
 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
USO 

Nº 052/2018 

Contratação de seguro para o Evento: Espaço do Sebrae na Rondônia Rural Show  a ser 

realizado no Parque de Exposições de Ji-Paraná, período 23 a 26 de maio de 2018. 

1. DO OBJETO  

Contratação de seguro para o Espaço do Sebrae no Evento Rondônia Rural Show – 7ª 

Edição, a ser realizado no Parque de Exposições de Ji-Paraná situado na Rod. 364, KM 

333, distante 11km de Ji-Paraná, no período 23 a 26 de maio de 2018, sentido Pres. Médici, 

Bairro Zona Rural. O evento terá duração de 04 dias, com previsão de 300 públicos diários 

estimados para visitação, em área total ao ar livre de 484 m², contendo tendas, toldos, 

estruturas temporárias ou infláveis, devendo o seguro prever o período de montagem e 

desmontagem do evento, que ocorrerão nos períodos de 15 a 22/05/2018 – montagem e 24 

a 28/05/2018 – desmontagem, conforme Manual do Expositor anexo. 

2. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

4.1 A prestação do serviço deverá atender às seguintes especificações: 

4.1.1 Riscos diversos: - Cancelamento do Evento (antes, durante e despesas 

adicionais); 

4.1.2 Responsabilidade Civil Evento (Instalação e montagem, produtos, imóveis, 

Fornecimento de bebidas (não alcoólicas e alimentos, cruzada e danos 

morais); 

4.1.3 Responsabilidade Civil - Bens de terceiros; 

4.1.4 Responsabilidade Civil Empregador; 

4.1.5 Equipamentos diversos do evento; 

4.1.6 Objetos cenográficos e decoração; 

4.1.7 Marquises temporárias; 

4.1.8 Equipamento em exposição; 

4.1.9 Bens de escritório avançados; 

4.1.10 Valores para despesas de produção. 

4.2 Segue anexo (Anexo I), o memorial descritivo da estrutura do Espaço Sebrae no Evento 

RRShow, para o devido conhecimento e dimensionamento devido, considerando todos 

os utensílios mobiliários presentes no espaço. 

3. LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS/ENTREGA DOS BENS 

5.1 Parque de Exposições de Ji-Paraná situado na Rod. 364, KM 333, distante 11km de Ji-

Paraná. 

4. DA GARANTIA DO PRODUTO E DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 

6.1 Os serviços deverão ser garantidos conforme suas características citadas no item 4 

deste Termo de Referencia. 
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5. RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES 

7.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

7.1.1 Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 

técnicos do SEBRAE/RO, atendendo de imediato as reclamações;  

7.1.2 Cumprir as atividades inerentes com profissionais especializados, assumindo 

total e exclusiva responsabilidade pelo integral atendimento de toda a 

legislação aplicável ao serviço de que trata o presente instrumento; 

7.1.3 Elaborar, dentro da melhor técnica e qualidade, os serviços necessários à 

realização do objeto deste Contrato.  

7.2 OBRIGAÇÕES DO SEBRAE/RO: 

7.2.1 Efetuar o pagamento do objeto nos termos do contrato mediante Nota Fiscal 

devidamente atestada; 

7.2.2 Proporcionar as facilidades necessárias para que a CONTRATADA possa 

desempenhar os serviços dentro das normas estabelecidas pelo 

SEBRAE/RO. 

7.2.3 Designar um gestor e seus fiscais, juntamente com telefone e e-mail para 

comunicação com a CONTRATADA. 

7.2.4 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 

pelos empregados credenciados pela CONTRATADA. 

6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

As despesas decorrentes deste CONTRATO correrão por conta dos recursos 

orçamentários do SEBRAE/RO, estando classificados: 

Projeto/Atividade: RO – Integração do Atendimento 

Ação: Infraestrutura para Mobilizações Nacionais 

Natureza de despesa: Apólices de Seguros em Geral 

Fonte de recurso: 70% CSN e 30% CSO 

7.  DO PAGAMENTO 

9.1 Os pagamentos serão realizados por depósito bancário na conta corrente de 

titularidade da CONTRATADA em até 10 (dez) dias após a entrega e Aceite 

Definitivo dos produtos; 

9.2 Deverão constar obrigatoriamente no corpo das notas fiscais as seguintes 

informações:  

 Descrição do serviço fornecido, preço unitário, preço total e data de emissão;  

 Valor total, com as deduções de impostos devidos;  

 Número do CONTRATO;  

 Banco, número da agência e conta corrente para o pagamento. 
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9.3 As notas fiscais em desacordo com o exigido acima não serão pagas até que a 

CONTRATADA providencie sua correção ou substituição, não ocorrendo, neste 

caso, qualquer alteração no valor a ser pago pelo SEBRAE/RO; 

