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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2014 
 

Processo EBC nº 001051/2014 
 

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DO EDITAL 
 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de 
Planejamento, Organização, Execução e Avaliação de Eventos, com a viabilização de 
infraestrutura e fornecimento de apoio logístico, promovidos ou relacionados às atividades 
da EBC, em todo o território nacional. 
 
EMPRESA:_____________________________________________________________________ 
 
ENDEREÇO:____________________________________________________________________ 
 
CNPJ DA EMPRESA:____________________________________________________________ 
 
TELEFONE:__________________________ FAC-SÍMILE / FAX: _________________________ 
 
E-MAIL:________________________________________________________________________ 
 
Recebi da Empresa Brasil de Comunicação S.A - EBC cópia do Edital do Pregão Eletrônico nº 
020/2014, cujo encaminhamento das propostas ocorrerá a partir do dia 15/07/2014, às 09h00, 
através sitio: www.comprasnet.gov.br e a abertura da sessão ocorrerá no dia 25/07/2014, às 
09h30 min., no mesmo endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br devendo ser considerado 
o horário de Brasília. 
 

Local / Data, _____ de ____________________ de 2014. 
 

______________________________________ 
Assinatura e Carimbo da Empresa 

 
Nome Legível: _______________________________________ 

 
OBSERVAÇÃO: Todas as empresas que retirarem o Edital, favor enviar o Comprovante de 
Recebimento pelo Fax (0xx61) 3799-5653 / 3799-5654 / 3799-5656 / 3799-5657 ou entregar no 
endereço SCS Quadra 08, Ed. Super Center Venâncio 2.000, Bloco “B-60”, 1º Subsolo, em 
Brasília/DF – CEP.: 70.333-900. 
 
A falta do preenchimento e remessa do recibo de Edital a EBC, exime a Administração da 
comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório. 
 
Confirmar o envio do fax por meio dos telefones 0xx61) 3799-5653 / 3799-5654 / 3799-5655 / 
3799-5656 / 3799-5657. 
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2014 
 

Processo EBC nº 001051/2014 
 

A EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
09.168.704/0001-42 e Inscrição Estadual nº 07.507.191/001-01, por intermédio do Pregoeiro 
designado pela Portaria-Presidente nºs, 448, 519 e 317, de 08 de julho de 2013, de 31 de julho de 
2013 e de 09 de abril de 2014, respectivamente, torna público para conhecimento dos 
interessados, que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR 
PREÇO GLOBAL DO LOTE, destinado à contratação de empresa especializada na prestação de 
Serviços de Planejamento, Organização, Execução e Avaliação de Eventos, com a 
viabilização de infraestrutura e fornecimento de apoio logístico, promovidos ou 
relacionados às atividades da EBC, em todo o território nacional, conforme quantidades, 
especificações e condições estabelecidas neste Edital e anexos, regidos pelo disposto no 
Regulamento Simplificado para Contratação de Serviços e Aquisição de Bens da EBC, aprovado 
pelo Decreto nº 6.505, de 2008, pela Lei nº 10.520 de 2002, pelo Decreto nº 3.555 de 2000, 
alterado pelos Decretos nos 3.693 de 2000 e 3.784 de 2001, pelo Regulamento do Pregão 
Eletrônico, Decreto nº 5.450 de 2005, no que couber o disposto na Lei Complementar nº 123 de 
2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666 de 1993, com suas alterações e de 
conformidade com o que consta do Processo EBC nº 1051/2014. 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1. Constitui objeto deste Edital a contratação de empresa especializada na prestação de 
Serviços de Planejamento, Organização, Execução e Avaliação de Eventos, com a 
viabilização de infraestrutura e fornecimento de apoio logístico, promovidos ou 
relacionados às atividades da EBC, em todo o território nacional, de acordo com as 
quantidades, as especificações e as exigências estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I 
deste Edital. 
 
2. DO ENDEREÇO, DATA E HORÁRIO DO CERTAME 
 
2.1. A sessão deste Pregão Eletrônico será aberta com a divulgação das Propostas recebidas e 
início da etapa de lances, de acordo com o disposto no Decreto nº 5.450 de 2005, no endereço 
eletrônico, dia e horário abaixo discriminados, devendo ser considerado o horário de Brasília: 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br 
 
DATA: 25 de julho de 2014. 
 
HORÁRIO: 09h30 min., (horário de Brasília/DF). 
 

2.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e endereço eletrônico, anteriormente 
estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro, em contrário. 
 
3. ANEXOS DO EDITAL 
 
3.1. Integram este Edital, independentemente de transcrição, para todos os fins de direito: 
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Anexo I - Termo de Referência; 

 
Encarte I - Planilha dos Serviços, Materiais, Equipamentos e Custos 

Estimados; 
 
Encarte II - Especificações Técnicas; 
 
Encarte III- Modelo de Ordem de Serviço; 
 

Anexo II  Modelo de Proposta para Cotação de Preços; 
 

Anexo III -  Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação; 
 
Anexo IV -  Modelo de Declaração de Inexistência de Menor Trabalhador, conforme 

inciso V, do art. 27, da Lei nº 8.666, de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, 
de 1999 e regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 2002; 

 
Anexo V -  Modelo de Declaração de elaboração independente de proposta; 
 
Anexo VI- Minuta de Contrato. 
 
 

4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 
4.1. Poderão participar deste Pregão as empresas que: 

 
4.1.1. Atendam às condições deste Edital e apresentem os documentos nele exigidos, 
em original ou por qualquer processo de cópia autenticada em Cartório de Notas e Ofício 
competente, à vista dos originais; 
 
4.1.2. Estejam legalmente estabelecidas e que explorem ramo de atividade pertinente 
e compatível com o objeto deste Edital e anexos; 
 
4.1.3. Estejam cadastradas e habilitadas no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF, nos termos do § 1º do art. 1º do Decreto nº 3.722 de 2001, 
alterado pelo Decreto nº 4.485 de 2002; 

 
4.1.3.1. As empresas não cadastradas no SICAF, e que tiverem interesse em 
participar deste Pregão, deverão providenciar o seu cadastramento e sua 
habilitação junto a qualquer Unidade Cadastradora dos órgãos da Administração 
Pública, até o terceiro dia útil anterior a data do recebimento das propostas 
(Parágrafo único, art. 3º do Decreto nº 3.722 de 2001, atualizado). 
 

4.2. Não poderão participar desta licitação: 
 
4.2.1. Empresas que estejam suspensas de licitar e contratar com a EBC; 
 
4.2.2. Empresas que estejam com impedimento de licitar e contratar com a União; 
 
4.2.3. Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da 
Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito 
Federal; 
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4.2.4. Empresas que se encontrem sob recuperação judicial ou extrajudicial, concurso 
de credores, em fase de dissolução e liquidação; 
 
4.2.5. Empresas que estejam reunidas em consórcio de empresas, qualquer que seja a 
sua forma de constituição (controladas, coligadas ou subsidiárias entre si); 
 
4.2.6. Empresas e Pessoas Físicas que possuam registros impeditivos de contratação 
no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, mantido pela Controladoria 
Geral da União – CGU, e de Improbidade Administrativa no Cadastro Nacional de 
Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho 
Nacional de Justiça, em atenção ao art. 97, caput e parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 
1993, c/c o art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992 (Ofício nº 590/2011/MP/SE/DEST, de 
24/08/2011; Acórdão nº 1.793/2011 – Plenário do Tribunal de Contas da União); 
 
4.2.7. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela 
licitação, bem como a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável 
técnico, nos termo do inciso III, do art. 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 
 
4.2.8. Empresas que mantenham qualquer vínculo com empregados da EBC, em 
atenção ao disposto no inciso “VII” do subitem 11.3 do Regulamento de Pessoal da EBC – 
NOR 301, aprovado em 25/06/2012, que veda ao empregado da EBC de “fazer parte, 
como sócio ou dirigente, de empresa que preste serviços e forneça bens para a EBC, ou 
que com ela transacione”; 
 
4.2.9. Empresas cujo objeto social seja incompatível ou estranho à finalidade do objeto 
licitado; 
 
4.2.10. Empresas estrangeiras que não funcionem no País; 
 
4.2.11. Pessoa Natural ou Jurídica que isoladamente ou em consórcio, seja responsável 
pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, 
gerente, acionista ou detentor de mais de cinco por cento do capital com direito a voto ou 
controlador, responsável técnico ou subcontratado. 
 
 

5. DO CREDENCIAMENTO 
 
5.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (§ 1º do art. 3º, do Decreto nº 3.697 de 2000), no 
site www.comprasnet.gov.br 
 
5.2. Os Licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente credenciados junto 
ao órgão provedor, no prazo mínimo de 03 (três) dias úteis antes da data de realização do 
Pregão. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao 
provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso. 
 
5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal do Licitante 
ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para realização das 
transações inerentes a este Pregão Eletrônico (art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450 de 2005). 
 
5.4. O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do 
sistema ou a EBC, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, 
ainda que por terceiros (§ 5º do art. 3º do Decreto nº 5.450 de 2005). 
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6. DO ENVIO DA PROPOSTA 
 
6.1. O Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome 
no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os 
atos praticados diretamente ou por seu representante (inciso III do art. 13 do Decreto nº 5.450 de 
2005). 
 
6.2. Incumbirá ao Licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (Parágrafo 
único, do art. 6º, do Decreto nº 3.697 de 2000 e inciso IV do art. 13, do Decreto nº 5.450 de 2005). 
 
6.3. A participação no Pregão dar-se-á mediante a digitação da senha privativa do Licitante e 
subsequente encaminhamento da Proposta com a descrição do objeto ofertado, o preço 
unitário por item e o preço total global das 09h00, do dia 15 de julho de 2014 até às 09h30, do 
dia 25 de julho de 2014, horário de Brasília, exclusivamente por meio do sistema eletrônico 
quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas (§ 1º, do art. 
3º do Decreto nº 5.450 de 2005). 

 
6.3.1. Até a abertura da sessão, os Licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 
anteriormente apresentada. 
 

6.4. Como requisito para a participação neste Pregão o Licitante deverá manifestar, em campo 
próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação 
previstas no edital.  
 
6.5. Após o encerramento da etapa de lances, o Licitante, detentor do menor valor, deverá 
encaminhar, num prazo máximo de 02 (duas) horas, por meio eletrônico (Sistema Comprasnet), 
após autorização do Pregoeiro, proposta de preços contendo as especificações detalhadas do 
objeto ofertado, o preço unitário por item e o preço total global do lote de acordo com o 
modelo de proposta de cotação de preços constante no Anexo II deste Edital, acompanhada 
de planilha detalhada do preço ofertado item a item utilizando como modelo o quadro constante 
do Encarte I do Termo de Referência, Anexo I deste Edital, com os respectivos valores 
readequados ao lance por ele apresentado, exclusivamente por meio eletrônico (Sistema 
Comprasnet), conforme § 6º, do art. 25 do Decreto nº 5.450, de 2005, bem como o envio 
imediato da documentação de habilitação, por meio eletrônico (Sistema Comprasnet), ou 
excepcionalmente para o endereço cpl_ebc@ebc.com.br ou para o Fax nº (0xx61) 3799-5653 / 
3799-5654 / 3799-5656 / 3799-5657, desde que autorizado pelo Pregoeiro, via “chat”, com 
posterior encaminhamento do original ou cópia autenticada, no prazo de 02 (dois) dias úteis, e 
deverá conter: 

 
6.5.1. O preço unitário por item e o preço global lote de acordo com os praticados 
no mercado, conforme estabelece o art. 43, inciso IV, da Lei nº 8.666 de 1993, em 
algarismo e por extenso, expresso em moeda corrente nacional (R$), considerando as 
quantidades, as especificações e as exigências estabelecidas no Termo de Referência, e 
em conformidade com o modelo de proposta para cotação de preços constante do 
Anexo II do presente Edital. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, 
serão considerados os primeiros e entre os expressos em algarismo e por extenso, serão 
considerados estes últimos; 

 
6.5.1.1. Juntamente com a proposta o Licitante deverá apresentar planilha 
com o detalhamento do preço ofertado item a item, devendo para tanto utilizar 
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como modelo o quadro constante do Encarte I do Termo de Referência, Anexo I 
deste Edital, sendo vedada qualquer alteração na ordem dos itens; 
 
6.5.1.2. A planilha de que trata o subitem 6.5.1.1 deverá contemplar todos os 
758 (setecentos e cinquenta e oito) itens definidos no Encarte I do Termo de 
Referência, Anexo I deste Edital; 
 

6.5.2. Declaração expressa de que os preços contidos na proposta incluem todos os 
custos, tais como: salário, ônus tributários, fiscais, parafiscais, trabalhistas e sociais, 
seguro, transporte, materiais e demais despesas de qualquer natureza que possam incidir, 
direta ou indiretamente, no cumprimento integral do objeto deste Edital e anexos; 
 
6.5.3. Declaração de elaboração independente de proposta, nos termos do disposto 
na Instrução Normativa MPOG/SLTI nº 2, de 16/09/2009, conforme modelo integrante do 
Anexo V deste Edital; 
 
6.5.4. Descrição detalhada dos serviços ofertados em consonância com as exigências 
estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I deste Edital e seus respectivos Encartes; 
 
6.5.5. Certificado de cadastro junto ao Ministério do Turismo como prestador de 
serviços de organizador de congressos, convenções e eventos congêneres, nos termos 
art. 22 da Lei nº 11.771, de 2008, regulamentada pelo Decreto nº 7.381, de 2010; 
 
6.5.6. Declaração expressa de que executarão os serviços demandados de acordo 
com as exigências estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I deste Edital, e dentro 
dos prazos definidos no Tópico H do referido instrumento; 
 
6.5.7. Declaração de que entre os sócios que integram a composição societária do 
Licitante não há empregados do quadro de pessoal da EBC, e nem exercem função de 
confiança, função de dirigente, ou que seja responsável pela presente licitação, nos termos 
do inciso III, do art. 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 
 
6.5.8. Declaração expressa de que não alocará familiares de empregado da EBC, que 
exerça cargo de confiança ou função de confiança, na prestação dos serviços objeto deste 
Edital, nos termos do art. 7º do Decreto nº 7.203, de 2010; 
 
6.5.9. Declaração expressa, no caso de microempresa e de empresa de pequeno 
porte, de que se enquadra como beneficiária da Lei Complementar nº 123 de 2006, e que 
está excluída das vedações impostas no § 4º, do art. 3º desse dispositivo legal; 
 
6.5.10. Declaração de que está legalmente estabelecido e que explora ramo de atividade 
pertinente e compatível com o objeto deste Edital e anexos; 
 
6.5.11. O nome empresarial, o CNPJ, colocando o número do Edital do Pregão, dia e hora 
de abertura, endereço completo, o número do telefone, fac-símile e endereço eletrônico, 
bem como, o número de sua conta corrente, o nome do Banco e a respectiva Agência 
onde deseja receber seus créditos, nos termos do modelo de proposta para cotação de 
preços, constante no Anexo II deste Edital; 
 
6.5.12. A validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias corridos, contados da 
data de sua apresentação. Na ausência de indicação expressa na proposta ofertada pelo 
Licitante do prazo de validade, será considerado o prazo de 60 (sessenta) dias para todos 
os efeitos. Caso a contratação, por motivo de força maior, não ocorra no período de 
validade das propostas, e persistindo o interesse da EBC, esta poderá solicitar 
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prorrogação da validade do prazo anteriormente referido, por igual período. 
 

6.6. A proposta deverá ser redigida em língua portuguesa, sem rasuras, datada e assinada pelo 
Representante Legal do Licitante ou pelo procurador devidamente credenciado. A comprovação 
da representação do Licitante dar-se-á por meio de instrumento público de procuração ou 
instrumento particular com firma reconhecida, com poderes para formular ofertas e lances de 
preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do Licitante, que deverá 
ser apresentada juntamente com a proposta. 

 
6.6.1. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado do Licitante, deverá 
apresentar juntamente com a proposta cópia autenticada do respectivo Estatuto ou 
Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura. 
 
6.6.2. No caso do Licitante se fizer representado com a procuração particular, esta deverá 
ser apresentada juntamente com a proposta, acompanhada de cópia do contrato social do 
Licitante com firma reconhecida e autenticada em Cartório. 
 

6.7. A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte da proponente, das 
condições estabelecidas neste Edital. 
 
6.8. A oferta de preços deverá ser firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer 
outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado. 
 
6.9. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital 
e anexos, forem omissas ou apresentem irregularidades insanáveis. 
 
 
7. DA RECEPÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
7.1. A partir das 09h30 min., do dia 25/07/2014, já previstos no preâmbulo deste Edital e, de 
conformidade com o subitem 2.1, terá início a sessão do Edital do Pregão Eletrônico nº 
020/2014, com a divulgação das Propostas recebidas para prestação dos serviços objeto desta 
licitação, e início da etapa de lances, quando encerrar-se-á, automaticamente, a fase de 
recebimento de propostas de acordo com o disposto no Decreto nº 5.450, de 2005. 
 
8. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 
 
8.1. Iniciada a etapa competitiva, os Licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 
meio do Sistema Eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e respectivo 
horário de registro e de valor. 
 
8.2. Os Licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras 
da sua aceitação. 
 
8.3. Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido 
anteriormente registrado no sistema pelo próprio Licitante. 
 
8.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar. 
 
8.5. Durante o transcurso da sessão pública, os Licitantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais Licitantes, vedada à 
identificação do detentor do lance. 
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8.6. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento 
iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico aos Licitantes, após o que transcorrerá 
período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado também pelo sistema 
eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

 
8.6.1. Alternativamente ao disposto no subitem 8.6, o encerramento da sessão pública 
dar-se-á por decisão do Pregoeiro, mediante encaminhamento de aviso de fechamento 
iminente dos lances e subsequente transcurso do prazo de até 30 (trinta) minutos, findo o 
qual será encerrada a recepção de lances. 
 

8.7. Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar pelo sistema 
eletrônico contraproposta diretamente ao(s) Licitante(s) que tenham apresentado os lances de 
menor valor, para que sejam obtidos preços melhores, bem assim decidir sobre sua aceitação. 

 
8.7.1. A negociação será realizada por meio da Solução (chat), podendo ser 
acompanhada pelos demais Licitantes. 
 

8.8. Ultrapassada a fase descrita no subitem 8.7 o Pregoeiro, em cumprimento às 
recomendações do Tribunal de Contas da União, proferidas nos Acórdãos nº 298/2011, nº 
1.793/2011, nº 2.259/2011 e nº 3.256/2011, todos do Plenário, verificará a veracidade da 
declaração apresentada pela microempresa e de empresa de pequeno porte, de que se 
enquadra como beneficiária da Lei Complementar nº 123, de 2006, e que está excluída das 
vedações impostas no § 4º, do art. 3º desse dispositivo legal, em consonância com o disposto no 
subitem 6.5.9 deste Edital; 

 
8.8.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada 
poderá, no prazo máximo de 05 (cinco) minutos, após a solicitação do Sistema, 
apresentar nova proposta inferior àquela considerada vencedora do certame; 
 
8.8.2. Ultrapassada a fase descrita no subitem 8.8.1 o Pregoeiro, em cumprimento 
às recomendações do Tribunal de Contas da União, proferidas nos Acórdãos nº 
298/2011, nº 1.793/2011, nº 2.259/2011 e nº 3.256/2011, todos do Plenário, verificará a 
veracidade da declaração apresentada pela microempresa e de empresa de pequeno 
porte, de que se enquadra como beneficiária da Lei Complementar nº 123 de 2006, e 
que está excluída das vedações impostas no § 4º, do art. 3º desse dispositivo legal, em 
consonância com o disposto no subitem 6.5.20 deste Edital; 

 
8.8.2.1. A verificação se dará mediante consulta no Portal da Transparência 
do Governo Federal (www.portaldatransparencia.gov.br), seção "Despesas 
- Gastos Diretos do Governo - Favorecido (pessoas físicas, empresas e 
outros)", para fins de constatação se o somatório dos valores das ordens 
bancárias por elas recebidas, no exercício anterior, extrapolam os limites, para 
microempresas de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e para 
empresa de pequeno porte de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil 
reais), previstos no art. 3º, incisos I e II, da Lei Complementar nº 123, de 2006, 
ou o limite proporcional de que trata o art. 3º, § 2º, do mesmo diploma legal, em 
caso de início da atividade no exercício considerado; 
 
8.8.2.2. A consulta também abrangerá o exercício corrente, para verificar se 
o somatório dos valores das ordens bancárias por ela recebidas, até o mês 
anterior ao da sessão pública da licitação, extrapola os limites acima referidos, 
acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o art. 3º, §§ 9º-
A e 12, da Lei Complementar nº 123, de 2006; 
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8.8.2.3. Constatada a ocorrência de qualquer das situações de 
extrapolamento do limite legal acima citado a microempresa ou a empresa de 
pequeno porte será alijada de participação do presente Pregão, sendo ainda, 
permitido à EBC a instauração de diligências, abertura de processo 
administrativo e aplicação das penalidades dispostas no item 19 deste Edital e 
outras sanções cabíveis; 
 

8.8.3. Atendidas às exigências estabelecidas nos subitens 8.8.1 e 8.8.2, bem como 
àquelas relativas à habilitação, dispostas no item 11 deste Edital, a microempresa e 
empresa de pequeno porte terá adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão; 
 
8.8.4. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno 
porte, na forma do subitem 8.8.1, serão convocados os Licitantes remanescentes que 
porventura se enquadrem no conceito de micro e pequena empresa de que trata a Lei 
complementar nº 123 de 2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 
direito; 
 
8.8.5. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 8.8, 
o sistema adotará como critério de desempate a escolha do primeiro lance ofertado pela 
microempresa e empresa de pequeno porte, para que o mesmo possa apresentar melhor 
oferta. 
 

8.9. Na hipótese de não contratação nos termos previstos no subitem 8.8, o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
 
8.10. O Pregoeiro anunciará os Licitantes Vencedores, após o encerramento da etapa de 
lances da sessão publica ou, quando for o caso, após a negociação e decisão pelo Pregoeiro 
acerca da aceitação dos lances de menor valor, considerando ainda o que consta nos subitens 
8.8 e 8.9. 
 
8.11. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o Licitante detentor da melhor oferta 
deverá comprovar a situação de regularidade, no prazo máximo de 02 (duas) horas, 
encaminhando imediatamente a documentação para o Fax (0xx61) 3799-5653 / 3799-5654 / 
3799-5656 / 3799-5657, com posterior envio dos originais ou cópias autenticadas, bem como 
após convocação do Pregoeiro, anexar ao Sistema Comprasnet a Proposta de Preços com os 
respectivos valores readequados aos lances, observado o prazo máximo de 02 (duas) horas. 

 
8.11.1. Os documentos a serem apresentados para cumprimento desta exigência estão 
enumerados nos itens 6 e 11, deste Edital. 
 
 

9. DA DESCONEXÃO 
 
9.1. No caso de desconexão com o Sistema Comprasnet e/ou Pregoeiro, no decorrer da 
etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível aos Licitantes, os lances 
continuarão sendo recebidos, conforme previsto no § 10, do art. 24, do Decreto nº 5.450, de 2005. 
 
9.2. O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo 
dos atos realizados (§ 10 do art. 24, do Decreto nº 5.450, de 2005). 
 
9.3. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do 
Pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos 
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participantes, no site: www.comprasnet.gov.br, conforme prevê o § 11, do art. 24, do Decreto nº 
5.450, de 2005. 
 
10. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
10.1. No julgamento da licitação, atendidas as exigências deste Pregão, considerar-se-á 
vencedor o Licitante que apresentar o Menor Valor Global do Lote. 

 
10.1.1. Para fins de julgamento do certame será considerado o valor global definido no 
subitem 14.1 do Edital e no subitem M.1 e Encarte I do Termo de Referência, Anexo I. O 
valor estipulado no subitem 14.1.1 do Edital e no subitem M.2 do Termo de Referência 
trata da expectativa de despesas a serem realizadas no primeiro período de vigência do 
instrumento contratual. 
 
10.1.2. Erros e omissões existentes na planilhas inicialmente enviada poderão ser 
retificados pelo Licitante, após solicitação ou consentimento do Pregoeiro, desde que 
nenhum dos preços finais ofertados para cada um dos itens que compõem o grupo sofra 
acréscimo. 
 
10.1.3. Não se admitirá, na composição da planilha, a apresentação – para insumos de 
mão-de-obra, materiais e equipamentos – de valores simbólicos, irrisórios ou valor zero, 
incompatível com os preços de mercado. 
 
10.1.4. Examinada a referida planilha, caberá ao Pregoeiro decidir motivadamente a 
respeito da aceitabilidade da proposta, observados os seguintes requisitos: 

 
10.1.4.1. Conformidade com as especificações do objeto; 
 
10.1.4.2. Compatibilidade do preço ofertado em relação ao estimado item a 
item. 
 

10.2. Será verificada a conformidade das propostas apresentadas com os requisitos 
estabelecidos no Instrumento Convocatório e anexos, sendo desclassificadas as que estiverem 
em desacordo. 
 
10.3. Analisada a aceitabilidade dos preços obtidos, o Pregoeiro divulgará o resultado de 
julgamento das Propostas, bem como será declarado o proponente vencedor, sendo-lhe 
adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta. 
 
10.4. Serão automaticamente desclassificadas as propostas dos licitantes que: 

 
10.4.1. não atenderem a todas as exigências contidas neste ato convocatório, que sejam 
omissas, vagas ou que apresentem irregularidades capazes de dificultar o julgamento; 
 
10.4.2. apresentarem vantagens baseadas nas ofertas de outro(s) Licitante(s), de valor 
zero ou manifestamente inexequíveis, nos termos do art. 48, inciso II e seus parágrafos, da 
Lei nº 8.666 de 1993; 
 
10.4.3. não estiverem assinadas pelos titulares dos Licitantes, ou pelos seus 
representantes; 
 
10.4.4. estejam reunidos em consórcio de empresas, qualquer que seja a sua forma de 
constituição (controladas, coligadas ou subsidiárias entre si); 
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10.4.5. estejam suspensos de licitar e contratar com a EBC; 
 
10.4.6. estejam impedidos de licitar e contratar com a União; 
 
10.4.7. tenham sido declarados inidôneos para licitar e/ou contratar com quaisquer órgãos 
ou entidades da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, bem como de 
quaisquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios; 
 
10.4.8. apresentarem preços com valores globais superiores aos limites estabelecidos 
no Encarte I do Termo de Referência, Anexo I deste Edital ou com preços manifestamente 
inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrado sua 
viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são 
coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com 
a execução do objeto do contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato 
convocatório da licitação; 

 
10.4.8.1. quando o Pregoeiro solicitar ao Licitante a demonstração da 
exequibilidade dos preços propostos e respectivas justificativas que comprovem 
que os preços dos insumos são compatíveis com o objeto licitado, o Licitante 
deverá atender a esta solicitação no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas, a contar do recebimento da notificação feita para esse fim. 
 

10.5. O Pregoeiro, no julgamento das propostas e habilitação, poderá sanar erros ou falhas que 
não alterem a substância e a validade jurídica das propostas e/ou dos documentos, mediante 
registro em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e 
habilitação. 
 
10.6. Se a proposta ou o lance de Menor Preço Global do Lote, não for aceitável, ou se o 
Licitante desatender às exigências habilitatórias e demais exigências do Edital e anexos, o 
Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e 
procedendo a sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital. 
 
10.7. Ocorrendo a situação referida no subitem anterior, o Pregoeiro poderá negociar 
diretamente com o Licitante detentor da proposta de Menor Preço Global do Lote, no sentido de 
se obter melhor preço. 
 
10.8. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente 
às sanções constantes do item 19 deste Edital. 
 
10.9. Será publicado o resultado da ata eletrônica, ao final assinada pelo Pregoeiro e Equipe de 
Apoio, constando a indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e 
demais informações relativas à sessão pública do Pregão, sem prejuízo de outras formas de 
divulgação. 
 
10.10. A ata será disponibilizada no site: www.comprasnet.gov.br para acesso livre, 
imediatamente após o encerramento da sessão pública. 
 
 
11. DA HABILITAÇÃO 
 
11.1. A habilitação do Licitante Vencedor será verificada “on-line” no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores – SICAF, após a análise e julgamento das Propostas, devendo ainda, 
apresentar os seguintes documentos: 
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11.1.1. Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, atualizada, nos 
termos do modelo constante do Anexo III deste Edital, assinada por sócio, dirigente, 
proprietário ou procurador do Licitante, devidamente identificado; 

 
11.1.1.1. Serão verificados em consulta “on line” durante a sessão deste 
Pregão, no Portal da Transparência (www.portaltransparencia.gov.br) e no 
portal do CNJ (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php) 
as declarações apresentadas pelo Licitante sobre a inexistência de registros no 
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, mantido pela 
Controladoria Geral da União – CGU, e de Improbidade Administrativa no 
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça, em atenção ao art. 
97, caput e parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 1993, c/c o art. 12 da Lei nº 
8.429, de 1992 (Acórdão nº 1.793/2011 – Plenário do Tribunal de Contas da 
União). 
 

11.1.2. Declaração de que o Licitante não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de 
menores, nos termos do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, em 
conformidade com a Lei nº 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 2002, 
nos moldes do modelo constante do Anexo IV deste Edital; 
 
11.1.3. Prova de Inexistência de Débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, por meio de Certidão Negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943, c/c arts. 1º, 2º e 3º da Lei 
nº 12.440, de 2011. 
 
11.1.4. Atestado(s) de capacidade técnica, emitido (s) por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, onde comprove que o Licitante prestou ou esteja prestando serviços 
pertinentes e compatíveis ao objeto deste Edital e ateste a inexistência de qualquer fato 
desabonador em relação ao Licitante, ficando reservado à EBC o direito de solicitar cópias 
dos contratos a que se referem tais documentos; 

 
11.1.4.1. O(s) atestado(s) a que se refere o subitem 11.1.4 deverá estar 
registrado na entidade profissional competente, da região a que estiver vinculado 
o Licitante; 
 
11.1.4.2. Considera-se compatível o atestado que comprovar a prestação de 
serviço igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) do quantitativo de itens 
estipulados no Encarte I do Termo de Referência, Anexo I do Edital; 
 
11.1.4.3. Para fins de comprovação dos quantitativos acima será permitido o 
somatório de quantitativos previstos nos atestados; 
 
11.1.4.4. O(s) atestado(s) deve(m) conter o nome, endereço e o telefone de 
contato do(s) atestador(es), ou qualquer outro meio pelo qual a EBC possa 
manter contato com a(s) pessoa(s) declarante(s); 
 

11.1.6 Comprovação da boa situação financeira do Licitante, aferida com base nos 
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) maiores que 
um (>1), analisada automaticamente pelo SICAF. 

 
11.1.6.1 Os Licitantes que apresentarem resultado igual ou inferior a 1 (um) 
em qualquer dos índices referidos no subitem 11.1.6, deverão comprovar que 
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possui Capital Social integralizado ou Patrimônio Líquido correspondente a, no 
mínimo, 10% (dez por cento) do valor total global estimado da contratação, 
de acordo com os §§ 2º e 3º, do art. 31, da Lei nº 8.666 de 1993. 
 

11.2. Caso a vencedora do certame seja microempresa ou pequena empresa beneficiária da 
Lei Complementar nº 123, de 2006, e havendo alguma restrição na comprovação da regularidade 
fiscal, será a ela assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual 
período, a critério da EBC, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 
de débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa. 
 
11.3. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 11.2, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666 
de 1993, sendo facultado à EBC convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para assinatura da Ata, ou revogar a licitação. 
 
11.4. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, ou em 
cópia autenticada em Cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial. No caso 
de apresentação de cópias, deverão ser autenticadas por tabelião ou apresentadas juntamente 
com os respectivos originais para autenticação pelo Pregoeiro e pelos Membros da Equipe de 
Apoio. 
 
11.5. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento”, em substituição 
aos documentos requeridos no presente Edital e anexos; 
 
11.6. Serão inabilitadas as empresas que não atenderem às exigências do item 11 deste Edital. 
 
11.7. Se aceito e habilitado, o Licitante deverá enviar no prazo de 02 (dois) dias úteis, os 
documentos de habilitação originais ou cópias autenticadas e a proposta de preços original, a que 
se referem os itens 6 e 11 deste Edital, para a EBC no endereço SCS Quadra 08, Edifício Super 
Center Venâncio 2.000, Bloco “B-50/B-60”, 1º subsolo, em Brasília/DF - CEP 70.333-900,, em 
envelope fechado e rubricado no fecho, com os seguintes dizeres em sua parte externa e frontal: 

 
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2014 
ENVELOPE COM PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL E CNPJ 
ENDEREÇO: SCS QUADRA 08, EDIFÍCIO SUPER CENTER VENÂNCIO 2.000, BLOCO 
“B-50/B-60”, 1º SUBSOLO, EM BRASÍLIA/DF. 
 
 

12. DA CONTRATAÇÃO 
 
12.1. A autoridade superior poderá desclassificar o Licitante Vencedor, por meio de despacho 
fundamentado, até a assinatura do termo contratual, em razão de fato superveniente posterior ao 
julgamento desta licitação, não lhe cabendo direito à reclamação, indenização ou a ressarcimento. 
 
12.2. O Licitante Vencedor deverá apresentar-se à Coordenação de Contratos da EBC, situada 
no SCS Quadra 08, Ed. Super Center Venâncio 2.000, Bloco “B-60”, 1º Subsolo, em Brasília/DF, 
telefone nº (0xx61) 3799-5651 / 3799-5652, para assinatura do Termo de Contrato, no prazo 
estabelecido na notificação feita pela EBC para esse fim. 

 
12.2.1. Para o atendimento ao disposto no subitem 12.2 do Edital o Licitante Vencedor 
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deverá apresentar cópia do Contrato Social/Estatuto e alterações posteriores, ato de 
nomeação da Diretoria, com poderes de representação para firmar o Contrato com a EBC, 
bem como os demais dados de qualificação da empresa/signatário. 
 

12.3. É facultado à EBC, quando o convocado não assinar o Contrato, não aceitá-lo ou não 
retirar o instrumento equivalente, no prazo e condições estabelecidas, convocar os Licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação. 
 
 
13. DO CONTRATO 
 
13.1. Em conformidade com o artigo 62, da Lei nº 8.666 de 1993, será lavrado Termo de 
Contrato entre a EBC e o Licitante Vencedor desta licitação, Processo EBC nº 001051/2014, de 
acordo com a minuta constante do presente Edital, Anexo VI. 
 
13.2. Durante a vigência do contrato, o Licitante Vencedor se compromete a manter todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na presente Licitação. 
 
13.3. O Contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por 
sucessivos períodos de 12 (doze) meses, até o limite estabelecido no inciso II do art. 57, da Lei nº 
8.666 de 1993, observados os pressupostos estabelecidos neste dispositivo, mediante a 
celebração de Termos Aditivos. 
 
13.4. O contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo, para a efetuação de acréscimos 
ou supressões quantitativas do seu objeto, que se fizerem necessárias, observado o limite 
estabelecido no § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666 de 1993. 
 
13.5. O contrato referido no subitem 13.1 poderá ser reajustado, desde que observado o 
interregno mínimo de um ano, a contar da data do orçamento a que a proposta se referir, ou, 
ainda da data da última repactuação, tomando por base o Índice de Preços ao Consumidor – 
Amplo (IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou outro que 
vier a substituí-lo. 
 
13.6. A alteração do valor contratado de que trata o subitem 13.5 do Edital deverá ser pleiteada 
até a data da eventual prorrogação do Contrato, sob pena de preclusão. 
 
13.7. O Licitante Vencedor também deverá se manifestar formalmente, com antecedência 
mínima de 60 (sessenta) dias, caso não tenha interesse na renovação do Contrato. 
 
