
1 Auditório com capacidade entre 100 a 300 pessoas diária 4 16.000,00R$            

2
Sala de reuniões com capacidade para 30 pax no formato "U" ou 

escolar (com cadeiras e mesas)
diária 15 37.500,00R$            

3
Sala de reuniões com capacidade para 60 pessoas em formato 

escolar ou espinha de peixe, com mesas e cadeiras.
diária 22 77.000,00R$            

4
Sala de reuniões com capacidade para 100 pessoas em formato 

escolar ou espinha de peixe, com mesas e cadeiras.
diária 10 40.000,00R$            

5

Sala de reuniões com capacidade para 30 pax no formato "U" e 

mesas laterais de apoio para mais 30 pessoas. Tamanho 

aproximadamente de 200 m2. 

diária 20 86.000,00R$            

6

Sala de reuniões com capacidade para 60 pax no formato espinha 

de peixe, montagem com mesas e cadeiras, e mesas laterais para 40 

pessoas. Aproximadamente 380m2.

diária 6 38.700,00R$            

7 Auditório com capacidade entre 100 a 300 pessoas diária 4 14.000,00R$            

8 Sala de reuniões com capacidade para 15 pax no formato "U" diária 10 20.000,00R$            

9
Sala de reuniões com capacidade para 30 pax no formato "U" ou 

escolar (com cadeiras e mesas)
diária 3 9.450,00R$              

VALORES DE REFERÊNCIA

2 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO FORA DE AMBIENTE HOTELEIRO. O espaço deverá ser de alto padrão e ficar 

necessariamente nas Asas Sul ou Norte, no Plano Piloto de Brasília, e sua locação dependerá de aprovação prévia do 

CAU/BR

UNID.

1 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO EM AMBIENTE HOTELEIRO. O hotel deverá ficar necessariamente nos Setores Hoteleiros 

Sul ou Norte, no Plano Piloto de Brasília, e sua locação dependerá de aprovação prévia do CAU/BR

Quant. 

Estimada
  VALOR TOTAL DESCRIÇÃO



10

Sala de reuniões com capacidade para 30 pax no formato "U" e 

mesas laterais de apoio para mais 30 pessoas. Tamanho 

aproximadamente de 200 m2. 

diária 10 40.000,00R$            

11

Sala de reuniões com capacidade para 60 pax no formato espinha 

de peixe, montagem com mesas e cadeiras, e mesas laterais para 40 

pessoas. Aproximadamente 380m2.

diária 2 12.600,00R$            

12

Desenvolvimento e montagem de cenografia específica, palco e 

ambientes. Este item inclui montagem/desmontagem, pintura, 

acabamento, adesivagem e equipe - apresentação de projeto 

sujeito a aprovação.  

m2 25 42.863,17R$            

13

Serviço de inscrição, credenciamento e leitura local - Instalação e 

licença para uso do softwaredurante o evento para até 4 micros, 1 

técnico de sistemas durante o evento, fornecimento de 3 leitores 

óticos para Entrada/Salas (os leitores a serem utilizados não devem 

necessitar de micro acoplado, e devem ser no formato de caneta ou 

palm que armazene até 8.000 dados em sua memória com data e 

hora). O credenciamento no local terá o objetivo de registrar os 

participantes, emitir crachás, certificados e relatórios de 

frequência). A importação dos dados está incluasa gerando no 

sistema código de barras para futura emissão dos certificados.

pacote para 

até 100 

pessoas

2 50.578,00R$            

14 Coordenador de Secretaria
diária (08 

horas)
5 2.000,28R$              

15 Coordenador de Recepcionistas
diária (08 

horas)
5 2.214,60R$              

16 Garçom uniformizado
diária (08 

horas)
50 14.644,92R$            

17
Mestre de cerimônias com experiência em eventos. A licitante

deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do CAU/BR

diária (06 

horas)
4 17.200,00R$            

18 Recepcionista uniformizado
diária (08 

horas)
80 22.860,36R$            

3 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS

4 - RECURSOS HUMANOS (incluindo despesas com translados e alimentação de cada pessoa)

5 - ALIMENTOS E BEBIDAS EM AMBIENTE HOTELEIRO



19

Coffee Break Tipo 01: Café, leite e 02 tipos de bolo e pão ou 02

opções de massas doces (ex. rosca, croissant, mini eclair)de queijo.

Inclui serviços de copa e garçom;

por pessoa 200 9.429,90R$              

20

Coffee Break Tipo 02 : Café, leite, Chá, 02 tipos de suco, variações

de salgados fritos e assados, 02 tipos de bolo ou 02 opções de

massas doces (ex. rosca, croissant, mini eclair) e pão de queijo.