9.4 Deverá ser anexada pela CONTRATADA junto a Nota Fiscal de prestação de 

serviços a prova de regularidade fiscal com os seguintes documentos, no caso de 

expirado a vigência no momento da contratação:  

 Certidões Negativas de Regularidade perante as Fazendas Federal, Municipal e 

Estadual, Certidão Trabalhista, Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; 

9.5 Quando a CONTRATADA prestar informações bancárias incorretas que 

impossibilitem a realização do pagamento, o SEBRAE/RO descontará do valor 

deste as despesas que venha a ter em virtude do erro; 

9.6 O SEBRAE/RO não se responsabilizará pelo pagamento de nenhum adicional 

decorrente de qualquer operação realizada junto à rede bancária, como por 

exemplo, taxas, multas, entre outros. 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS  

É vedada a subcontratação total ou parcial do serviço, sem expressa anuência do 

SEBRAE/RO, assim como não serão admitidos consórcio, associações, cessões ou 

transferências, fusões, cisões ou incorporações, para a execução dos serviços relativos a 

esta contratação. 

9. DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência do contrato é de 02 (dois) meses e poderá ser prorrogado, mediante 

aditamento. 

 

Porto Velho, 27 de março de 2018. 

 

 

Glenny Paes Salles  Erika Silva dos Santos 

Analista  Gerente 

Unidade de Suporte Operacional - USO  Unidade de Suporte Operacional - USO 
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ANEXO I – MEMORIAL DESCRITIVO DO ESPAÇO SEBRAE NA RRSHOW 

DESCRIÇÃO 

Memorial referente ao Projeto do Stand do SEBRAE na Rondônia Rural Show - 2018, trata das 

especificações, acabamentos e recomendações construtivas para execução do estande a ser 

realizado nos dias 23 a 26 de maio de 2018 no Parque Tecnológico de Ji-Paraná – BR-364 saída 

para Cuiabá. 

1. ESTRUTURA: 

01 unid.  Galpão com 371 m² estrutura em BOX TRUSS de alumínio Q30 com 

cobertura em lona branca antichama com formato de pirâmide e 

fechamento das laterais em lona branca antichama conforme projeto 

arquitetonico. A estrutura de Box Truss deverá ser montada de acordo 

com a recomendação técnica indicada pelo fabricante do Box Truss, 

considerando as distancias de vãos livres, a estrutura deverá ser 

ancorada ao solo a cada 10m através de hastes de aço de no mínimo 1,5 

Mt de comprimento e 32mm de diametro e cabos de aço de 5/16 com 

inclinação de 60º, sendo vetado a utilização de cordas  

01 unid.  Estrutura de Box Truss Q30 de 1.6m X 1.6m com 5m de altura revestido 

com compensado naval com acabamento em massa à óleo e pintura em 

látex para exterior na cor branca e acabamento com ripas de madeira de 

5cm X 1,5 envernizadas na cor mogno com a logomarca do SEBRAE em 

MDF 10mm cortado a laser e LETRAS CAIXA ALTA conforme o projeto.  

320m²  Piso nivelado de 320m² elevado com 12cm de altura: sistema de tablado 

elevado estruturado em madeira e/ou metálico (tipo praticável) para 

nivelamento de piso base em madeira, rampas, desníveis e acessos 

externos e devida subestrutura – sistema de nivelamento de piso 

completo, de forma a não obstruir a passagem das águas pluviais 

decorrentes da cobertura do stand do evento, sendo que as mesmas 

deverão circular por baixo do piso do stand. Deverá ser previsto para 

nivelamento e acabamento do contra piso existente da área onde será o 

evento. Deverá ser previsto subestrutura de madeira (guias / sarrafos / 

compensado naval, entre outros) ou sistema pré-fabricado metálico 

compatível de maneira a vencer os desníveis existentes, nivelando todo o 

piso. A estrutura de piso deve incluir e contemplar também, rampas, 

escadas, desníveis e acessos, caso necessário. Os materiais utilizados 

deverão ser de primeira qualidade, conforme as normas técnicas vigentes, 

garantindo a segurança e estabilidade da estrutura. Deverão ser 

considerados também, eventuais recortes e/ou adaptações necessários 

para passagem de tubulações, estruturas e elementos diversos. Deverá 

ser previsto o acabamento das laterais resultantes dos desníveis do 

tablado executadas com o mesmo acabamento do piso. Deverá ser 

previsto nivelamento para aplicação de forração para as demais áreas de 

circulação de público com acabamentos em eventuais desníveis. Serão 
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confeccionas emendas e passa cabos devendo garantir a perfeita 

segurança e proteção do público caso necessário. Deverão ser 

considerados como incluídos neste item, todos os materiais, mão de obra, 

acessórios, complementos, acabamentos, e equipamentos necessários a 

conclusão dos serviços, mesmo que não explicitamente descritos nestas 

especificações, porém necessários para a perfeita conclusão e 

acabamentos em todos os detalhes. 