13.8. Pelo cumprimento irregular ou descumprimento de qualquer cláusula contratual, o Licitante 
Vencedor, estará sujeito às sanções previstas no Tópico AB do Termo de Referência, Anexo I e 
na Minuta de Contrato, Anexo VI deste Edital, com fundamento no disposto nos artigos 7º e 9° da 
Lei nº 10.520 de 2002 c/c o art. 28 do Decreto nº 5.450, de 2005 e artigos 86, 87 e 88 da Lei nº 
8.666, de 1993 
 
 
14. DA ESTIMATIVA DE CUSTOS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
14.1. De acordo com pesquisa de mercado o valor total global estimado e máximo do lote, 
destinado à prestação dos serviços, objeto deste Edital e anexos, é de R$ 277.148,12 (duzentos 
e setenta e sete mil cento e quarenta e oito reais e doze centavos), detalhado item a item no 
Encarte I do Termo de Referência, Anexo I deste Edital. 

 
14.1.1. De acordo com o disposto no subitem M.2 do Termo de Referência, Anexo I 
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deste Edital a expectativa de despesas para realização dos serviços é de R$ 1.500.000,00 
(um milhão e quinhentos mil reais),  
 

14.2. As despesas decorrentes da contratação, objeto deste edital, correrão à conta dos 
recursos consignados no Orçamento da Empresa Brasil de Comunicação S.A.- EBC, PTRES 
060445, Fonte de Recursos 0172, Natureza de Despesa 339039. 
 
 
15. DOS SERVIÇOS 
 
15.1. O objeto deste Pregão estará sujeito às disposições do Regulamento Simplificado para 
Contratação de Serviços e Aquisições de Bens pela EBC, aprovado pelo Decreto nº 6.505, de 
2008, da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, alterado pelos Decretos nos 3.693, 
de 2000 e 3.784, de 2001, do Regulamento do Pregão Eletrônico, Decreto nº 5.450, de 2005, e 
subsidiariamente, da Lei nº 8.666, de 1993 e alterações posteriores. 
 
15.2. Para a prestação dos serviços, objeto desta licitação, deverão ser cumpridas pelo Licitante 
Vencedor as exigências estabelecidas neste Edital e anexos e recomendações específicas que 
venham a ser feitas pela EBC, no decorrer do prazo de vigência do Contrato. 
 
15.3. Nos termos do art. 67, § 1º, da Lei 8.666, de 1993, a EBC designará o Fiscal do Contrato 
para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, anotando em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização 
das falhas ou defeitos observados. 
 
15.4. Caberá ao(s) empregado(s) designado(s) Fiscal (is) do Contrato verificar a perfeita 
execução dos serviços, objeto deste Edital, assim como solicitar a aplicação de penalidades ao 
Licitante Vencedor pelo cumprimento irregular ou descumprimento de qualquer cláusula 
contratual. 
 
15.5. O Licitante Vencedor não poderá divulgar nem fornecer dados ou informações obtidas em 
razão da execução dos serviços, objeto deste Edital, e não poderá utilizar o nome da EBC para 
fins comerciais ou em campanhas e material de publicidade, salvo com autorização prévia, em 
consonância com o explicitado no Tópico AA do Termo de Referência, Anexo I deste Edital. 
 
15.6. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do contrato, deverão ser 
prontamente atendidas pela Adjudicatária, sem ônus para a EBC. 
 
 
16. DAS OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR 
 
16.1. Cumprir fielmente as demais obrigações estabelecidas no Tópico AA do Termo de 
Referência, Anexo I, além daquelas previstas neste Edital. 
 
 
17. DAS OBRIGAÇÕES DA EBC 
 
17.1. As obrigações da EBC estão estabelecidas no Tópico Z do Termo de Referência, Anexo I 
deste Edital. 
 
 
18. DO PAGAMENTO 
 
18.1. O pagamento pelos serviços efetivamente demandados e executados será efetuado 
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por meio de Ordem Bancária, até até o 20º (vigésimo) dia útil, após apresentação da Nota Fiscal 
/ Fatura, discriminativa, acompanhada dos relatórios exigidos no Termo de Referência, Anexo I 
deste Edital, devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato, depois de verificado o cumprimento 
das obrigações do Licitante Vencedor. 
 
18.2. O pagamento somente será efetuado se cumpridas, pelo Licitante vencedor, todas as 
condições estabelecidas neste Edital, com a efetiva prestação dos serviços demandados. 
 
18.3. Para execução do pagamento de que trata o subitem 18.1, o Licitante vencedor deverá 
fazer constar da Nota Fiscal/Fatura correspondente, emitida, sem rasura, em letra legível, se o 
caso, em nome da Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC, no CNPJ nº 09.168.704/0001-
42, informando o número de sua conta bancária, o nome do Banco e a respectiva Agência. 
 
18.4. Caso o Licitante vencedor seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos 
e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá 
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a 
retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor. 
 
18.5. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 
o documento será devolvido ao Licitante vencedor e o pagamento ficará pendente até que tenham 
sido adotadas as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após 
a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer 
ônus à EBC. 
 
18.6. É vedada a emissão e/ou circulação de efeitos de créditos para representação do preço 
mensal, bem assim a cessão total ou parcial dos direitos creditórios dele decorrentes. 
 
19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
19.1. Durante a realização de todo o processo de licitação, até o momento imediatamente 
anterior à assinatura do instrumento contratual, o Licitante que, convocado dentro do prazo de 
validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida 
para o certame ou apresentar documentação falsa, incorrer na situação estabelecida no subitem 
10.8 deste Edital, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 
fiscal, ou descumprir qualquer outra disposição editalícia, sujeitar-se-á, a critério da EBC, às 
seguintes sanções: 

 
19.1.1. Advertência por escrito; 
 
19.1.2. Multa de 5% (cinco por cento) calculado sobre o valor total global estimado da 
contratação, definido no subitem M.2 do Termo de Referência, Anexo I deste Edital; 
 
19.1.3. Multa de 10% (dez por cento) calculado sobre o valor total global estimado da 
contratação, definido no subitem M.2 do Termo de Referência, Anexo I deste Edital; 
 
19.1.4. Multa de 15% (quinze por cento) calculado sobre o valor total global estimado 
da contratação, definido no subitem M.2 do Termo de Referência, Anexo I deste Edital; 
 
19.1.5. Multa de 20% (vinte por cento) calculado sobre o valor total global estimado da 
contratação, definido no subitem M.2 do Termo de Referência, Anexo I deste Edital; 
 
19.1.6. Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 
Município, e descredenciamento no SICAF – Sistema Unificado de Cadastramento de 
Fornecedores, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso 
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XIV, do art. 4°, da Lei n° 10.520 de 2002, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo 
das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais. 
 

19.2. No caso de recursa injustificada do Licitante Vencedor em assinar o instrumento contratual 
será aplicada a penalidade estabelecida no subitem AB.3 do Termo de Referência, Anexo I deste 
Edital. 
 
19.3. Após assinatura do instrumento contratual, sem prejuízo das penalidades previstas no art. 
86 e nos incisos III e IV, do artigo 87, da Lei nº 8.666, de 1993 e alterações posteriores, a critério 
da EBC, pelo cumprimento irregular ou descumprimento de quaisquer condições estipuladas para 
prestação dos serviços, de que trata o presente Edital, o Licitante Vencedor sujeitar-se-á, a critério 
da EBC, às sanções previstas no Tópico AB do Termo de Referência, Anexo I e na Minuta de 
Contrato, Anexo VI, ambos deste Edital. 
 
19.3. As penalidades descritas nos subitens 19.1, 19.2 e 19.3, nos momentos para os quais 
foram estabelecidas, podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, a critério da EBC, após 
análise das circunstâncias que ensejaram sua aplicação e serão, obrigatoriamente, registradas no 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. 
 
19.4. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, sendo facultada 
a apresentação de defesa prévia pelo Licitante, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 
data em que for comunicada pela EBC. 
 
 
20. DA GARANTIA 
 
20.1. Para segurança do integral cumprimento do Contrato, inclusive multa eventualmente 
aplicada, será exigido do Licitante Vencedor garantia, a seu critério, no prazo de até 10 (dez) dias 
corridos a contar da assinatura do contrato, em qualquer das modalidades previstas no § 1º, art. 
56 da Lei nº 8.666 de 1993, nas seguintes modalidades: 

 
20.1.1. caução em dinheiro ou título da dívida pública, devendo este ter sido emitido sob a 
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, 
conforme definido pelo Ministério da Fazenda; 
 
20.1.2. seguro-garantia; 
 
20.1.3. fiança bancária. 
 

20.2. A garantia será de 5% (cinco por cento) sobre o valor anual do Contrato. 
 
20.3. A garantia ficará sob a responsabilidade e à ordem da Gerência Executiva Financeira da 
EBC. 
 
20.4. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer 
obrigação, inclusive indenização a terceiros, o Licitante Vencedor deverá proceder à respectiva 
reposição, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que for notificada pela EBC, 
mediante ofício entregue contra recibo. 
 
20.5. A garantia somente será restituída no prazo de 10 (dez) dias úteis após o término da 
vigência contratual, ante a comprovação de que o Licitante Vencedor realizou os serviços a 
contendo, inclusive recolhimento de multas e satisfação de prejuízos causados à EBC ou a 
terceiros, e que caso esse pagamento não ocorra até o encerramento da vigência do contrato, a 
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garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pela EBC. 
 
 
21. DA NOVAÇÃO E RESPONSABILIDADES 
 
21.1. Fica expressa e irrevogavelmente estabelecido que a abstenção do exercício, tanto pela 
EBC quanto pelo Licitante Vencedor, de direito ou faculdade que lhe assista o presente Edital, ou 
a concordância com o atraso no cumprimento das obrigações da Administração ou do Particular, 
não afetará os direitos ou faculdades que poderão ser exercidos, a qualquer tempo a seu 
exclusivo critério, e nem alterará, de algum modo, as condições estipuladas neste Edital. 
 
21.2. As partes responderão por perdas e danos pelo inadimplemento de suas obrigações 
contratuais, além de outras cominações definidas na legislação em vigor. 
 
 
22. DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
22.1. A execução do objeto deste Edital somente poderá ser subcontratada nas condições 
estabelecidas no subitem X.1 do Termo de Referência, Anexo I deste Edital, assim como, do 
subitem X.2, mediante prévia e expressa aprovação da EBC, quer quanto à qualificação técnica 
da empresa indicada pelo Licitante vencedor, quer quanto aos tipos e volumes do fornecimento a 
ser subcontratado. 
 
22.2. Nenhuma subcontratação isentará o Licitante vencedor de quaisquer de suas 
responsabilidades ou obrigações, sendo o mesmo responsável perante a EBC por todos os atos 
ou omissões dos subcontratados, bem como por atos de pessoas direta ou indiretamente por eles 
empregadas. 
 
22.3. O Licitante vencedor exigirá que cada um de seus subcontratados esteja de acordo com os 
termos deste Edital, e também em fazer constar de seus contratos que todos os itens são 
passíveis de fiscalização pela EBC. 
 
22.4. Não poderá a subcontratação criar qualquer relação contratual entre a EBC e os 
subcontratados, ficando o Licitante vencedor como único e exclusivo responsável por todos os 
atos e omissões daqueles 
 
23. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
23.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá impugnar este Pregão, na forma eletrônica, via e-mail cpl_ebc@ebc.com.br ou 
por escrito, protocolado o original, mediante recebimento na 2ª (segunda) via, na Coordenação de 
Protocolo da EBC, situada no SCS, Quadra 8, Edifício Super Center Venâncio 2.000, Bloco “B-
50/B-60”, 1º subsolo, em Brasília/DF - CEP: 70.333-900, no horário de 08:00 às 12:00 e de 
14:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, em dias úteis. 
 
23.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
23.3. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização 
do certame. 
 
23.4. As impugnações protocoladas intempestivamente, serão desconsideradas. 
 
23.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores a data fixada para abertura da sessão pública, 
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exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no subitem 23.1 deste 
Edital (art. 19 do Decreto 5.450, de 2005). 
 
 
24. DOS RECURSOS 
 
24.1. Existindo intenção de interpor recurso, o Licitante deverá manifestá-la ao Pregoeiro, por 
meio eletrônico, em campo próprio, durante a sessão pública, explicitando sucinta e 
motivadamente suas razões imediatamente após a divulgação do vencedor. 
 
24.2. Aceito pelo Pregoeiro a intenção de recurso, o Licitante deverá, num prazo de até 03 (três) 
dias úteis, encaminhar as razões de recurso, através de memoriais, por escrito, que será 
disponibilizado a todos os participantes por meio eletrônico (Sistema Comprasnet), tão logo seja 
recebido pelo Pregoeiro da EBC. 
 
24.3. Os demais Licitantes ficarão, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões no mesmo 
prazo, de até 03 (três) dias úteis, contados a partir do término do prazo do recorrente. 
 
24.4. É assegurado aos Licitantes vista imediata dos atos do Pregão, com a finalidade de 
subsidiar a preparação de recursos e de contrarrazões. 
 
24.5. O acolhimento do recurso implica tão-somente invalidação daqueles atos que não sejam 
passíveis de aproveitamento. 
 
24.6. A falta de manifestação imediata e motivada do Licitante, em formulário próprio, por meio 
eletrônico durante a sessão pública, importará na preclusão da pretensão recursal administrativa e 
adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao Licitante vencedor. 
 
24.7. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 
 
24.8. Só serão conhecidos os recursos interpostos, com manifestação prévia, em campo próprio 
no ato da sessão pública e nos respectivos prazos legais, bem como os que contiverem a 
identificação e assinatura do responsável legal ou preposto da empresa. 
 
24.9. Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados nas 
dependências da EBC, no endereço SCS Quadra 08, Edifício Super Center Venâncio 2000, 
Bloco “B-50/60”, 1º Subsolo, em Brasília/DF, na Coordenação de Licitações, em dias úteis, no 
horário das 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas. Não serão conhecidos os recursos 
interpostos enviados por fac-símile ou com os respectivos prazos legais vencidos. 
 
 
25. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
25.1. A adjudicação do objeto deste certame será viabilizada pelo Pregoeiro e será efetivada 
quando não houver recurso ou após sua apreciação. 
 
25.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá 
ser realizada depois da adjudicação do objeto ao licitante vencedor, pelo Pregoeiro, ou, quando 
houver recurso hierárquico, pela própria autoridade competente. 
 
 
26. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
26.1. Esta Licitação poderá ser revogada por interesse da EBC, em decorrência de fato 
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superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar o ato, ou anulada 
por vício ou ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, sem que os Licitantes tenham 
direitos a qualquer indenização, obedecendo ao disposto no art. 29 do Decreto n° 5.450, de 2005. 
 
26.2. Havendo indícios de conluio entre os Licitantes ou de qualquer outro ato de má-fé, a EBC 
comunicará os fatos verificados à Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, ao 
Ministério Público Federal e demais autoridades competentes, para as providências devidas. 
 
26.3. Qualquer modificação neste Edital será divulgada pela mesma forma que se divulgou o 
texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
 
26.4. É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada 
à inclusão posterior de documento ou informação que dele deveria constar, desde a realização da 
sessão pública. 
 
26.5. Os Licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas 
e a EBC não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do procedimento licitatório. 
 
26.6. Os Licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
26.7. Após abertura da sessão não poderá haver retirada ou substituição da proposta, salvo por 
motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
 
24.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento, vencendo-se os prazos somente em dias de expediente normais. 
 
26.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 
Licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 
proposta, durante a realização da sessão pública deste Pregão Eletrônico. 
 
26.10. Para fins de aplicação da sanção administrativa prevista no item 19 deste Edital, o lance 
será considerado proposta. 
 
26.11. As normas que disciplinam este Pregão Eletrônico serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura 
contratação. 
 
26.12. Este Edital será fornecido a qualquer interessado, através do sítio 
www.comprasnet.gov.br ou www.ebc.com.br, no link “sobre a EBC” em seguida “Licitações 
e Contratos”. 
 
26.13. Para fins de faturamento deverá ser utilizado o CNPJ da EBC em Brasília/DF de nº 
09.168.704/0001-42. 
 
26.14. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descrito no Sistema 
Comprasnet e as especificações estabelecidas neste Edital prevalecerão àquelas definidas 
neste Edital. 
 
26.15. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do 
presente Edital e anexos deverá ser encaminhado, até 03 (três) dias úteis anteriores à data 
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fixada para abertura da sessão, exclusivamente pelo e-mail: cpl_ebc@ebc.com.br, não sendo 
aceitas, em nenhuma hipótese, o encaminhamento de outra forma. 
 
26.16. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes no Regulamento 
Simplificado para Contratação de Serviços e Aquisições de Bens da EBC, aprovado pelo Decreto 
nº 6.505 de 2008, na Lei nº 10.520 de 2002, no Decreto nº 3.555 de 2000, alterado pelos Decretos 
nos 3.693 de 2000, e 3.784 de 2001, no Decreto nº 5.450 de 2005, e, subsidiariamente na Lei nº 
8.666 de 1993. 
 
27. DO FORO 
 
27.1. Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, em Brasília/DF, 
para solucionar quaisquer litígios oriundos deste Pregão e anexos, renunciando as partes 
envolvidas a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
Brasília/DF, 14 de julho de 2014. 

 
 

ANDRÉ LUIZ ALVARENGA CALANDRINE 
Pregoeiro 

Portarias-Presidente nº 448, 519 e 317, de 08/07/ 2013, 
de 31/07/2013 e de 09/04/2014, respectivamente. 

 
MENSAGEM 

RECOMENDAMOS AOS INTERESSADOS QUE FAÇAM O CADASTRAMENTO DE SUAS 
EMPRESAS NO COMPRASNET, NO ENDEREÇO ABAIXO, PARA RECEBEREM 
INFORMAÇÕES E ACOMPANHAREM O DESENVOLVIMENTO DESTA LICITAÇÃO. 

 http://www.comprasnet.gov.br/ 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2014 
 

ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

REQUISITANTE: 
Gerência Executiva de 
Comunicação e Marketing 

DIRETORIA RESPONSÁVEL: 
Diretoria da Vice-Presidência de 

Gestão e Relacionamento 

 

A 

OBJETO 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de planejamento, 
organização, execução e avaliação de eventos, com a viabilização de infraestrutura 
e fornecimento de apoio logístico, promovidos ou relacionados às atividades da 
EBC – Empresa Brasil de Comunicação em todo o território nacional, considerando 
os itens, especificações e condições estabelecidas neste Termo de Referência. 

 

B 

JUSTIFICATIVA 

B.1. A contratação de empresa especializada para realização de eventos tem por 
finalidade suprir às necessidades da EBC nas ações de planejamento, organização, 
montagem, execução e logística dentro das especificações necessárias, para a realização 
de eventos institucionais, mercadológicos, seminários, conferências, workshops, reuniões 
de trabalho, entre outros, por período de um ano, renovável até o limite de 60 meses. 

 

B.2. Com sede em Brasília e filiais no Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), São Luís 
(MA), Tabatinga (AM) e Porto Alegre (RS), a EBC faz a gestão da TV Brasil, da TV Brasil 
Internacional, da Agência Brasil, do Portal EBC, da Radioagência Nacional e do Sistema 
Público de Rádio, composto por oito emissoras: Rádio Nacional AM Brasília, Rádio 
Nacional FM Brasília, Rádio Nacional AM Rio de Janeiro, Rádio MEC AM Brasília, Rádio 
MEC AM Rio de Janeiro, Rádio MEC FM Rio de Janeiro, Rádio Nacional do Alto Solimões 
e Rádio Nacional da Amazônia. 

 

B.3. Além dos veículos de comunicação, a EBC lidera a Rede Pública de Televisão, com 
mais de 50 parceiras. Juntas, essas emissoras levam a programação da TV Brasil a 1,8 
mil municípios brasileiros. Em 2013, iniciou-se o processo para a criação da Rede Pública 
de Rádio. No exterior, a TV Brasil Internacional chega atualmente a 65 países. 

 

B.4. Os conteúdos criados e difundidos pela EBC têm compromisso com a defesa dos 
direitos humanos, a liberdade de expressão e o exercício da cidadania. 

 

B.5. Com a missão de criar e difundir conteúdos que contribuam para a formação crítica 
das pessoas, a EBC busca o fortalecimento do setor de Comunicação Pública no Brasil, 
bem como a qualificação de profissionais, de modo que estes estejam preparados para 
cumprir a missão da radiodifusão pública no País. A realidade brasileira e suas 
características, deficiências e lacunas históricas em relação ao debate sobre 
comunicação pública demandam especial atenção no que concerne às questões e 
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conceitos deste importante setor. 

 

B.6. Nesse sentido, a empresa têm promovido encontros, seminários, conferências, tanto 
nacionais quanto internacionais, com vistas a trocas de experiências, capacitação de seus 
empregados e debates sobre Comunicação Pública. 

 

B.7. Nos últimos 02 anos, por exemplo, foram realizados 164 eventos, sendo que em 
2013 a EBC realizou 04 eventos internacionais: Fórum Internacional de Mídias Públicas, 
Colóquio Internacional de Ouvidorias Públicas, Assembleia da ULAN – União 
Latinoamericana das Agências de Notícias e o Encontro das Agências de Informação de 
Língua Portuguesa – ALP. 

 

B.8. Para fins de planejamento e melhor atendimento às necessidades da empresa, em 
2014, estima-se a realização de aproximadamente 171 eventos, entre seminários, 
conferências, workshops, reuniões de trabalho e outros. Destaca-se, neste ano, a 23ª 
Conferência da PBI, evento internacional que acontecerá em novembro, no Rio de 
Janeiro. 

 

B.9. A Public Broadcasters International (PBI) foi criada com o fim de garantir o constante 
desenvolvimento e qualificação do segmento de Comunicação Pública e promover 
debates amplos e de alto nível entre os principais grupos de mídia pública. Participam 
desta associação mais de 180 Emissoras Públicas, dentre elas a BBC (Reino Unido), 
PBS (Estados Unidos), France TV (França), Deutsche Welle (Alemanha) e NHK (Japão). 
A Conferência PBI representa grande oportunidade de troca de experiências, conteúdo e 
posicionamento estratégico para a Comunicação Pública no Brasil. Aproximadamente 200 
presidentes, CEOs e executivos de alto nível se reúnem em três dias de evento. Em 
2012, a Conferência foi realizada em Londres no Centro de Convenções Queen Elizabeth 
II. Em 2013, em Washington, no Hotel Mayflower Renaissance. Em Novembro de 2014, 
pela primeira vez, o evento acontece na América Latina, tendo a EBC como anfitriã.
 
B.10. Para realizar eventos dessa envergadura, é preciso planejamento, organização e 
infraestrutura adequadas para que as ações possam atender aos resultados almejados e, 
principalmente, ao interesse público envolvido. 
 
B.11. Constata-se, então, a necessidade de contratação de empresa especializada nesse 
ramo, uma vez que os serviços a serem prestados constituem uma necessidade 
permanente para a EBC. Além disso, em razão da diversidade dos formatos de eventos, 
foi detalhado o maior número possível de itens a serem demandados, pelo que o menor 
valor do somatório desses itens será considerado para fins de julgamento. 

 

C 

PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
C.1. Não será admitida a participação de empresas reunidas em consórcio, qualquer que 
seja a sua forma, tendo em vista ser o objeto deste Termo de Referência de simples 
execução, cujo mercado, nesse ramo de atividade é amplo e os serviços passíveis de 
serem executados individualmente, inclusive por pequenas empresas, não caracterizando 
tal vedação eventual restrição à competitividade. 

 
C.2. Não será ainda admitida a participação de cooperativas, em razão de o objeto da 
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contratação prever a execução de trabalho em regime que pode caracterizar 
subordinação em relação à EBC. 

 

D 

DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO 
D.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de planejamento, 
organização, execução e avaliação de eventos, com a viabilização de infraestrutura e 
fornecimento de apoio logístico, promovidos ou relacionados às atividades institucionais 
da EBC – Empresa Brasil de Comunicação em todo o território nacional, considerando os 
itens, especificações e condições estabelecidas neste Termo de Referência. 

 

D.2. Como principal agente da Comunicação Pública no país, a EBC tem demandas 
contínuas de promoção de debates para fortalecimento do setor, assim como a realização 
de reuniões técnicas, seminários, cursos, treinamentos, congressos, colóquios, 
workshops, oficinas, exposições, feiras, entrevistas coletivas, inaugurações, dentre outras 
atividades que contribuem para a consolidação da Comunicação Pública no país. 

 
D.3. Todas as ações deverão ser realizadas em conformidade com as especificações 
constantes do Encarte I deste Termo de Referência. 

 
D.3.1. Os produtos, materiais e serviços previstos no Encarte I deste Termo de 
Referência são passíveis de contratação, não estando a EBC obrigada a utilizá-los 
em sua totalidade. 

 
D.4. Considerando o histórico de eventos da EBC nos anos de 2012 e 2013 e o seu Plano 
de Trabalho 2014, estima-se a realização de, no mínimo, 28 e, no máximo, 171 
eventos para o ano de 2014. Os eventos a serem realizados foram categorizados em 
duas modalidades, descritas abaixo, que, por sua vez, estão subdivididos por faixa de 
público (de acordo com a quantidade estimada de participantes por evento), conforme 
tabela constante no item D.4.1. 

 
a) Internos – Tem como público-alvo prioritário o quadro de empregados da EBC, 
podendo ser realizado nas dependências da Empresa ou em instalações externas. 
Citamos como exemplo: reuniões técnicas, workshops, treinamentos e capacitações, 
encontros internos, ambientações de novos empregados, entre outros; 
 
b) Externos – Tem como público-alvo prioritário aquele externo à EBC, podendo 
o evento ser realizado nas dependências da Empresa ou em instalações externas. 
Citamos como exemplo: Lançamentos, Ações de divulgação de produtos e serviços 
EBC, Seminários, Conferências, participação em Feiras, Exposições, Bienais, 
Conferências, Festivais, entre outros. 
 
D.4.1. Tabela de estimativa de eventos por faixa de público: 
 

INTERNOS 

Faixa de Público Quantidade Estimada 

Até 50 pessoas De 20 a 106 

51 a 100 pessoas De 01 a 12 
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201 a 500 pessoas De 01 a 03 

Acima de 500 De 01 a 03 

Total Estimado De 23 a 124 
 

EXTERNOS 

Faixa de Público Quantidade Estimada 

Até 100 pessoas De 01 a 16 

101 a 500 pessoas De 01 a 18 
Acima de 500 De 01 a 13 

Total Estimado De 03 a 47 
 

ESTIMATIVA TOTAL 

Internos De 23 a 124 

Externos De 03 a 47 

TOTAL GERAL ESTIMADO De 28 a 171 
 

 

 
 

E 
MARCA OU MODELO 

Não se aplica. 

 
 

F 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
Todos os produtos, materiais e/ou serviços deverão ser fornecidos em conformidade com 
as especificações técnicas constantes dos Encartes I e II deste Termo de Referência. 

 
 

G 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

A contratação especificada neste Termo de Referência observará as normas e 
procedimentos administrativos da Lei nº. 10.520, de 2002, Decreto nº. 3.555, de 2000, e 
Decreto nº. 5.450, de 2005, e ainda subsidiariamente, pela Lei nº. 8.666, de 1993, em sua 
redação atual. 

 
 

H 

PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA  
H.1. O LICITANTE VENCEDOR deverá entregar no local de realização do evento, os 
equipamentos, instalados e testados, com antecedência mínima de 12 (doze) horas, 
fazendo a verificação do seu perfeito funcionamento e recolhê-los após o encerramento 
dos trabalhos, em até 12 (doze) horas, sem ônus adicional para a EBC. 
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H.2. Quando do fornecimento de serviços de alimentação para eventos, o LICITANTE 
VENCEDOR deverá entregar no local de prestação dos serviços, todos os itens de 
alimentação contratados, bem como toda a estrutura necessária para o serviço, tais como 
toalhas de mesa, louças, talheres e afins, com antecedência de 01 (uma) hora do início 
do evento, independentemente do horário em que a alimentação será servida. 

 

H.3. Nos casos não previstos nos itens H.1. e H.2., o prazo de entrega para cada 
demanda será negociado entre a EBC e o LICITANTE VENCEDOR,  seguindo o princípio 
de razoabilidade, sem que haja prejuízo ao andamento do respectivo evento. 

 
 

I 

ROTINA DE EXECUÇÃO 

I.1. O LICITANTE VENCEDOR deverá prestar os serviços em todo território nacional, 
obedecendo ao disposto neste Termo de Referência, bem como as recomendações 
específicas que venham a ser feitas pela EBC no decorrer do prazo de vigência do 
Contrato, atendendo às especificações técnicas constantes nos Encartes I e II deste 
Termo de Referência. 

 
I.2. Os serviços objeto deste Termo de Referência serão prestados pelo LICITANTE 
VENCEDOR sempre que solicitado, seguindo, entre outros, os passos abaixo 
discriminados: 

 
I.2.1. A EBC solicitará orçamento prévio ao LICITANTE VENCEDOR por e-mail 
institucional, no qual informará local, data e horário do evento, a listagem de todos 
os itens que se fizerem necessários, bem como suas quantidades, diárias e demais 
informações inerentes ao evento. 

 
I.2.2. O LICITANTE VENCEDOR deverá encaminhar, tão logo seja demandado 
sobre o evento, um orçamento prévio ou preliminar contendo a sistematização da 
execução que atenda às especificações constantes neste Termo de Referência e de 
acordo com a natureza do evento, para apreciação do Fiscal do Contrato. 

 
I.2.3. Somente após o recebimento do orçamento prévio a EBC confirmará a 
realização do evento enviando ORDEM DE SERVIÇO, modelo Encarte III deste 
Termo de Referência, para o LICITANTE VENCEDOR, autorizando a execução do 
mesmo. 

 
I.2.3.1. Nenhum serviço poderá ser executado sem a prévia aprovação da 
EBC. 

 
I.2.4. Deverá ser obedecido o prazo mínimo de 02 (dois) dias corridos entre a data 
da solicitação do serviço e a data em que estes devem ser prestados pelo 
LICITANTE VENCEDOR. 

 
I.2.4.1. Poderá, excepcionalmente, o evento ser realizado com no mínimo 24 
(vinte e quatro) horas de antecedência entre a data da solicitação da 
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prestação de serviços pela EBC e data em que estes devem ser realizados 
pelo LICITANTE VENCEDOR. 

 
I.3. O LICITANTE VENCEDOR deverá apresentar, no mínimo, 03 (três) propostas válidas 
quando da contratação de materiais/serviços dos itens do Encarte I, sempre que 
requisitado, para aprovação e seleção da EBC. A exemplo de: locação de espaço, 
mobiliário, material promocional, restaurantes, hotéis, entre outros. 

 
I.3.1 O LICITANTE VENCEDOR deverá apresentar as propostas de que tratam o 
item I.3. até que estas sejam aprovadas pela EBC, sem prejuízo para o prazo de 
entrega e realização do evento. 
 

I.4. Caso seja verificado pela EBC a necessidade de alterações das demandas 
efetivadas, seja para ampliação ou redução de quantitativos/itens, inclusão de novos itens 
ou mesmo a dilatação ou diminuição do prazo de realização de evento, será gerada nova 
Ordem de Serviço que cancelará e substituirá a anteriormente emitida. 
 
I.5. O LICITANTE deverá adotar critérios adequados para o processo seletivo dos 
profissionais envolvidos na prestação dos serviços, com o propósito de evitar a presença 
de profissionais que possam comprometer a segurança ou credibilidade da EBC. 
 
I.6. A realização do evento poderá ser adiada/cancelada pela EBC sempre que ocorrer: 

 
a) alteração das especificações pela EBC; 
 
b) superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das 
partes, que altere fundamentalmente as condições de execução dos serviços; 
 
c) interrupção da execução dos serviços ou diminuição do ritmo de trabalho por 
ordem e no interesse da EBC; 
 
d) aumento desarrazoado das quantidades solicitadas inicialmente na Ordem de 
Serviço para realização do evento; 
 
e) impedimento de execução dos serviços por ato ou fato de terceiro reconhecido 
pela EBC em documento contemporâneo a sua ocorrência; 
 
f) omissão ou atraso de providências a cargo da EBC, inclusive quanto aos 
pagamentos previstos de que resulte diretamente impedimento ou retardamento na 
execução dos serviços, desde que única e exclusivamente pela EBC. 
 
I.6.1. Em caso de adiamento/cancelamento do evento, verificando-se alguma das 
ocorrências relacionadas no item I.6, a EBC deverá comunicar formalmente ao 
LICITANTE VENCEDOR no prazo mínimo de 02 (dois) dias antes da data prevista 
para a sua realização. 
 

I.7. O evento somente será considerado como realizado após aprovação formal pelo 
Fiscal do Contrato, por meio de Atesto da Nota Fiscal/Fatura a qual deve ser enviada à 
EBC devidamente acompanhada de: 

 
a) Relatório específico elaborado pelo LICITANTE VENCEDOR, onde deverão 
constar todas as ocorrências havidas e se as obrigações foram plenamente 
cumpridas por ele, além da comprovação de todos os serviços prestados por meio 
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de fotos e/ou filmagem, lista de presença, ou outras evidências cabíveis; 
 
b) cópias das Ordens de Serviços emitidas pela EBC; 
 
c) cópia de todas as Notas Fiscais/Faturas relativas aos serviços subcontratados, 
quando ocorrer; 
 
d) declaração de todos os produtos, materiais e/ou serviços de fornecimento 
próprio do LICITANTE VENCEDOR prestados no evento. 

 
 

J 

LOCAL DE ENTREGA E/ OU EXECUÇÃO 

Os produtos, materiais e/ou serviços demandados, de acordo com o Encarte I deste 
Termo de Referência, deverão ser fornecidos/entregues pelo LICITANTE VENCEDOR em 
todo território nacional nos locais e datas indicados pela EBC na Ordem de Serviço. 

 
 

K 
REGIME DE EXECUÇÃO 

A contratação objeto deste Termo de Referência deverá ser processada pelo regime de 
empreitada por preço unitário. 

 
 

L 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA 

Não se aplica. 

 
 

M 

ORÇAMENTO ESTIMADO 
 
M.1. As especificações do objeto deste Termo de Referência, bem como as unidades de 
medida e os custos estimados estão detalhados no Encarte I deste documento, 
perfazendo o valor total global de R$ 277.148,12 (duzentos e setenta e sete mil cento e 
quarenta e oito reais e doze centavos). 
 
M.2. O valor obtido acima corresponde ao somatório de apenas uma unidade de cada um 
dos itens, para ser utilizado apenas como critério de julgamento. 
 
M.3. O valor total do contrato a ser firmado com o LICITANTE VENCEDOR será de 
R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), ao ano, que poderá ser atingido ou 
não durante a sua execução, uma vez que os itens serão demandados conforme a 
necessidade de cada evento, em quantidades distintas. 
 
M.3. O LICITANTE VENCEDOR está obrigado a aceitar, nas mesmas condições 
propostas, acréscimos ou supressões determinadas pela EBC até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor total global anual contratado, de acordo com o previsto no artigo 65, da Lei 
nº 8.666 de 1993. 
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N 

PROPOSTA ECONÔMICA 

N.1. A proposta de preços deverá conter os seguintes dados: 
 
a) Preços unitários e globais, referidos à data prevista para a sessão pública, 
expressos em reais, conforme Planilha de Preços contida no Encarte I deste Termo 
de Referência; 

b) Prazo de validade da proposta, que não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias, 
contados da data prevista para abertura do processo licitatório, podendo vir a ser 
prorrogado mediante solicitação da EBC e aceitação do LICITANTE; 

c)Razão Social, CNPJ, endereço completo, telefone, banco, agência, conta-corrente 
e praça de pagamento, nome, assinatura e telefone do representante da empresa; 

 
N.1.1. Os preços propostos pelo LICITANTE para os itens constantes da planilha 
Encarte I deste Termo de Referência devem contemplar todos os custos diretos e 
indiretos cabíveis, impostos, fretes, obrigações, encargos e remuneração (lucro) e 
outros necessários ao cumprimento integral do objeto, sendo vedada a cobrança de 
valores referentes a taxas de administração ou quaisquer despesas adicionais. 