Inclui serviços de copa e garçom;

por pessoa 200 8.572,64R$              

21
Fornecimento de água mineral em garrafas individuais, 500 ml

(servido em copo de vidro)
unidade 125 1.607,37R$              

22 Fornecimento de café (Garrafas Térmicas com capacidade de 1 litro) garrafa 200 10.001,41R$            

23
Garrafão de água - 20 litros (inclui instalação de bebedouro com

água gelada e natural)
unidade 200 15.000,00R$            

24 Bandeja de pão de queijo (incluir louças) centena 200 17.716,78R$            

25 Bandeja de salgados variados, fritos ou assados (incluir louças) centena 200 31.432,99R$            

26 Refrigerantes (normal, Light ou zero) incluir copos Litro 150 2.143,16R$              

27
Suco de fruta (light e normal) - incluir jarra, copos açucar e

adoçante
Litro 300 9.858,53R$              

28

Coffee Break Tipo 01: Café, leite e 02 tipos de bolo e pão ou 02

opções de massas doces (ex. rosca, croissant, mini eclair)de queijo.

Inclui serviços de copa e garçom;

por pessoa 200 8.572,63R$              

29

Coffee Break Tipo 02 : Café, leite, Chá, 02 tipos de suco, variações

de salgados fritos e assados, 02 tipos de bolo ou 02 opções de

massas doces (ex. rosca, croissant, mini eclair) e pão de queijo.

Inclui serviços de copa e garçom;

por pessoa 200 9.429,90R$              

30
Fornecimento de água mineral em garrafas individuais, 500 ml

(servido em copo de vidro)
unidade 125 892,99R$                 

31
Fornecimento de café (Garrafas Térmicas com capacidade de 2

litros)
garrafa 250 5.357,90R$              

32
Garrafão de água - 20 litros (inclui instalação de bebedouro com

água gelada e natural)
unidade 200 15.000,00R$            

33 Petit Four (incluir louças) Kg 300 42.863,17R$            

34 Bandeja de pão de queijo (incluir louças) centena 300 19.288,43R$            

35 Bandeja de salgados variados, fritos ou assados (incluir louças) centena 300 30.004,22R$            

6 - ALIMENTOS E BEBIDAS FORA DE AMBIENTE HOTELEIRO

5.1 - Hotel com mínimo de 4 Estrelas



36 Refrigerantes (normal, Light ou zero) - incluir copos Litro 300 3.429,05R$              

37
Suco de fruta (light e normal) - incluir jarra, copos, açucar e

adoçante
Litro 300 4.286,32R$              

38
Ponto de internet com link dedicado de no mínimo 3,0 mega (já

incluindo instalação e os serviços de provedor e cabeamento)
diária 40 72.000,00R$            

39
Ponto de internet com link dedicado de no mínimo 5,0 mega (já

incluindo instalação e os servços de provedor e cabeamento
diária 40 88.000,00R$            

40
Ponto de link dedicado cabeado de no mínimo 3,0 mega (já

incluindo instalação e os servços de provedor e cabeamento)
diária 36 72.000,00R$            

41
Internet Wi-Fi (para até 50 acessos simultâneos), mínimo de 2,0

mega
diária 40 78.000,00R$            

42
Internet Wi-Fi (para até 100 acessos simultâneos), mínimo de 5,0

mega
diária 30 120.000,00R$         

43 Intalação de ponto lógico extra diária 30 3.000,00R$              

44

Painel fundo de palco autoportante, impressão digital 4/0 em lona 

fosca.  Acabamento em estrutura metálica, dimensões compatíveis 

com o fundo de palco e frente de mesa - considerar medidas 5,6m x 

2,4m x 0,20m, que pode variar de acordo com local e projeto 

apresentado.

unidade 28 80.011,25R$            

45

Painel fundo de palco autoportante, impressão digital 4/0 em lona 

fosca.  Acabamento em estrutura metálica, dimensões compatíveis 

com o fundo de palco e frente de mesa - que pode variar de acordo 

com local e projeto apresentado.

m2 30 6.429,48R$              

46 Bloco de anotações formato A5, papel sultife 72 g/m2 com logotipo 

4 cores impresso na parte superior, sem pauta, com 25 folhas.
unidade 500 7.850,00R$              

47

Banners com medida de 0,80 x 1,20m, com impressão 360x360 dpi, 

policromia, impressão digital em lona vinilica fosca ou em tecido. 

Com suporte
unidade 15 1.885,98R$              

48
Certificados de participação, impresos em papel especial, 120 g/m2, 

4/1 cores. unidade 400 857,26R$                 

10 - SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MATERIAS DE SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS

7- LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - INTERNET



49

Crachás com impressão em policromia em PVC, com espaço para a 

inserção dos nomes dos participantes, entidade e nome do evento.  