ACABAMENTO DO PISO: 

 320m² de piso referente a área interna do stand deverá ser em deck de 

madeira envernizado ou laqueado na cor madeira natural, referente a toda 

a área da tenda, conforme projeto. 

 Deverá ser previsto estoque de material para eventual alteração do layout 

do projeto durante a montagem, reposição e manutenção durante os dias 

do evento caso necessário. Consideram-se incluídos nestes serviços 

todos os materiais, mão de obra e acessórios e/ou complementos 

necessários para a completa execução dos serviços, mesmo que não 

explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para a 

entrega dos serviços perfeitamente prontos e acabados em todos os seus 

detalhes. 

01 unid.  Fechamento externo e interno do stand em compensado naval de 15mm 

com estrutura de caibro de 5x5 com acabamento em massa à óleo e 

pintura com tinta látex ou plotagem conforme especificação no projeto. 

01 unid.  Banheiro móvel tipo container ou construído em compensado naval e as 

paredes revestidas em lona branca e piso revestido em paviflex, contendo 

01 banheiro feminino com pia, 01 banheiro masculino com pia,  ambos 

adaptados para portadores de necessidades especiais conforme 

NBR9050, conforme projeto arquitetônico. Os dejetos devem ser 

recolhidos todos os dias do evento por empresa especializada para 

garantir o bom funcionamento. A rede de água do banheiro deverá ser 

abastecida com caminhão pipa caso não tenha disponibilidade de rede de 

água no local. 

 02 ganchos para pendurar bolsas um em cada banheiro. 

200m²  De forro na cor branca confeccionado em tecido lycra antichama 

tencionada, para forração do stand, conforme o projeto.  

120m²  De forro de PVC na cor branca para forração das salas do stand, 

conforme o projeto. 

01 unid.  Fachada principal externa confeccionada em metalon 30x40 chapa 16 

revestida em bagum (lona) adesivado em ploter de corte as logo do 

SEBRAE, conforme projeto. 

01 unid.  Fachada interna dos standes de alimentação confeccionada compensado 

flexível de 6mm e estrutura de madeira, adesivado conforme projeto. 

04 unid.  Confecção e montagem de um estande para expositores, com 02 

cadeiras, 01 mesa e uma prateleira, conforme projeto. 

01 unid.  Tenda de 3x3m montada para cobertura do banheiro container.  

01 unid  As paredes não adesivadas, da cozinha e área de alimentação, serão 

revestidas em lona tipo cerâmica portuguesa – conforme o projeto 

arquitetônico 
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2. MOBILIÁRIOS: 

2.1 SALA DE TREINAMENTO: 

30 unid.  Cadeira universitária com prancheta na cor preta ou azul (sendo todas da 

mesma cor). 

01 unid.  Balcão de 1 metro de comprimento por 50 centímetros de largura por 75 

centímetros de altura na cor branco, confeccionado em MDF na cor 

branco ou em octanorm e fórmica TS. 

01 unid.  Mesa tipo universitária para data-show. 

01 unid.  Caixa de som ativas de 150W RMS com alto falante de 10” com pedestal. 

01 unid.  Mesa de som de 04 canais. 

02 unid.  Microfone sem fio profissional com selo da ANATEL. 

01 unid.  Cabo de áudio P2 X P10 de 5 metros de comprimento e cabos e 

conectores para ligação do equipamento de som. 

01 unid.  Cabo HDMI de 5 metros. 

01 unid.  Notebook com saída HDMI WINDOWS e pacote Office. 

01 unid.  Passador de slides com pointer laser. 

01 unid.  Tela de projeção de imagem de 1,5m X 1,2m com suporte. 

01 unid.  Data-show de 2000 lumens 

01 unid.  Filtro de linha de 5 metros de comprimento com 5 tomadas. 

01 unid.  Lixeira na cor branco com pedal de 20 litros. 

01 unid.  Flip Chart em madeira para fixação de folhas de papel de 90x60cm com 

1,80m de altura. 

01 unid.  Fornecimento e instalação de bebedouros elétricos de chão com gabinete 

em aço inox ou aço eletro zincado branco com duas torneiras, sendo uma 

para água natural e outra para água gelada, base para aparador de 

copos. Capacidade para garrafão de 20 (vinte) litros. 

01 unid.  Suporte dispenser para copos descartáveis de água, redondo, em aço 

inox, para copos de 110ml, com garras na base para ajuste da saída do 

copo e duas pequenas abas para fixação na parede 

01 unid   Link de acesso à  Internet wi-fi com a velocidade de no mínimo  de  

conexão de 20Mbps instalado no espaço do Sebrae na Rondônia Rural 

Show, no período de 23 a 26/05/2018 

 

2.2 SALA DE STARUP: 

01 unid.  Mesa de reunião com tampo em madeira para 15 lugares. 