 
N.1.2. O LICITANTE VENCEDOR não poderá formular qualquer reclamação por 
eventual erro de cálculo ocorrido na formação do preço ajustado em proposta. 

 

 

O 
PROPOSTA TÉCNICA 

Não se aplica. 

 

P 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 
P.1. O LICITANTE deverá comprovar possuir cadastramento no SICAF – Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedor além de capital social mínimo de 10% (dez por 
cento) do valor estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente 
à data da apresentação da proposta, na forma da lei; 
 
P.2. O LICITANTE deverá comprovar possuir certificado de cadastro no Ministério do 
Turismo como prestador de serviços de organizador de congressos, convenções e 
eventos congêneres, nos termos art. 22 da Lei nº 11.771, de 2008, regulamentada pelo 
Decreto nº 7.381, de 2010, no ato de apresentação da proposta na licitação. 
 
P.3. O(s) atestado(s) e ou declaração(ões) de capacidade técnica deve(m) comprovar no 
mínimo a realização de 07 (sete) eventos, dos quais, pelo menos, 01 (um) evento 
internacional para público superior a 150 (cento e cinquenta) pessoas, em que tenha 
havido a disponibilização/atuação de intérpretes ou tradução simultânea, e os  demais 
para público igual ou superior a 50 (cinquenta) pessoas. 

 
P.3.1. Para fins de comprovação dos quantitativos acima será permitido o somatório 
de quantitativos previstos nos atestados. 
 
P.3.2. O(s) atestado(s) deve(m) conter o nome, endereço e o telefone de contato 
do(s) atestador(es), ou qualquer outro meio pelo qual a EBC possa manter contato 
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com a(s) pessoa(s) declarante(s). 
 

P.4. A comprovação técnica exigida no item P.3. deverá ser feita por atestados fornecidos 
por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 
 
P.5. O LICITANTE deverá apresentar declaração, em papel timbrado, sob as penalidades 
cabíveis, dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, 
conforme o disposto no inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520, de 2002, c/c o § 2º do art. 21 
do Decreto nº 5.450, de 2005. 
 
P.6. O LICITANTE deverá apresentar declaração, em papel timbrado, conforme Decreto 
nº 4.358 de 05/09/2002, de que não possui em seu quadro de pessoal, empregados(s) 
menores de 18 anos em trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, e não emprega 
menor de 16 anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. 
 

 

Q 
CONTRATAÇÕES ESPECIAIS 

Não se aplica. 

 

R 

CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS 
 
R.1. O LICITANTE VENCEDOR ficará responsável pelo devido recolhimento, às suas 
expensas, de todos os resíduos que venham a ser produzidos durante a execução dos 
serviços de eventos, os quais deverão ser tratados de forma ambientalmente adequada, 
respeitada a legislação ambiental. 
 
R.2. O LICITANTE VENCEDOR deverá comprometer-se a dar destinação adequada e 
ecologicamente correta a todos os resíduos que venham a ser produzidos durante a 
execução dos serviços de eventos, adotando critérios de sustentabilidade na execução do 
serviço, quando couber, seguindo as orientações contidas na Instrução Normativa nº 1, 
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, de 19/01/2010. 
 
R.3. A critério da EBC poderá ser designada equipe para acompanhar o processo de 
descarte ou reciclagem dos resíduos, de forma a verificar o cumprimento da legislação 
ambiental vigente. 
 

 

S 
GARANTIA E VALIDADE DO OBJETO 

Não se aplica. 

 

T 

GARANTIA CONTRATUAL 

T.1. No prazo de até 10 (dez) dias da assinatura do Contrato, o LICITANTE VENCEDOR 
deverá apresentar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total 
estimado do contrato, a fim de assegurar a sua execução, em uma das seguintes 
modalidades: 

 
a) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes terem sido 
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de 
liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos 
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seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; 
 
b) seguro-garantia; 
 
c) fiança bancária. 

 
T.2. A garantia prestada pelo licitante vencedor será liberada no prazo de 10 (dez) dias 
úteis, após o término da vigência do contrato, mediante a certificação pelo Gestor de que 
os serviços foram realizados a contento e que não há qualquer pendência que recomende 
a retenção. 

 

U 
CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

Para julgamento das propostas apresentadas para contratação do objeto deste Termo de 
Referência, deverá ser utilizado o critério de menor preço global. 

 

V 
VISTORIA 

Não se aplica. 

 

W 

AMOSTRAS 
 
W.1. Como condição para contratação de confecção de determinados itens, tais como 
materiais gráficos (blocos, folders, pastas, crachás, etc.), materiais promocionais 
(canetas, camisetas, bonés, pen drives, bolsas, chaveiros, squeezes, etc.) o LICITANTE 
VENCEDOR deverá apresentar 01 (uma) unidade de amostra do produto solicitado para 
teste e verificação de sua qualidade e produtividade antes do fornecimento definitivo. 
 
W.1.1. Os exemplos de produtos/materiais mencionados acima são meramente 
ilustrativos, não se excluindo a possibilidade de solicitação de amostras de outros 
produtos/materiais não enumerados. 
 
W.2. A amostra deverá ser apresentada em local e data determinados pela EBC na 
ocasião da solicitação de fornecimento do produto/material. 
 
W.3. Ao término do período de avaliação, que não poderá ser superior a 5 (cinco) dias 
uteis, a EBC emitirá laudo, devidamente fundamentado, aceitando ou rejeitando o 
material; 
 
W.4. Em caso de aceitação do produto/material, após a emissão do laudo, o LICITANTE 
VENCEDOR deverá entregar a quantidade solicitada, definida na Ordem de Serviço, 
deduzida a unidade já entregue para avaliação. 
 
W.5. As demais unidades a serem fornecidas deverão possuir exatamente as mesmas 
qualidades da unidade apresentada como amostra aprovada. 
 
W.6. Caso a amostra apresentada pelo LICITANTE VENCEDOR não seja aceita, deverão 
ser produzidas novas amostras até que se chegue uma aprovação. 

 
W.6.1. A EBC NÃO restituirá o valor gasto pelo LICITANTE VENCEDOR na 
confecção de amostras rejeitadas, as quais poderão ser retiradas no mesmo 
endereço em que foram entregues. 
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X 

SUBCONTRATAÇÃO 

X.1. Fica autorizada a subcontratação dos serviços de prestador de infraestrutura para 
eventos, elencados no art. 47 do Decreto nº 7.381, de 2010, bem como as atividades de 
transporte, receptivo. 
 
X.2. É permitida, ainda, nas mesmas condições acima, a subcontratação de atividades 
que não foram supramencionadas, desde que submetidas prévia e expressa aprovação 
da EBC, quer quanto à qualificação técnica de empresa indicada pelo LICITANTE 
VENCEDOR, quer quanto aos tipos e volumes do fornecimento a ser subcontratado. 
 
X.3. Nenhuma subcontratação isentará o LICITANTE VENCEDOR de quaisquer de suas 
responsabilidades ou obrigações, permanecendo responsável perante a EBC por todos 
os atos ou omissões dos subcontratados, bem como por atos de pessoas direta ou 
indiretamente por eles empregadas. 
 
X.4. O LICITANTE VENCEDOR exigirá que cada um de seus subcontratados esteja de 
acordo com os termos deste Termo de Referência, e também em fazer constar de seus 
contratos que todos os itens são passíveis de fiscalização pela EBC. 
 
X.5. A subcontratação não criará qualquer relação contratual entre a EBC e os 
subcontratados, ficando o LICITANTE VENCEDOR como único e exclusivo responsável 
por todos os atos e omissões daqueles. 
 
X.6. É vedada, no entanto, a subcontratação dos serviços de organização de eventos 
propriamente dita. 
 

 

Y 

CONDIÇÕES DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO 
 
Y.1. Após a execução total do contrato, ao término da vigência, o objeto deste será 
recebido: 

 
a) provisoriamente, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da 
comunicação escrita do LICITANTE VENCEDOR. 
 
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após decurso do prazo de 
observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos 
contratuais, observada a obrigatoriedade de o LICITANTE VENCEDOR reparar, 
corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o 
objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 
da execução ou de materiais empregados. 
 

Y.2. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez 
e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do 
contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 
 
Y.3. O prazo para o recebimento definitivo não poderá ser superior a 90 (noventa) dias, 
salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no Edital. 
 
Y.4. Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se refere este item 
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não ser, respectivamente, lavrados ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão 
como realizados, desde que comunicados à Administração nos 15 (quinze) dias 
anteriores à execução destes. 
 
Y.5. O recebimento do objeto da contratação, previsto nesta Cláusula, não se confunde 
com o atesto mensal dos serviços estipulado na Cláusula AF deste Termo de Referência. 

 

Z 

OBRIGAÇÕES DA EBC 
 
Z.1. Além de outras obrigações previstas neste Instrumento, a EBC compromete-se a: 

 
Z.1.1. permitir ao LICITANTE VENCEDOR e a seus empregados envolvidos na 
execução dos serviços contratados, acesso às áreas, instalações e equipamentos 
sob sua fiscalização, necessários ao cumprimento das tarefas previstas neste Termo 
de Referência; 
 
Z.1.2. prestar ao LICITANTE VENCEDOR, em tempo hábil, as informações 
disponíveis e necessárias à execução dos serviços; 
 
Z.1.3. realizar a comunicação com o LICITANTE VENCEDOR por meio de telefone, 
e-mail institucional ou por via de Ordem de Serviço. 
 
Z.1.4. manter o LICITANTE VENCEDOR informado de quaisquer atos da 
Administração Pública que venham a interferir direta ou indiretamente nos serviços 
contratados; 
 
Z.1.5. fornecer feedback sobre os serviços executados regularmente, 
continuamente, durante e/ou após cada evento realizado; 

 

AA 

OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR 
 
AA.1. Além de outras obrigações previstas neste Instrumento, o LICITANTE VENCEDOR 
compromete-se a: 

 
AA.1.1. manter durante a vigência do contrato, as condições de habilitação e 
qualificação necessárias para a contratação, apresentando sempre que exigidos, 
os comprovantes de regularidade fiscal, jurídica, técnica e econômica; 
 
AA.1.2. apresentar oficialmente à EBC, no prazo máximo de 03 (três) dias após a 
assinatura do Contrato, preposto, devidamente habilitado, que possua experiência 
comprovada na organização e execução de eventos de porte igual ou superior ao 
objeto desta contratação, com disponibilidade em tempo integral durante execução 
de eventos e poderes para representá-la, responsabilizando-se pela supervisão e 
execução dos serviços descritos neste Termo de Referência. O preposto deverá 
dispor de carimbo que o identifique nas assinaturas dos documentos referentes a 
este Termo de Referência e à rotina das atividades; 

 
AA.1.2.1. deverá o preposto conhecer toda a rotina de atendimento dos 
serviços prestados e responsabilizar-se pela organização e condução 
das atividades desenvolvidas, como treinamentos e controle de equipe, 
de modo a propiciar uma perfeita interface entre o LICITANTE 
VENCEDOR e a EBC; 
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AA.1.3. atender prontamente as instruções e orientações da EBC, no tocante à 
execução dos serviços contratados e submeter-se à ação do(s) Gestor(es) 
Documental(is) e Fiscal(is) deste Termo de Referência, constituídos pela EBC; 
 
AA.1.4. cumprir as normas e regulamentos internos da EBC; 
 
AA.1.5. comparecer, sempre que solicitado, a reuniões presenciais, seja em 
Brasília/DF ou nas demais praças onde a EBC possui sedes regionais (Rio de 
Janeiro/RJ, São Paulo/SP ou São Luís/MA), por meio do preposto, para exame e 
esclarecimentos de quaisquer ocorrências, ou imediatamente, em situações 
emergenciais. As despesas com deslocamento, no caso de empresas sediadas em 
outros municípios, correrão por conta do LICITANTE VENCEDOR; 
 
AA.1.6. cuidar para que o preposto mantenha permanente contato com a 
fiscalização da EBC, adotando as providências requeridas à execução dos 
serviços pelos empregados e comande, coordene e controle a execução dos 
serviços contratados; 
 
AA.1.7. atender às solicitações da EBC, de acordo com as especificações 
técnicas, procedimentos de controle administrativo e cronogramas físicos que 
venham a ser estabelecidos; 
 
AA.1.8. informar imediatamente à EBC, por escrito, qualquer anormalidade que 
ponha em risco a execução dos serviços, com vistas a ações corretivas; 
 
AA.1.9. responsabilizar-se legal, administrativa, civil e criminalmente, pela ordeira 
execução do serviço contratado, inclusive por todos os atos e omissões que seus 
empregados e/ou empregados de empresas subcontratadas cometerem nas áreas 
da EBC ou nas áreas por onde o serviço for realizado, indenizando a parte 
prejudicada, se for o caso; 
 
AA.1.10. responsabilizar-se por todos os profissionais envolvidos na realização do 
evento, que deverão atender às normas de segurança relativas às respectivas 
atividades, prevendo, inclusive, a devida utilização de Equipamentos de Proteção 
Individual — EPIs pela equipe, quando a atividade o solicitar (nos casos, por 
exemplo, de manipulação de produtos de limpeza e cabos energizados); 
 
AA.1.11. responsabilizar-se pelo atendimento às normas legais devidas, bem como 
o pagamento das taxas referentes à equipe em serviço e do seguro contra 
quaisquer riscos, especialmente em relação à equipe funcional em serviço no 
evento; 
 
AA.1.12. sujeitar os profissionais envolvidos na realização dos eventos à 
aprovação prévia da EBC, inclusive quanto à documentação exigível para o 
exercício da profissão, quando for o caso; 
 
AA.1.13. dispor de profissionais necessários ao desempenho dos serviços 
descritos neste Termo de Referência em todo território nacional; 

 
AA.1.13.1. caso deseje deslocar seus profissionais para o exercício 
desta ou daquela atividade peculiar, os custos com deslocamento 
(diárias e passagens) correrão por sua conta; 
 

AA.1.14. ressarcir a EBC por quaisquer prejuízos decorrentes de falha dos 
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serviços contratados; 
 
AA.1.15. fornecer, sempre que solicitado pela EBC, relatórios que demonstrem a 
situação das atividades de organização dos eventos em andamento; 
 
AA.1.16. providenciar a substituição de qualquer material ou equipamento julgado 
inadequado ou que não atenda às necessidades da EBC durante a realização dos 
eventos dentro dos prazos previstos no item 4.6 do Encarte II deste Termo de 
Referência; 
 
AA.1.17. manter os seus empregados devidamente identificados quando em 
trabalho, substituindo-lhes, imediatamente, caso sejam considerados 
inconvenientes à boa ordem e às normas disciplinares da EBC; 
 
AA.1.18. repor imediatamente os profissionais a serviço do evento, no caso de 
ausência por qualquer motivo ou por dispensa; 
 
AA.1.19. arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração praticada por 
seus empregados, desde que relacionadas à prestação dos serviços contratados; 
 
AA.1.20. facilitar o pleno exercício das funções da FISCALIZAÇÃO, sendo que a 
recusa em atender quaisquer das solicitações feitas pela FISCALIZAÇÃO será 
considerada motivo para aplicação das penalidades contratuais. 

 
AA.1.20.1. O exercício das funções da FISCALIZAÇÃO, não desobriga o  
LICITANTE VENCEDOR de sua própria responsabilidade quanto à 
adequada execução do objeto contratado. 
 

AA.1.21. apresentar toda a documentação exigida nas datas aprazadas, 
obrigando-se ao fiel cumprimento do Contrato; 
 
AA.1.22. cumprir, impreterivelmente, todos os prazos e condições exigidos e 
observar as datas, horários e local de realização de cada serviço constante na 
Ordem de Serviço; 

 
AA.2. O LICITANTE VENCEDOR deve abster-se, qualquer que seja a hipótese, de 

veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca dos serviços, objeto deste 
Termo de Referência, sem prévia autorização EBC; 
 
AA.3. O LICITANTE VENCEDOR deverá manter sigilo sobre todos os ativos de 

informações e de processos da EBC, conforme itens de instrumento de confidencialidade 
próprio da EBC; 
 
AA.4. O LICITANTE VENCEDOR é integralmente responsável pela manutenção de sigilo 
sobre quaisquer dados e informações contidos em quaisquer documentos e em quaisquer 
mídias de que venha a ter conhecimento durante a execução dos trabalhos, não podendo, 
sob qualquer pretexto e forma divulgar, reproduzir ou utilizar. 

 

AB 

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
AB.1. A licitante que, convocada no prazo de validade da sua proposta, deixar de 
entregar a documentação exigida para o certame, apresentar documentação falsa, 
ensejar o retardamento da execução do objeto desta licitação, não mantiver a proposta, 



Processo nº: 
EBC 001051/2014 

Folha: 

 

36 
SCS Quadra 08, Edifício Super Center Venâncio 2.000, Bloco “B-60”, 1º subsolo - CEP 70.333-900 | Brasília -DF 

Caixa Postal 08840 | Telefone: (61) 3799-5600 

falhar ou fraudar no fornecimento dos materiais/serviços licitados, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, 
Estados, Distrito Federal ou Municípios, e será descredenciada no SICAF, ou dos 
sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei 
nº 10.520/2002, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas 
neste edital e das demais cominações legais. 
 
AB.2. A Declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta 
sujeitará a licitante às sanções previstas neste Termo de Referência, no Contrato e nas 
demais Normas Legais aplicáveis. 
 
AB.3. O LICITANTE VENCEDOR sujeitar-se-á a multa de até 20% (vinte por cento), 
calculada sobre o valor total da contratação, devidamente atualizado, na hipótese de 
recusa injustificada da LICITANTE VENCEDORA em assinar o contrato no prazo de 05 
(cinco) dias, após regularmente convocada; 
 
AB.4. O LICITANTE VENCEDOR ficará sujeito à suspensão do pagamento da Nota 
Fiscal/Fatura, no caso de descumprimento do subitem AA.1.1., até que seja sanada a 
pendência, ou, em casos excepcionais, até que seja(m) apresentado(s) o(s) documento(s) 
comprobatório(s) da regularidade do(s) registro(s) verificado(s), devendo esta situação ser 
devidamente justificada perante a EBC, que avaliará a possibilidade de substituição. 

 
AB.4.1. No caso do item AB.4., O LICITANTE VENCEDOR terá o prazo de 30 
(trinta) dias, contados de sua notificação, para regularizar sua situação cadastral 
ou apresentar justificativa, a ser avaliada pela EBC, sob pena de aplicação das 
sanções previstas no item AB.1., respeitado o disposto no item AB.8. 
 

AB.5. Com fundamento no disposto nos artigos 7° e 9° da Lei n° 10.520, de 2002 c/c os 
artigos 86, 87 e 88 da Lei no 8.666, de 1993, a critério da EBC, o LICITANTE 
VENCEDOR sujeitar-se-á às seguintes sanções, pelo cumprimento irregular ou 
descumprimento de qualquer cláusula contratual: 

 
a) advertência por escrito: será aplicada em casos de faltas leves, assim 
entendidas aquelas que não acarretem prejuízo para a EBC e que não 
comprometam a continuação da prestação dos serviços; 
 
b) multa de 1% (um por cento) sobre o valor anual do contrato; 
 
c) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor anual do contrato; 
 
d) multa de 4% (quatro por cento) sobre o valor anual do contrato; 
 
e) multa de 8% (oito por cento) sobre o valor anual do contrato; 
 
f) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor anual do contrato, cumulada com 
a rescisão contratual; 
 
g) impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 
Municípios e descredenciamento do SICAF ou nos sistemas de cadastramento de 
fornecedores a que se refere o inciso XIV, do art. 4º, da Lei nº 10.520, de 2002, 
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Termo 
de Referência e demais cominações legais. 
 

AB.6. As penalidades descritas nesta Cláusula podem ser aplicadas isoladas ou 
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cumulativamente, a critério da EBC, após análise das circunstâncias que ensejarem sua 
aplicação e serão, obrigatoriamente, registradas no Sistema de Cadastramento Unificado 
de Fornecedores – SICAF. 

 
AB.6.1. A penalidade de declaração de inidoneidade implica na inativação do 
cadastro no SICAF, impossibilitando o fornecedor ou interessados de se relacionar 
com a Administração Pública Federal e demais órgãos/entidades integrantes desse 
Sistema. 
 

AB.7. No caso da falta de quaisquer dos materiais cujo fornecimento incumbe o 
LICITANTE VENCEDOR, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o 
atraso, má execução ou inexecução do objeto deste Termo de Referência e não a eximirá 
das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições 
estabelecidos. 
 
AB.8. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, sendo 
facultada a apresentação de defesa prévia pelo LICITANTE VENCEDOR, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, a contar da data em que for comunicada pela EBC. 
 
AB.9. A(s) multa(s) deverá(ão) ser recolhida(s) no prazo máximo de 10 (dez) dias, a 
contar da data do recebimento da(s) comunicação(ões) enviada(s) pela EBC. 

 
AB.9.1. As importâncias decorrentes das multas não recolhidas nos prazos 
determinados nas notificações serão descontadas dos pagamentos eventualmente 
devidos ao LICITANTE VENCEDOR ou da garantia prestada,  ou ainda,  quando for 
o caso, cobradas judicialmente. 
 

AB.10. A imposição das penalidades previstas neste Item não exime o LICITANTE 
VENCEDOR do cumprimento de suas obrigações, nem de promover as medidas 
necessárias para repassar ou ressarcir eventuais danos causados à EBC. 
 

 

AC 

INSTRUMENTO DE CONTRATAÇÃO 

A relação a ser estabelecida entre a EBC e o LICITANTE VENCEDOR em razão da 
existência de obrigações futuras a serem cumpridas por ele, deverá ser concretizada por 
meio de CONTRATO. 
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AD 

VIGÊNCIA 
 
AD.1. O Contrato a ser firmado entre a EBC e o LICITANTE VENCEDOR terá vigência 
pelo prazo 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura. 

 
AD.1.1. Os serviços propostos são considerados de natureza ordinária e 
continuada tendo em vista a necessidade permanente de demanda de eventos que 
visam, precipuamente, atender as finalidades e objetivos da empresa, como os 
encontros periódicos do Conselho Curador da EBC, composto por 22 membros, 
dentre os quais quatro Ministros de Estado, e que se reúne, ordinariamente, na 
forma da Lei nº 11.652/2008. 
 
AD.1.2. Tendo em vista tratar-se de serviços de natureza continuada para a EBC, 
o Contrato poderá ter sua vigência prorrogada por até 60 (sessenta) meses, na 
forma do art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
AD.1.3. Caso o LICITANTE não tenha interesse na renovação do Contrato, deverá 
encaminhar manifestação formal à EBC, com antecedência mínima de 60 
(sessenta) dias do vencimento. 
 

 

AE 

REAJUSTAMENTO/REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 
 
AE.1. A cada período de 12 (doze) meses, o valor dos itens do Encarte I deste Termo de 
Referência poderá ser reajustado por meio do Índice de Preços ao Consumidor – Amplo, 
apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IPCA/IBGE, ou, em caso de 
descontinuidade deste índice, por outro que vier a substituí-lo. 

 
AE.1.1. O período de 12 (doze) meses a que se refere o subitem AE.1 deste 
Termo de Referência conta-se a partir da data de assinatura do Contrato, do 
orçamento a que a proposta se referir, ou, ainda, da data do último reajuste 
concedido. 

 
 

AF 

LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO 
 
AF.1. Para o pagamento de cada serviço prestado sob demanda da EBC, o LICITANTE 
VENCEDOR deverá fazer constar Nota Fiscal/Fatura correspondente, acompanhada de 
todos os documentos enumerados no item I.7, emitida, sem rasura, em letra legível (se 
for o caso), em nome da Empresa Brasil de Comunicação S/A – EBC, CNPJ nº 
09.168.704/0001-42, informando o número de sua conta bancária, o nome do Banco e a 
respectiva Agência. 
 
AF.2. O pagamento somente será efetuado após a verificação da regularidade fiscal do 
LICITANTE VENCEDOR, devendo o resultado ser impresso e juntado aos autos do 
processo. 
 
AF.3. O pagamento pelos serviços executados sob demanda deverá ser efetuado pela 
EBC por meio de Ordem Bancaria, até o 20º (vigésimo) dia útil após atesto pelo Fiscal 
do Contrato, das Notas Fiscais/Faturas apresentadas pelo LICITANTE VENCEDOR. 
 
AF.4. Caso seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, o 
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LICITANTE VENCEDOR deverá apresentar, acompanhada da Nota Fiscal/Fatura, a 
devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, 
conforme legislação em vigor. 
 
AF.5. O pagamento de que trata o subitem AF.1 deste item, estará condicionado às 
comprovações de regularidade estabelecidas neste Termo de Referência. 
 
AF.6. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, o referido documento será devolvido ao LICITANTE VENCEDOR para medidas 
saneadoras, ficando o pagamento pendente, não podendo essa situação acarretar 
qualquer ônus para a EBC. 
 

 

AG 

FISCALIZAÇÃO 
 
AG.1. A fiscalização dos serviços será executada pelo(s) Gestor(es) Documental(is) e 
Fiscal(is) do Contrato a ser firmado entre a EBC e o LICITANTE VENCEDOR, com 
poderes para supervisionar e controlar a qualidade dos serviços a serem prestados por 
este. 
 
AG.2. No caso de realizar modificações necessárias nos processos de trabalho, em 
função de mudanças na conjuntura operacional ou simplesmente com o fim de 
aperfeiçoar o padrão de qualidade dos serviços, o(s) Gestor(es) Documental(is) e 
Fiscal(is) do Contrato a ser firmado entre a EBC e o LICITANTE VENCEDOR poderá(ão), 
a seu critério e a bem da agilidade, discutir o assunto verbalmente com o LICITANTE 
VENCEDOR, o qual poderá expor amplamente sua argumentação em relação ao 
assunto, cabendo, todavia, ao(s) Gestor(es) Documental(is) e Fiscal(is) do Contrato, a 
decisão final, que deverá ser registrada em Ata. 
 
AG.3. O(s) Fiscal(is) deverá(ão) manter continuamente a avaliação sobre os serviços, 
com o objetivo de averiguar o cumprimento das obrigações contratuais. As deficiências 
e/ou irregularidades eventualmente constatadas deverão ser comunicadas ao LICITANTE 
VENCEDOR conforme previsto neste Termo de Referência. 
 
AG.4. Os relatórios de avaliação dos serviços contratados deverão ser arquivados com as 
assinaturas do(s) Gestor(es) Documental(is) e Fiscal(is) do Contrato a ser firmado entre a 
EBC e o LICITANTE VENCEDOR e do seu representante. 
 
AG.5. A existência e a atuação da fiscalização pela EBC em nada restringe a 
responsabilidade, única, integral e exclusiva do LICITANTE VENCEDOR, no que 
concerne à execução do objeto do Contrato. 

 

AH 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
AH.1. É vedada a participação nesta de licitação de empresa pertencente a empregado 
do quadro de pessoal da EBC e/ou de parentes destes até quarto grau. 
 
AH.2. É vedada a subcontratação pelo LICITANTE VENCEDOR de empregado 
pertencente ao quadro de pessoal da EBC. 
 
AH.3. É vedada a veiculação de publicidade acerca dessa Contratação, salvo se houver 
prévia e expressa autorização da EBC. 
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AH.4. A fusão, cisão ou incorporação do LICITANTE VENCEDOR só será admitida, para 
os fins do Contrato a ser firmado entre a EBC e o LICITANTE VENCEDOR, se não 
afetarem a boa execução do mesmo. 
 
AH.5. Fica expressa e irrevogavelmente estabelecido que a abstenção do exercício, por 
qualquer das Partes, de direito ou faculdade que lhes assistam o Contrato a ser assinado 
entre a EBC e o LICITANTE VENCEDOR, ou a concordância com o atraso no 
cumprimento das obrigações da outra Parte, não afetará aqueles direitos ou faculdades 
que poderão ser exercidos, a qualquer tempo a seu exclusivo critério, e nem alterará, de 
algum modo, as condições estipuladas neste instrumento. 
 
AH.6. As partes responderão por perdas e danos pelo inadimplemento de suas 
obrigações contratuais, além de outras cominações definidas na legislação em vigor. 
 
AH.7. Qualquer medida que implique alteração dos direitos e/ou obrigações previstas no 
Contrato a ser firmado entre a EBC e o LICITANTE VENCEDOR, só poderá ser adotada 
mediante autorização por escrito da EBC, e será obrigatoriamente ratificada por meio de 
Termo Aditivo ao Contrato, que passará a integrá-lo para todos os efeitos, regulando as 
ocorrências futuras. 
 
AH.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Termo de Referência, excluir-se-á o 
dia do início e incluir-se-á o do vencimento, vencendo-se os prazos somente em dias de 
expediente normais. 
 
AH.9. A contratação a ser firmada não enseja relação empregatícia entre a EBC e o 
pessoal designado pelo LICITANTE VENCEDOR para a prestação dos serviços objeto 
deste Termo de Referência. 
 
AH.10. Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo entre as partes, e a solução 
adotada será obrigatoriamente ratificada através de Termo Aditivo ao Contrato, que 
passará a integrá-lo para todos os efeitos. 
 
 

 

AI 

DADOS DO GERENTE E DIRETOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO 
PROJETO BÁSICO OU DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 
Brasília/DF, 26 de junho de 2014 

 
 

____________________________________ 
Elisabete Rosa 

Gerente Executiva de Comunicação e Marketing 
 

Brasília/DF, 26 de junho de 2014 
 
 

____________________________________ 
Sylvio de Andrade Júnior 

Diretor Vice-Presidente de Gestão e Relacionamento 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2014 
 

ENCARTE I 
 

PLANILHA 
 

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO UNIDADE VALOR 

ITEM 
SERVIÇOS DE 

RECURSOS 
HUMANOS 

DESCRIÇÃO UNIDADE VALOR 

1 Algodão Doce 

Profissional com carrinho de 
algodão doce, de várias cores 
para servir no palito durante 
todo o período 

diária de 6h R$ 180,00 

2 Animador / 
Recreador 

Pessoa responsável pela 
animação e/ou recreação dos 
participantes em eventos - 
sujeito a aprovação prévia. 

 Diária de 8h R$ 200,00 

3 Apoio para serviços 
gerais (carregador) 

Pessoa responsável pelo 
transporte de carga/materiais e 
apoio em pequenos serviços 
como afixação de painel e 
apoio em pequenos serviços 
como afixação de papel, ajuste 
de mobiliário em estandes etc 

 Diária de 8h R$ 100,00 

4 Arquiteto projetista  

Arquiteto projetista 
especializado na área de 
eventos, criação e montagem 
de estandes, e estruturas de 
eventos de médio e grande 
porte. Domínio de ferramentas 
informatizadas inclusive 3D e 
desenvolvimento de projetos 
personalizados. Responsável 
pela emissão de Anotação de 
Responsabilidade Técnica 
(ART) - sujeito a aprovação 
prévia. 

Diária de 6h R$ 400,00 

5 Brigada de incêndio 

Disponibilização de 
profissional capacitado, 
regulamentado e devidamente 
trajado para a realização de 
serviços de brigadista. A 
quantidade dos profissionais 
será proporcional ao tamanho 
do evento. 

custo por 
brigadista / 
diária de 8h 

R$ 180,00 

6 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 

diária de 8h R$ 200,00 
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nominatas, elaboração de 
roteiro, entre outros, com a 
supervisão da EBC - sujeito a 
aprovação prévia.  

7 Coordenador Geral 
de Eventos 

Organização e Coordenação 
de evento. Sujeito a aprovação 
prévia 

Diária de 8h R$ 300,00 

8 Copeiro (a)  

Profissional uniformizado (a) 
com as seguintes atribuições: 
preparar e distribuir café, água 
mineral; zelar para que o 
material e o equipamento da 
cozinha estejam sempre em 
perfeitas condições de 
utilização, funcionamento, 
higiene e segurança; operar 
com fogões, aparelhos de 
preparação ou manipulação de 
gêneros de alimentação, 
aparelhos de aquecimento ou 
refrigeração, esterilização ou 
outros, elétricos ou não. 

diária de 8h R$ 120,00 

9 Desenhista 

Profissional com experiência 
em programação visual de 
peças institucionais, 
promocionais - sujeito a 
aprovação prévia. 

diária de 8h R$ 400,00 

10 Designer gráfico 

Designer gráfico que domine 
as versões de programas 
específicos da área de 
produção gráfica - sujeito a 
aprovação prévia. 

diária de 8h R$ 300,00 

11 DJ 

Profissional com equipamento 
que seleciona e toca as mais 
diferentes composições 
previamente gravadas para um 
determinado público-alvo, 
trabalhando seu conteúdo. 
Inclui taxa do ECAD. Playlist 
sujeita a aprovação prévia. 

custo p/hora R$ 125,00 

12 Elaboração de 
projeto 

Estratégia de Organização do 
Evento; Execução e 
Implantação do Evento; 
Controle e avaliação do evento 
- sujeito a aprovação prévia. 

Profissional / 
hora R$ 161,00 

13 Eletricista 

Profissional devidamente 
capacitado e munido de 
ferramentas e equipamentos 
de proteção individual. 

diária de 8h R$ 200,00 

14 Enfermeiro 

Disponibilização de 
profissional capacitado para a 
realização de serviços de 
enfermagem . 

diária de 6h R$ 200,00 
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15 Engenheiro Civil. 

Profissional devidamente 
capacitado, com experiência 
em construção e montagem de 
estandes de acordo com 
normatizações vigentes. 
Responsável pela Anotação de 
Responsabilidade Técnica. 

diária de 6h R$ 300,00 

16 Escultura com 
balões 

Profissional com equipamento 
e materiais para realizar 
escultura com balões, de 
várias cores. 

diária de 6h R$ 350,00 

17 Garçom  

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 8h R$ 180,00 

18 Manobrista 

Contratação de manobrista 
com carteira de habilitação ou 
empresa especializada no 
ramo. 

Profissional/hora R$ 105,00 

19 Médico  

Disponibilização de 
profissional capacitado para a 
realização de serviços de 
médico com equipamento 
próprio. 

diária de 6h R$ 400,00 

20 Mensageiro 

Disponibilização de 
profissional capacitado para a 
realização de serviços de 
mensageiro. 

diária de 8h R$ 100,00 

21 

Mestre de cerimônia 
bilíngue com 
experiência 
comprovada em 
eventos acima de 
500 participantes 

Disponibilização de 
profissional capacitado para a 
realização de serviços de 
condução do cerimonial em 
língua estrangeira determinada 
pela EBC - sujeito a aprovação 
prévia. 

diária de 8h R$ 1.000,00 

22 

Mestre de cerimônia 
com experiência 
comprovada em 
eventos acima de 
500 participantes 

Disponibilização de 
profissional capacitado para a 
realização de serviços de 
condução do cerimonial -- 
sujeito a aprovação prévia. 

diária de 8h R$ 600,00 

23 

Mestre de cerimônia 
especial (Jornalista 
âncora de telejornal 
ou ator de 
reconhecimento 
incontestável) 

Disponibilização de 
profissional capacitado para a 
realização de serviços  de 
condução e mediação do 
evento e que tenha 
experiência como jornalista 
âncora de telejornal ou 
programa televisivo - sujeito a 
aprovação prévia. 