A contratada será responsável pelo fornecimento de cordões a 

serem afixados nos crachás de PVC

unidade 500 2.143,16R$              

50
Pastas em papel couchê cartonado (230 gramas), 4x4 cores,  com 

bolso interno para acomodar folhas A4, 1 dobra, com logotipo do 

evento, estampa com verniz localizado, dobra e vinco

unidade 500 2.143,16R$              

51 Caneta esferográfica em cores diversas, com logomarca em 4 cores unidade 500 4.929,27R$              

52
Folder - programação dos eventos em papel couchê fosco 120 

g/m2, 4x4 cores, formato especial, 1 dobra unidade 250 892,99R$                 

53 Cartazes em formato A2 em papel couchê 100mg, 4x4 cores. unidade 500 7.860,00R$              

54
Colagem de cartazes em locais definidos pelo CAU/BR.

diária 5 642,95R$                 

55

Filmagem do evento em HD (captação com duas câmeras HD e 

equipe com 02 cinegrafistas e 01 assistente, 01 editor e mesa de 

edição) - entrega do material editado em DVD ou blu-ray.
diária 10 24.289,13R$            

56
Fotógrafo com Experiência. Equipamento próprio e entrega de cd 

com fotos tratadas do evento. diária 36 66.866,55R$            

57

Balcão de credenciamento em madeira pintada (cor a escolher), 

com piso elevado para passagem de instalações dos equipamentos 

necessários
m2 10  R$           11.287,30 

58
Balcão de recepção com prateleiras, portas de correr e testeiras 

com iluminação m2 10  R$             7.572,49 

59

Estande para exposição/atendimento, compreendendo a criação de 

lay-out a ser aprovado pelo CAU/BR, montagem, pintura, 

adesivagem e desmontagem.
m2 20 20.860,08R$            

60 Extintor de incêndio - pó químico CO2 unidade 5 464,35R$                 

61 Frigobar 120 litros unidade 5 1.785,97R$              

62 Lixeiras cilíndricas na cor branca ou cromada.  altura =0.50m unidade 10 1.714,53R$              

63

Poltrona com estrutura em madeira, revestido com espuma de 

poliuretano, manta acrílica e acabamento em couro sintético (cor a 

definir). 
unidade 10 928,00R$                 

11 - SERVIÇOS DE FILMAGEM, TRANSMISSÃO E FOTOGRAFIA COM MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA

11 - ALUGUEL OU CONSTRUÇÃO DE MOBILIÁRIO E MONTAGEM



64 Ponto elétrico - instalação unidade 25 2.500,35R$              

65 Ponto de luz - instalação unidade 30 2.143,16R$              

66 Púlpito em acrílico com suporte para microfone e água unidade 5 2.500,35R$              

67

Sofá 2 lugares - Sofá de 2 lugares com estrutura em madeira, 

revestido com espuma de poliuretano, manta acrílica e acabamento 

em couro (cor a definir)
unidade 8 1.143,02R$              

68

Mesa Lateral - Mesa (70x70cm) tampo em vidro ou madeira 

aglomerada ou MDF folheado em madeira de poliuretano ou cera, 

acabamento em verniz escuro, e com bases e pés em metal 

cromado - modelo sujeito à aprovação prévia do CAU/BR

unidade 10 2.571,79R$              

69

Mesa de centro - Mesa (100x100cm) ou  (120x120cm), com tampo 

em vidro ou madeira aglomerado ou mdf folheado em madeira de 

poliuretano ou cera, com acabamento em verniz tom escuro e com 

bases e pés em metal cromado - modelo sujeito à aprovação prévia 

do CAU/BR

unidade 8 891,55R$                 

70

Banquetas para estande - estrutura interna em aço, com espuma de 

poliuretano injetada, estrutura móvel, com rodízios que garantam a 

estabilidade do conjunto, com acabamento cromado e assento em 

tecido (cor a definir) ou  ou conjuntos de mesas tipo "bistrô" com 4 

banquetas em cada de madeira e ferro ou alumínio. Modelos 

sujeitos a aprovação prévia do CAU/BR

unidade 10 1.714,53R$              

71

Cadeira de escritório. Espaldar médio em tecido preto c/rodízio e 

estrutura interna em aço, com espuma de poliuretano injetada e 

apóia braços com estrutura interna em tubo de aço revestido em 

espuma de poliuretano integral e texturizado na cor preta. 

Estrutura giratória com 5 patas de rodízio e roldanas duplas e 

acabamento cromado. Assento em tecido preto com mecanismo de 

regulagem de altura e reclinação do encosto.

unidade 5 1.071,50R$              

72
Cadeira com espaldar médio, com assento em tecido, revestido com 

espuma de poliuretano injetada, estrutura fixa unidade 10 3.900,00R$              

73 Flipcharts unidade 20 1.143,02R$              

1.492.491,85R$      VALOR TOTAL ESTIMADO