15 unid.  Cadeira sem braço em acetado na cor preta com pés de ferro 

01 unid.  Armário em MDF de 1x0,5x0,75 metros com chave 

01 unid.  Vaso com rafia acima de 1mt 

01 unid.  Lixeira na com pedal de 20 litros. 

02 unid.  Fornecimento e instalação de bebedouros elétricos de chão com gabinete 

em aço inox ou aço eletro zincado branco com duas torneiras, sendo uma 
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para água natural e outra para água gelada, base para aparador de 

copos. Capacidade para garrafão de 20 (vinte) litros. 

02 unid.  Suporte dispenser para copos descartáveis de água, redondo, em aço 

inox, para copos de 110ml,  com garras na base para ajuste da saída do 

copo e duas pequenas abas para fixação na parede 

 

2.3 SALA DA DIRETORIA: 

01 unid.  Sofá de 3 lugares em couro sintético na cor preto. 

01 unid.  Sofá de 2 lugares em couro sintético na cor preto. 

01 unid.  Sofá de 1 lugares em couro sintético na cor preto.. 

01 unid.  Aparador de 1,20x0,40x0,75 metros com tampo em vidro temperado de 

6mm com pé em acabamento cromado. 

01 unid.  Espelho para o aparador com moldura envelhecida. 

01 unid.  Vaso tipo porcelana com arranjo floral natural com flores tropicais para ser 

colocado em cima do aparador com 60 centímetros de altura. Deverá ser 

reposto o arranjo floral todos os dias. 

01 unid.  Vaso de 60 centímetros com folhagens e flores tropicais totalizando 1,2m 

de altura do chão com pelo menos 12 hastes de flores tropicais. Deverá 

ser reposto o arranjo floral todos os dias. 

01 unid.  Tapete sisal de 2,00x2,40 na cor natural 

01 unid  Quadro com moldura com ilustração pintada a óleo com temas de 

Rondônia a ser aprovada pela coordenação do sebrae. 

01 unid.  Lixeira de inox com pedal de 20 litros. 

01 unid  Frigobar 120 lts na cor preto  modelo retro  

01 unid  Cafeteria expresso  Material do depósito de água quente Aço inoxidável 

(Inox),Número de depósitos de água quente, 1 depósito de água quente, 

Pressão da água na bomba,15 bar (espresso perfeito),Tipos de café 

compatíveis, Grãos de café, Grãos de café inteiros, Conjunto de preparo 

do café removível, Lig/Desl 1.400  W Voltagem 127  volt Frequência 60 

 Hz Comprimento do cabo 80  cm 

 

04 unid  Bomboniere de vidro estilo cristal com tampa em dois tamanhos acima de 

1kg. 

144 unid  Água mineral incolor, inodora, insípida, natural com gás de copo 200ml 

144 unid  Água mineral incolor, inodora, insípida, natural sem gás de copo 200ml 

3kg  Fita de coco – produto regional de Rondônia 

4kg  Torresmo de coco – produto regional de Rondônia 

 

9kg  Castanha do para inteira – produto regional de Rondônia 

8kg  Biscoito de amanteigado - produto regional de Rondônia 

100 und  Água de coco, material de água coco verde, prazo de validade 3 dias 

(aberto), características adicionais, embalagem tipo longa vida,  com 

rotulo de descrição do produto, validade e valor nutricional, de 200ml 

14 und   Álcool em gel 70% para assepsia das mãos, Antisséptico Instantâneo 
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com dispersor de 500ml. 

2.4 SALA DE APOIO: 

02 unid.  Poltrona tipo sofá 

01 unid.  Armário de MDF na cor branco 60x70x40cm com chave. 

01 unid.  Lixeira de inox com pedal de 20 litros. 

01 unid.  Fornecimento e instalação de bebedouros elétricos de chão com gabinete 

em aço inox ou aço eletro zincado branco com duas torneiras, sendo uma 

para água natural e outra para água gelada, base para aparador de 

copos. Capacidade para garrafão de 20 (vinte) litros. 

01 unid.  Suporte dispenser para copos descartáveis de água, redondo, em aço 

inox, para copos de 110ml,  com garras na base para ajuste da saída do 

copo e duas pequenas abas para fixação na parede 

01 unid.  Fornecimento e instalação de Mesa Tipo Bistrô com as especificações 

mínimas:  

 Mesa redonda com tampo de vidro. 

 Base cruzada com acabamento cromado. 

 Dimensões mínimas: Altura: 72 Cm. Diâmetro Ø 60 Cm. 