Por evento R$ 8.000,00 
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24 

Mestre de cerimônia 
ou apresentador 
(apresentador com 
experiência em TV e 
atuação em 
cerimônias técnico-
científicas) 

Disponibilização de 
profissional capacitado para a 
realização de serviços de 
condução e mediação do 
evento - sujeito a aprovação 
prévia. 

Por evento R$ 1.000,00 

25 
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 R$ 100,00 

26 Operador de 
iluminação 

Disponibilização de 
profissional capacitado para a 
realização de serviços de 
iluminação a serem utilizados 
em eventos 

diária de 8h R$ 100,00 

27 Pintura artística 
Profissional com equipamento 
e materiais para realizar 
pintura artística em crianças 

diária de 6h R$ 250,00 

28 Pipoqueiro 

Profissional com carrinho de 
pipoca. Incluindo o 
fornecimento de pipoca doce e 
salgada durante todo o 
período. Com opção de 
carrinho usando butijão de gás 
de 5kg. 

diária de 6h R$ 180,00 

29 
Produtor de 
conteúdo conceitual 
especializado 

Profissional apto à criação de 
textos com a finalidade de 
subsidiar materiais 
institucionais diversos e ao 
desenvolvimento de trabalhos 
de curadoria - sujeito a 
aprovação prévia. 

custo p/ hora R$ 161,00 

30 Produtor de eventos 

Profissional devidamente 
qualificado e com experiência 
(apresentar currículo) para a 
organização, planejamento e 
acompanhamento de todas as 
fase do evento. Gerencia 
todos os serviços necessários 
para a realização do evento, 
como: iluminação, som, 
segurança, logística, 
alimentação, e fazer cumprir o 
cronograma. Sujeito a 
aprovação prévia. 

diária de 12h R$ 300,00 

31 Programador visual 

Profissional de programação 
visual capacitado para a 
realização de serviços de 
criação de identidade visual 
para aplicações diversas e de 

diária de 8h R$ 400,00 
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material gráfico (convites, 
folders, revistas, folhetos, 
flyers, bâneres etc) - sujeito a 
aprovação prévia. 

32 Promotor 

Disponibilização de 
profissional capacitado e com 
experiência na atividade, 
devidamente trajado com 
uniforme ou roupa indicada. 
Deverá possuir boa 
desenvoltura e será o 
responsável pela distribuição 
de material promocional e 
apoio a ações promocionais - 
sujeito a aprovação prévia. 

diária de 8h R$ 300,00 

33 Promotor bilíngue 

Disponibilização de 
profissional capacitado e com 
experiência na atividade, 
devidamente trajado com 
uniforme ou roupa indicada. 
Deverá possuir boa 
desenvoltura e será o 
responsável pela distribuição 
de material promocional e 
apoio a ações promocionais. 
Será conduzido teste de 
fluência nos idiomas 
solicitados - sujeito a 
aprovação prévia. 

diária de 8h R$ 350,00 

34 
Recepcionista 
bilíngue - 
uniformizada 

Disponibilização de 
profissional capacitado e 
devidamente trajado para a 
realização de serviços de 
recepção e que tenha 
habilidade em lidar com as 
pessoas. Será conduzido teste 
de fluência nos idiomas 
solicitados - sujeito a 
aprovação prévia. 

diária de 8h R$ 200,00 

35 
Recepcionista 
português - 
uniformizada 

Disponibilização de 
profissional capacitado e 
devidamente trajado para a 
realização de serviços de 
recepção e que tenha 
habilidade em lidar com as 
pessoas- sujeito a aprovação 
prévia. 

diária de 8h R$ 120,00 

36 
Recepcionista 
trilíngue - 
uniformizada  

Disponibilização de 
profissional capacitado e 
devidamente trajado para a 
realização de serviços de 
recepção e que tenha 
habilidade em lidar com as 
pessoas. Será conduzido teste 

diária de 8h R$ 250,00 
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de fluência nos idiomas 
solicitados - sujeito a 
aprovação prévia. 

37 Revisor de texto 

Disponibilização de 
profissional capacitado para a 
realização de serviços de 
revisão de texto - sujeito a 
aprovação prévia. 

lauda (1000 
caracteres) R$ 49,00 

38 Roadie de Palco 
Auxiliar na montagem e 
desmontagem, além da 
assistência técnica de palco 

diária de 10h R$ 120,00 

39 
Segurança diurno e 
noturno – 
uniformizado 

Disponibilização de 
profissional capacitado para 
realização de segurança 
desarmada diurna e/ou 
noturna uniformizada e com 
apresentação de nada consta 
da Polícia Federal. 

diária de 12h R$ 180,00 

40 

Serviço de 
degravação de áudio 
ou de audiovisual 
com revisão do 
texto. 

Entrega do trabalho em CD R, 
CD RW e impresso 
(encadernado com capa dura 
e espiral). O prazo de entrega 
deverá ser combinado com a 
EBC logo após o término do 
evento 

hora R$ 100,00 

41 Serviço de Edição  

Entrega do produto final com a 
matriz em XD-CAM e uma 
cópia 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 R$ 150,00 

42 
Serviço de filmagem 
em XD-CAM com 
técnico – saída de 
3h1min até 5 horas 

Serviço de captação de áudio 
e vídeo com câmera XD-CAM; 
iluminação; mesa de corte 
para transmissão ao vivo para 
telão. Direito de cessão de 
imagem incluso. 

diária R$ 840,00 

43 
Serviço de filmagem 
em XD-CAM com 
técnico – saída de 
5h1 até 8horas. 

Serviço de captação de áudio 
e vídeo com câmera XD-CAM; 
iluminação; mesa de corte 
para transmissão ao vivo para 
telão. Direito de cessão de 
imagem incluso 

diária R$ 1.260,00 

44 
Serviço de filmagem 
em XD-CAM com 
técnico – saída de 
até 3 horas 

Serviço de captação de áudio 
e vídeo com câmera XD-CAM; 
iluminação; mesa de corte 
para transmissão ao vivo para 

diária R$ 560,00 
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telão. Direito de cessão de 
imagem incluso. 

45 
Serviço de 
Fotografia 
Instantânea 

Impressão imediata de fotos 
contendo a marca da EBC ou 
moldura específica do evento 

unidade   R$ 9,00 

46 

Serviço de fotografia 
profissional digital 
com equipamento - 
saída de 3 horas 
(até 50 fotos 
entregues).  

Entrega de CD com 11 a 20 
fotos digitais (tamanho 26 x 17 
cm resolução de 300 dpi e 
identificação de cada foto no 
arquivo com as seguintes 
informações: 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, 50 
fotos. Direito de cessão de 
imagem incluso. 

serviço R$ 980,00 

47 

Serviço de fotografia 
profissional digital 
com equipamento - 
saída de 3 horas (de 
51 a 100 fotos 
entregues) 

Entrega de CD com 21 a 30 
fotos digitais (tamanho 26 x 17 
cm resolução de 300 dpi e 
identificação de cada foto no 
arquivo com as seguintes 
informações: 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, 80 
fotos. Direito de cessão de 
imagem incluso. 

serviço R$ 1.260,00 

48 

Serviço de fotografia 
profissional digital 
com equipamento - 
saída de 5 horas 
(até 50 fotos 
entregues)  

Entrega de CD com 11 a 20 
fotos digitais (tamanho 26 x 17 
cm resolução de 300 dpi e 
identificação de cada foto no 
arquivo com as seguintes 
informações: assunto, local, 
cidade, estado, data e crédito 
do fotógrafo). 

serviço R$ 1.680,00 

49 

Serviço de fotografia 
profissional digital 
com equipamento - 
saída de 5 horas (de 
51 a 100 fotos 
entregues)  

Entrega de CD com 21 a 30 
fotos digitais (tamanho 26 x 17 
cm resolução de 300 dpi e 
identificação de cada foto no 
arquivo com as seguintes 
informações: 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, 120 
fotos. Direito de cessão de 

serviço R$ 2.100,00 
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imagem incluso 

50 

Serviço de fotografia 
profissional digital 
com equipamento - 
saída de 7 horas 
(até 50 fotos 
entregues) 

Entrega de CD com até 10 
fotos digitais (tamanho 26 x 17 
cm resolução de 300 dpi; 
tamanho 18 mega e 
identificação de cada foto na 
informação de arquivo (file 
info) com as seguintes 
informações: 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, 60 
fotos. Direito de cessão de 
imagem incluso 

serviço R$ 2.000,00 

51 

Serviço de fotografia 
profissional digital 
com equipamento - 
saída de 7 horas (de 
51 a 100 fotos 
entregues)  

Entrega de CD com 11 a 20 
fotos digitais (tamanho 26 x 17 
cm resolução de 300 dpi e 
identificação de cada foto no 
arquivo com as seguintes 
informações: 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, 120 
fotos. Direito de cessão de 
imagem incluso. 

serviço R$ 2.500,00 

52 Serviço de gravação 
do evento em áudio. 

Gravação de áudio em meio 
digital, com entrada do produto 
final em CD com as sessões 
devidamente identificadas, 
com prestação de serviço de 
técnico treinado e capacitado. 

diária de 8h R$ 300,00 

53 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, papel higiênico de boa 
qualidade, sabonete cremoso 
de boa qualidade, papel 
toalha, saquinhos descartáveis 
para absorventes 
higiênicos,protetores 

diária de 8h R$ 180,00 
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descartáveis para assento 
sanitário, álcool em gel 
desinfetante para as mãos, 
desodorizador de ambientes 
em aerosol e embalagem não 
reutilizável, sacos de lixo, 
demais produtos químicos 
necessários à limpeza, 
desinfecção e desodorização 
do ambiente).  

54 Serviço de Mailing 
List 

Confecção do mailing, 
impressão de etiquetas 
autoadesivas, manuseio 
(colagem, envelopamento e 
triagem) e distribuição com 
protocolo de recebimento em 
todo o território nacional 
utilizando motociclistas ou 
ciclistas próprios, devidamente 
treinados para oferecer a 
maior velocidade e qualidade 
na entrega 

por nome R$ 2,50 

55 Serviço de motoboy 

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

diária de 8h R$ 120,00 

56 Serviço de 
Receptivo 

Disponibilização de motorista 
com carro E profissional para 
receber autoridades e 
palestrantes em aeroporto ou 
em locação para evento, 
capaz de prestar informações 
básicas sobre o aeroporto, 
empresas aéreas, e da cidade 
(localização e horário de 
funcionamento de órgãos 
públicos como hospitais, e 
transporte coletivo), 
assessorar como intérprete 
quando necessário, 
acompanhar e orientar, 
quando necessário, 
Portadores de Necessidades 
Especiais nas dependências 
dos aeroportos  especificados 
e nos hotéis credenciados. 
Sujeito a aprovação prévia. 

diária R$ 400,00 

57 Serviço de RSVP 

Profissional responsável pela 
atividade de controle de 
Repondez Si Vous Plait - 
RSVP 

diária de 8h R$ 200,00 
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58 

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 CD, e, também a 
impresso (encadernado com 
capa dura e espiral). Sujeito a 
aprovação prévia. 

hora R$ 250,00 

59 

Taquígrafo bilingue 
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). Profissional 
deverá ser fluente em um dos 
seguintes idiomas: Inglês, 
Espanhol ou Francês – 
conforme demanda da EBC. 
Entrega do trabalho em CD, e, 
também a impresso 
(encadernado com capa dura 
e espiral). Sujeito a aprovação 
prévia. 

hora R$ 270,00 

60 Técnico de 
computação gráfica 

Disponibilização de 
profissional capacitado para a 
realização de serviços de 
computação gráfica e 
desenvolvimento de website. 

hora R$ 140,00 

61 
Técnico de 
equipamentos 
audiovisuais e som 

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 R$ 120,00 

62 Técnico de 
iluminação 

Disponibilização de 
profissional capacitado para a 
instalação de iluminação e 
manutenção de serviços de 
iluminação. 

Diária de 8h R$ 300,00 

63 Técnico para 
computador 

Responsável pela manutenção 
e suporte de computadores e 
serviços de informática 

Diária de 8h R$ 120,00 
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64 
Tradutor 
consecutivo/ 
Intérprete 

Traduzir palestras, 
apresentações ou reuniões de 
um idioma (conforme demanda 
da EBC) para o outro 
consecutivamente.Sujeito a 
aprovação prévia.  

diária de 6h R$ 1.680,00 

65 Tradutor de texto 

Disponibilização de 
profissional capacitado para a 
realização de serviços de 
tradução de texto. Idiomas: 
Inglês, Espanhol, Francês, 
Alemão, Mandarim e Japonês. 
Sujeito a aprovação prévia. 

lauda (1000 
caracteres) R$ 84,00 

66 Tradutor simultâneo 

Disponibilização de DUPLA de 
profissionais capacitados para 
a realização de serviços de 
tradução simultânea, com 
experiência comprovada em 
eventos. Idiomas: Inglês, 
Espanhol, Francês, Alemão, 
Mandarim, Japonês e 
Linguagem Brasileira de Sinais 
– Libras. Sujeito a aprovação 
prévia. 

diária de 6h R$ 2.940,00 

ITEM EQUIPAMENTOS E 
ESTRUTURA DESCRIÇÃO UNIDADE VALOR 

67 Amplificador 
Amplificador compatível com o 
ambiente e a estrutura do 
evento. 

diária R$ 200,00 

68 Aparelho de Blue-ray 
Aparelho de Blue- Ray, com 
player 3D, entrada USB e 
controle remoto. 

diária R$ 120,00 

69 Aparelho de CD 
Player 

Player Carrossel (capacidade 
para 5 CDs) ou similar superior diária R$ 90,00 

70 
Banheiro químico 
portátil - fibra ou 
plástico 

Cabine sanitária com mictório, 
papeleira e caixa de dejetos 
com assento, suporte para 
papel higiênico, piso 
antiderrapante, identificação 
(masculino/ feminino), 
fechadura com indicador 
livre/ocupado externo, ponto 
de ventilação natural, teto 
translúcido. Inclui transporte e 
retirada. 

diária R$ 180,00 

71 
Banheiro químico 
portátil adaptado - 
fibra ou plástico 

Cabine sanitária com mictório, 
papeleira e caixa de dejetos 
com assento, suporte para 
papel higiênico, piso 
antiderrapante, identificação 
(masculino/ feminino), 
fechadura com indicador 
livre/ocupado externo, ponto 

diária   R$ 250,00 
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de ventilação natural, teto 
translúcido.  Adaptado para 
acesso a cadeirantes. Inclui 
transporte e retirada. 

72 Bebedouro  

Bebedouro vertical com duas 
torneiras de pressão (saída de 
água natural e gelada), 
sistema para resfriamento da 
bebida. Capacidade para 
suportar garrafão de água de 
vinte (20) litros, tensão 110ve 
suporte para copo descartável 

diária R$ 126,00 

73 Box Truss – Q15 Box Truss ( estrutura pesada ) 
- Q15 

metro 
linear/diária R$ 35,00 

74 Box Truss – Q30 Box Truss ( estrutura pesada ) 
- Q30 

metro 
linear/diária R$ 60,00 

75 Contador de acesso 
eletrônico 

Aparelho eletrônico para 
contagem de pessoas que 
acessam o evento 

diária   R$ 100,00 

76 Cadeira de rodas 
Especial para pessoas com 
deficiência ou dificuldade de 
locomoção 

diária R$ 70,00 

77 Canhão seguidor 

HMI de 1200 a 1500 watts; 
lâmpada MSR 700/2; disco de 
cor: 8 cores; disco de gobo: 8 
gobos; strobo; dimmer; íris; 
objetivas p/ 25 e 50 m, no 
mínimo programa p/ uma 
cena, 220 v. 

Unidade/ diária R$ 250,00 

78 Canhão Sky Walker 

Voltagem: AC 220-420v. 
Alimentação: 1200w-7500w. 
Lâmpada: Lâmpada Xenon 
(4000w). Temperatura de Cor: 
6200k, temperatura de cor, 
vermelho, amarelo, azul, 
verde, branco; Raio de Luz: a 
luz feixes paralelos, tamanhos 
ajustáveis. Função: iluminação 
exterior, impermeável. Pode 
ser posicionado para cima e 
para baixo, com ângulos 
ajustáveis; dispositivo de 
ajuste da distância focal. 
Podem ser ajustados para 
recolher ou difundir a luz de 
alta energia alternativa 
ventiladores de refrigeração 
interna. Grau de proteção: 
IP44, Distância de disparo: 1-7 
km 

Unidade/ diária R$ 600,00 

79 Carro de som 
Serviço de carro de som, 
incluindo sonorização, 
motorista e combustível 

diária R$ 180,00 



Processo nº: 
EBC 001051/2014 

Folha: 

 

53 
SCS Quadra 08, Edifício Super Center Venâncio 2.000, Bloco “B-60”, 1º subsolo - CEP 70.333-900 | Brasília -DF 

Caixa Postal 08840 | Telefone: (61) 3799-5600 

80 Climatização tipo 1 

Feita por aspersores com 
bicos aspersores de água de 
1mm e ventiladores tipo 
breasty para umidificação de 
ambiente 

m²/diária R$ 70,00 

81 Climatização tipo 2 

Feita por refrigeração com 
máquinas de ar condicionado 
tipo TR com dutos metálicos 
para distribuição de ar frio nos 
ambientes 

m²/diária R$ 120,00 

82 Condicionador de ar 
tipo 1 

Ar condicionado de 10.000 
BTUs, com Selo Procel de 
Eficiência Energética. 

diária R$ 500,00 

83 Condicionador de ar 
tipo 2 

Ar condicionado de 20.000 
BTUs, com Selo Procel de 
Eficiência Energética. 

diária R$ 550,00 

84 Condicionador de ar 
tipo 3 

Ar condicionado de 30.000 
BTUs, com Selo Procel de 
Eficiência Energética 

diária R$ 600,00 

85 Container sanitário 

Container sanitário contendo 1 
mictório tipo calha, 1 lavatório, 
4 bacias com luminária 
blindada, com lâmpada de 9w 
e janelas com vitrô basculante 

diária R$ 1.400,00 

86 Distribuidor VGA / 
Vídeo e Áudio 

VGA 8 saídas (MP3, MP4, 
MP5, DVD, CD, RRW) diária R$ 56,00 

87 Distribuidor de vídeo 
e áudio 

Distribuidor de Vídeo e Áudio 
Estéreo (10 saídas) diária R$ 56,00 

88 Display dinâmico 
interativo 

Display dinâmico interativo, 
com sistema de som embutido diária R$ 200,00 

89 

Equipamento de 
som/sonorização 
para eventos em 
local aberto e/ou 
fechado - até 100 
participantes 

Mesa de som c/16 canais, 
amplificador potência 
200WRMS; 2 caixas acústicas 
de 100 WRMS com tripé e 
pedestal tipo girafa p/ 
microfone.  

diária R$ 350,00 

90 

Equipamento de 
som/sonorização 
para eventos em 
local aberto e/ou 
fechado - até 300 
participantes 

Mesa de som c/16 canais, 
amplificador potência 
200WRMS; 2 caixas acústicas 
de 100 WRMS com tripé e 
pedestal tipo girafa p/ 
microfone. 

diária R$ 800,00 

91 

Equipamento de 
som/sonorização 
para eventos em 
local aberto e/ou 
fechado - até 600 
participantes 

Mesa de som c/16 canais, 
amplificador potência 
400WRMS; 2 caixas acústicas 
de 200 WRMS com tripé e 
pedestal tipo girafa p/ 
microfone. 

diária R$ 1.200,00 

92 

Equipamento de 
som/sonorização 
para eventos em 
local aberto e/ou 
fechado - até 1000 

Mesa de som c/16 canais, 
amplificador potência 
400WRMS; 2 caixas acústicas 
de 200 WRMS com tripé e 
pedestal tipo girafa p/ 

diária R$ 1.400,00 
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participantes microfone. 

93 

Equipamento de 
som/sonorização 
para eventos em 
local aberto e/ou 
fechado - ambiente 
acima de 1000 
participantes 

Mesa de som c/16 canais, 
amplificador potência 
800WRMS; 6 caixas acústicas 
de 400 WRMS com tripé e 
pedestal tipo girafa p/ 
microfone.  

diária R$ 1.680,00 

94 
Equipamento de 
som/sonorização - 
Sistema de retorno 2 
caixas  

Sistema de retorno de som 
com 02 caixas  diária R$ 200,00 

95 
Equipamento de 
som/sonorização - 
Sistema de retorno 4 
caixas 

Sistema de retorno de som 
com 04 caixas diária R$ 300,00 

96 

Equipamento para 
tradução simultânea 
c/ no mínimo 3 
canais de 
transmissão 

Cabine com isolamento 
acústico, console para 
intérpretes, rádio e fones para 
até 50 pessoas 

diária R$ 700,00 

97 

Equipamento para 
tradução simultânea 
c/ no mínimo 3 
canais de 
transmissão 

Cabine com isolamento 
acústico, console para 
intérpretes, rádio e fones de 51 
a 150 pessoas 

diária R$ 1.800,00 

98 

Equipamento para 
tradução simultânea 
c/ no mínimo 3 
canais de 
transmissão 

Cabine com isolamento 
acústico, console para 
intérpretes, rádio e fones de 
151 até 250 pessoas 

diária R$ 3.000,00 

99 

Equipamento para 
tradução simultânea 
c/ no mínimo 3 
canais de 
transmissão 

Cabine com isolamento 
acústico, console para 
intérpretes, rádio e fones de 
251 até 350 pessoas 

diária R$ 3.500,00 

100 

Equipamento para 
tradução simultânea 
c/ no mínimo 3 
canais de 
transmissão 

Cabine com isolamento 
acústico, console para 
intérpretes, rádio e fones de 
351 até 600 pessoas 

diária R$ 5.000,00 

101 Estabilizador Estabilizador para 
microcomputador para 600 VA diária R$ 35,00 

102 Fotocopiadora 
Fotocopiadora com tonner e 
papel. Preto e Branco. 
Velocidade: 55ppm ou superior 

unidade/dia R$ 280,00 

103 Flip Chart 
Cavalete, bloco com 50 folhas 
e duas cores de caneta própria 
para flip chart 

diária R$ 20,00 

104 Gerador tipo 1 
80 KVA devidamente 
abastecido com combustível 
necessário para o evento 

diária R$ 500,00 
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105 Gerador tipo 2 
150 KVA devidamente 
abastecido com combustível 
necessário para o evento 

diária R$ 750,00 

106 Gerador tipo 3 
340 KVA devidamente 
abastecido com combustível 
necessário para o evento 

diária R$ 1.200,00 

107 Gerador tipo 4 
450 KVA devidamente 
abastecido com combustível 
necessário para o evento 

diária R$ 1.500,00 

108 Gravador de CD / 
DVD 

Aparelho gravador de CD e 
DVD diária R$ 80,00 

109 Grua para filmagem 

Com capacidade de carga de 
até 12 quilogramas, cabeça 
remota eletrônica, controle de 
ajuste de PAN/TILT e zoom. 
Inclui operador 

Unidade/ diária R$ 1.680,00 

110 Guarda-volumes Em formato estante, com 
divisórias, aberto, sem portas m²/diária R$ 56,00 

111 Guarda-volumes 
Em formato estante, com 
divisórias, fechado com portas 
com fechadura ou cadeado 

m²/diária R$ 112,00 

112 
Iluminação eficiente 
– Lâmpada 
fluorescente 

Lâmpada fluorescente 
compacta com Selo Procel de 
Eficiência Energética. 

diária R$ 10,00 

113 Iluminação eficiente 
– Led Led – cores diversas diária R$ 15,00 

114 
Iluminação - Mesa 
de luz digital - acima 
de 12 canais 

Iluminação - Mesa de luz 
digital - acima de 12 canais  diária R$ 300,00 

115 
Iluminação - Rack 
Dimmer de luz digital 
- 12 canais 

Iluminação - Rack Dimmer de 
luz digital - 12 canais diária R$ 400,00 

116 Iluminação - Refletor 
Elipsoidal Iluminação - Refletor Elipsoidal diária R$ 60,00 

117 Iluminação - Refletor 
Fresnel Iluminação - Refletor Fresnel diária R$ 60,00 

118 Iluminação - Refletor 
Impar Setlight 

Iluminação - Refletor Impar 
Setlight diária R$ 60,00 

119 Iluminação - Refletor 
Optpar Iluminação - Refletor Optpar diária R$ 80,00 

120 Iluminação - Refletor 
Par 64 Iluminação - Refletor Par 64 diária R$ 60,00 

121 Impressora tipo 1 
Impressora jato de tinta 
colorida - acima de 9 ppm 
(com cartucho) com instalação 

diária R$ 90,00 

122 Impressora tipo 2 

Impressora laser colorida 
15ppm + Estabilizador (com 
tonner), com escaner e 
copiadora com instalação 

diária R$ 120,00 

123 Aparelho telefônico Com fio diária/ unidade R$ 28,00 

124 Aparelho telefônico Sem fio, para distância mínima 
de 100m diária/ unidade R$ 40,00 

125 Aparelho de Fac- Com papel e tinta e/ou diária R$ 56,00 
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símile cartucho 

126 
Instalação de linha 
telefônica para 
estande em feira, 
com aparelho. 

Voz e dados (DDD, DDI) instalação por 
ponto R$ 120,00 

127 Linha telefônica tipo 
1 Voz e dados, ligações locais  minuto R$ 5,60 

128 Linha telefônica tipo 
2 Voz e dados, DDD minuto R$ 7,00 

129 Linha telefônica tipo 
3 Voz e dados, DDI minuto R$ 9,80 

130 Link de internet - 
20MB 

Link de internet 20 MB 
dedicado Full Duplex de 
upload e download simétricos, 
99% SLA Uptime ou acordo de 
nível de serviço ANS 

diária R$ 1.000,00 

131 Máquina para café 
expresso 

Com saches de café, leite e 
demais complementos, além 
de louça própria. 

Unidade/ diária R$ 140,00 

132 Máquina de jogar 
papel picado 

Capacidade por quilo. Duração 
programável. Papel prateado e 
colorido. 

Unidade com 
capacidade para 

2 KG por vez 
R$ 250,00 

133 

Microfone com fio 
(incluir pedestal de 
mesa ou de chão 
quando necessário) 

Microfone com fio unidirecional 
profissional (com bateria 9V) diária R$ 80,00 

134 
Microfone sem fio 
(incluir pedestal de 
mesa ou de chão 
quando necessário) 

Microfone sem fio profissional 
(com bateria 9V) diária R$ 90,00 

135 Microfone auricular 
Microfone auricular sem fio 
com amplificador portátil e 
bateria ou pilha inclusos. 

diária R$ 95,00 

136 Microfone 
Gooseneck 

Microfone modelo gooseneck 
para mesa ou púlpito  diária R$ 100,00 

137 Microfone de lapela  Microfone de lapela sem fio 
com bateria ou pilha incluso diária R$ 120,00 

138 Microondas 

Forno de microondas. 
Capacidade: 22L a 30L; 
Voltagem 110V ou 220V;  
Potência: 900W a 1000W. 

Unidade/ diária R$ 70,00 

139 Mouse sem fio 

Mouse sem fio com ponteira 
laser para apresentação com 
função passador automático 
de slides (distância de até 30 
metros) 

diária R$ 14,00 

140 Notebook 

Intel Core 2 Duo 2Ghz ou 
superior, 2 GB de memória 
RAM, disco rígido de 120 GB, 
teclado, mouse com ou sem 
fio, com mouse pad, 
leitor/gravador de cd/dvd, 
placa de rede, fax, som, vídeo 

diária R$ 120,00 
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on board e placa de wireless; 
Softwares – Windows XP e 
Office 2007 completo, 
aplicativos ZIP, Acrobat 
Reader, Flash Reader e Power 
Point, drivers dos 
equipamentos e acessórios 
disponíveis para reinstalação 
em caso de problemas. 
Antivirus eficiente instalado. 

141 Painel de Led 

Painel de led em instalação 
capaz de captar os 
movimentos das pessoas e 
assim exibir iluminação ou 
imagens sincronizadas. O 
custo deve contemplar criação, 
tratamento de imagens e 
dados, transporte, montagem, 
desmontagem, operação do 
equipamento e seguro (se for 
o caso). 

m²/diária R$ 150,00 

142 Película interativa 

Com tecnologia touch screen e 
revestimento com camada 
protetora em Pet. Formatos: 
40”, 46”, 50”, 57”, 60”, 70”,80”, 
90” ou 103”. Película total 
contraste, para ambientes com 
alta incidência de iluminação. 
OBS: Custo deverá 
compreender criação, 
tratamento das imagens e 
conteúdo,  
transporte, montagem, 
desmontagem, operação e 
seguro (caso necessário). 

diária R$ 100,00 

143 Ponto elétrico Ponto elétrico para tomada e 
extensão. Unidade/ diária R$ 30,00 

144 Ponto lógico 

Instalação de ponto de rede 
e/ou internet (com todo 
material necessário - ex: 
conectores) 

por ponto/diária R$ 60,00 

145 Projetor interativo de 
imagens animadas 

Projetor interativo de imagens 
animadas, em superfícies 
planas. 

diária R$ 200,00 

146 Projetor de slides Com zoom AF com 01 
carrossel e controle remoto diária R$ 200,00 

147 Projetor multimídia 
tipo 1 

Projetor multimídia até 3000 
Ansi Lumens. diária R$ 300,00 

148 Projetor multimídia 
tipo 2 

Projetor multimídia a partir de 
3000 Ansi Lumens. diária R$ 400,00 

149 Projetor multimídia 
tipo 3 

Projetor multimídia até 5000 
AnsiLumens diária   R$ 500,00 

150 Projetor multimídia Projetor multimídia até 10000 diária   R$ 1.000,00 
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tipo 4 Ansi Lumens 

151 Quadro Branco  
Quadro branco (canetas de 
cores diversas e apagadores 
inclusos). 

diária R$ 35,00 

152 Rádio 

Portátil com fone de ouvido e 
microfone modelo lapela, 
completo. Bateria extra. 
Carregador para 100 e 220 
volts, 16 canais, 5W, várias 
faixas de frequência CSQ/ PL/ 
DPL, VHF (438 – 470 MHZ), 
vox integrado e múltiplo. Capa 
com alça e cinto. 

diária   R$ 58,80 

153 Receptor e fone 
auricular Receptor e fone auricular Unidade / diária R$ 14,00 

154 Rede lógica Rede lógica para acesso de 
rede 

metro linear / 
diária R$ 2,94 

155 Retroprojetor 2.500 ansi lumens e 02 
lâmpadas diária R$ 250,00 

156 Switch tipo 1 Switch 24 portas 10/100 diária R$ 100,00 
157 Switch tipo 2 Switch 8 portas  diária R$ 100,00 
158 Switch tipo 3 Switch 16 portas diária R$ 100,00 

159 Tela com tripe tipo 1 Tela 90" retrátil (1.5 x 2,0 m) - 
com tripé diária R$ 150,00 

160 Tela com tripe tipo 2 Tela 120" (1,80 x 2,40 m)  diária R$ 150,00 
161 Tela com tripe tipo 3 Tela 150" (2,25 x 3,00 m)  diária R$ 180,00 
162 Tela com tripe tipo 4 Tela 180" (2,75 x 3,65 m) diária R$ 200,00 
163 Tela com tripe tipo 5 Tela 210" (3,15 x 4,20 m) diária R$ 250,00 

164 Tela com estrutura 
de Box truss 

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

diária R$ 800,00 

165 TV - 29" 

Tela LEC ou LCD; entrada 
para: UHF/VHF/CATV. 
Preferencialmente com Selo 
Procel de Eficiência 
Energética. Com ou sem 
pedestal. 

diária R$ 150,00 

166 TV – 32” 

Tela LED ou LCD; entrada 
para: UHF/VHF/CATV. 
Preferencialmente com Selo 
Procel de Eficiência 
Energética. Com ou sem 
pedestal. 

diária R$ 200,00 

167 TV – 42” 

Tela de LED ou LCD, entrada 
para UHF/VHF/CATV. 
Preferencialmente com Selo 
Procel de Eficiência 
Energética. Com ou Sem 
pedestal. 

diária R$ 250,00 

168 TV -  46” 

Tela de LED ou LCD, entrada 
para UHF/VHF/CATV. 
Preferencialmente com Selo 
Procel de Eficiência 

diária R$ 300,00 
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Energética. Com ou Sem 
pedestal. 

169 TV -  50” 

Televisão de LED ou LCD com 
resolução FULL HD, com ou 
sem pedestal e cabeamento 
para sua conexão. 
Preferencialmente com Selo 
Procel de Eficiência 
Energética. 

diária   R$ 400,00 

170 
Transmissão via web 
– streaming até 500 
pessoas 

Servidor privado e dedicado, 
licenciado Flash Media Server, 
alocado em data Center com 
banda de conexão garantida 
para até 500 n conexões 
simultâneas. SLA 99% up time 

diária R$ 2.500,00 

171 
Transmissão via web 
– streaming até 1000 
pessoas 

Servidor privado e dedicado, 
licenciado Flash Media Server, 
alocado em data Center com 
banda de conexão garantida 
para até 1000 conexões 
simultâneas. SLA 99% up time 

diária R$ 4.000,00 

172 Vídeo Wall 

Com tela de LCD, proporção 
16:9 sem borda visível. 
Processador com entradas 
HDMI, SDI e VGA. 

m²/diária R$ 1.738,80 

173 Videocassete Videocassete VHS Stéreo Hi-
Fi - 8 cabeças diária R$ 84,00 

174 Teleprompter portátil 
de púlpito 

Equipamento de reprodução 
de texto para palestrantes. 
Com tela de cristal óptico de 
leitura. 

diária   R$ 250,00 

175 
Suporte de 
palco/chão para 
monitor 

Suporte de palco / chão para 
monitor de plasma / LCD / 
LED/ TFT de 29 a 42 
polegadas, usado para fixar o 
monitor como retorno de 
vídeo, inclinação 30º, fácil 
montagem e transporte.  

diária   R$ 80,00 

176 Vitrine interativa 

Vitrine interativa composta por 
película touch screen acoplada 
a placa de vidro para projeção. 
Acionada pela manipulação, 
permite o deslocamento de 
imagens e interrupção da 
apresentação das imagens a 
qualquer tempo. O custo 
deverá contemplar a criação, 
tratamento das imagens e 
informações, transporte, 
instalação e operação do 
equipamento. 

diária R$ 4.000,00 

177 Webcam HD Chamada e captura de 
imagens em HD de até 1280 X diária R$ 70,00 
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720 pixels  

178 HD externo HD externo  de 1Tb USB, 
portátil e formatado diária R$ 84,00 

179 Abraçadeiras/Lacre 
de segurança 

Abraçadeira em nylon de 20cm 
de comprimento para 
instalação de fundo de palco. 
Para lacre de segurança, vir 
numerados. 

Pacote com 100 
unidades R$ 70,00 

180 Bandeiras 
Bandeiras 
países/estados/municípios – 
tamanho 2, 3 e 4 panos 

Unidade/ diária R$ 50,00 

181 Adesivo em vinil 
Metro quadrado de impressão 
em vinil adesivo 4x0 300dpi 
sem limite de largura 

m2 R$ 33,00 

182 Plotter de recorte 

Metro quadrado de impressão 
em adesivos de plotter de 
recorte com máscara de 
transferência 4x0 300 dpi sem 
limite de largura 

m2 R$ 50,00 

183 Bandeiras de mesa 

Bandeiras para mesa – 
países/estados/municípios – 
tamanho específico para mesa 
de trabalho, com suporte. 

