/m2, espessura 

0,42 mm, tensão de ruptura 
longitudinal 80 k/5cm, 

transversal 75 k/g cm, amarração 
e 1 motorventilador de 1,0 ou 
3/4 cv para uso em 127/240 

volts. Dimensões de 5,20 (L) x 
5,20 (C) x 4,20 (A) metros, 5,60 
(L) x 5,60 (C) x 5,50 (A) metros e 

6,00 (L) x 6,00 (C) x 7,00 (A) 
metros com 04 cadeiras de 
escalada, 02 freio oito, 04 

mosquetões, 02 malha rápida e 
corda estática. 

Diária 4 
horas 1.000,00 

391 Futebol de Sabão  
Inflável médio 

Confeccionada em lona de alta 
resistência, vulcanizada 

eletronicamente, emborrachada 
em pvc 7x 14 fios 500/1000, com 
tratamento ultravioleta e anti-

fungo, com gramadura 495 g/m², 
espessura de 0,42mm, tensão de 
ruptura longitudinal 80 k/5cm e 

transversal 75 k/5cm, nas 
dimensões 5,00 x 10,00 m, com 

todos os equipamentos 
necessários para seu 

funcionamento, sendo cabos 
elétricos, mangueiras para água e 
seus adaptadores, isolamento e 

protetores para os motores, 
redes protetoras nas laterais. 

Utilização de sabão apropriado 
atóxico e com registro no 

Ministério da Saúde. 

Diária 4 
horas 1.500,00 

392 Futebol de Sabão  
Inflável grande 

Confeccionada em lona de alta 
resistência, vulcanizada 

eletronicamente, emborrachada 
em pvc 7x 14 fios 500/1000, com 
tratamento ultravioleta e anti-

fungo, com gramadura 495 g/m², 
espessura de 0,42mm, tensão de 
ruptura longitudinal 80 k/5cm e 

transversal 75 k/5cm, nas 
dimensões 8,00 x 12,00 m, com 

todos os equipamentos 
necessários para seu 

Diária 4 
horas 2.000,00 
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funcionamento, sendo cabos 
elétricos, mangueiras para água e 
seus adaptadores, isolamento e 

protetores para os motores, 
redes protetoras nas laterais. 

Utilização de sabão apropriado 
atóxico e com registro no 

Ministério da Saúde. 

393 High Jump (1 
pessoa) 

Equipamento de salto com corda 
elástica e estrutura em tubo de 
metal com 5m de diâmetro para 

01 pessoa 

Diária 4 
horas 2.000,00 

394 Touro Mecânico 

Touro mecânico por acionamento 
elétrico e motor com redução e 

giro, estruturado em fibra, 
revestido em borracha e couro 

sintético de boi, base de 
proteção inflável com 4m x 4m x 

0,50cm de altura. 

Diária 4 
horas 1.000,00 

395 Fornecimento de 
Picolé 

Barra de picolé especial, com 
serviço. Unitário 1,00 

396 Fornecimento de 
Algodão Doce 

Barraca de Algodão Doce, com 
serviço. Unitário 0,70 

397 Fornecimento de 
Pipoca 

Barraca de Algodão Pipoca, com 
serviço. Unitário 0,70 

398 Fornecimento de 
Cachorro Quente 

Barraca de Cachorro Quente 
(mínimo 300 unidades) , com 

serviço. 
Unitário 4,50 

399 Pintura Facial 

PINTURA FACIAL (maquiagem 
artística) usando no mínimo de 

15 cores variadas, sendo 10 
normais e 05 com glitter. Os 
profissionais em maquiagem 

artística devem ter habilidade 
para realizar no mínimo 10 
estampas diferentes, sendo 

paisagens, carinha de bichinhos, 
personagens infantis, flores, e 

outras, com reposição 
permanente do material para 

atendimento do total exigido e 
utilização de tinta atóxica a base 
de água e glicerina, certificada 
pelo INMETRO e com registro no 

ministério da saúde. 

Diária p/4 1.000,00 
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