02 unid  Banquetas para mesa bistrô 

 

2.5 SONORIZAÇÃO 

01 unid.  Sistema de som ambiente com 04 caixas de som ativa com alto falante de 

8”, 01 mesa de som, 02 microfones sem fio, 01 notebook, e cabos de 

interligações necessários. Observação: as caixas de som deverão ser 

instadas acima do forro de tecido não ficando aparentes. 

 

2.6 CREDENCIAMENTO: 

01 unid.  Confecção e montagem de um estande para credenciamento, conforme 

projeto arquitetônico. 

01 unid.  Balcão de atendimento com 90cm de altura sobre tablado de 20cm para 

adequar a altura do balcão de atendimento, em MDF cor madeira clara 

com prateleiras internas e duas gavetas, conforme o projeto arquitetônico 

06 unid.  Cadeiras ergonômicas conforme normas, na cor azul escura  

01 unid.  TV de 50” fixado no stand, com cabo HDMI de 5 mts 

06 unid  Notebook com saída HDMI WINDOWS e pacote Office. 

03 unid  Filtro de linha de 5 metros de comprimento com 5 tomadas 

 

2.7 COZINHA: 

02 unid.  Pia inox de 1,20m com balcão com instalação de água e esgoto, conforme 

o projeto. 

01 unid.  Freezer vertical 300 lts horizontal, linha branca, possuir selo inmetro 
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apresentando classificação energética A ou B, conforme estabelecido na 

Portaria n. 20, de 1/2/2006, tensão de 110v Obs em caso de não 

funcionamento deverá ser  substituído. 

01 unid  Geladeira/refrigerador 300lt duas portas linha branca, possuir selo inmetro 

apresentando classificação energética A ou B, conforme estabelecido na 

Portaria n. 20, de 1/2/2006, tensão de 110v Obs em caso de não 

funcionamento deverá ser  substituído. 

01 unid.  Balcão de apoio revestido de fórmica branca – conforme detalhamento no 

projeto arquitetônico. 

01 unid.  Lixeira com tampa e pedal de 100 litros. 

01 unid  Fritadeira elétrica profissional 10 litros (2 cubas) Produção média: 37kg/h 

Capacidade nominal: 10 litros Potência (220v): 3500w Amperagem 

(220v): 15,9A Garantia de no mínimo um ano 

01 unid  Chapa quente elétrica de sobrepor: acabamento externo em aço 

inoxidável, três queimadores em alumínio, pés niveladores ajustáveis, 

amplo compartimento de recolhimento de gordura localizada na base 

lateral esquerda, de aproximadamente 4 litros. 

02 unid  Mesa de apoio inox 1,50x0,80  

01 unid  Forno de micro-ondas, com capacidade mínima de 30 litros e máxima 

de 40 litros; cor branca; com funções: descongelamento, timer e 

reaquecimento; display e painel digital de 110v. 

02 unid  Estante de aço com 6 prateleiras aberta no fundo e na lateral reguláveis, 

com chapa de aço de no mínimo n¨ 22 (0,75mm) 

01 unid  Liquidificador, capacidade de 2 lts, voltagem de 110 v, material plástico 

resistente,  potencia de 800w 

01 unid  Multiprocessador de alimentos, material plástico, função pulsar          ( 

cortar, fatiar, ralar , moer , misturar) , tensão de 110v  

01 unid  Forno Elétrico de Bancada  - 110V / 46L 

 

2.8 ITENS PARA O CONSUMO 

15 pct.  Saco Plástico de lixo, capacidade de 20 lts, fabricado em Plástico 

resistente  

20 pct  Saco Plástico de lixo, capacidade de 50 lts, fabricado em Plástico 

resistente 

20 pct.  Saco Plástico de lixo, capacidade de 100 lts, fabricado em Plástico 

resistente 

05 unid  Suporte Inox Para guardanapos do papel pequeno 

20 unid  Palito de madeira ou acrílico para aperitivos, caixa com no mínimo 100 

palitos. 

80 unid  Prato Plástico Descartável Redondo Branco 15 cm com 10 unidades em 

cada pacote 

01 cx  Luva Descartável Plástica: não estéril. Tamanho M, 01 caixa com 100 

unidades. Cor: transparente 

05 pct  Pacote de touca em tela para cozinha com elástico, cor branca pacote 
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com no mínimo 10 unidades 

 

03 fardo.  Especificações mínimas: Papel higiênico, celulose virgem, 30m, 10cm, 

gofrado e picotado, dupla, branca. Papel higiênico de primeira linha, folha 

dupla, macio, absorvente, branco, alta alvura, picotado e texturado 

(gofrado), com 100% de fibras de celulose virgem, biodegradável, papel 

não reciclado, em rolos de 10 cm. x 30 m. Fardos de 64 rolos cada um. 