Unidade/ diária R$ 16,80 

184 Certificado 

Formato 21 cm x 29,7 cm x 
papel AP (ou similar) 250g/ 
m2, impressão 4/0 cores e 
acabamento refilado 

unidade R$ 1,82 

185 Crachá em papel 

Formato 9cm x 13cm, papel 
couche fosco 250g/m2, 
impressão 4/0 cores, 
acabamento refilado. Com 
cordão cru ou em silicone sem 
impressão 

unidade R$ 3,22 

186 Crachá em PVC 

Cartões em PVC branco para 
impressão térmica, qualidade 
gráfica 100% medindo 85mm x 
55mm 

unidade R$ 5,00 

187 Cordão para crachá 
impressão digital 

100% Poliéster. Impressão 
digital sublimática em diversas 
cores (tanto impressão como 
cordão – de acordo com 
demanda da EBC). Largura: 
20mm. Tamanho: 85 cm. 
Impressão de fotos e degradê, 
dupla face. Sem regulador, 
com fechamento em clip, 
argola ou mosquete – 
conforme demanda da EBC. 

unidade   R$ 4,00 

188 Cordão para crachá 
liso 

Cordão em poliéster liso, 
tamanho: 80cm, sem 
impressão, largura: 9mm. 
Cores: branco, azul, preto, 
vermelho, verde e amarelo – 

unidade   R$ 3,00 
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conforme demanda da EBC 

189 Cordão para crachá 
– silk 

100% Poliéster. Impressão em 
silk emborrachado em diversas 
cores (tanto impressão como 
cordão – de acordo com 
demanda da EBC). Largura: 
12mm. Tamanho: 85cm. Sem 
regulador, com fechamento em 
clip, argola ou mosquete – 
conforme demanda da EBC. 

unidade   R$ 4,00 

190 Etiqueta adesiva 
redonda 

Cores e dizeres variáveis. 
Diâmetro 4 cm valor por caixa R$ 3,00 

191 Etiqueta adesiva 
retangular 

Cores e dizeres variáveis. 7cm 
X 3,5 cm valor por caixa R$ 3,00 

192 
Etiqueta para 
identificação de 
bagagem 

Etiqueta para identificação de 
bagagem em guarda-volumes unidade R$ 3,00 

193 
Livro com capa 
especial para 
registro de presença 

Livro de capa dura, com folhas 
de linha.  unidade R$ 8,00 

194 Mastro interno para 
bandeira 

Mastro interno para bandeira 
com suporte e ponteira Unidade/ diária R$ 35,00 

195 Caneta esferográfica 
em plástico 

Plástica, com pregador e 
pontas cromadas, com detalhe 
emborrachado, diversas cores. 
Impressão a laser ou 4x0 
cores. 

unidade   R$ 1,00 

196 Caneta esferográfica 
em metal 

 Caneta esferográfica em 
metal, com logomarca em 
impressão a laser ou 4x0 
cores 

unidade   R$ 4,00 

197 Caneta executiva 
metálica 

 Caneta metálica em modelo 
executivo, com aplicação da 
logomarca em impressão a 
laser ou 4x0 cores; com caixa 
com aplicação de logomarca 

unidade   R$ 6,00 

198 Bloco de notas com 
logomarca 

Bloco de papel no formato A5 
(15x21), 30 folhas de miolo, 
acabamento em espiral, capa 
em papel couche 250g. 
Impressão 4/0 cores. Miolo 
sem pauta papel offset 90g. 

unidade   R$ 3,00 

199 Bolsa carteiro 

Bolsa em lona com dois 
espaços internos com 
divisórias simples, fechamento 
em zíper. Tamanhos: 
40x30cm, alça 1m com 
regulagem. Impressão 4/0 
cores 

unidade   R$ 28,00 

200 Bolsa tipo ecobag 
Bolsa em algodão cru, 
tamanho 30x40cm. Fole 5cm. 
Impressão 4/0 cores. Alça de 

unidade   R$ 23,80 
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1m sem regulagem. 
Acabamento de primeira linha. 

201 Sacola em TNT 

Sacola em TNT, na medida de 
22 cm Larg. x 27 cm Alt, 11cm 
lateral. Impressão em 2/0 
cores. 

unidade   R$ 8,40 

202 Pulseira – lacre 
plástico 

Pulseira personalizável, com 
três camadas de vinil ultra-
resistente, pino plástico não 
reutilizável, com 10 furos. Área 
de impressão: 1,8cm x 10cm. 
Arte a ser fornecida pela EBC. 
Cores diversas. 

unidade R$ 0,98 

203 Pulseira – lacre 
adesivo  

Pulseira personalizável, papel 
sintético de alta qualidade, 
lacre picotado inviolável. Área 
de impressão: 1,8cm x 10cm. 
Arte a ser fornecida pela EBC. 
Cores diversas. 

unidade R$ 0,70 

204 Prancheta 
Em acrílico, tamanho padrão 
com pegador e personalização 
em 4 cores. 

unidade R$ 12,00 

205 Banner fosco 

Banner em lona fosca, de 280 
a 340gr. Impressão em 4 
cores, com acabamento em 
tubete e corda, ilhós ou 
arrebitado. Sem limite de 
tamanho. 

m2 R$ 35,00 

206 Banner 

Banner em lona, de 280 a 
340gr. Impressão em 4 cores, 
com acabamento em tubete e 
corda, ilhós ou arrebitado. 
Sem limite de tamanho. 

m² R$ 35,00 

207 Banner com ilhós 
para grade 

Confecção em lona night and 
day colorido, com quadro auto 
sustentável para uso em 
ambientes internos e externos, 
em lona vinílica 4 cores 

m2 R$ 45,00 

208 Faixa em lona 
vinílica tipo 1 

Metro quadrado de lona 
vinílica Impressão em 4/0 
cores 300 dpi sem limite de 
largura. Acabamento ilhós, 
e/ou fita de silicone. 

m2 R$ 40,00 

209 Faixa em lona 
vinílica tipo 2 

Metro quadrado de lona 
vinílica Impressão em 4/0 
cores 300 dpi sem limite de 
largura. Acabamento estrutura 
metálica para suporte de 
painel desmontável com 
regulagem de altura. 

m2 R$ 45,00 

210 Boné 
Boné em tecido de microfibra 
com 5 gomos com pino de 
metal encapado com aba 

unidade R$ 20,00 
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plástica com regulador em 
velcro com gravação em 
transfer de até 3 cores, boné 
de medidas de 59 cm de 
diâmetro. 

211 Boné / Viseira 

Modelo 2 em 1: 5 gomos em 
microfibra dublada com tecido 
ou tactel, transformada através 
de zíper plástico total 
removível. Aviamento interno, 
sendo a parte interna da 
viseira revestida em brim 
100% algodão, regulador em 
velcro, aba expandida e 
forrada. Gravação em 4 cores 

unidade R$ 20,00 

212 Bottom em latão 
plastificado 

Com 3cm de diâmetro, 
impressão em policromia unidade R$ 7,00 

213 Bottom niquelado 

Resinado, formato 3cm x 
2,4cm, recortado, logomarca 
em alto e baixo relevo, 
impressão em até 3 cores. 

unidade R$ 9,00 

214 Camiseta tipo 1 

Camiseta confeccionada com 
malha PET, tamanhos P, M, G 
e GG. Branca ou colorida com 
até 10 impressões 

unidade R$ 14,00 

215 Camiseta tipo 2 

Camiseta com gola redonda, 
100% algodão , malha 30.1 a 
partir de 165gr., tamanhos P, 
M, G e GG. XG,Cor branca em 
até 10 impressões 

unidade R$ 21,00 

216 Camiseta tipo 3 

Camiseta com gola redonda, 
100% algodão, malha 30.1 a 
partir de 165gr., tamanhos P, 
M, G e GG, XG. Colorida em 
até 10 impressões 

unidade R$ 25,20 

217 Camiseta tipo 4 

Camiseta com gola pólo, 100% 
algodão, malha 30.1 a partir de 
165gr., tamanhos P, M, G e 
GG, XG. Cor branca em até 10 
impressões 

unidade R$ 28,00 

218 Camiseta tipo 5 

Camiseta com gola pólo, 100% 
algodão, malha 30.1 a partir de 
165gr., tamanhos P, M, G e 
GG, XG. Colorida em até 10 
impressões 

unidade R$ 35,00 

219 Camiseta tipo 6 

Camiseta com gola redonda, 
mangas compridas, 100% 
algodão, malha 30.1 a partir de 
165 gr., tamanhos P, M, G, GG 
e XG. Branca. em até 10 
impressões 

unidade R$ 35,00 

220 Camiseta tipo 7 Camiseta com gola redonda, 
mangas compridas, 100% unidade R$ 40,00 
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algodão, malha 30.1 a partir de 
165 gr., tamanhos P, M, G, GG 
e XG. Colorida. em até 10 
impressões 

221 Medalha 

Medalhas confeccionadas em 
metal, montadas com fita de 
cetim 01 cor para pescoço. 
Nas cores Ouro, Prata e 
Bronze 

unidade R$ 2,80 

222 Pasta tipo 1 

Pasta em nylon 600, com zíper 
e alça curta de mão, em uma 
cor, com logotipos das 
atividades gravados no corpo 
do produto ou visor em PVC 
transparente para encaixe da 
identificação das atividades 

unidade R$ 28,00 

223 Pasta tipo 2 

Pasta no formato 46x48cm em 
papel supremo 300gr. 4/0 
cores. Acabamento: faca 
especial, corte e vinco, 
plastificação BOPP, colagem 
de bolsa. 

Unidade  R$ 7,00 

224 Pasta tipo 3 

Pasta de couro para 
documentos A4. Com 
fechamento em zíper. Espaço 
para canetas. Bolsa interna 
tamanho A5. Impressão de 
logos em baixo relevo. 

unidade   R$ 40,00 

225 Pin 

metal nobre "Decoupe", 
recortado conforme modelo, 
com gravação em alto e baixo-
relevo com 02 cores 
esmaltadas. Fecho: pino e 
borboleta de metal, embalado 
em saco plástico. 25x25 mm. 
Acabamento niquelado. 
Gravação em duas cores. 

unidade R$ 5,60 

226 Squeeze tipo 1 

Garrafa plástica do tipo 
squeeze, com frasco em 
polietileno, tampa com rosca e 
bico em PVC cristal atóxico. 
Capacidade: 500 ml. Aplicação 
de arte a ser fornecida pela 
EBC. Impressão em 4 cores 

unidade R$ 4,20 

227 Squeeze tipo 2 

Squeeze com tampa 
rosqueável em metal de 
diversas cores. Capacidade 
500 ml. Dimensão: 6.3 cm x 20 
cm. Impressão em 1/0 cor. 

unidade   R$ 7,00 

228 Caneca tipo 1 

Caneca Porcelana EBC, 
branca, modelo reta 
americana, 350 ml. Gravação 
em serigrafia, 3 cores em 1 

unidade   R$ 8,40 
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lado. 

229 Caneca tipo 2 

Caneca em inox. Com tampa e 
alça de plástico, dimensões de 
12,35 x 7,50 cm, capacidade 
de 300 ml. 

unidade   R$ 16,80 

230 Pen drive 4GB 

Pen Drive feito em metal e 
plástico. Corpo emborrachado. 
Memória cob. Capacidade: 
4GB. Dimensões: 56.50 x 
19.50 mm. Área de 
personalização: 20 x 8 mm. 
Peso líquido: 15g. 
Personalização laser. 
Embalado em saquinho 
plástico. 

unidade   R$ 30,00 

231 Chaveiro 

Chaveiro metálico, chapinha 
3,7x2,7cm - resina 1 lado, 
corrente + argola. Impressão 
em 4 cores 

unidade   R$ 7,00 

232 Troféu 

Dourado escovado, 
envelhecido, alto e baixo 
relevo. Recorte especial. Base 
de metal em formato U. 
Tamanho 14 cm x 20 cm. 

unidade R$ 77,00 

233 
Copo descartável 
para água, café e 
Sobremesa tipo 1 

Branco ou transparente, em 
material compatível com o uso 
a que se destina. 

pacote com 50 
unidades R$ 2,00 

234 
Copo descartável 
para água, café e 
Sobremesa tipo 2 

Transparente, em acrílico. pacote com 50 
unidades R$ 13,72 

235 Kit alimentação 
(catering) – tipo 1 

Almoço (02 saladas, 01 carne, 
03 guarnições, 02 
sobremesas, 01 bebida não 
alcoólica). OBS: Itens 
mantidos com temperatura 
adequada para consumo. 

unidade R$ 35,00 

236 Kit alimentação 
(catering) – tipo 2 

Café da manhã (01 bebida 
achocolatada, 01 suco de fruta 
em caixinha (versão comum e 
diet/light), 01 fruta, 01 
sanduíche, 01 iogurte) 

unidade R$ 30,00 

237 Kit alimentação 
(catering) – tipo 3 

Lanche (01 suco de fruta em 
caixinha versão comum e 
diet/light, 01 fruta, 01 
sanduíche, 01 barra de 
cereais, 01 mini-pacote de 
biscoito doce ou salgado) 
acondicionado em embalagem 
de acetato transparente ou 
similar. 

unidade R$ 30,00 

238 Kit alimentação 
(catering) – tipo 4 

Jantar (02 saladas, 01 carne, 
03 guarnições, 02 unidade R$ 40,00 
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sobremesas, 01 suco de fruta 
em caixinha versão comum e 
diet/light). 

239 Arranjo de flores 

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

unidade R$ 250,00 

240 Arranjo de flores - 
bufê 

Arranjos florais naturais, 
acondicionados em cachepôs, 
para utilização em mesas de 
centro ou de canto 

unidade R$ 42,00 

241 Blimp 

Balão promocional 
confeccionado em PVC 
pneumático, 0,30mm, medindo 
3m de diâmetro. Inflado com 
gás não inflamável. Com 
cordas de sustentação. 
Iluminação interna. 
Possibilidade de impressão 
com arte a ser fornecida pela 
EBC. 

unidade R$ 2.520,00 

242 Instalação de Blimp 

Instalação de Blimp 
promocional confeccionado em 
PVC pneumático, 0,30mm, 
medindo 3m de diâmetro com 
iluminação interna, com 
injeção de gás não inflamável. 

unidade R$ 800,00 

243 Cobre manchas tipo 
1 

Cobre manchas quadrado 
branco ou colorido para ser 
disposto sobre toalha de mesa 
quadrada com 1m40cm de 
lado 

diária/ unidade R$ 5,60 

244 Cobre manchas tipo 
2 

Cobre manchas retangular, 
branco ou colorido, para ser 
disposto sobre toalha de mesa 
retangular com 
aproximadamente 5metros de 
lado. 

diária/ unidade R$ 7,00 

245 Cobre manchas tipo 
3 

Cobre manchas redondo, 
branco ou colorido, para ser 
disposto sobre toalha de mesa 
redonda com 2 metros de 
diâmetro. 

diária/ unidade R$ 5,60 

246 Faixa tipo 1 

Criação, impressão em lona 
tipo Night & Day ou similar – 4 
cores e colocação + retirada 
no local do evento 

m² R$ 60,00 

247 Faixa tipo 2 

Criação, impressão e 
colocação e retirada de faixa 
impressa em kanvas ou 
material similar, 4 cores, no 
local do evento. 

m² R$ 60,00 
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248 Frigobar 

Refrigerador (com maior 
eficiência energética) para 
pequenos ambientes com 
capacidade de 
armazenamento de 135 litros. 
Com Selo Procel de Eficiência 
Energética. 

diária R$ 100,00 

249 Geladeira 

Refrigerador (com maior 
eficiência energética) com 
capacidade de 
armazenamento de 150 litros. 
Com Selo Procel de Eficiência 
Energética. 

diária R$ 200,00 

250 Guardanapo de 
papel 30 x 30 cm (branco e colorido) pacote com 50 

unidades R$ 3,00 

251 
Guardanapo de 
pano (algodão com 
linho) 

30 x 30 cm (branco e colorido) Unidade/ diária R$ 4,20 

252 Jardineira 

Flores tropicais e/ou plantas 
naturais decorativas 
acondicionadas em recipientes 
próprios 

Unidade/ diária R$ 300,00 

253 Lycra tensionada 

Lycra tensionada para 
revestimento de mesas, fundo 
de palco e ornamentação em 
geral. Medidas a serem 
submetidas à aprovação da 
contratante. Cores diversas 

m²/diária R$ 42,00 

254 Pratos de plástico 
Branco ou transparente, 
aproximadamente 18 cm de 
diâmetro. 

pacote com 10 
unidades R$ 3,00 

255 Pratos laminados Descartáveis. pacote com 15 
unidades R$ 4,00 

256 Talheres de plástico 

Garfos, facas e colheres de 
plástico branco com, 
aproximadamente, 15  
cm 

pacote com 10 
unidades R$ 4,00 

257 Toalha de mesa tipo 
1 

Branca ou colorida - quadrada 
(1,40 m/ 1,40). Limpas e 
passadas, sem manchas, 
rasgos, furos ou costuras se 
desfazendo. 

unidade R$ 28,00 

258 Toalha de mesa tipo 
2 

Branca ou colorida -retangular 
- 4 a 5 metros.  Limpas e 
passadas, sem manchas, 
rasgos, furos ou costuras se 
desfazendo. 

unidade R$ 35,00 

259 Toalha de mesa tipo 
3 

Branca ou colorida -redonda - 
2 metros de diâmetro.  Limpas 
e passadas, sem manchas, 
rasgos, furos ou costuras se 
desfazendo. 

unidade R$ 28,00 
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260 

Vasos ornamentais, 
grandes palmeiras 
ou outras plantas 
para decoração das 
áreas de circulação 

Flores tropicais e/ou 
vegetação ornamental natural. diária   R$ 168,00 

261 Alambrados 

Fabricados com estrutura em 
aço galvanizado com ou sem 
requadro de ferro redondo ou 
cantoneira. 

m²/diária R$ 8,40 

262 
Almofada decorativa 
para composição de 
espaço. 

Almofada decorativa em 
algodão. Formato: quadrado, 
medindo aproximadamente 
40cm X 40 cm. Cores diversas 
– de acordo com solicitado 
pela EBC  

diária R$ 20,00 

263 
Aparador reto de 
ferro com tampo de 
vidro 

Aparador retangular, reto, de 
ferro com tampo de vidro diária R$ 35,00 

264 Arquibancada 

Estrutura em aço, com 
assentos em madeira ou 
cadeiras de fibra de vidro 
pintadas, com vias de acesso, 
guarda-copo com instalação 
adequada, obedecendo às 
normas da ABNT 

m²/diária R$ 133,00 

265 Bancada para laptop 
e/ou computador 

Bancada de madeira para 
apoio de laptop e ou 
computador, altura de 0,75m.  

diária R$ 30,00 

266 
Bancada para laptop 
e/ou computador – 
versão ecológica 

Bancada em Oriented Strand 
Board para apoio de laptop 
e/ou computador, altura de 
0,75m. 

diária R$ 120,00 

267 Bancada receptiva – 
madeira 

Bancada receptiva, com 
2mx0,50m profundidade e 
1,20m de altura em madeira. 
Cores Diversas – conforme 
demanda da EBC 

diária R$ 280,00 

268 Bancada receptiva – 
octanorm 

Bancada receptiva, com 
2mx0,50m profundidade e 
1,20m de altura em octanorm. 
Cores Diversas – conforme 
demanda da EBC 

diária R$ 182,00 

269 
Bancada receptiva - 
Oriented Strand 
Board 

Bancada receptiva, com 
2mx0,50m profundidade e 
1,20m de altura em OSB. 
Cores Diversas – conforme 
demanda da EBC 

diária R$ 280,00 

270 Banco em madeira 

Banco em madeira certificada 
ou oriunda de reuso, com 1m e 
50 cm de comprimento, com 
encosto 

diária R$ 250,00 

271 Banqueta alta para 
mesa bistrô - metal 

Banqueta alta para mesa 
bistrô, estrutura tubular em aço diária R$ 70,00 
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carbono c/ tratamento anti-
corrosivo, pintura eletrostática 
(cores diversas). Assento em 
estofado (cores diversas). 

272 
Banqueta alta para 
mesa bistrô – versão 
ecológica 

Banqueta alta em material 
alternativo como papelão ou 
similar, ou ainda, revestida 
com papel de cana ou similar 
e/ou tecido de algodão. 

diária R$ 112,00 

273 
Banqueta alta para 
mesa bistrô – 
madeira 

Banqueta alta para mesa 
bistrô, em madeira, 
preferencialmente oriunda de 
reuso 

diária R$ 84,00 

274 Biombo tipo 1 Em bambu, ou material similar Unidade/ diária R$ 98,00 
275 Biombo tipo 2 Em treliça (cores diversas). Unidade/ diária R$ 70,00 

276 Cadeira plástica 

Cadeira Plástica de 
Polipropileno, para ambiente 
interno e externo, suportando 
carga de até 120 kg 

Unidade/ diária R$ 4,20 

277 Cadeira estofada 
tipo 1 Fixa com braço diária R$ 4,90 

278 Cadeira estofada 
tipo 2 Com braço, giratória. diária R$ 5,60 

279 Cadeira estofada 
tipo 3 Fixa sem braço diária R$ 4,20 

280 Cadeira estofada 
tipo 4 Giratória sem braço diária R$ 4,90 

281 Extintor 

Extintor de incêndio, sendo 
sua carga (CO2, água ou pó 
químico seco) compatível com 
os itens em exposição e com 
os materiais utilizados para 
confecção do estande ou 
composição do espaço do 
evento, quando necessário. 

diária R$ 50,00 

282 Cenografia 

Montagem ou construção de 
cenografia. Com apresentação 
de projeto prévio para 
aprovação 

m² R$ 250,00 

283 Forração de brita 

Utilizando brita tipo 3 para 
forração de áreas externas 
sem pavimentação, 
possibilitando a circulação 
humana e de veículos. 

m²/diária R$ 91,00 

284 Grades em ferro 
Grades em ferro para 
segurança e separação dos 
espaços em eventos 

m² R$ 35,00 

285 Lixeira tipo 1 

Lixeira em papelão, com saco 
de lixo e identificação externa 
para segregação de tipos 
diferentes de resíduos, 
capacidade 5, 15 ou 30 litros. 
Cores diversas. 

diária R$ 21,00 
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286 Lixeira tipo 2 

Lixeira Plástica, com saco de 
lixo e identificação externa 
para segregação de tipos 
diferentes de resíduos, 
capacidade 5, 15 ou 30 litros. 
Cores diversas. 

diária R$ 21,00 

287 Lixeira tipo 3 Lixeira alumínio capacidade 5, 
15 ou 30 litros diária R$ 21,00 

288 Mesa de banquete Mesa redonda para 10 lugares 
tipo pranchão diária R$ 84,00 

289 Mesa de centro 
Mesa de centro com altura 
média de 40 cm cromada com 
tampo de vidro 

diária R$ 84,00 

290 Mesa de reunião 
para 10 pessoas 

Mesa de reunião retangular 
para 10 lugares em madeira diária R$ 200,00 

291 Mesa de reunião 
para 4 pessoas 

Mesa de reunião para 4 
lugares redonda com tampo de 
vidro e acabamento cromado 

diária R$ 120,00 

292 Mesa diretora 

Montagem de mesa diretiva 
para eventos, mobiliário, 
toalhas, sobre-toalhas e 
arranjos florais 

diária R$ 250,00 

293 Mesa 

Mesa plástica de polipropileno, 
para ambiente interno e 
externo, suportando carga de 
até 120 kg. Comporta até 4 
pessoas 

diária R$ 20,00 

294 Mesa tipo bistrô 

Mesa tipo bistrô, tampo 
redondo com 
aproximadamente 50 cm de 
diâmetro. Tampo em vidro ou 
metal, estrutura tubular em aço 
carbono c/ tratamento anti-
corrosivo (fosfato), pintura 
eletrostática (cores diversas). 
Altura aproximada: 1m05cm 

diária R$ 120,00 

295 

Mesa de reunião 
para 10 pessoas 
com saída de 
energia 

Mesa de reunião retangular 
para 10 lugares em madeira 
com saída de energia 
(tomadas embutidas no centro 
da mesa) 

diária   R$ 200,00 

296 Montagem de 
cobertura 

Em estrutura metálica com 
cobertura e fechamentos 
laterais em lona  
vinílica. 

m²/diária R$ 49,00 

297 Montagem de piso 
tipo 1 

Piso em madeira ao nível do 
solo, revestido com Laminado 
Decorativo de Alta Pressão 
(tipo formipiso ou equivalente) 
de textura antiderrapante. 
Prever acesso a cadeirante 
devidamente sinalizado 

m²/diária R$ 84,00 
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298 Montagem de piso 
tipo 2 

Piso ao nível do solo, revestido 
com carpete tipo forração 
(cores diversas). Prevendo 
acesso a cadeirante 
devidamente sinalizado. 

m²/diária R$ 105,00 

299 Montagem de piso 
tipo 3 

Piso de madeira (tipo tablado) 
preferencialmente de 
compensado naval 
antiderrapante, elevado a 
aproximadamente 10 cm, 
revestido com fibras naturais 
(com fibra de coco, por 
exemplo), com nivelamento, 
prevendo rampa para 
cadeirante devidamente 
sinalizada. Cores diversas 

m²/diária R$ 84,00 

300 Montagem de piso 
tipo 4 

Piso de madeira, elevado a 
aproximadamente 10 cm, 
revestido com Ecoplacas 
(Chapas fabricadas a partir da 
reciclagem pós-consumo de 
plásticos diversos), com 
nivelamento, prevendo rampa 
para cadeirante devidamente 
sinalizada. Cores diversas. 

m²/diária R$ 91,00 

301 Montagem de piso 
tipo 5 

Piso, preferencialmente de 
compensado naval 
antiderrapante, elevado a 
aproximadamente 10 cm, 
revestido com placas de 
Laminado Decorativo de Alta 
Pressão (tipo formipiso ou 
equivalente); com nivelamento, 
prevendo rampa para 
cadeirante devidamente 
sinalizada.  

m²/diária R$ 91,00 

302 Montagem de piso 
tipo 6 

Piso de madeira, elevado a 
aproximadamente 10 cm, 
revestido com Oriented Strand 
Board com nivelamento, 
prevendo rampa para 
cadeirante devidamente 
sinalizada.  

m²/diária R$ 84,00 

303 Montagem de piso 
tipo 7 

Piso, elevado a 
aproximadamente 10 cm, 
revestido com chapas 
metálicas antiderrapantes; 
com nivelamento, prevendo 
rampa para cadeirante 
devidamente sinalizada. 

m²/diária R$ 84,00 

304 Montagem de piso 
tipo 8 

Piso de madeira elevado a 10 
cm aproximadamente, com 
revestimento tipo linóleo, 

m²/diária R$ 140,00 
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antiderrapante (cores diversas) 
prevendo rampa para 
cadeirante devidamente 
sinalizada. 

305 Montagem de piso 
com nivelamento 

Piso de madeira elevado a 10 
cm com revestimento em 
carpete (cores diversas), com 
nivelamento, prevendo rampa 
para cadeirante. 

m²/diária R$ 105,00 

306 Fundo de Palco 

Produzido em policromia 
(Fotográfica) em lona vinílica, 
fosca, de alta resolução e 
acabamento em ilhós. 

m2 R$ 80,00 

307 Estande básico 

Montagem de estrutura básica 
Octanorm, com iluminação e 
pontos de energia dentro dos 
padrões de segurança 
nacionais, com testeira e teto 
pergolado, com mobiliário 
básico, incluindo uma mesa 
redonda com tampo de vidro, 4 
cadeiras estofadas, um balcão 
vitrine, com anotação de 
responsabilidade técnica 

m²/diária R$ 200,00 

308 Estande especial 

Montagem de estrutura 
especial construída dentro dos 
padrões de segurança 
nacionais. A montagem inclui o 
mobiliário e os equipamentos 
(frigobar, computadores, etc) 
que estejam projetados, bem 
como as instalações elétricas 
e iluminação, com 
possibilidade de instalação de 
ar condicionado e banheiro 
VIP. Com apresentação do 
projeto prévio para aprovação 
com anotação de 
responsabilidade técnica. 

m²/diária R$ 245,00 

309 Instalação hidráulica 
Instalação de pontos de água 
e esgoto com materiais 
necessários à instalação 

unidade   R$ 150,00 

310 Palco   

Palco em estrutura de ferro, 
revestimento de carpete, carga 
mínima de 200kg/m2, escadas, 
corrimões e rampa de 
acessibilidade (portador de 
necessidades especiais), com 
anotação de responsabilidade 
técnica 

m²/diária R$ 70,00 

311 
Painel em tecido 
100% algodão 
rústico (tipo canvas) 

Painel impresso em tecido 
100% algodão rústico (tipo 
canvas) para sinalização e/ou 

m²/diária R$ 140,00 
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para sinalização 
e/ou aplicação em 
estandes 

aplicação em estandes - Cores 
diversas. Impressão quatro 
cores, preferencialmente com 
tinta a base de água. 

312 
Painéis em TS para 
sinalização externa 
tipo 1 

Em estrutura de material 
padronizado octanorm com 
painéis TS na cor branca, 
(SEM iluminação). Impressão 
ou adesivagem em policromia. 

m²/diária R$ 120,00 

313 
Painéis em TS para 
sinalização externa 
tipo 2 

Em estrutura de material 
padronizado octanorm com 
painéis TS na cor branca, 
(COM iluminação). Impressão 
ou adesivagem em policromia. 

m²/diária R$ 150,00 

314 Painel vidro 

Painel para composição de 
parede de vidro, com 
respectivos encaixes metálicos 
e base metálica. 

m²/diária R$ 84,00 

315 Parede interna 
Parede interna em estrutura 
metálica e chapas Oriented 
Strand Board 

m²/diária R$ 150,00 

316 Palco Concha 

Cobertura estruturada em 
alumínio em formato curvo, 
tablado em estrutura tubular 
modulada de aço. O 
acabamento do tablado em 
compensado pintado com tinta 
PVA Látex preta, medindo 
18m x 14m de fundo. 

diária R$ 3.000,00 

317 Metalon Estrutura de ferro soldado para 
usos diversos m²/diária R$ 70,00 

318 Placa de visual 
interno - metálica 

Placa de visual interno 
confeccionada em estrutura 
metálica, cantoneiras com 
pintura betumada e impressão 
(4 cores) em lona fosca. 

m²/diária R$ 28,00 

319 Placa de sinalização Confeccionada em metal 
galvanizado. m²/diária R$ 28,00 

320 Poltrona 

Poltrona com estrutura em 
madeira, revestida com 
espuma de poliuretano, manta 
acrílica e acabamento em 
couro sintético (cor a ser 
definida pela EBC) 

Unidade/diária R$ 60,00 

321 Porta folder Porta folder em acrílico  diária R$ 63,00 

322 Portal  

Portal em eucalipto de 
reflorestamento, com placa e 
estrutura de ferro e chapa 
Oriented Strand Board. 

m²/diária R$ 200,00 

323 Pórtico 

Em bambu ou material similar, 
acabamento especial e base. 
Com testeira contendo recorte 
e aplicação de programação 

m²/diária R$ 200,00 
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visual (Adesivos ou recortes) 
em quatro cores ou relevo. 

324 Praticável 
Em madeira, com altura 
mínima 10cm. Forrado. Fino 
acabamento. Cores diversas. 

m²/diária R$ 70,00 

325 Pufe gigante 
redondo 

Pufe gigante redondo 
(1m60cm de diâmetro e altura 
aproximada de 50) revestido 
em courino, com encosto 
central. 

diária R$ 56,00 

326 Pufe redondo 

Pufe redondo com 
aproximadamente 40 cm de 
diâmetro, revestimento em 
courino. Cores diversas 

diária R$ 14,00 

327 Pufe quadrado 

Pufe quadrado com 
aproximadamente 40 cm de 
lado, revestimento em courino. 
Cores diversas. 

diária R$ 14,00 

328 Púlpito tipo 1 
Púlpito em acrílico 
transparente com suporte para 
microfone e água. 

diária R$ 150,00 

329 Púlpito tipo 2 Púlpito em madeira com 
suporte para microfone e água diária   R$ 120,00 

330 Quiosque 
Quiosque de madeira de 
reflorestamento ou oriunda de 
reuso. 

diária R$ 800,00 

331 Sofá 

Em couro ecológico ou 
equivalente, de 2 lugares. 
Cores conforme solicitação da 
EBC 

diária R$ 140,00 

332 Suporte para bâner Em metalon galvanizado ou 
similar. 2m X 1,10m diária R$ 20,00 

333 
Tablado forrado com 
carpete (com 20 cm 
de altura) 

Em estrutura de madeira 
revestido com carpete 4mm e 
rampa para acesso de 
cadeirante, devidamente 
sinalizada. 

m²/diária R$ 85,00 

334 Tablado (estilo deck) 

Tablado estilo deck em 
estrutura metálica e pranchas 
de madeira de 
reflorestamento. 

m²/diária R$ 85,00 

335 Tenda em formato 
octagonal 

Tenda tamanho aproximado 
10m X 10m, em formato 
octogonal, em estrutura 
metálica com pintura 
betumada impermeável e 
lonas térmicas, com impressão 
digital em policromia. 
Fechamento lateral completo. 
Portal em eucalipto de 
reflorestamento, no formato da 
logomarca da EBC com placa 

m²/diária R$ 200,00 
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e estrutura de ferro e chapa 
Oriented Strand Board. 

336 Tenda com bandô e 
saia lateral  

Tenda modular em lona 
impermeável e lona térmica. 
Com bandô e saia lateral, 
estrutura metálica em alumínio 
anodizado ou aço galvanizado, 
fechamento lateral completo 
com bandô e saia lateral. 
Cores diversas. Aplicação de 
personalização em policromia. 

m²/diária R$ 200,00 

337 Tenda pantográfica 

Tenda modular pantográfica 
em lona PVC com laca 
protetora, costura solda 
eletrônica reforçada, 
acabamento com vedação e 
estabilidade perfeitas. Sapatas 
com discos 120 mm 
(aproximadamente), 
montagem com cabos náuticos 
4 mm aproximadamente. 
Ancoragem adequada de 
forma a garantir a segurança, 
durante o período do evento, 
inclusive em períodos 
prolongados. Tubos das 
sapatas de bitola 25x25 mm e 
estrutura principal tubo 30x30 
mm. Ponteiras de acabamento 
no topo dos tubos das 
tesouras em X, de forma a 
inibir totalmente o efeito 
“vazador” na lona. 

m²/diária R$ 200,00 

338 Torretas cromadas 
Torretas para isolamento 
(pedestais com cordão de 
isolamento retrátil) 

Unidade / diária R$ 35,00 

339 Torretas em ferro 
preto 

Torretas de isolamento usadas 
em eventos (pedestais com 
cordão de isolamento retrátil). 

Unidade / diária R$ 28,00 

340 Tótem - acrílico 

Criação, confecção, 
impressão, transporte, 
montagem e retirada de tótem 
acrílico em quatro cores. 

m²/diária R$ 150,00 

341 Tótem - vinil 

Criação, confecção, 
impressão, transporte, 
montagem e retirada de tótem 
acrílico em quatro cores, com 
estrutura. 

m²/diária R$ 120,00 

342 Tótens de 
identificação 

Tótens retro iluminados no 
formato mínimo de 0,70 x Unidade/ diária R$ 168,00 
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0,70m x 2,20m de altura, para 
identificação. 