01 pct  Especificações mínimas: Papel toalha, comum de 03 (três) dobras 

interfolhadas, 100% celulose, suave, não reciclado, com capacidade de 

absorção compatível com o uso (alta absorção), evitando tanto o 

esfarelamento quanto a impermeabilidade, medindo 230 mm x 230 mm, 

podendo essas medidas variar em até 20 mm para mais ou para menos, 

sem manchas, sem furos, acondicionado em pacote de papel com 1.250 

folhas, contendo cada pacote cinco amarrados internos de 250 folhas, 

totalmente fechados em embalagem plástica. 

03 unid  Saboneteira para sabonete liquido com reservatório em plástico ABS com 

o sabonete liquido e reposição para atender as necessidades do evento 

03 unid  Suporte de toalha de papel com o papel toalha para atender as 

necessidades do evento 

20 unid  Especificações mínimas: Guardanapo de papel, material celulose, cor 

branca, dimensões 24x22 cm, com 50 guardanapos (pct 12x1) 

05 unid  Espoja de louça 

10 unid  Detergente Líquido  Neutro 500ml. 

05 unid  Detergente Desengordurante para pia 

10 pct  Esponja de lã de aço 8x1 

01 unid  Bandeja - Espelhada & Inox - 41x26cm 

05 unid  Bandeja  inox retangular de 40cm 

60 unid  Fornecimento de garrafões de água com 20 (vinte) litros, água mineral 

incolor, inodora, insípida, natural, sem gás com 4.000 (mil) copos 

descartáveis de 200 ml e capa em TNT azul ou branco 

1unid  Espelho para o espaço dos banheiros de mínimo 1m50  

 

04 unid  Escumadeira inox 

04 unid  Espátulas de inox ou silicone 

04 unid  Pegador de inox ou silicone 

10 unid  Colheres de silicone  

04 unid  Caixa térmicas de 30lts 

10 unid   Vasilhas de plástico de  18lts com tampa  

03 unid  Facas do chef 30cm 

 

01 unid  Faca de serra  30cm 

30 pct  Copo sustentável descartável de 110ml pct com 50unid 

3000 

unid 

 Leques em papel reciclado no tamanho de 20cm nas laterais e 25cm na 

altura – modelo oval, a ser defino junto com a coordenação do Espaço do 

Sebrae na Rondônia Rural Show 

400 unid  Sacola de papel reciclado no tamanho de 30cm de altura, mais alça de 
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15cm e 12 cm de largura, a ser defino junto com a coordenação do 

Espaço do Sebrae na Rondônia Rural Show 

03 unid.  Lixeira com tampa e pedal de 100 litros –para atender aos outros espaços 

 

2.9 MOBILIARIO ESPAÇOS DA FERIA E PAISAGISMO: 

10 unid.  Muda de Areca bambu H=160 cm colocada cachepots tamanho 50x50cm 

de madeira envernizada. 

06 unid.  Muda de Areca bambu H=100 cm colocada cachepots tamanho 40x40cm 

de madeira envernizada. 

24 unid  Mudas de samambaia no vaso chachim no mínimo 1mt 

10 unid.  Muda de Rafia H=160 cm colocada cachepots tamanho 50x50cm de 

madeira envernizada. 

06 unid.  Muda de Rafia H=100 cm colocada cachepots tamanho 30x30cm de 

madeira envernizada. 

45 unid  Muda de Cipreste com altura mínima de 1,90mt  

15 unid  Muda de buchinho de 50cm de altura 

60 unid  Mudas de plantas com flores no mínimo de 40cm de altura – a definir com 

a coordenação do sebrae 

30² mts  Grama Esmeralda ou similiar em placas  

01 unid  Rampa de acessibilidade conforme o projeto arquitetônico 

01 unid  Porta de entrega de bloco de paver e grama 6,63mt detalhamento no 

projeto arquitetônico 

01 unid  Fachada em estrutura de madeira de 4mt por 2mts tipo varanda para a 

sustentação de placas solares (100kg) – conforme o projeto arquitetônico.  

03 unid.  Bancos tipo de praça em ripas de madeira com encosto 180x60cm  

04 unid  TV 32 ”  LCD com suporte  

04 unid  Lixeira de 100L com pedal 

03 unid  Lixeira seletiva (vidro, orgânica, papel, metal e plástico 60L cada) com 

suporte, para ser instalada na área externa do galpão. 

02 unid.  Bebedouro de coluna refrigerado para galão de 20 litros. 

03 unid  Banco modelo tipo praça de réguas de madeira com 2 mts 

01 unid  Suporte em madeira tonalidade ipê conforme detalhe arquitetônico 

22 unid  Banqueta com 70cm de altura, em madeira resistente ou consultar a 

coordenação 

04 unid  Montagem dos stands conforme o projeto arquitetônico  

07 unid  Bistro de 1mt de altura e 60 de diâmetro  

05 unid  Bombona de plástico (tipo tambor) de 200lts com tampa na superfície de  

no mínimo 50cm com identificações e símbolo de reciclagem (vidro, 

orgânica, papel, metal e plástico),  

02 unid  Bombona de plástico (tipo tambor) de 60lts com tampa na superfície de  

no mínimo 50cm com identificações e símbolo de reciclagem de óleo de 

cozinha. 

03 unid  Balcão de MDF com portão de 1mt de altura por 60cm profundidade e 

60cm largura 
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01 unid  Freezer vertical 400lt com porta de vidro na cor branca  

02 unid  Geladeira/refrigerador 300lt duas portas linha branca, possuir selo inmetro 

apresentando classificação energética A ou B, conforme estabelecido na 

Portaria n. 20, de 1/2/2006, tensão de 110v Obs em caso de não 

funcionamento deverá ser  substituído. 

01 unid  Lamina d’água com 2mts de largura por 2,5 de altura, com reservatório de 

água, bomba e bicos aspersor, plantas ornamentais , conforme detalhe no 

projeto arquitetônico.  

01 unid  Espelho de 1,60 mt para instalação próximo ao banheiro – confirmar com 

a coordenação do sebrae 

02 und   Cilindro de Gás hélio para encher o Balão publicitário do sebrae e manter 

os Balões cheios durante o evento. 

 

4. REDE ELÉTRICA / ILUMINAÇÃO 

76 unid.  Tomada hexagonal 2P+T 10A conforme NBR14136, conforme 

projeto elétrico. 

9 unid.  Tomada hexagonal 2P+T 20A conforme NBR14136, conforme 

projeto elétrico. 

33 unid.  Tomada hexagonal 2P+T 20A conforme NBR 14136 

 Tomada hexagonal para ar condicional 2P+T 20A conforme 

NBR14136. 

03 unid.  Quadro de distribuição de energia com disjuntor conforme 

especificação no projeto elétrico. 

4 unid.  Lâmpada de led de 17W – E27, conforme projeto elétrico. 

16 unid.  Spot de embutir médio branco para lâmpada de led 17W – E27 

8 unid  Lâmpada de led de 30W,  

8 unid  Pendente meia lua na cor amarela e interior branco para lâmpada 

de led de 30W 

08 unid.  Canhão de led de 50w branco, conforme projeto elétrico. 

10 unid.  Canhão de led de 50w verde, conforme projeto elétrico. 

01 unid.  Padrão de energia trifásico com cabos de 90mm e disjuntor de 

300A, conforme projeto elétrico. 

01 unid.  Grupo gerador de energia diesel de 150Kwa com chave de 

transferência automática interligando a energia da concessionaria e 

o gerador de energia ao quadro de distribuição. 

01 conj.  Cabeamentos para interligação do gerador de energia, a 

concessionária e ao quadro de distribuição. 

Cabeamentos  Os cabos para atender a demanda do projeto elétrico do evento  

deverá ser cabo PP vetado a utilização de cabos paralelo, quando 

necessária a utilização de outros cabos deverá ser utilizado 

conduites ou calhas, na quantidade para atender a demanda 

conforme o projeto elétrico.  

 Para as instalações elétricas a montadora contratada deverá 

observar em seu plano de montagem, todo o cuidado necessário e 
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que exige para execução de instalações desta natureza. Normas 

aplicáveis ABNT – NBR 5410 (Instalações Elétricas de Baixa 

Tensão), sendo que as instalações deverão ser executadas 

rigorosamente por mão de obra especializada de técnicos 

eletricistas com RN10.  

 Alimentação geral de energia para o stand deverá ser executada, 

dentro dos padrões de norma, os circuitos elétricos a partir dos 

pontos de esperas fornecidos pela feira, toda a ligação, incluindo o 

CD (caixa de distribuição); 

 Estão contemplados neste item eventuais sistema aparentes tipo, 

eletrodutos, conduletes e/ou cabos tipo PP nas bitolas compatíveis 

e demais acessórios da linha, circuitos, fiação, terminais, disjuntores 

e adequação a partir do quadro CD. 

 Nos trechos em que a fiação for externa utilizar cabo tipo cabo PP 

ou similar, dimensionado conforme a carga e distância percorrida. 

As tomadas deverão ser identificadas com etiqueta com a tensão da 

rede respectiva (127 ou 220 V ) 

 Deverá ser previsto a instalação de pontos de iluminação, para as 

áreas internas de destaque. 

 Consideram-se incluídos nestes serviços, todos os materiais, mão 

de obra e acessórios e/ou complementos necessários (interruptores, 

tomadas, luminárias e spots) para a completa execução dos 

serviços, mesmo que não explicitamente descritos nestas 

especificações, porém necessários para a entrega dos serviços 

perfeitamente prontos e acabados em todos os seus detalhes. 