343 Balcão retro-
iluminado 

Balcão retro iluminado no 
formato mínimo de 0,70m x 
0,70m x 1,20m de altura, para 
identificação 

Unidade / diária R$ 300,00 

344 Túnel 

Estrutura em madeira, 
funcionando como túnel ou 
passarela, coberto com lona 
impermeável e fechamento 
lateral com plástico 
transparente, com ou sem 
tablado. 

m²/diária R$ 150,00 

345 Ambientação para 
Camarim 

Sofá 2 lugares, cadeiras pretas 
com assento estofado, mesa 
de centro, mesa de canto, 
tapete sisal, cinzeiro, frigobar, 
luminária com pedestal, vaso 
com arranjo de plantas altas, 
arara com cabides, toalhas de 
rosto e banho, espelho (corpo 
inteiro), espelho na bancada 
de maquiagem, bancada com 
boa iluminação, mesa 
iluminada 80x80cm, arranjo de 
flores. 

diária   R$ 1.000,00 

346 Sala de Imprensa 

20 cadeiras estofadas 
giratórias, fixas e sem braço, 4 
mesas laminadas 120x60cm 
para computador, mesa com 
base de ferro e tampo de 
madeira para reuniões com 8 
lugares, forrada com toalha, 
cinzeiro, tapete de sisal e sofá 
de 3 lugares 

diária   R$ 2.000,00 

347 Escada 

Escada montada em tubulação 
com corrimão. Tamanhos 
variados com a metragem 
solicitada. Com anotação de 
responsabilidade técnica 

m²/diária R$ 50,00 

348 Cortina 

Montagem de cortina para 
palco em veludo, com abertura 
ao centro, por meio de sistema 
de roldanas e maquinário. Cor 
sob demanda da EBC. 

m²/diária R$ 120,00 

349 Micro ônibus tipo 
executivo - 18 pax 

Com motorista, direção 
hidráulica, combustível, ar 
condicionado, tipo executivo 

diária de 8h 
e/ou franquia de 

100 km 
R$ 1.000,00 

350 
Ônibus tipo 
executivo – mínimo 
35 pax 

Com motorista, direção 
hidráulica, combustível, ar 
condicionado, tipo executivo, 
sistema de sonorização. 

diária de 8h 
e/ou franquia de 

100 km 
R$ 1.800,00 
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351 VAN - 15 pax 
Com motorista, direção 
hidráulica, combustível, ar 
condicionado, tipo executivo. 

diária de 8h 
e/ou franquia de 

100 km 
R$ 840,00 

352 VAN - 17 pax 

Com motorista, direção 
hidráulica, combustível, ar 
condicionado, tipo executivo, 
sistema de sonorização. 

diária de 8h 
e/ou franquia de 

100 km 
R$ 840,00 

353 Veículo utilitário, tipo 
Doblô, ou similar. Com motorista e combustível. 

diária de 8h 
e/ou franquia de 

100 km 
R$ 560,00 

354 Veículo executivo c/ 
4 portas 

Com motorista, direção 
hidráulica, combustível, ar 
condicionado, tipo executivo. 

diária de 8h 
e/ou franquia de 

100 km 
R$ 560,00 

355 Brinquedo – Piscina 
de Bolinhas 

Piscina de bolinhas, com 
profissional para acompanhar 
o funcionamento do brinquedo. 
Fazer avaliação prévia do 
tamanho do local e rede 
elétrica compatível com o 
evento. 

diária de 6h R$ 560,00 

356 Brinquedo inflável 

Brinquedo inflável, com 
profissional para acompanhar 
o funcionamento do brinquedo. 
Fazer avaliação prévia do 
tamanho do local e rede 
elétrica compatível com o 
evento. 

diária de 6h. R$ 600,00 

357 UTI móvel 

UTI - Móvel no local do evento, 
equipada com todos os 
aparelhos e toda medicação 
necessária para enfrentar as 
emergências clínicas e de 
traumas, liderada por Médico 
Intensivista, com apoio de 
Técnico de Enfermagem e 
Motorista treinado em 
primeiros socorros. Os 
serviços devem compreender 
a Assistência de Pronto 
Socorro Móvel de 
Emergências e Urgências 
Médicas aos participantes do 
evento, e eventuais 
deslocamentos de paciente até 
um centro hospitalar. 

diária de 6h R$ 644,00 

ITEM 
FORA DO 
AMBIENTE 
HOTELEIRO  

DESCRIÇÃO UNIDADE VALOR 

358 

Espaço físico 
(auditório e/ou sala) 
- capacidade p 
atender até 100 
pessoas - (fora do 

Espaço físico para comportar 
até 100 pax, com conforto, em 
diversos formatos, e em 
condições adequadas para a 
instalação de equipamentos de 

diária R$ 2.000,00 
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ambiente hoteleiro). áudio e vídeo. 

359 

Espaço físico 
(auditório e/ou sala) 
- capacidade p 
atender 100 a 300 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Espaço físico para comportar 
de 101 a 300 pax, com 
conforto, em diversos 
formatos. 

diária R$ 3.500,00 

360 

Espaço físico 
(auditório e/ou sala) 
- capacidade p 
atender 301 a 500 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro). 

Espaço físico para comportar 
de 301 a 500 pax, com 
conforto, em diversos 
formatos. 

diária R$ 5.000,00 

361 

Espaço físico 
(auditório e/ou sala) 
- capacidade p 
atender 501 a 1.000 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Espaço físico para comportar 
de 500 a 1.000 pax, com 
conforto, em diversos 
formatos. 

diária R$ 6.000,00 

362 

Espaço físico 
(auditório e/ou sala) 
- capacidade p 
atender acima de 
1.000 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro).  

Espaço físico para comportar 
acima de 1.000 pax, com 
conforto, em diversos 
formatos. 

diária R$ 6.500,00 

363 Água - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

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

garrafa R$ 4,00 

364 Água - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

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

garrafa R$ 3,00 

365 Água - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Disponibilização de água em 
garrafão de 20 litros, base com 
torneira e copo plásticos 
descartáveis. 

garrafão R$ 14,00 

366 Bolo decorado 

Bolo recheado, com aplicação 
de arte, a ser fornecida pela 
EBC, sobre cobertura 
comestível. Sabores: a) massa 
– bolo branco, bolo de 
chocolate, bolo de nozes, bolo 
colorido, bolo xadrez; b) 
recheios – abacaxi, abacaxi 
com coco, ameixa com leite 
condensado, baba de moça, 
baba de moça de maracujá, 
beijinho, bombom, brigadeiro, 
brigadeiro com morango, 
castanhas, chantily com frutas, 
creme com coco, damasco, 
doce de leite com ameixa, 

custo p/ kg R$ 50,00 
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doce de leite com coco, doce 
de leite com nozes; c) 
cobertura – chantily, ganache, 
marshmellow, pasta 
americana, papel de 
arroz.Inclui suporte, se 
necessário 

367 
Bombons de 
chocolate grande 
(incluir bandeja 
descartável) 

Finos (nozes, flocos, cereja, 
castanha ou trufas) 

Custo por 
centena R$ 300,00 

368 
Bombons de 
chocolate pequenos 
(incluir bandeja 
descartável) 

Finos (nozes, flocos, cereja, 
castanha ou trufas) 

Custo por 
centena R$ 300,00 

369 Mini bolo decorado 

Mini bolo recheado, com 
aplicação de arte, a ser 
fornecida pela EBC, sobre 
cobertura comestível. Sabores: 
a) massa–bolo branco, bolo de 
chocolate, bolo de nozes, bolo 
colorido, bolo xadrez; b) 
recheios – abacaxi, abacaxi 
com coco, ameixa com leite 
condensado, baba de moça, 
baba de moça de maracujá, 
beijinho, bombom, brigadeiro, 
brigadeiro com morango, 
castanhas, chantily com frutas, 
creme com coco, damasco, 
doce de leite com ameixa, 
doce de leite com coco, doce 
de leite com nozes; c) 
cobertura – chantily, ganache, 
marshmellow, pasta 
americana, papel de arroz. 
Inclui embalagem 
transparente. Peso: 250 a 
300g 

custo p/unidade R$ 80,00 

370 Petit four 

Variados, doces (exemplo: 
mini pão de mel, financier, 
palmier) e salgados diversos – 
mediante aprovação prévia 
das opções. Incluir bandejas e 
descartáveis 

kg R$ 20,00 

371 
Refrigerante Diet, de 
reconhecida 
qualidade no 
mercado. 

Diversos sabores, servido em 
temperatura adequada para 
consumo. 

garrafa 2 litros R$ 6,00 

372 
Refrigerante Normal, 
de reconhecida 
qualidade no 

Diversos sabores, servido em 
temperatura adequada para 
consumo. 

garrafa 2 litros R$ 5,00 
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mercado. 

373 Suco de fruta natural Diversos sabores (adoçado à 
parte).  litro R$ 3,00 

374 Suco de fruta light – 
artificial Sem adição de açúcar litro R$ 4,00 

375 

Almoço até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; e uma 
opção vegetariana. 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light). 

custo p/ pessoa R$ 35,00 

376 

Almoço até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; e uma 
opção vegetariana. 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light), 
vinho (branco e tinto), cerveja 
e prosecco. 

custo p/ pessoa R$ 40,00 

377 

Almoço até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light). 

custo p/ pessoa R$ 40,00 

378 

Almoço até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 

custo p/ pessoa R$ 45,00 
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sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), vinho (branco e 
tinto), cerveja e prosecco. 

379 

Almoço de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; e uma 
opção vegetariana. 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light). 

custo p/ pessoa R$ 50,00 

380 

Almoço de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; e uma 
opção vegetariana. 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light), 
vinho (branco e tinto), cerveja 
e prosecco. 

custo p/ pessoa R$ 60,00 

381 

Almoço de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light). 

custo p/ pessoa R$ 65,00 

382 

Almoço de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 

custo p/ pessoa R$ 120,00 
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de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), vinho (branco e 
tinto), cerveja e prosecco. 

383 

Almoço de 101 a 
300 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; e uma 
opção vegetariana. 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light). 

custo p/ pessoa R$ 50,00 

384 

Almoço de 101 a 
300 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; e uma 
opção vegetariana. 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light), 
vinho (branco e tinto), cerveja 
e prosecco. 

custo p/ pessoa R$ 80,00 

385 

Almoço de 101 a 
300 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light). 

custo p/ pessoa R$ 80,00 

386 

Almoço de 101 a 
300 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
Guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 

custo p/ pessoa R$ 120,00 
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mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), vinho (branco e 
tinto), cerveja e prosecco. 

387 

Almoço de 301 a 
500 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes  
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light). 

custo p/ pessoa R$ 60,00 

388 

Almoço de 301 a 
500 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes  
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), vinho (branco e 
tinto), cerveja e prosecco. 

custo p/ pessoa R$ 60,00 

389 

Almoço de 301 a 
500 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
Guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light) 

custo p/ pessoa R$ 80,00 

390 

Almoço de 301 a 
500 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
Guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 

custo p/ pessoa R$ 80,00 
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de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), vinho (branco e 
tinto), cerveja e prosecco. 

391 

Beverage Break até 
25 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás); com estrutura de louça e 
toalha 

custo p/ pessoa R$ 30,80 

392 

Beverage Break de 
26 a 100 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás); com estrutura de louça e 
toalha 

custo p/ pessoa R$ 28,00 

393 

Beverage Break de 
101 a 300 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás); com estrutura de louça e 
toalha 

custo p/ pessoa R$ 25,20 

394 

Beverage Break de 
301 a 500 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás); com estrutura de louça e 
toalha 

custo p/ pessoa R$ 21,00 

395 

Brunch até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás); pães (03 tipos) frios; 
geléia de frutas; crepes/ 
panquecas/ suflês/ quiches/ 
bolos (2 tipos). Sobremesa: 02 
tipos de mousses e tortas; com 
estrutura de talheres, louça e 
toalha 

custo p/ pessoa R$ 55,00 

396 

Brunch de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás); pães (03 tipos) frios; 
geléia de frutas; crepes/ 
panquecas/ suflês/ quiches/ 
bolos (2 tipos). Sobremesa: 02 
tipos de mousses e tortas;  
com estrutura de talheres, 
louça e toalha 

custo p/ pessoa R$ 55,00 
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397 

Brunch de 101 a 300 
pessoas - (fora do 
ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás); pães (03 tipos) frios; 
geléia de frutas; crepes/ 
panquecas/ suflês/ quiches/ 
bolos (2 tipos). Sobremesa: 02 
tipos de mousses e tortas;  
com estrutura de talheres, 
louça e toalha 

custo p/ pessoa R$ 55,00 

398 

Brunch de 301 a 500 
pessoas - (fora do 
ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás); pães (03 tipos) frios; 
geléia de frutas; crepes/ 
panquecas/ suflês/ quiches/ 
bolos (2 tipos). Sobremesa: 02 
tipos de mousses e tortas;  
com estrutura de talheres, 
louça e toalha 

custo p/ pessoa R$ 55,00 

399 
Café - (fora do 
ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) – tipo 1 

Disponibilização de garrafa de 
café com capacidade para 1 
litro, base e xícaras de louça. 

custo p/ pessoa R$ 21,00 

400 
Café - (fora do 
ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) – tipo 2 

Disponibilização de garrafa de 
café com capacidade para 2 
litros, base e xícaras de louça. 

custo p/ pessoa R$ 25,20 

401 

Café da manhã até 
25 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos); 
pães (três tipos); frios; geléia 
de frutas; bolo (2 tipos); com 
estrutura de talheres, louça e 
toalha 

custo p/ pessoa R$ 30,00 

402 

Café da manhã de 
26 a 100 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos); 
pães (três tipos); frios; geléia 
de frutas; bolo (2 tipos); com 
estrutura de talheres, louça e 
toalha 

custo p/ pessoa R$ 30,00 

403 

Café da manhã de 
101 a 300 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos); 
pães (três tipos); frios; geléia 
de frutas; bolo (2 tipos); com 
estrutura de talheres, louça e 
toalha 

custo p/ pessoa R$ 30,00 

404 

Café da manhã de 
301 a 500 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos); 
pães (três tipos); frios; geléia 
de frutas; bolo (2 tipos); com 
estrutura de talheres, louça e 

custo p/ pessoa R$ 30,00 
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toalha 

405 

Coffee Break até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos); 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás) e salgados/doces/mix de 
frutas secas/petit fours (10 
tipos); com estrutura de 
talheres, louça e toalha 

custo p/ pessoa R$ 30,00 

406 

Coffee Break de 26 
a 100 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos); 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás) e salgados/doces/mix de 
frutas secas/petit fours (10 
tipos); com estrutura de 
talheres, louça e toalha 

custo p/ pessoa R$ 30,00 

407 

Coffee Break de 101 
a 300 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos); 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás) e salgados/doces/mix de 
frutas secas/petit fours (10 
tipos); com estrutura de 
talheres, louça e toalha 

custo p/ pessoa R$ 30,00 

408 

Coffee Break de 301 
a 500 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos); 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás) e salgados/doces/mix de 
frutas secas/petit fours (10 
tipos); com estrutura de 
talheres, louça e toalha 

custo p/ pessoa R$ 30,00 

409 

Coquetel até 25 
pessoas (fora do 
ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), coquetel de 
frutas (sem álcool); salgados 
(10 tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

custo p/ pessoa R$ 55,00 

410 

Coquetel até 25 
pessoas (fora do 
ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool); salgados (10 
tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

custo p/ pessoa R$ 55,00 

411 
Coquetel de 26 a 
100 pessoas (fora do 
ambiente 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 

custo p/ pessoa R$ 55,00 
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hoteleiro/fora de 
restaurante) 

diet ou light), coquetel de 
frutas (sem álcool); salgados 
(10 tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

412 

Coquetel de 26 a 
100 pessoas (fora do 
ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool); salgados (10 
tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

custo p/ pessoa R$ 55,00 

413 

Coquetel de 101 a 
300 pessoas (fora do 
ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), coquetel de 
frutas (sem álcool); salgados 
(10 tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

custo p/ pessoa R$ 55,00 

414 

Coquetel de 101 a 
300 pessoas (fora do 
ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool); salgados (10 
tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

custo p/ pessoa R$ 55,00 

415 

Coquetel de 301 a 
500 pessoas (fora do 
ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), coquetel de 
frutas (sem álcool); salgados 
(10 tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

custo p/ pessoa R$ 55,00 

416 

Coquetel de 301 a 
500 pessoas (fora do 
ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool); salgados (10 
tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

custo p/ pessoa R$ 55,00 

417 

Jantar até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 

custo p/ pessoa R$ 80,00 
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tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light). 
whisky (8 anos), vinhos tinto e 
branco, cerveja, prosseco, 
coquetel de frutas (sem 
álcool). Com opção 
vegetariana 

418 

Jantar até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light), 
coquetel de frutas (sem 
álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 80,00 

419 

Jantar até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light). whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 120,00 

420 

Jantar até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light),  coquetel de 
frutas (sem álcool). Com 
opção vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 120,00 
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421 

Jantar de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light). 
whisky (8 anos), vinhos tinto e 
branco, cerveja, prosseco, 
coquetel de frutas (sem 
álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 80,00 

422 

Jantar de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light), 
coquetel de frutas (sem 
álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 80,00 

423 

Jantar de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light). whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 120,00 

424 

Jantar de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 

custo p/ pessoa R$ 120,00 
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de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), coquetel de 
frutas (sem álcool). Com 
opção vegetariana 

425 

Jantar de 101 a 300 
pessoas - (fora do 
ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light). 
whisky (8 anos), vinhos tinto e 
branco, cerveja, prosseco, 
coquetel de frutas (sem 
álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 80,00 

426 

Jantar de 101 a 300 
pessoas - (fora do 
ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light), 
coquetel de frutas (sem 
álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 80,00 

427 

Jantar de 101 a 300 
pessoas - (fora do 
ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light). whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 120,00 
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428 

Jantar de 101 a 300 
pessoas - (fora do 
ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), coquetel de 
frutas (sem álcool). Com 
opção vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 120,00 

429 

Jantar de 301 a 500 
pessoas - (fora do 
ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light). 
whisky (8 anos), vinhos tinto e 
branco, cerveja, prosseco, 
coquetel de frutas (sem 
álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

430 

Jantar de 301 a 500 
pessoas - (fora do 
ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light), 
coquetel de frutas (sem 
álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

431 

Jantar de 301 a 500 
pessoas - (fora do 
ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 

custo p/ pessoa R$ 85,00 
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refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light). whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool). Com opção 
vegetariana 

432 

Jantar de 301 a 500 
pessoas - (fora do 
ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), coquetel de 
frutas (sem álcool). Com 
opção vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

ITEM 

FORA DO 
AMBIENTE 
HOTELEIRO – 
RESTAURANTES – 
EM LUXO – 
EXCELENTE 
COZINHA 

DESCRIÇÃO UNIDADE VALOR 

433 
Almoço até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; e uma 
opção vegetariana. 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light). 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

434 
Almoço até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; e uma 
opção vegetariana. 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light), 
vinho (branco e tinto), cerveja 
e prosecco. 

custo p/ pessoa R$ 85,00 
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435 
Almoço até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light). 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

436 
Almoço até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), vinho (branco e 
tinto), cerveja e prosecco. 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

437 
Almoço de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; e uma 
opção vegetariana. 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light). 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

438 
Almoço de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; e uma 
opção vegetariana. 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light), 
vinho (branco e tinto), cerveja 
e prosecco. 

custo p/ pessoa R$ 85,00 
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439 
Almoço de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light). 

custo p/ pessoa R$ 120,00 

440 
Almoço de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), vinho (branco e 
tinto), cerveja e prosecco. 

custo p/ pessoa R$ 120,00 

441 
Almoço de 101 a 
300 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; e uma 
opção vegetariana. 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light). 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

442 
Almoço de 101 a 
300 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; e uma 
opção vegetariana. 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light), 
vinho (branco e tinto), cerveja 
e prosecco. 

custo p/ pessoa R$ 100,00 
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443 

Almoço de 101 a 
300 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light). 

custo p/ pessoa R$ 120,00 

444 

Almoço de 101 a 
300 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
Guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), vinho (branco e 
tinto), cerveja e prosecco. 

custo p/ pessoa R$ 120,00 

445 
Almoço de 301 a 
500 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes  
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light). 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

446 
Almoço de 301 a 
500 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes  
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), vinho (branco e 
tinto), cerveja e prosecco. 

custo p/ pessoa R$ 100,00 
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447 

Almoço de 301 a 
500 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
Guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light) 

custo p/ pessoa R$ 120,00 

448 

Almoço de 301 a 
500 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
Guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), vinho (branco e 
tinto), cerveja e prosecco. 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

449 
Beverage Break até 
25 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás); com estrutura de louça e 
toalha 

custo p/ pessoa R$ 50,00 

450 

Beverage Break de 
26 a 100 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás); com estrutura de louça e 
toalha 

custo p/ pessoa R$ 47,60 

451 

Beverage Break de 
101 a 300 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás); com estrutura de louça e 
toalha 

custo p/ pessoa R$ 44,80 

452 
Beverage Break de 
301 a 500 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás); com estrutura de louça e 
toalha 

custo p/ pessoa R$ 42,00 
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453 
Brunch até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás); pães (03 tipos) frios; 
geléia de frutas; crepes/ 
panquecas/ suflês/ quiches/ 
bolos (2 tipos). Sobremesa: 02 
tipos de mousses e tortas; com 
estrutura de talheres, louça e 
toalha 

custo p/ pessoa R$ 77,00 

454 
Brunch de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás); pães (03 tipos) frios; 
geléia de frutas; crepes/ 
panquecas/ suflês/ quiches/ 
bolos (2 tipos). Sobremesa: 02 
tipos de mousses e tortas;  
com estrutura de talheres, 
louça e toalha 

custo p/ pessoa R$ 77,00 

455 
Brunch de 101 a 300 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás); pães (03 tipos) frios; 
geléia de frutas; crepes/ 
panquecas/ suflês/ quiches/ 
bolos (2 tipos). Sobremesa: 02 
tipos de mousses e tortas;  
com estrutura de talheres, 
louça e toalha 

custo p/ pessoa R$ 77,00 

456 
Brunch de 301 a 500 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás); pães (03 tipos) frios; 
geléia de frutas; crepes/ 
panquecas/ suflês/ quiches/ 
bolos (2 tipos). Sobremesa: 02 
tipos de mousses e tortas;  
com estrutura de talheres, 
louça e toalha 

custo p/ pessoa R$ 77,00 

457 
Café - (fora do 
ambiente hoteleiro) – 
tipo 1 

Disponibilização de garrafa de 
café com capacidade para 1 
litro, base e xícaras de louça. 

garrafa R$ 35,00 

458 
Café - (fora do 
ambiente hoteleiro) – 
tipo 2 

Disponibilização de garrafa de 
café com capacidade para 2 
litros, base e xícaras de louça. 

garrafa R$ 35,00 

459 
Café da manhã até 
25 pessoas - (fora 
do ambiente 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos); 
pães (três tipos); frios; geléia 

custo p/ pessoa R$ 50,00 
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hoteleiro) de frutas; bolo (2 tipos); com 
estrutura de talheres, louça e 
toalha 

460 
Café da manhã de 
26 a 100 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos); 
pães (três tipos); frios; geléia 
de frutas; bolo (2 tipos); com 
estrutura de talheres, louça e 
toalha 

custo p/ pessoa R$ 50,00 

461 
Café da manhã de 
101 a 300 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos); 
pães (três tipos); frios; geléia 
de frutas; bolo (2 tipos); com 
estrutura de talheres, louça e 
toalha 

custo p/ pessoa R$ 50,00 

462 

Café da manhã de 
301 a 500 pessoas -
(fora do ambiente 
hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos); 
pães (três tipos); frios; geléia 
de frutas; bolo (2 tipos); com 
estrutura de talheres, louça e 
toalha 

custo p/ pessoa R$ 50,00 

463 
Coffee Break até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos); 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás) e salgados/doces/mix de 
frutas secas/petit fours (10 
tipos); com estrutura de 
talheres, louça e toalha 

custo p/ pessoa R$ 45,00 

464 
Coffee Break de 26 
a 100 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos); 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás) e salgados/doces/mix de 
frutas secas/petit fours (10 
tipos); com estrutura de 
talheres, louça e toalha 

custo p/ pessoa R$ 45,00 

465 
Coffee Break de 101 
a 300 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos); 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás) e salgados/doces/mix de 
frutas secas/petit fours (10 
tipos); com estrutura de 
talheres, louça e toalha 

custo p/ pessoa R$ 45,00 

466 
Coffee Break de 301 
a 500 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos); 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás) e salgados/doces/mix de 
frutas secas/petit fours (10 
tipos); com estrutura de 
talheres, louça e toalha 

custo p/ pessoa R$ 45,00 
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467 
Coquetel até 25 
pessoas (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), coquetel de 
frutas (sem álcool); salgados 
(10 tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

custo p/ pessoa R$ 60,00 

468 
Coquetel até 25 
pessoas (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool); salgados (10 
tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

custo p/ pessoa R$ 60,00 

469 
Coquetel de 26 a 
100 pessoas (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), coquetel de 
frutas (sem álcool); salgados 
(10 tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

custo p/ pessoa R$ 60,00 

470 
Coquetel de 26 a 
100 pessoas (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool); salgados (10 
tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

custo p/ pessoa R$ 60,00 

471 
Coquetel de 101 a 
300 pessoas (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), coquetel de 
frutas (sem álcool); salgados 
(10 tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

custo p/ pessoa R$ 60,00 

472 
Coquetel de 101 a 
300 pessoas (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool); salgados (10 
tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

473 
Coquetel de 301 a 
500 pessoas (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), coquetel de 
frutas (sem álcool); salgados 

custo p/ pessoa R$ 85,00 
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(10 tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

474 
Coquetel de 301 a 
500 pessoas (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool); salgados (10 
tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

475 
Jantar até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light). 
whisky (8 anos), vinhos tinto e 
branco, cerveja, prosseco, 
coquetel de frutas (sem 
álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

476 
Jantar até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light), 
coquetel de frutas (sem 
álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

477 
Jantar até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light). whisky (8 anos), 

custo p/ pessoa R$ 100,00 
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vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool). Com opção 
vegetariana 

478 
Jantar até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light),  coquetel de 
frutas (sem álcool). Com 
opção vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

479 
Jantar de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light). 
whisky (8 anos), vinhos tinto e 
branco, cerveja, prosseco, 
coquetel de frutas (sem 
álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

480 
Jantar de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light), 
coquetel de frutas (sem 
álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

481 
Jantar de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 

custo p/ pessoa R$ 100,00 
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guarnições; Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light). whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool). Com opção 
vegetariana 

482 
Jantar de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), coquetel de 
frutas (sem álcool). Com 
opção vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

483 
Jantar de 101 a 300 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light). 
whisky (8 anos), vinhos tinto e 
branco, cerveja, prosseco, 
coquetel de frutas (sem 
álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

484 
Jantar de 101 a 300 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light), 
coquetel de frutas (sem 
álcool). Com opção 

custo p/ pessoa R$ 85,00 
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vegetariana 

485 
Jantar de 101 a 300 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light). whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

486 
Jantar de 101 a 300 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), coquetel de 
frutas (sem álcool). Com 
opção vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

487 
Jantar de 301 a 500 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light). 
whisky (8 anos), vinhos tinto e 
branco, cerveja, prosseco, 
coquetel de frutas (sem 
álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 85,00 
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488 
Jantar de 301 a 500 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light), 
coquetel de frutas (sem 
álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

489 
Jantar de 301 a 500 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light). whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

490 
Jantar de 301 a 500 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), coquetel de 
frutas (sem álcool). Com 
opção vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

ITEM 

FORA DO 
AMBIENTE 
HOTELEIRO – 
RESTAURANTES – 
EM LUXO – MUITO 
BOA COZINHA 

DESCRIÇÃO UNIDADE VALOR 

491 
Almoço até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 

custo p/ pessoa R$ 85,00 
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respectivas guarnições; e uma 
opção vegetariana. 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light). 

492 
Almoço até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; e uma 
opção vegetariana. 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light), 
vinho (branco e tinto), cerveja 
e prosecco. 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

493 
Almoço até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light). 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

494 
Almoço até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
Guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), vinho (branco e 
tinto), cerveja e prosecco. 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

495 
Almoço de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; e uma 

custo p/ pessoa R$ 85,00 
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opção vegetariana. 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light). 

496 
Almoço de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; e uma 
opção vegetariana. 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light), 
vinho (branco e tinto), cerveja 
e prosecco. 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

497 
Almoço de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light). 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

498 
Almoço de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
Guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), vinho (branco e 
tinto), cerveja e prosecco. 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

499 
Almoço de 101 a 
300 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; e uma 
opção vegetariana. 

custo p/ pessoa R$ 85,00 
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Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light). 

500 
Almoço de 101 a 
300 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; e uma 
opção vegetariana. 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light), 
vinho (branco e tinto), cerveja 
e prosecco. 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

501 
Almoço de 101 a 
300 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light). 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

502 
Almoço de 101 a 
300 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
Guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), vinho (branco e 
tinto), cerveja e prosecco. 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

503 

Almoço de 301 a 
500 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; e uma 
opção vegetariana. 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 

custo p/ pessoa R$ 85,00 
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frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light). 

504 
Almoço de 301 a 
500 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; e uma 
opção vegetariana. 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light), 
vinho (branco e tinto), cerveja 
e prosecco. 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

505 

Almoço de 301 a 
500 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
Guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light) 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

506 
Almoço de 301 a 
500 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
Guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), vinho (branco e 
tinto), cerveja e prosecco. 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

507 
Beverage Break até 
25 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás); com estrutura de louça e 
toalha 

custo p/ pessoa R$ 43,83 

508 Beverage Break de 
26 a 100 pessoas - 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e custo p/ pessoa R$ 41,39 
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(fora do ambiente 
hoteleiro) 

refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás); com estrutura de louça e 
toalha 

509 
Beverage Break de 
101 a 300 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás); com estrutura de louça e 
toalha 

custo p/ pessoa R$ 38,96 

510 

Beverage Break de 
301 a 500 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás); com estrutura de louça e 
toalha 

custo p/ pessoa R$ 36,52 

511 
Brunch até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás); pães (03 tipos) frios; 
geléia de frutas; crepes/ 
panquecas/ suflês/ quiches/ 
bolos (2 tipos). Sobremesa: 02 
tipos de mousses e tortas; com 
estrutura de talheres, louça e 
toalha 

custo p/ pessoa R$ 75,00 

512 
Brunch de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás); pães (03 tipos) frios; 
geléia de frutas; crepes/ 
panquecas/ suflês/ quiches/ 
bolos (2 tipos). Sobremesa: 02 
tipos de mousses e tortas;  
com estrutura de talheres, 
louça e toalha 

custo p/ pessoa R$ 75,00 

513 
Brunch de 101 a 300 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás); pães (03 tipos) frios; 
geléia de frutas; crepes/ 
panquecas/ suflês/ quiches/ 
bolos (2 tipos). Sobremesa: 02 
tipos de mousses e tortas;  
com estrutura de talheres, 
louça e toalha 

custo p/ pessoa R$ 75,00 

514 
Brunch de 301 a 500 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 

custo p/ pessoa R$ 75,00 
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gás); pães (03 tipos) frios; 
geléia de frutas; crepes/ 
panquecas/ suflês/ quiches/ 
bolos (2 tipos). Sobremesa: 02 
tipos de mousses e tortas;  
com estrutura de talheres, 
louça e toalha 

515 
Café - (fora do 
ambiente hoteleiro) – 
tipo 1 

Disponibilização de garrafa de 
café com capacidade para 1 
litro, base e xícaras de louça. 

garrafa R$ 35,00 

516 
Café - (fora do 
ambiente hoteleiro) – 
tipo 2 

Disponibilização de garrafa de 
café com capacidade para 2 
litros, base e xícaras de louça. 

garrafa R$ 35,00 

517 
Café da manhã até 
25 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos); 
pães (três tipos); frios; geléia 
de frutas; bolo (2 tipos); com 
estrutura de talheres, louça e 
toalha 

custo p/ pessoa R$ 40,00 

518 
Café da manhã de 
26 a 100 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos); 
pães (três tipos); frios; geléia 
de frutas; bolo (2 tipos); com 
estrutura de talheres, louça e 
toalha 

custo p/ pessoa R$ 50,00 

519 

Café da manhã de 
101 a 300 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos); 
pães (três tipos); frios; geléia 
de frutas; bolo (2 tipos); com 
estrutura de talheres, louça e 
toalha 

custo p/ pessoa R$ 50,00 

520 

Café da manhã de 
301 a 500 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos); 
pães (três tipos); frios; geléia 
de frutas; bolo (2 tipos); com 
estrutura de talheres, louça e 
toalha 

custo p/ pessoa R$ 50,00 

521 
Coffee Break até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos); 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás) e salgados/doces/mix de 
frutas secas/petit fours (10 
tipos); com estrutura de 
talheres, louça e toalha 

custo p/ pessoa R$ 45,00 

522 

Coffee Break de 26 
a 100 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos); 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás) e salgados/doces/mix de 
frutas secas/petit fours (10 
tipos); com estrutura de 
talheres, louça e toalha 

custo p/ pessoa R$ 45,00 
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523 

Coffee Break de 101 
a 300 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos); 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás) e salgados/doces/mix de 
frutas secas/petit fours (10 
tipos); com estrutura de 
talheres, louça e toalha 

custo p/ pessoa R$ 45,00 

524 
Coffee Break de 301 
a 500 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos); 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás) e salgados/doces/mix de 
frutas secas/petit fours (10 
tipos); com estrutura de 
talheres, louça e toalha 

custo p/ pessoa R$ 45,00 

525 
Coquetel até 25 
pessoas (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), coquetel de 
frutas (sem álcool); salgados 
(10 tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

custo p/ pessoa R$ 50,00 

526 
Coquetel até 25 
pessoas (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool); salgados (10 
tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

custo p/ pessoa R$ 50,00 

527 
Coquetel de 26 a 
100 pessoas (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), coquetel de 
frutas (sem álcool); salgados 
(10 tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

custo p/ pessoa R$ 80,00 

528 
Coquetel de 26 a 
100 pessoas (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool); salgados (10 
tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

custo p/ pessoa R$ 80,00 

529 
Coquetel de 101 a 
300 pessoas (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), coquetel de 
frutas (sem álcool); salgados 

custo p/ pessoa R$ 80,00 
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(10 tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

530 
Coquetel de 101 a 
300 pessoas (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool); salgados (10 
tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

custo p/ pessoa R$ 80,00 

531 
Coquetel de 301 a 
500 pessoas (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), coquetel de 
frutas (sem álcool); salgados 
(10 tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

custo p/ pessoa R$ 80,00 

532 
Coquetel de 301 a 
500 pessoas (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool); salgados (10 
tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

custo p/ pessoa R$ 80,00 

533 
Jantar até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light). 
whisky (8 anos), vinhos tinto e 
branco, cerveja, prosseco, 
coquetel de frutas (sem 
álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

534 
Jantar até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 

custo p/ pessoa R$ 85,00 
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tipos, normal e diet ou light), 
coquetel de frutas (sem 
álcool). Com opção 
vegetariana 

535 
Jantar até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light). whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

536 
Jantar até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light),  coquetel de 
frutas (sem álcool). Com 
opção vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

537 
Jantar de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light). 
whisky (8 anos), vinhos tinto e 
branco, cerveja, prosseco, 
coquetel de frutas (sem 
álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 85,00 
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538 
Jantar de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light), 
coquetel de frutas (sem 
álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

539 
Jantar de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light). whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

540 
Jantar de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), coquetel de 
frutas (sem álcool). Com 
opção vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

541 
Jantar de 101 a 300 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 

custo p/ pessoa R$ 85,00 
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tipos, normal e diet ou light). 
whisky (8 anos), vinhos tinto e 
branco, cerveja, prosseco, 
coquetel de frutas (sem 
álcool). Com opção 
vegetariana 

542 
Jantar de 101 a 300 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light), 
coquetel de frutas (sem 
álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

543 
Jantar de 101 a 300 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light). whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

544 
Jantar de 101 a 300 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), coquetel de 
frutas (sem álcool). Com 
opção vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 85,00 
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545 
Jantar de 301 a 500 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light). 
whisky (8 anos), vinhos tinto e 
branco, cerveja, prosseco, 
coquetel de frutas (sem 
álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

546 
Jantar de 301 a 500 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light), 
coquetel de frutas (sem 
álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