 A montadora contratada devera manter em estoque pelo menos 

10% de material elétrico para montagem de pontos de tomadas ou 

lâmpadas que possa surgir a demanda não prevista no projeto e um 

eletricista de plantão durante todo o evento. 

 

5. EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO E INSTALAÇÃO 

9 unid.  Ar condicionado tipo Split 18.000Btus. Consideram-se incluídos nestes 

serviços, todos os materiais, mão de obra e acessórios, pontos de 

energia, drenos e/ou complementos necessários para a completa 

instalação dos equipamentos, mesmo que não explicitamente descritos 

nestas especificações, porém necessários para a entrega dos serviços 

perfeitamente prontos e acabados em todos os seus detalhes. 

04 unid.  Climatizador umidificador com microaspersão com coluna em fibra de 

vidro com 2metros e 20cm de  altura e reservatório individual de água 

interno. Para área aberta coberta do galpão do evento. 

 Consideram-se incluídos nestes serviços, todos os materiais, mão de obra 

e acessórios, pontos de energia e/ou complementos necessários para a 

completa instalação dos equipamentos, mesmo que não explicitamente 

descritos nestas especificações, porém necessários para a entrega dos 

serviços perfeitamente prontos e acabados em todos os seus detalhes. 
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6. REDES DE ÁGUA FRIA E ESGOTO PROVISÓRIAS E TEMPORÁRIAS 

Rede de 

água 

 O projeto hidráulico e sanitário deve ser executado conforme projeto 

arquitetônico com todos os componentes, caixa d’agua, canos, registros, 

conexões todos os componentes necessário para o bom funcionamento. 

 É de responsabilidade da montadora a alimentação da caixa d’água caso 

não haja disponibilidade de água no local do evento, a mesma deverá 

utilizar caminhão pipa para garantir o abastecimento.  

  

01 unid  Espelho d’agua com 1,2mt x 2,2mt e tanque reservatório d’agua com 

bombeamento mecânico reutilizando a mesma agua, conforme projeto 

arquitetonico. 

Rede de 

esgoto 

 O projeto esgoto sanitário deve ser executado conforme projeto 

arquitetônico com todos os componentes, caixa de dejeto, canos, 

conexões e todos os componentes necessário para o seu funcionamento. 

 A saída de água proveniente da pia e o esgoto proveniente do banheiro 

deverá ser despejada na fossa conforme projeto arquitetônico. 

 O esgoto deve ser esvaziado diariamente utilizando caminhão limpa fossa 

em conformidade com as normas vigentes, conforme a necessidade para 

garantir o bom funcionamento durante todo o evento.  

OBS.  Todos os materiais a serem fornecidos, deverão estar em conformidade 

com as Normas atendentes e vigentes, para cada caso, e as respectivas 

instalações rigorosamente de acordo com as recomendações dos 

Fabricantes. 

 Deverão ser previstas instalações provisórias e temporárias para pia de 

copa, drenos ar condicionados, seguindo os critérios técnicos e padrões 

de mercado. 

 Todos os elementos serão cuidadosamente instalados de modo a obter-

se uma vedação perfeita, tanto na parte de água como na de esgoto. 

 Após o evento todas as instalações deverão ser removidas, deixando a 

área de intervenção intacta sem qualquer dano, nas condições 

preexistentes. 

 Consideram-se incluídos nestes serviços todos os materiais, mão de obra 

e acessórios e/ou complementos necessários para a completa execução 

dos serviços, mesmo que não explicitamente descritos nestas 

especificações, porém necessários para a entrega dos serviços 

perfeitamente prontos e acabados em todos os seus detalhes. 

 

7. PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 

01 unid.  Placa Cód. 20 – NBR 13434-2 – Alarme Sonoro. 

03unid.  Placa Cód. 21 – NBR 13434-2 – Comando manual de alarme. 

6 unid.  Placa Cód. 23 – NBR 13434-2 – Extintor de Incêndio. 

02 unid.  Placa Cód. 14 – NBR 13434-2 – Saída de Emergência. 
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01 unid.  Placa Cód. 13 – NBR 13434-2 – Saída de Emergência. 

01 unid.  Placa Cód. 12 – NBR 13434-2 – Saída de Emergência. 

03 unid.  Botoeira para acionamento de alarme tipo Quebra-Vidro, produzida em 

plástico ABS antichama de alto impacto na cor vermelha. 

5 unid.  Ponto de iluminação de emergência com 25w (conjunto de bloco 

autônomo instalação fixa conforme NBR-10898). 

1 unid  Extintor de incêndio (CO2) 6kg, com suporte conforme projeto. 

03 unid.  Extintor de incêndio carga de pó químico seco pressurizado 6kg, com 

suporte conforme projeto. 

02unid.  Extintor de incêndio com carga de água pressurizada 10L, com suporte 

conforme projeto. 

1 unid  Central de alarme com sirene áudio visual  

 