547 
Jantar de 301 a 500 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light). whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

548 
Jantar de 301 a 500 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 

custo p/ pessoa R$ 85,00 
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de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), coquetel de 
frutas (sem álcool). Com 
opção vegetariana 

ITEM 

FORA DO 
AMBIENTE 
HOTELEIRO – 
RESTAURANTES – 
CONFORTÁVEL – 
EXCELENTE 
COZINHA 

DESCRIÇÃO UNIDADE VALOR 

549 
Almoço até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; e uma 
opção vegetariana. 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light). 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

550 
Almoço até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; e uma 
opção vegetariana. 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light), 
vinho (branco e tinto), cerveja 
e prosecco. 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

551 
Almoço até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light). 

custo p/ pessoa R$ 100,00 
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552 
Almoço até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
Guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), vinho (branco e 
tinto), cerveja e prosecco. 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

553 
Almoço de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; e uma 
opção vegetariana. 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light). 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

554 
Almoço de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; e uma 
opção vegetariana. 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light), 
vinho (branco e tinto), cerveja 
e prosecco. 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

555 
Almoço de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light). 

custo p/ pessoa R$ 100,00 
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556 
Almoço de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
Guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), vinho (branco e 
tinto), cerveja e prosecco. 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

557 

Almoço de 101 a 
300 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; e uma 
opção vegetariana. 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light). 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

558 
Almoço de 101 a 
300 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; e uma 
opção vegetariana. 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light), 
vinho (branco e tinto), cerveja 
e prosecco. 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

559 

Almoço de 101 a 
300 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light). 

custo p/ pessoa R$ 100,00 
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560 
Almoço de 101 a 
300 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
Guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), vinho (branco e 
tinto), cerveja e prosecco. 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

561 

Almoço de 301 a 
500 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; e uma 
opção vegetariana. 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light). 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

562 
Almoço de 301 a 
500 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; e uma 
opção vegetariana. 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light), 
vinho (branco e tinto), cerveja 
e prosecco. 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

563 

Almoço de 301 a 
500 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
Guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light) 

custo p/ pessoa R$ 100,00 
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564 
Almoço de 301 a 
500 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
Guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), vinho (branco e 
tinto), cerveja e prosecco. 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

565 
Beverage Break até 
25 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás); com estrutura de louça e 
toalha 

custo p/ pessoa R$ 50,00 

566 
Beverage Break de 
26 a 100 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás); com estrutura de louça e 
toalha 

custo p/ pessoa R$ 50,00 

567 
Beverage Break de 
101 a 300 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás); com estrutura de louça e 
toalha 

custo p/ pessoa R$ 50,00 

568 

Beverage Break de 
301 a 500 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás); com estrutura de louça e 
toalha 

custo p/ pessoa R$ 50,00 

569 
Brunch até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás); pães (03 tipos) frios; 
geléia de frutas; crepes/ 
panquecas/ suflês/ quiches/ 
bolos (2 tipos). Sobremesa: 02 
tipos de mousses e tortas; com 
estrutura de talheres, louça e 
toalha 

custo p/ pessoa R$ 75,00 

570 
Brunch de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 

custo p/ pessoa R$ 75,00 
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gás); pães (03 tipos) frios; 
geléia de frutas; crepes/ 
panquecas/ suflês/ quiches/ 
bolos (2 tipos). Sobremesa: 02 
tipos de mousses e tortas;  
com estrutura de talheres, 
louça e toalha 

571 
Brunch de 101 a 300 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás); pães (03 tipos) frios; 
geléia de frutas; crepes/ 
panquecas/ suflês/ quiches/ 
bolos (2 tipos). Sobremesa: 02 
tipos de mousses e tortas;  
com estrutura de talheres, 
louça e toalha 

custo p/ pessoa R$ 75,00 

572 
Brunch de 301 a 500 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás); pães (03 tipos) frios; 
geléia de frutas; crepes/ 
panquecas/ suflês/ quiches/ 
bolos (2 tipos). Sobremesa: 02 
tipos de mousses e tortas;  
com estrutura de talheres, 
louça e toalha 

custo p/ pessoa R$ 75,00 

573 
Café - (fora do 
ambiente hoteleiro) – 
tipo 1 

Disponibilização de garrafa de 
café com capacidade para 1 
litro, base e xícaras de louça. 

garrafa R$ 35,00 

574 
Café - (fora do 
ambiente hoteleiro) – 
tipo 2 

Disponibilização de garrafa de 
café com capacidade para 2 
litros, base e xícaras de louça. 

garrafa R$ 35,00 

575 
Café da manhã até 
25 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos); 
pães (três tipos); frios; geléia 
de frutas; bolo (2 tipos); com 
estrutura de talheres, louça e 
toalha 

custo p/ pessoa R$ 50,00 

576 
Café da manhã de 
26 a 100 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos); 
pães (três tipos); frios; geléia 
de frutas; bolo (2 tipos); com 
estrutura de talheres, louça e 
toalha 

custo p/ pessoa R$ 50,00 

577 

Café da manhã de 
101 a 300 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos); 
pães (três tipos); frios; geléia 
de frutas; bolo (2 tipos); com 
estrutura de talheres, louça e 
toalha 

custo p/ pessoa R$ 50,00 
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578 

Café da manhã de 
301 a 500 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos); 
pães (três tipos); frios; geléia 
de frutas; bolo (2 tipos); com 
estrutura de talheres, louça e 
toalha 

custo p/ pessoa R$ 50,00 

579 
Coffee Break até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos); 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás) e salgados/doces/mix de 
frutas secas/petit fours (10 
tipos); com estrutura de 
talheres, louça e toalha 

custo p/ pessoa R$ 45,00 

580 
Coffee Break de 26 
a 100 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos); 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás) e salgados/doces/mix de 
frutas secas/petit fours (10 
tipos); com estrutura de 
talheres, louça e toalha 

custo p/ pessoa R$ 45,00 

581 
Coffee Break de 101 
a 300 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos); 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás) e salgados/doces/mix de 
frutas secas/petit fours (10 
tipos); com estrutura de 
talheres, louça e toalha 

custo p/ pessoa R$ 45,00 

582 
Coffee Break de 301 
a 500 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos); 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás) e salgados/doces/mix de 
frutas secas/petit fours (10 
tipos); com estrutura de 
talheres, louça e toalha 

custo p/ pessoa R$ 45,00 

583 
Coquetel até 25 
pessoas (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), coquetel de 
frutas (sem álcool); salgados 
(10 tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

custo p/ pessoa R$ 80,00 

584 
Coquetel até 25 
pessoas (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool); salgados (10 
tipos) e doces (03 tipos); 

custo p/ pessoa R$ 85,00 
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canapés; pães e patês; 

585 
Coquetel de 26 a 
100 pessoas (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), coquetel de 
frutas (sem álcool); salgados 
(10 tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

586 
Coquetel de 26 a 
100 pessoas (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool); salgados (10 
tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

587 
Coquetel de 101 a 
300 pessoas (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), coquetel de 
frutas (sem álcool); salgados 
(10 tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

588 
Coquetel de 101 a 
300 pessoas (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool); salgados (10 
tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

589 
Coquetel de 301 a 
500 pessoas (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), coquetel de 
frutas (sem álcool); salgados 
(10 tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

590 
Coquetel de 301 a 
500 pessoas (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool); salgados (10 
tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

custo p/ pessoa R$ 85,00 
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591 
Jantar até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light). 
whisky (8 anos), vinhos tinto e 
branco, cerveja, prosseco, 
coquetel de frutas (sem 
álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

592 
Jantar até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light), 
coquetel de frutas (sem 
álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

593 
Jantar até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light). whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

594 
Jantar até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 

custo p/ pessoa R$ 100,00 



Processo nº: 
EBC 001051/2014 

Folha: 

 

126 
SCS Quadra 08, Edifício Super Center Venâncio 2.000, Bloco “B-60”, 1º subsolo - CEP 70.333-900 | Brasília -DF 

Caixa Postal 08840 | Telefone: (61) 3799-5600 

de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light),  coquetel de 
frutas (sem álcool). Com 
opção vegetariana 

595 
Jantar de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light). 
whisky (8 anos), vinhos tinto e 
branco, cerveja, prosseco, 
coquetel de frutas (sem 
álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

596 
Jantar de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light), 
coquetel de frutas (sem 
álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

597 
Jantar de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light). whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 100,00 
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598 
Jantar de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), coquetel de 
frutas (sem álcool). Com 
opção vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

599 
Jantar de 101 a 300 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light). 
whisky (8 anos), vinhos tinto e 
branco, cerveja, prosseco, 
coquetel de frutas (sem 
álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

600 
Jantar de 101 a 300 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light), 
coquetel de frutas (sem 
álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

601 
Jantar de 101 a 300 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 

custo p/ pessoa R$ 100,00 
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refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light). whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool). Com opção 
vegetariana 

602 
Jantar de 101 a 300 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), coquetel de 
frutas (sem álcool). Com 
opção vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

603 
Jantar de 301 a 500 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light). 
whisky (8 anos), vinhos tinto e 
branco, cerveja, prosseco, 
coquetel de frutas (sem 
álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

604 
Jantar de 301 a 500 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light), 
coquetel de frutas (sem 
álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 85,00 
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605 
Jantar de 301 a 500 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light). whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

606 
Jantar de 301 a 500 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), coquetel de 
frutas (sem álcool). Com 
opção vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

     

ITEM 

FORA DO 
AMBIENTE 
HOTELEIRO – 
RESTAURANTES – 
CONFORTÁVEL – 
MUITO BOA 
COZINHA 

  UNIDADE VALOR 

607 
Almoço até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; e uma 
opção vegetariana. 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light). 

custo p/ pessoa R$ 85,00 
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608 
Almoço até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; e uma 
opção vegetariana. 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light), 
vinho (branco e tinto), cerveja 
e prosecco. 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

609 
Almoço até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light). 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

610 
Almoço até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), vinho (branco e 
tinto), cerveja e prosecco. 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

611 
Almoço de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; e uma 
opção vegetariana. 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light). 

custo p/ pessoa R$ 85,00 
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612 
Almoço de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; e uma 
opção vegetariana. 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light), 
vinho (branco e tinto), cerveja 
e prosecco. 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

613 
Almoço de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light). 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

614 
Almoço de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
Guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), vinho (branco e 
tinto), cerveja e prosecco. 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

615 
Almoço de 101 a 
300 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; e uma 
opção vegetariana. 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light). 

custo p/ pessoa R$ 85,00 
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616 
Almoço de 101 a 
300 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; e uma 
opção vegetariana. 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light), 
vinho (branco e tinto), cerveja 
e prosecco. 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

617 
Almoço de 101 a 
300 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light). 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

618 
Almoço de 101 a 
300 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), vinho (branco e 
tinto), cerveja e prosecco. 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

619 
Almoço de 301 a 
500 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; e uma 
opção vegetariana. 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light). 

custo p/ pessoa R$ 85,00 
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620 
Almoço de 301 a 
500 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; e uma 
opção vegetariana. 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light), 
vinho (branco e tinto), cerveja 
e prosecco. 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

621 
Almoço de 301 a 
500 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
Guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light) 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

622 
Almoço de 301 a 
500 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
Guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), vinho (branco e 
tinto), cerveja e prosecco. 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

623 
Beverage Break até 
25 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás); com estrutura de louça e 
toalha 

custo p/ pessoa R$ 50,00 

624 
Beverage Break de 
26 a 100 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás); com estrutura de louça e 
toalha 

custo p/ pessoa R$ 50,00 
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625 

Beverage Break de 
101 a 300 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás); com estrutura de louça e 
toalha 

custo p/ pessoa R$ 50,00 

626 
Beverage Break de 
301 a 500 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás); com estrutura de louça e 
toalha 

custo p/ pessoa R$ 50,00 

627 
Brunch até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás); pães (03 tipos) frios; 
geléia de frutas; crepes/ 
panquecas/ suflês/ quiches/ 
bolos (2 tipos). Sobremesa: 02 
tipos de mousses e tortas; com 
estrutura de talheres, louça e 
toalha 

custo p/ pessoa R$ 75,00 

628 
Brunch de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás); pães (03 tipos) frios; 
geléia de frutas; crepes/ 
panquecas/ suflês/ quiches/ 
bolos (2 tipos). Sobremesa: 02 
tipos de mousses e tortas;  
com estrutura de talheres, 
louça e toalha 

custo p/ pessoa R$ 75,00 

629 
Brunch de 101 a 300 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás); pães (03 tipos) frios; 
geléia de frutas; crepes/ 
panquecas/ suflês/ quiches/ 
bolos (2 tipos). Sobremesa: 02 
tipos de mousses e tortas;  
com estrutura de talheres, 
louça e toalha 

custo p/ pessoa R$ 75,00 

630 
Brunch de 301 a 500 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás); pães (03 tipos) frios; 
geléia de frutas; crepes/ 
panquecas/ suflês/ quiches/ 
bolos (2 tipos). Sobremesa: 02 
tipos de mousses e tortas;  

custo p/ pessoa R$ 75,00 
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com estrutura de talheres, 
louça e toalha 

631 
Café - (fora do 
ambiente hoteleiro) – 
tipo 1 

Disponibilização de garrafa de 
café com capacidade para 1 
litro, base e xícaras de louça. 

garrafa R$ 35,00 

632 
Café - (fora do 
ambiente hoteleiro) – 
tipo 2 

Disponibilização de garrafa de 
café com capacidade para 2 
litros, base e xícaras de louça. 

garrafa R$ 35,00 

633 

Café da manhã até 
25 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos); 
pães (três tipos); frios; geléia 
de frutas; bolo (2 tipos); com 
estrutura de talheres, louça e 
toalha 

custo p/ pessoa R$ 50,00 

634 
Café da manhã de 
26 a 100 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos); 
pães (três tipos); frios; geléia 
de frutas; bolo (2 tipos); com 
estrutura de talheres, louça e 
toalha 

custo p/ pessoa R$ 50,00 

635 
Café da manhã de 
101 a 300 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos); 
pães (três tipos); frios; geléia 
de frutas; bolo (2 tipos); com 
estrutura de talheres, louça e 
toalha 

custo p/ pessoa R$ 50,00 

636 
Café da manhã de 
301 a 500 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos); 
pães (três tipos); frios; geléia 
de frutas; bolo (2 tipos); com 
estrutura de talheres, louça e 
toalha 

custo p/ pessoa R$ 50,00 

637 
Coffee Break até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos); 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás) e salgados/doces/mix de 
frutas secas/petit fours (10 
tipos); com estrutura de 
talheres, louça e toalha 

custo p/ pessoa R$ 45,00 

638 
Coffee Break de 26 
a 100 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos); 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás) e salgados/doces/mix de 
frutas secas/petit fours (10 
tipos); com estrutura de 
talheres, louça e toalha 

custo p/ pessoa R$ 45,00 

639 
Coffee Break de 101 
a 300 pessoas - 
(fora do ambiente 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos); 
refrigerante (02 tipos, normal e 

custo p/ pessoa R$ 45,00 
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hoteleiro) diet ou light); água (com e sem 
gás) e salgados/doces/mix de 
frutas secas/petit fours (10 
tipos); com estrutura de 
talheres, louça e toalha 

640 
Coffee Break de 301 
a 500 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos); 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás) e salgados/doces/mix de 
frutas secas/petit fours (10 
tipos); com estrutura de 
talheres, louça e toalha 

custo p/ pessoa R$ 45,00 

641 
Coquetel até 25 
pessoas (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), coquetel de 
frutas (sem álcool); salgados 
(10 tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

custo p/ pessoa R$ 80,00 

642 
Coquetel até 25 
pessoas (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool); salgados (10 
tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

custo p/ pessoa R$ 80,00 

643 
Coquetel de 26 a 
100 pessoas (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), coquetel de 
frutas (sem álcool); salgados 
(10 tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

custo p/ pessoa R$ 80,00 

644 
Coquetel de 26 a 
100 pessoas (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool); salgados (10 
tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

custo p/ pessoa R$ 80,00 

645 
Coquetel de 101 a 
300 pessoas (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), coquetel de 
frutas (sem álcool); salgados 
(10 tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

custo p/ pessoa R$ 80,00 
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646 
Coquetel de 101 a 
300 pessoas (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool); salgados (10 
tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

custo p/ pessoa R$ 80,00 

647 
Coquetel de 301 a 
500 pessoas (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), coquetel de 
frutas (sem álcool); salgados 
(10 tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

custo p/ pessoa R$ 80,00 

648 
Coquetel de 301 a 
500 pessoas (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool); salgados (10 
tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

custo p/ pessoa R$ 80,00 

649 
Jantar até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light). 
whisky (8 anos), vinhos tinto e 
branco, cerveja, prosseco, 
coquetel de frutas (sem 
álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

650 
Jantar até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light), 
coquetel de frutas (sem 
álcool). Com opção 

custo p/ pessoa R$ 85,00 
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vegetariana 

651 
Jantar até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light). whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

652 
Jantar até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light),  coquetel de 
frutas (sem álcool). Com 
opção vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

653 
Jantar de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light). 
whisky (8 anos), vinhos tinto e 
branco, cerveja, prosseco, 
coquetel de frutas (sem 
álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 85,00 
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654 
Jantar de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light), 
coquetel de frutas (sem 
álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

655 
Jantar de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light). whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

656 
Jantar de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), coquetel de 
frutas (sem álcool). Com 
opção vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

657 
Jantar de 101 a 300 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 

custo p/ pessoa R$ 85,00 
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tipos, normal e diet ou light). 
whisky (8 anos), vinhos tinto e 
branco, cerveja, prosseco, 
coquetel de frutas (sem 
álcool). Com opção 
vegetariana 

658 
Jantar de 101 a 300 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light), 
coquetel de frutas (sem 
álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

659 
Jantar de 101 a 300 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light). whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

660 
Jantar de 101 a 300 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), coquetel de 
frutas (sem álcool). Com 
opção vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 100,00 
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661 
Jantar de 301 a 500 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light). 
whisky (8 anos), vinhos tinto e 
branco, cerveja, prosseco, 
coquetel de frutas (sem 
álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

662 
Jantar de 301 a 500 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light), 
coquetel de frutas (sem 
álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

663 
Jantar de 301 a 500 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light). whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

664 
Jantar de 301 a 500 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 

custo p/ pessoa R$ 100,00 
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de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), coquetel de 
frutas (sem álcool). Com 
opção vegetariana 

ITEM 

HOTEL 
CONFORTÁVEL – 
VIDE ENCARTE II 
DO TERMO DE 
REFERÊNCIA 

DESCRIÇÃO UNIDADE VALOR 

665 Fotocópia - 
Confortável 

papel tamanho A4 - preto e 
branco por cópia R$ 1,40 

666 Fotocópia  - 
Confortável papel tamanho A4 – colorida por cópia R$ 2,10 

667 Ponto de internet  - 
Confortável  

Serviço de internet já incluindo 
os serviços do provedor e 
cabeamento. 

por ponto/diária R$ 100,00 

668 

Espaço físico 
(auditório e/ou sala) 
- capacidade p 
atender até 100 
pessoas – 
Confortável 

Espaço físico para comportar 
até 100 pax, com conforto, em 
diversos formatos, e em 
condições adequadas para a 
instalação de equipamentos de 
áudio e vídeo. 

diária R$ 2.000,00 

669 

Espaço físico 
(auditório e/ou sala) 
- capacidade p 
atender 101 a 300 
pessoas – 
Confortável 

Espaço físico para comportar 
de 101 a 300 pax, com 
conforto, em diversos 
formatos. 

diária R$ 3.500,00 

670 

Espaço físico 
(auditório e/ou sala) 
- capacidade p 
atender 301 a 500 
pessoas – 
Confortável 

Espaço físico para comportar 
de 300 a 500 pax, com 
conforto, em diversos 
formatos. 

diária R$ 4.000,00 

671 

Espaço físico 
(auditório e/ou sala) 
– capacidade p 
atender 501 a 1.000 
pessoas – 
Confortável 

Espaço físico para comportar 
de 501 a 1000pax, com 
conforto, em diversos 
formatos. 

diária R$ 4.500,00 

672 

Espaço físico 
(auditório e/ou sala) 
– capacidade p 
atender acima de 
1.000 pessoas - 
Confortável  

Espaço físico para comportar 
acima de 1.000 pax, com 
conforto, em diversos 
formatos. 

diária R$ 6.000,00 

673 Água  - Confortável 
Disponibilização de água em 
garrafa de 500 ml (servido em 
copo de vidro). 

garrafa R$ 5,00 

674 Água  - Confortável Disponibilização de água em 
garrafa de 300 ml (servido em garrafa R$ 4,00 



Processo nº: 
EBC 001051/2014 

Folha: 

 

143 
SCS Quadra 08, Edifício Super Center Venâncio 2.000, Bloco “B-60”, 1º subsolo - CEP 70.333-900 | Brasília -DF 

Caixa Postal 08840 | Telefone: (61) 3799-5600 

copo de vidro). 

675 Água  - Confortável 
Disponibilização de água em 
garrafão de 20 litros, base e 
copos plásticos descartáveis. 

garrafão R$ 3,00 

676 Almoço  - 
Confortável 

À americana (bufê completo), 
com sobremesa e opção de 
bebida não alcóolica. Com 
opção vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 50,00 

677 Almoço – 
Confortável 

À americana (bufê completo), 
com sobremesa, opção de 
bebida não alcóolica e 
alcóolica. Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 50,00 

678 Almoço  - 
Confortável 

À francesa. com sobremesa e 
opção de bebida não alcóolica. 
Com opção vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

679 Almoço  - 
Confortável  

À francesa, com sobremesa, 
opção de bebida não alcóolica 
e alcóolica. Com opção 
vegetariana  

custo p/ pessoa R$ 100,00 

680 Beverage Break – 
Confortável 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás) 

custo p/ pessoa R$ 35,00 

681 Brunch  - 
Confortável 

Bufê Completo 
. custo p/ pessoa R$ 60,00 

682 Café  - Confortável  
Disponibilização de garrafa de 
café com capacidade para 1 
litro, base e xícaras de louça. 

garrafa R$ 35,00 

683 Café  -Confortável  
Disponibilização de garrafa de 
café com capacidade para 2 
litros, base e xícaras de louça. 

garrafa R$ 40,00 

684 Café da manhã – 
Confortável Bufê Completo custo p/ pessoa R$ 45,00 

685 Coffee Break – 
Confortável Bufê Completo custo p/ pessoa R$ 35,00 

686 Coquetel – 
Confortável 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool); salgados (10 
tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

custo p/ pessoa R$ 60,00 

687 Coquetel – 
Confortável 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light),  coquetel de 
frutas (sem álcool); salgados 
(10 tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

custo p/ pessoa R$ 60,00 
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688 Jantar -Confortável 

À americana (bufê completo), 
com sobremesa e opção de 
bebida não alcóolica. Com 
opção vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 90,00 

689 Jantar – Confortável 

À americana (bufê completo), 
com sobremesa, opção de 
bebida não alcóolica e 
alcóolica. Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 90,00 

690 Jantar – Confortável 
À francesa. com sobremesa e 
opção de bebida não alcóolica. 
Com opção vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 90,00 

691 Jantar – Confortável 

À francesa, com sobremesa, 
opção de bebida não alcóolica 
e alcóolica. Com opção 
vegetariana  

custo p/ pessoa R$ 90,00 

692 Petit four (incluir 
bandeja descartável) 

Variados, doce (exemplo: mini 
pão de mel, financier, palmier) 
e salgados sabores diversos. – 
mediante aprovação prévia 
das opções 

Bandeja R$ 40,00 

693 

Refrigerante, versão 
Light, de 
reconhecida 
qualidade no 
mercado. 

Diversos sabores Garrafa 2 litros R$ 5,00 

694 

Refrigerante, versão 
Normal, de 
reconhecida 
qualidade no 
mercado. 

Diversos sabores Garrafa 2 litros R$ 5,00 

695 Suco de fruta natural Sabores diversos (adoçado à 
parte) litro R$ 5,00 

696 Suco de fruta light – 
artificial Sem adição de açúcar  litro R$ 4,00 

ITEM 

HOTEL – MUITO 
CONFORTÁVEL – 
VIDE ENCARTE II 
DO TERMO DE 
REFERÊNCIA 

DESCRIÇÃO UNIDADE VALOR 

697 Fotocópia – Muito 
Confortável  

papel tamanho A4 - preto e 
branco por cópia R$ 1,96 

698 Fotocópia - Muito 
Confortável papel tamanho A4 – colorida por cópia R$ 2,66 

699 Ponto de internet - 
Muito Confortável 

Serviço de internet já incluindo 
os serviços do provedor e 
cabeamento. 

por ponto/diária R$ 100,00 

700 

Espaço físico 
(auditório e/ou sala) 
- capacidade p 
atender até 100 
pessoas - Muito 
Confortável 

Espaço físico para comportar 
até 100 pax, com conforto, em 
diversos formatos, e em 
condições adequadas para a 
instalação de equipamentos de 
áudio e vídeo 

diária R$ 2.000,00 
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701 

Espaço físico 
(auditório e/ou sala)  
capacidade p/ 
atender 101 a 300 
pessoas- Muito 
Confortável 

Espaço físico para comportar 
de 100 a 300 pax, com 
conforto, em diversos formatos 
. 

diária R$ 3.800,00 

702 

Espaço físico 
(auditório e/ou sala) 
- capacidade p 
atender 301 a 500 
pessoas - Muito 
Confortável 

Espaço físico para comportar 
de 300 a 500 pax, com 
conforto, em diversos 
formatos. 

diária R$ 5.000,00 

703 

Espaço físico 
(auditório e/ou sala) 
- capacidade p 
atender 501 a 1.000 
pessoas - Muito 
Confortável  

Espaço físico para comportar 
de 500 a 1.000 pax, com 
conforto, em diversos 
formatos. 

diária R$ 7.500,00 

704 

Espaço físico 
(auditório e/ou sala) 
- capacidade p 
atender acima de 
1.000 pessoas - 
Muito Confortável  

Espaço físico para comportar 
acima de 1.000 pax, com 
conforto, em diversos 
formatos. 

diária R$ 10.000,00 

705 Água - Muito 
Confortável 

Disponibilização de água em 
garrafa de 500 ml (servido em 
copo de 
vidro) 

garrafa R$ 6,00 

706 Água - Muito 
Confortável 

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

garrafa R$ 5,00 

707 Água - Muito 
Confortável 

Disponibilização de água em 
garrafão de 20 litros, base e 
copos plásticos descartáveis. 

garrafão R$ 22,40 

708 Almoço  - Muito 
Confortável 

À americana (bufê completo), 
com sobremesa e opção de 
bebida não alcóolica. Com 
opção vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 60,00 

709 Almoço – Muito 
Confortável 

À americana (bufê completo), 
com sobremesa, opção de 
bebida não alcóolica e 
alcóolica. Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 65,00 

710 Almoço – Muito 
Confortável 

À francesa. com sobremesa e 
opção de bebida não alcóolica. 
Com opção vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

711 Almoço – Muito 
Confortável 

À francesa, com sobremesa, 
opção de bebida não alcóolica 
e alcóolica. Com opção 
vegetariana  

custo p/ pessoa R$ 120,00 

712 Beverage Break –
Muito Confortável 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 

custo p/ pessoa R$ 60,00 
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diet ou light); água (com e sem 
gás) 

713 Brunch - Muito 
Confortável Bufê Completo custo p/ pessoa R$ 60,00 

714 Café - Muito 
Confortável 

Disponibilização de garrafa de 
café com capacidade para 1 
litro, base e xícaras de louça. 

garrafa R$ 35,00 

715 Café - Muito 
Confortável 

Disponibilização de garrafa de 
café com capacidade para 2 
litros, base e xícaras de louça. 

garrafa R$ 40,00 

716 Café da manhã - 
Muito Confortável  Bufê Completo  custo p/ pessoa R$ 35,00 

717 Coffee Break - Muito 
Confortável Bufê Completo custo p/ pessoa R$ 35,00 

718 Coquetel - Muito 
Confortável 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool); salgados (10 
tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

custo p/ pessoa R$ 60,00 

719 Coquetel - Muito 
Confortável 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light),  coquetel de 
frutas (sem álcool); salgados 
(10 tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

custo p/ pessoa R$ 60,00 

720 Jantar - Muito 
Confortável 

À americana (bufê completo), 
com sobremesa e opção de 
bebida não alcóolica. Com 
opção vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

721 Jantar - Muito 
Confortável 

À americana (bufê completo), 
com sobremesa, opção de 
bebida não alcóolica e 
alcóolica. Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 90,00 

722 Jantar - Muito 
Confortável 

À francesa. com sobremesa e 
opção de bebida não alcóolica. 
Com opção vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 110,00 

723 Jantar - Muito 
Confortável 

À francesa, com sobremesa, 
opção de bebida não alcóolica 
e alcóolica. Com opção 
vegetariana  

custo p/ pessoa R$ 130,00 

724 Petit four (incluir 
bandeja descartável) 

Variados, doce (exemplo: mini 
pão de mel, financier,palmier) 
e salgados sabores diversos. – 
mediante aprovação prévia 
das opções 

Bandeja R$ 60,00 

725 Refrigerante, versão 
Light, de Diversos sabores garrafa 2 litros R$ 9,00 
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reconhecida 
qualidade no 
mercado 

726 

Refrigerante, versão 
Normal, de 
reconhecida 
qualidade no 
mercado. 

Diversos sabores garrafa 2 litros R$ 8,00 

727 Suco de fruta natural Sabores diversos (adoçado à 
parte) litro R$ 6,00 

728 Suco de fruta light - 
artificial Sem adição de açúcar litro R$ 5,00 

ITEM 
HOTEL EM LUXO – 
VIDE ENCARTE II 
DO TERMO DE 
REFERÊNCIA 

  UNIDADE VALOR 

729 Ponto de internet – 
Em Luxo 

Serviço de internet já incluindo 
os serviços do provedor e 
cabeamento. 

por ponto/diária R$ 150,00 

730 

Espaço físico 
(auditório e/ou sala) 
- capacidade p 
atender até 100 
pessoas - Em Luxo 

Espaço físico para comportar 
até 100 pax, com conforto, em 
diversos formatos, e em 
condições adequadas para a 
instalação de equipamentos de 
áudio e vídeo. 

diária R$ 4.900,00 

731 

Espaço físico 
(auditório e/ou sala) 
- capacidade p 
atender 101 a 300 
pessoas - Em Luxo 

Espaço físico para comportar 
de 101 a 300 pax, com 
conforto, em diversos 
formatos, e em condições 
adequadas para a instalação 
de equipamentos de áudio e 
vídeo. 

diária R$ 8.120,00 

732 

Espaço físico 
(auditório e/ou sala) 
- capacidade p 
atender 301 a 500 
pessoas - Em Luxo 

Espaço físico para comportar 
de 301 a 500 pax, com 
conforto, em diversos 
formatos, e em condições 
adequadas para a instalação 
de equipamentos de áudio e 
vídeo. 

diária R$ 10.000,00 

733 

Espaço físico 
(auditório e/ou sala) 
- capacidade p 
atender 501 a 1.000 
pessoas - Em Luxo 

Espaço físico para comportar 
de 501a 1.000 pax, com 
conforto, em diversos 
formatos, e em condições 
adequadas para a instalação 
de equipamentos de áudio e 
vídeo. 

diária R$ 15.000,00 

734 

Espaço físico 
(auditório e/ou sala) 
- capacidade p 
atender acima de 
1.000 pessoas - Em 
Luxo 

Espaço físico para comportar 
acima de 1.000 pax, com 
conforto, em diversos formatos 
e em condições adequadas 
para a instalação de 
equipamentos de áudio e 
vídeo. 

diária R$ 18.000,00 
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735 Água - Em Luxo 
Disponibilização de água em 
garrafa de 500 ml (servido em 
copo de vidro). 

garrafa R$ 7,00 

736 Água -Em Luxo 
Disponibilização de água em 
garrafa de 300 ml (servido em 
copo de vidro) 

garrafa R$ 8,00 

737 Água - Em Luxo 
Disponibilização de água em 
garrafão de 20 litros, base e 
copos plásticos. 

garrafão R$ 15,00 

738 Almoço - Em Luxo 

À americana (bufê completo), 
com sobremesa e opção de 
bebida não alcóolica. Com 
opção vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

739 Almoço - Em Luxo 

À americana (bufê completo), 
com sobremesa, opção de 
bebida não alcóolica e 
alcóolica. Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

740 Almoço - Em Luxo 
À francesa. com sobremesa e 
opção de bebida não alcóolica. 
Com opção vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 150,00 

741 Almoço - Em Luxo 

À francesa, com sobremesa, 
opção de bebida não alcóolica 
e alcóolica. Com opção 
vegetariana  

custo p/ pessoa R$ 150,00 

742 Beverage Break – 
Em Luxo 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás) 

custo p/ pessoa R$ 84,00 

743 Brunch - Em Luxo Buffet Completo incluindo café, 
suco, refrigerante e água custo p/ pessoa R$ 90,00 

744 Café - Em Luxo 
Disponibilização de garrafa de 
café com capacidade para 1 
litro, base e xícaras de louça 

garrafa R$ 50,00 

745 Café - Em Luxo 
Disponibilização de garrafa de 
café com capacidade para 2 
litros, base e xícaras de louça. 

garrafa R$ 100,00 

746 Café da manhã - Em 
Luxo Buffet Completo custo p/ pessoa R$ 80,00 

747 Coffee Break - Em 
Luxo Buffet Completo custo p/ pessoa R$ 75,00 

748 Coquetel - Em Luxo 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool); salgados (10 
tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

custo p/ pessoa R$ 100,00 
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749 Coquetel - Em Luxo 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), coquetel de 
frutas (sem álcool); salgados 
(10 tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

750 Jantar - Em Luxo 

À americana (bufê completo), 
com sobremesa e opção de 
bebida não alcóolica. Com 
opção vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 150,00 

751 Jantar - Em Luxo 

À americana (bufê completo), 
com sobremesa, opção de 
bebida não alcóolica e 
alcóolica. Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 150,00 

752 Jantar - Em Luxo 
À francesa. com sobremesa e 
opção de bebida não alcóolica. 
Com opção vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 200,00 

753 Jantar - Em Luxo 

À francesa, com sobremesa, 
opção de bebida não alcóolica 
e alcóolica. Com opção 
vegetariana  

custo p/ pessoa R$ 200,00 

754 Petit four (incluir 
bandeja descartável) 

Variados, doces e salgados. – 
mediante aprovação prévia 
das opções 

Bandeja R$ 80,00 

755 

Refrigerante, versão 
Light, de 
reconhecida 
qualidade no 
mercado 

Diversos sabores (marca de 
qualidade reconhecida no 
mercado). 

garrafa de 2 
litros R$ 9,00 

756 

Refrigerante, versão 
Normal, de 
reconhecida 
qualidade no 
mercado 

Diversos sabores (marca de 
qualidade reconhecida no 
mercado). 

garrafa de 2 
litros R$ 15,82 

757 Suco de fruta natural Sabores diversos (adoçado à 
parte) litro R$ 6,00 

758 Suco de fruta light – 
artificial Sem adição de açúcar litro R$ 8,00 

VALOR TOTAL GLOBAL R$ 277.148,12 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2014 
 

ENCARTE II 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

O LICITANTE VENCEDOR fornecerá os materiais e serviços discriminados no Encarte I deste 
Termo de Referência conforme detalhado neste Encarte II, sem prejuízo das disposições do 
Termo de Referência. 
 
1. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 
 
A prestação dos serviços deverá ser realizada diretamente pelo LICITANTE VENCEDOR, em 
âmbito nacional, nas dependências da EBC, em hotéis e/ou em outras instalações de eventos, e 
compreenderá: 

 
a) Planejamento dos eventos, contendo detalhamento do plano de trabalho, que deverá 
ser entregue à EBC em documento impresso e arquivo digital; 
 
b) Apoio a coordenação geral dos eventos, incluindo participação nas reuniões 
preparatórias, supervisões administrativa, logística, financeira e de cerimonial e protocolo; 
 
c) Controle e avaliação dos eventos realizados, incluindo a elaboração de relatórios, 
anais, sumários e outros, decorrentes dos eventos realizados; 
 
d) Organização, execução e acompanhamento da preparação da infraestrutura física e 
logística para a realização dos eventos; 
 
e) Monitoramento e medição dos resultados, tanto dos prestadores dos serviços, 
quanto dos diversos aspectos dos eventos; 
 
f) Prospecção de espaços adequados para a realização dos eventos, de acordo com a 
solicitação e a aprovação da EBC; 
 
g) Solicitação de apoio de serviços de utilidade pública, quando necessário; 
 
h) Preparação e consolidação de credenciamento, preenchimento de formulário de 
inscrição, de listas de frequência e de avaliação, bem como, a tabulação desses dados; 
 
i) Fornecimento de informações e atendimento com presteza aos palestrantes e 
participantes dos eventos; 
 
j) Solicitação de apresentação aos palestrantes e verificação quanto ao funcionamento 
e compatibilidade com os equipamentos de projeção e as ferramentas de informática; 
 
k) Elaboração, arquivamento e controle de recebimento e de envio das 
correspondências relativas aos eventos, inclusive em outros idiomas; 
 
l) Preparação e entrega de material aos participantes, inclusive montagem de kits, 
pastas e fichários; 
 
m) Preparação de programação visual dos eventos: criação, diagramação e arte final de 
materiais de divulgação e de sinalização a serem aprovados pela EBC; 
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n) Realização dos serviços de recepção, de receptivo, de transporte, de alimentos e 
bebidas e de plenário dos eventos, entre outros recursos necessários à realização desses; 
 
o) Confecção de mapas de mesas de abertura, de encerramento, de almoços e de 
jantares, incluindo-se a identificação dos locais de assento e demais procedimentos de 
cerimonial e protocolo; 
 
p) Acompanhamento de serviços de montagem e teste de equipamentos audiovisuais. 
 

2. ESPECIFICAÇÕES GERAIS DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS 
 
2.1. As especificações detalhadas dos serviços a serem prestados constam da Planilha, 
ENCARTE I desse Termo de Referência. 
 
2.2. No que se refere ao preenchimento dessa planilha, deve-se levar em consideração as 
diversas possibilidades de locais em que os serviços poderão ser realizados, a saber: 

 
a) Nas dependências da EBC, em quaisquer de suas praças, ou em outros locais que 
essa indicar em território nacional; 
 
b) Em hotéis de categoria “em luxo” (el), conforme classificação da versão atualizada do 
“Guia Quatro Rodas”, da Editora Abril; 
 
c) Em hotéis de categoria “muito confortável” (mc), conforme classificação da versão 
atualizada do “Guia Quatro Rodas”, da Editora Abril; 
 
d) Em hotéis de categoria “confortável” (c), conforme classificação da versão atualizada 
do “Guia Quatro Rodas”, da Editora Abril; 
 
e) Em estabelecimentos do ramo de alimentação (restaurantes, churrascarias e 
similares) de categoria “Em luxo” (Lx), com cozinha ranqueada como “Excelente cozinha” 
(Ec) ou “Muito boa cozinha” (Mb) conforme classificação da versão atualizada do “Guia 
Quatro Rodas”, da Editora Abril; 
 
f) Em estabelecimentos do ramo de alimentação (restaurantes, churrascarias e 
similares) de categoria “Confortável” (Cl), com cozinha ranqueada como “Excelente 
cozinha” (Ec) ou “Muito boa cozinha” (MB) conforme classificação da versão atualizada do 
“Guia Quatro Rodas”, da Editora Abril; 
 
g) Em outros tipos de instalações fora de ambiente hoteleiro ou das dependências da 
EBC, tais como teatros, auditórios, centros de convenções, salões, estrutura montada 
especificamente para a realização de eventos, entre outras, que deverão atender a escolha 
do espaço, a ser feita pela EBC. 

 
2.2.1. A fim de fixar um parâmetro conhecido e amplamente difundido de padrões e 
qualidades optou-se pelo Guia Quatro Rodas, publicação de referência nacional. 
 

2.3. No caso de indisponibilidade de instalações que atendam rigorosamente ao padrão 
especificado, o LICITANTE VENCEDOR poderá indicar opções ou alternativa de padrão similar ou 
superior, que deverão ser prévia e formalmente aprovadas pela EBC. 
 
2.4. O transporte e o deslocamento dos funcionários do LICITANTE VENCEDOR e de 
fornecedores serão de responsabilidade daquele. 
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2.5. Todos os tributos referentes à contratação de serviços e de recursos humanos para a 
prestação dos serviços objeto desse contrato são de responsabilidade do LICITANTE 
VENCEDOR. 
 
2.6. No caso de necessidade de ligações telefônicas ou emissão de fax, interurbanas ou 
internacionais, relativas a eventos realizados pela EBC, o LICITANTE VENCEDOR poderá utilizar 
telefone e/ou fax nas dependências da EBC, desde que a serviço desta. No caso de contatos por 
correio eletrônico, deverá ser utilizado endereço eletrônico do LICITANTE VENCEDOR, 
especialmente criado para ser usado ao longo da execução do contrato e tão somente durante a 
execução desse. 
 
2.7. O LICITANTE VENCEDOR deverá ter condições de fornecer, sempre que solicitado pela 
EBC, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a relação de todas as autoridades de 1° (primeiro), 2° 
(segundo) e 3° (terceiro) escalões dos poderes legislativo, executivo e judiciário federal, 
estaduais, municipais, militares (aeronáutica, marinha e exército), embaixadas, consulados, 
adidos militares, autarquias, empresas públicas e privadas, sociedades de economia mista, 
fundações, revistas especializadas, emissoras de televisão, jornais de circulação nacional e 
regional, empresas aéreas nacionais e internacionais. 
 
2.8. Nos casos de solicitação de produtos ou materiais relacionados na Planilha Encarte I deste 
Termo de Referência, cuja descrição indique a opção de “várias cores”, ofereça várias opções ou 
seja omissa, tal especificação será de livre escolha da EBC. Assim como, a definição do material 
que será utilizado para a confecção do produto. 

 
2.8.1. Justifica-se o item acima, uma vez que cada evento possui suas especificidades, 
tais como identidade visual própria, paleta de cores diferenciadas, entre outros aspectos. 
Portanto, todos os materiais produzidos e utilizados devem atender e estar de acordo com 
estas especificidades. 
 

2.9. Sempre que um item demandado do Encarte I resultar na confecção de material 
customizado com a marca da EBC, este se tornará propriedade da EBC, a exemplo de banners, 
pastas, canetas, blimps personalizados, entre outros. 
 
3. RECURSOS HUMANOS 
 
3.1. O LICITANTE VENCEDOR deverá designar preposto responsável pelo atendimento às 
demandas da EBC. No caso do representante nomeado pelo LICITANTE VENCEDOR se 
ausentar por qualquer motivo, a empresa deverá nomear substituto para o período de ausência 
desse. Esse profissional deve possuir, preferencialmente, experiência comprovada de pelo menos 
5 (cinco) anos na organização de eventos nacionais e internacionais, com excelente capacidade 
de redação na língua portuguesa, além de conhecimento avançado de ferramentas de informática, 
especialmente Word e Excel. 
 
3.2. Sempre que formalmente solicitado pela EBC, o LICITANTE VENCEDOR deverá 
apresentar lista tríplice contendo nomes e currículos dos profissionais relacionados nos itens da 
Planilha, Encarte I deste Termo de Referência. 
 
3.3. Serviços distintos deverão ser executados por profissionais distintos, sob pena do não 
pagamento de mais de um serviço realizado por um mesmo profissional. Nesse caso será feito o 
pagamento pela atribuição de menor custo, não isentando o LICITANTE VENCEDOR de ser 
penalizado pela não apresentação do profissional que desempenharia o serviço previsto. 
 
3.4. Todos os profissionais contratados deverão agir com presteza, polidez e cortesia, sob 
qualquer circunstância; apresentar-se uniformizado(a) com roupa clássica, cabelos presos e 
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maquiagem leve (no caso do sexo feminino) ou adequadamente penteado e de barba feita ou 
aparada (no caso do sexo masculino). 
 
3.5. Na proposta de preços, o valor da diária de 8h deve considerar o intervalo destinado ao 
almoço, além de despesas com uniforme, transporte e alimentação dos profissionais prestadores 
dos serviços contratados, devendo o profissional ser substituído a critério e por solicitação da 
EBC. 
 
3.6. O Coordenador Geral de Eventos (Previsto da Planilha Encarte I deste Termo de 
Referência), poderá ser solicitado, caso necessário, para prestação de serviços em determinados 
eventos. Entretanto, esse profissional não deve ser confundido com o preposto do LICITANTE 
VENCEDOR que deverá, necessariamente, acompanhar a montagem e os testes prévios a serem 
realizados na véspera da data do evento (vide item 4.1 adiante) e nem com o responsável pelo 
evento na EBC. 
 
3.7. A diária (jornada) dos tradutores simultâneo e consecutivo (Previsto da Planilha Encarte I 
deste Termo de Referência), é de 6 (seis) horas. Deverão ser observados, na proposta, os valores 
atuais de referência previstos pelo Sindicato Nacional dos Tradutores – SINTRA. O LICITANTE 
VENCEDOR deverá apresentar os nomes e currículo dos profissionais previamente à execução 
do serviço para análise e aprovação da EBC. 
 
 
4. EQUIPAMENTOS 
 
4.1. Os equipamentos deverão ser entregues no local do evento ao representante da EBC, por 
preposto designado pelo LICITANTE VENCEDOR, instalados e testados, com antecedência 
mínima de 12 (doze) horas do início do evento. 
 
4.2. O LICITANTE VENCEDOR deverá fornecer todo o material necessário e compatível com 
os equipamentos de informática, áudio e vídeo (tonner e/ou cartuchos, papel, pilhas etc), 
responsabilizando-se pela ininterrupção de sua utilização. Os valores destes materiais já deverão 
estar incluídos no valor da locação dos equipamentos. 
 
4.3. O LICITANTE VENCEDOR deverá identificar qualquer equipamento de sua propriedade 
que venha a ser instalado nas dependências da EBC, utilizando placas de controle patrimonial, 
selos de segurança, entre outros identificadores. 
 
4.4. O LICITANTE VENCEDOR poderá usar os equipamentos da EBC, sob supervisão desta, 
desde que para evento demandado pela EBC e por usuário devida e comprovadamente 
qualificado e com a prévia autorização do Fiscal do Contrato, pela EBC. 
 
4.5. O LICITANTE VENCEDOR responsabilizar-se-á por quaisquer danos a equipamentos da 
EBC, ou de terceiros, causados por empregados do LICITANTE VENCEDOR durante a execução 
do evento. 
 
4.6. O LICITANTE VENCEDOR deverá providenciar a substituição dos equipamentos 
defeituosos ou que não estejam atendendo satisfatoriamente às demandas do serviço ou dos 
organizadores, nos seguintes prazos máximos: 

 
a) equipamentos necessários às fases pré e pós-evento: até 02 (duas) horas; 
 
b) equipamentos relacionados às apresentações durante o evento: imediato; 
 
c) equipamentos de apoio utilizados durante o evento: imediato. 
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5. INSTALAÇÕES E MOBILIÁRIO 
 
5.1. Os móveis colocados à disposição da EBC deverão estar em bom estado de conservação 
e manutenção, não podendo apresentar: arranhões visíveis; estofamento manchado, furado ou 
rasgado; vidros trincados ou quebrados; marcas de ferrugem ou revestimentos descascados; 
instabilidades; estruturas descoladas ou quebradas; ou qualquer defeito que possa colocar em 
risco a segurança dos usuários. 
 
5.2. No caso de montagem ou desmontagem de estandes, estruturas e instalações elétricas, o 
LICITANTE VENCEDOR deverá apresentar a respectiva ART (Anotação de Responsabilidade 
Técnica) - registrada no CREA da praça onde será realizado o evento, do profissional legalmente 
habilitado como responsável técnico pela execução dos serviços. 

 
a) A elaboração do Projeto Básico de Arquitetura dos estandes deverá seguir, além da 
legislação específica, as diretrizes estabelecidas pela EBC, contendo planta baixa, layout, 
paisagismo, cobertura, material utilizado, elétrica e hidráulica além de montagem e 
desmontagem conforme especificado. 
 
b) O jogo de plantas de arquitetura deverá estar aprovado sempre junto ao Corpo de 
Bombeiros e, se necessário, às concessionárias locais de água, esgoto, gás e energia, 
contendo relação de materiais e especificações técnicas complementares, bem como 
quaisquer peças gráficas necessárias às eventuais aprovações dos projetos que se façam 
necessárias em Órgãos Públicos, incluindo as aprovações, antes da realização do evento. 
 
 

6. ALIMENTOS E BEBIDAS 
 
6.1. Os itens de Alimentação e Bebidas, previstos na Planilha, Encarte I deste Termo de 
Referência, deverão ser servidos em louça, talheres e copos de vidro de boa qualidade, não 
descartáveis, com a presença de pelo menos um responsável do LICITANTE VENCEDOR 
durante o evento. O LICITANTE VENCEDOR deverá apresentar a proposta de cardápio para 
prévia autorização da EBC. 

 
a) Quando da presença de autoridades nacionais e estrangeiras, deverão ser 
obedecidas com rigor todas as regras de cerimonial e protocolo. 
 
b) A critério da EBC, poderá ser exigido do LICITANTE VENCEDOR pelo menos 03 
(três) cardápios, assinados por representante de empresa de buffet, para apreciação e 
escolha. 
 
c) De acordo com a categoria do serviço, poderão ser exigidos, em termo específico 
formalizado pela EBC: toalhas e guardanapos de alto padrão; copos e taças de cristal; 
talheres de prata ou de alto padrão, previamente aprovados pela EBC. Além disso, os 
serviços deverão ser prestados por copeiras e garçons com experiência e preparo para a 
função, devidamente uniformizados. 
 

6.2. O LICITANTE VENCEDOR deverá providenciar o acompanhamento por staff  de apoio 
(maitres, garçons, copeiros, cozinheiras, auxiliares de cozinha), devidamente uniformizados, bem 
como a disponibilização de material necessário para a realização dos serviços de coffee break, 
coquetel, almoço e jantar, incluindo decoração e limpeza, conforme definido pela EBC. 
 
6.3. A critério da EBC, a LICITANTE VENCEDOR deverá apresentar, no mínimo, 03 (três) 
opções de estabelecimento do ramo de alimentação, dentro da categoria solicitada pela EBC, que 
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contenha as características necessárias à realização do evento, discriminando os itens inclusos 
em cada espaço, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas após solicitação. A EBC 
analisará as opções, de modo que o local escolhido reflita a melhor relação custo-benefício para a 
Administração Pública e para a realização do evento. 
 
6.4. Em se tratando de número previsto de participantes, poderá haver acréscimo ou 
decréscimo do quantitativo de número de alimentação, mediante demanda da EBC, no prazo de 
até 02 (dois) dias úteis antes do evento. 
 
 
7. TRANSPORTES 
 
7.1. Nos serviços de transportes, deverão estar incluídas as despesas com combustível, 
motorista, telefone celular, taxas, impostos, contribuições, seguros, pedágios e outras necessárias 
para a boa prestação dos serviços de locomoção. 
 
7.2. Os motoristas deverão possuir habilitação compatível com o transporte solicitado pela EBC 
e apresentar-se devidamente uniformizados. 
 
7.3. Os veículos deverão estar em perfeito estado de conservação e funcionamento, estar com 
toda documentação em dia, e ter no máximo 04 (quatro) anos de fabricação. 
 
7.4. Os serviços descritos no subitem 7.1 deste item deverão obedecer à descrição constante 
na Planilha, Encarte I deste Termo de Referência, inclusive no referente ao tipo de diária e limites 
de quilometragem. 
 
 
8. LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA EVENTOS 
 
8.1. Os itens de Espaço Físico, previstos na Planilha, Encarte I deste Termo de Referência, 
deverão contar com ar condicionado, ponto lógico de internet e acesso wireless, conforme leiaute 
solicitado pela EBC. O local deverá ter estacionamento para acomodar automóveis de todos os 
participantes e condições de acessibilidade para pessoas com deficiência. 
 
8.2. A critério da EBC e dependendo do porte do evento, poderá ser solicitado mais de um 
espaço para realização desse, a saber: Uma ou mais sala/auditório para realização do evento em 
si, sala adjacente tipo business center com metragem mínima de 30m²; espaço para receptivo e 
credenciamento dos participantes, sala vip para recepção diferenciada de autoridades, com no 
mínimo 30m². 
 
8.3. Os espaços indicados acima são apenas exemplificativos, podendo a EBC, a depender do 
evento a ser realizado, demandar espaços com outras características e dimensões. 
 
8.4. Os espaços deverão contar com instalações sanitárias dimensionadas e compatíveis com 
o número de pessoas previsto para a ocupação destes, inclusive no que se refere a instalações 
sanitárias adaptadas a pessoa com deficiência; 
 
8.5. Os acessos aos espaços deverão assegurar a acessibilidade plena, em especial às 
pessoas com deficiência. 
 
8.6. Durante todo o transcorrer do evento, inclusive antes da abertura, o LICITANTE 
VENCEDOR ficará responsável pela limpeza e manutenção da higiene em todas as instalações, 
em especial nos sanitários, provendo insumos necessários, por exemplo, cestos de lixo, sacos 
plásticos, vassouras, baldes, rodos, material de limpeza pesada, toalhas descartáveis, sabonete 
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líquido, papel higiênico, entre outros, assim como contará com profissionais de manutenção e 
limpeza em número suficiente para a adequada e confortável condução do evento. 
 
8.7. Quando da necessidade de subcontratação de espaços, o LICITANTE VENCEDOR 
deverá apresentar à EBC, no mínimo, 3 (três) propostas alternativas com os respectivos 
orçamentos, cabendo a essa escolher a opção que melhor atender a seus interesses. 
 
8.8. Quando da subcontratação, tomando como referência o valor constante do documento 
fiscal emitido pelo subcontratado (responsável ou dono do espaço), o LICITANTE VENCEDCOR 
deverá emitir sua nota fiscal considerando sua planilha de proposta de preço, conforme detalhado 
na Planilha, Encarte I deste Termo de Referência. 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2014 
 

ENCARTE III 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2014 
 

ANEXO II 
 

MODELO DE PROPOSTA E COTAÇÃO DE PREÇOS 
 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Planejamento, 
Organização, Execução e Avaliação de Eventos, com a viabilização de infraestrutura e 
fornecimento de apoio logístico, promovidos ou relacionados às atividades da EBC, em 
todo o território nacional. 
 
 
DATA DE ABERTURA: 25/07/2014. 
 
 
HORARIO: 09h30 min. (horário de Brasília/DF). 
 
 

LOTE DESCRIÇÃO VALOR 
GLOBAL 

Único 

Serviços de Planejamento, Organização, Execução e 
Avaliação de Eventos, com a viabilização de 
infraestrutura e fornecimento de apoio logístico, 
promovidos ou relacionados às atividades da EBC, em 
todo o território nacional. 

 

VALOR GLOBAL  

 
O valor global proposto é de R$ __________, __ (por extenso). 
 
Nota: (1) Juntamente com a proposta o Licitante deverá apresentar planilha com o detalhamento 

do preço ofertado item a item, devendo para tanto utilizar como modelo o quadro 
constante do Encarte I do Termo de Referência, Anexo I deste Edital, sendo vedada 
qualquer alteração na ordem dos itens, ou seja, a planilha deverá contemplar todos os 758 
(setecentos e cinquenta e oito) itens definidos no Encarte I, devendo ser seguida a 
mesma ordem. 
 
(2) Para aceitabilidade da proposta caberá ao Pregoeiro examinar a referida planilha, e 
decidir motivamente, observando a compatibilidade do preço ofertado em relação ao 
estimado, item por item, em consonância com o previsto no item 10 deste Edital. 
 
(3) O valor global definido no subitem 14.1 do Edital e no subitem M.1 e Encarte I do 
Termo de Referência, Anexo I, servirá de balizamento para o julgamento da licitação. O 
valor estipulado no subitem 14.1.1 do Edital e no subitem M.3 do Termo de Referência 
trata da expectativa de despesas a serem realizadas no primeiro período de vigência do 
instrumento contratual. 
 
 

OBSERVAÇAO: Para preenchimento da proposta junto ao Sistema Comprasnet, no campo 
valor unitário, deverá ser informado o valor global, e para o campo valor total, deverá ser 
informado o valor global. 
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CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA DADOS BANCÁRIOS 

Validade da proposta: Banco: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Agência: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Conta-corrente: 

 
 
 
Das Declarações e documentos: 
 
 
a) Declaração expressa de que os preços contidos na proposta incluem todos os custos, tais 
como: salário, ônus tributários, fiscais, parafiscais, trabalhistas e sociais, seguro, transporte, 
materiais e demais despesas de qualquer natureza que possam incidir, direta ou indiretamente, no 
cumprimento integral do objeto deste Edital e anexos; 
 
b) Declaração de elaboração independente de proposta, nos termos do disposto na 
Instrução Normativa MPOG/SLTI nº 2, de 16/09/2009, conforme modelo integrante do Anexo V 
deste Edital; 
 
c) Certificado de cadastro junto ao Ministério do Turismo como prestador de serviços de 
organizador de congressos, convenções e eventos congêneres, nos termos art. 22 da Lei nº 
11.771, de 2008, regulamentada pelo Decreto nº 7.381, de 2010; 
 
d) Declaração expressa de que executarão os serviços demandados de acordo com as 
exigências estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I deste Edital, e dentro dos prazos 
definidos no Tópico H do referido instrumento; 
 
e) Declaração de que entre os sócios que integram a composição societária do Licitante não 
há empregados do quadro de pessoal da EBC, e nem exercem função de confiança, função de 
dirigente, ou que seja responsável pela presente licitação, nos termos do inciso III, do art. 9º da 
Lei nº 8.666, de 1993; 
 
f) Declaração expressa de que não alocará familiares de empregado da EBC, que exerça 
cargo de confiança ou função de confiança, na prestação dos serviços objeto deste Edital, nos 
termos do art. 7º do Decreto nº 7.203, de 2010; 
 
g) Declaração expressa, no caso de microempresa e de empresa de pequeno porte, de 
que se enquadra como beneficiária da Lei Complementar nº 123 de 2006, e que está excluída das 
vedações impostas no § 4º, do art. 3º desse dispositivo legal; 
 
h) Declaração de que está legalmente estabelecido e que explora ramo de atividade 
pertinente e compatível com o objeto deste Edital e anexos; 
 
 
 

DADOS DO LICITANTE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL 
(*) 

Razão Social: Nome: 
CNPJ (MF): Cargo / Função: 
Endereço: CPF / MF no 
Telefone / Fax: RG no...............Expedido por: .................... 
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E-mail: Natural de: 
Cidade: Estado civil: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Endereço: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Telefone / Fax: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx E-mail: 

 
_________________, de ________________ de 2014. 

(Local e Data) 
 

_______________________________________ 
(Nome e Assinatura do Representante Legal) 

(Identificação Completa) 
(Nº do RG do declarante) 

 
OBSERVAÇÃO: 
 
a) (*) Dados do representante legal para fins de apresentação da proposta e da assinatura do 
contrato; 
 
b) A proposta deverá ser redigida em língua portuguesa, sem rasuras, datada e assinada pelo 
Representante Legal do Licitante ou pelo procurador devidamente credenciado. A comprovação 
da representação do Licitante dar-se-á por meio de instrumento público de procuração ou 
instrumento particular com firma reconhecida, com poderes para formular ofertas e lances de 
preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do Licitante, que deverá 
ser apresentada juntamente com a proposta. 

 
b.1) Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado do Licitante, deverá 
apresentar juntamente com a proposta cópia autenticada do respectivo Estatuto ou 
Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura. 
 
b.2) No caso do Licitante se fizer representado com a procuração particular, esta deverá 
ser apresentada juntamente com a proposta, acompanhada de cópia do contrato social do 
Licitante com firma reconhecida e autenticada em Cartório. 
 

c) Todos os dados indicados neste modelo de proposta devem constar da proposta do 
licitante. Cabe ao licitante complementar a proposta com as demais exigências previstas no Edital 
e seus anexos. 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2014 
 

ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 

(Razão Social do Licitante)_________________________________________, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº___________________________________________ (Número do CNPJ do 
Licitante) sediada na____________________________________________ (Endereço 
Completo) DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 
estabelecidos no Edital do Pregão Eletrônico nº 020/2014, promovido pela EBC, e que está 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
DECLARA ainda, que não possui registros impeditivos da contratação no Cadastro Nacional 
de Empresas Inidôneas e Suspensas, mantidos pela Controladoria Geral da União – CGU e de 
Improbidade Administrativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de 
Improbidade Administrativa. 
 
Ressalva: A (Razão Social do Licitante), declara também que é substituto tributário (     ). 
 
 

______________, de ________________ de 2014. 
(Local e Data) 

 
_______________________________________ 

(Nome e Assinatura do Representante Legal) 
(Identificação Completa) 

(Nº do RG do declarante) 
 
 
Observação: Em caso afirmativo, assinalar com “X” a ressalva acima. 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2014 
 

ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR TRABALHADOR 
 

(Razão Social do Licitante)________________________________________________, inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº_______________________________________(Número do CNPJ do 
Licitante), sediada 
na_______________________________________________________________ (Endereço 
Completo), por intermédio de seu representante legal o (a) 
Sr(a)___________________________________________portador da carteira de identidade nº 
__________________ e do CPF nº ________________________, DECLARA, para fins do 
disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666 de 1993, conforme disposições contidas na Lei n° 
9.854 de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358 de 2002, que não emprega menor de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 
(dezesseis) anos.  
 
 
Ressalva: Emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos na condição de aprendiz: SIM (  ) 
ou NÃO (...). 
 

______________, de ________________ de 2014. 
(Local e Data) 

 
_______________________________________ 

(Nome e Assinatura do Representante Legal) 
(Identificação Completa) 

(Nº do RG do declarante) 
 
Observação: Em caso afirmativo ou negativo, assinalar com “X” a ressalva acima. 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2014 
 

ANEXO V 
 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 

(Identificação Completa do Representante do Licitante), como representante 
devidamente constituído de (Identificação Completa do Licitante) doravante denominado 
(Licitante), para fins do disposto no subitem 6.5.3 do Edital do Pregão Eletrônico nº 020/2014, 
declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 
 

a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº 020/2014 foi 
elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não 
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de 
qualquer outro participante potencial ou de fato do (identificação do Licitante), por qualquer 
meio ou por qualquer pessoa; 

 
b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutida com 

ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 
020/2014, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 
c) não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 

qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 020/2014 quanto a 
participar ou não da referida licitação; 

 
d) o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do 
Pregão Eletrônico nº 020/2014 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

 
e) o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da EMPRESA 
BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A - EBC antes da abertura oficial das propostas; 

 
f) e está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém 

plenos poderes e informações para firmá-la. 
 

______________, de ________________ de 2014. 
(Local e Data) 

 
_______________________________________ 

(Nome e Assinatura do Representante Legal) 
(Identificação Completa) 

(Nº do RG do declarante) 
 



Processo nº: 
EBC 001051/2014 

Folha: 

 

164 
SCS Quadra 08, Edifício Super Center Venâncio 2.000, Bloco “B-60”, 1º subsolo - CEP 70.333-900 | Brasília -DF 

Caixa Postal 08840 | Telefone: (61) 3799-5600 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2014 
 
 

ANEXO VI 
 
 

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
 

PROCESSO Nº 1051/2014 
 

CONTRATANTE: EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A. – EBC, Empresa Pública 
Federal, criada pelo Decreto nº 6.246, de 24 de outubro de 2007 e 
alterações pelo Decreto nº 6.689, de 11 de dezembro de 2008, nos termos 
da Lei nº 11.652, de 07 de abril de 2008, estabelecida no SCS, Quadra 08, 
Lote s/n, loja 1, 1º subsolo, Bloco B-50, Ed. Venâncio 2000, Brasília-DF, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.168.704/0001-42, doravante denominada 
simplesmente CONTRATANTE (EBC), neste ato representada, nos termos 
do inciso XXI do artigo 17 do Estatuto Social da Empresa, aprovado pelo 
Decreto nº 6.689, de 11/12/2008, e por Delegação de Competência do 
Diretor-Presidente, por meio da Portaria-Presidente nº 622, de 17/09/2013, 
por seu Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, CLÓVIS FÉLIX 
CURADO JÚNIOR, brasileiro, solteiro, advogado, residente e domiciliado 
em Brasília/DF, portador da Carteira de Identidade nº 1864298 - SSP/GO, 
inscrito no CPF/MF sob o n° 439.885.551-34 e, por seu Diretor-Geral, JOSÉ 
EDUARDO CASTRO MACEDO, brasileiro, casado, jornalista, residente e 
domiciliado em Brasília/DF, portador da Carteira de Identidade n° 20184253 
- SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 261.901.678-96. 

 
CONTRATADA: ______, com sede no ____, na cidade de ___/UF, inscrita no CNPJ/MF sob o 

nº ____, doravante denominada simplesmente CONTRATADA (___), neste ato 
representada por seu ___, ___, ___, ___, ___, residente e domiciliado na 
cidade de ___/UF, portador da Carteira de Identidade nº___ – ___ e do 
CPF/MF nº ____. 
 

Entre as partes acima qualificadas é celebrado o presente Contrato de Prestação de 
Serviços, mediante as seguintes Cláusulas e condições: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
 
1.1. Pelo presente Instrumento de Contrato a CONTRATADA (______) compromete-se a prestar 
os serviços de planejamento, organização, execução e avaliação de eventos, com a viabilização 
de infraestrutura e fornecimento de apoio logístico, promovidos ou relacionados às atividades da 
CONTRATANTE (EBC) em todo o território nacional, considerando os itens, especificações e 
condições estabelecidas neste Contrato. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
2.1. A presente contratação encontra fundamento no Regulamento Simplificado para Contratação 
de Serviços e Aquisição de Bens da CONTRATANTE (EBC), aprovado pelo Decreto nº 6.505, de 
04 de julho de 2008; na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; no Decreto nº 3.931, de 19 de 
setembro de 2001, alterado pelo Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2002; no Decreto nº 3.555, 
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de 08 de agosto de 2000, alterado pelos Decretos nºs 3.693, de 20 de dezembro de 2000 e 3.784, 
de 06 de abril de 2001; no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, na Lei Complementar nº 123, 
de 14 de dezembro de 2006 e, subsidiariamente, nas disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, na melhor forma de direito, tendo presente a estipulação contida no Edital de Pregão 
Eletrônico nº ____/2014. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DA VINCULAÇÃO 
 
3.1. Este Contrato está vinculado ao Processo nº 1051/2014, à Proposta da CONTRATADA 
(______), datada de ___/___/_____, Anexo IV a este Contrato, que o integram como se nele 
transcritos, informando-o, salvo quando com ele incompatíveis. 
 
CLÁUSULA QUARTA: DOS SERVIÇOS 
 
4.1. A CONTRATADA (______) deverá prestar os serviços em todo território nacional, 
obedecendo ao disposto neste Contrato, bem como as recomendações específicas que venham a 
ser feitas pela CONTRATANTE (EBC) no decorrer do prazo de vigência do Contrato, atendendo 
às especificações técnicas constantes nos Anexos I e II deste Contrato. 
 
4.2. Os serviços objeto deste Contrato serão prestados pela CONTRATADA (______) sempre que 
solicitado, seguindo, entre outros, os passos abaixo discriminados: 

 

4.2.1. A CONTRATANTE (EBC) solicitará orçamento prévio à CONTRATADA (______) por 
e-mail institucional, no qual informará local, data e horário do evento, a listagem de todos 
os itens que se fizerem necessários, bem como suas quantidades, diárias e demais 
informações inerentes ao evento. 
 
4.2.2. A CONTRATADA (______) deverá encaminhar, tão logo seja demandado sobre o 
evento, um orçamento prévio ou preliminar contendo a sistematização da execução que 
atenda às especificações constantes neste Contrato e de acordo com a natureza do 
evento, para apreciação do(s) Fiscal(is) deste Contrato. 
 
4.2.3. Somente após o recebimento do orçamento prévio a CONTRATANTE (EBC) 
confirmará a realização do evento enviando “Ordem de Serviço – OS”, Anexo III, para a 
CONTRATADA (______), autorizando sua execução. 

 
4.2.3.1. Nenhum serviço poderá ser executado sem a prévia aprovação da 
CONTRATANTE (EBC). 
 

4.2.4. Deverá ser obedecido o prazo mínimo de 2 (dois) dias corridos entre a data da 
solicitação do serviço e a data em que estes devem ser prestados pela CONTRATADA 
(______). 

 
4.2.4.1. O evento, excepcionalmente, poderá ser realizado com no mínimo 24 
(vinte e quatro) horas de antecedência entre a data da solicitação da prestação 
de serviços pela CONTRATANTE (EBC) e a data em que estes devem ser 
realizados pela CONTRATADA (______). 
 

4.3. A CONTRATADA (______) deverá apresentar, no mínimo, 03 (três) propostas válidas quando 
da contratação de materiais/serviços dos itens do Anexo I, sempre que requisitado, para 
aprovação e seleção da CONTRATANTE (EBC) da locação de espaço, mobiliário, material 
promocional, restaurantes, hotéis, entre outros. 
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4.3.1. A CONTRATADA (_____) deverá apresentar as propostas mencionadas no item 
4.3. desta Cláusula até que estas sejam aprovadas pela CONTRATANTE (EBC), sem 
prejuízo para o prazo de entrega e realização do evento. 
 

4.4. Caso seja verificado pela CONTRATANTE (EBC) a necessidade de alterações das demandas 
efetivadas, seja para ampliação ou redução de quantitativos/itens, inclusão de novos itens ou 
mesmo a dilatação ou diminuição do prazo de realização de evento, será gerada nova “Ordem de 
Serviço – OS” que cancelará e substituirá a anteriormente emitida. 
 
4.5. A CONTRATADA (______) deverá adotar critérios adequados para o processo seletivo dos 
profissionais envolvidos na prestação dos serviços, com o propósito de evitar a presença de 
profissionais que possam comprometer a segurança ou credibilidade da CONTRATANTE (EBC). 

 
4.6. O prazo e data de realização do evento poderão ser adiados/cancelados, desde que ocorra um 
dos seguintes motivos: 

 
a) alteração das especificações pela CONTRATANTE (EBC); 
 
b) superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que 
altere fundamentalmente as condições de execução dos serviços; 
 
c) interrupção da execução dos serviços ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e 
no interesse da CONTRATANTE (EBC); 
 
d) aumento desarrazoado das quantidades solicitadas inicialmente na “Ordem de Serviço – 
OS” para realização do evento; 
 
e) impedimento de execução dos serviços por ato ou fato de terceiro reconhecido pela 
CONTRATANTE (EBC) em documento contemporâneo a sua ocorrência; 
 
f) omissão ou atraso de providências a cargo da CONTRATANTE (EBC), inclusive quanto 
aos pagamentos previstos de que resulte diretamente impedimento ou retardamento na 
execução dos serviços, desde que única e exclusivamente pela CONTRATANTE (EBC). 
 
4.6.1. Verificado algum dos motivos relacionados no item 4.6 desta Cláusula, a 
CONTRATANTE (EBC) poderá adiar/cancelar o evento, desde que comunique 
formalmente à CONTRATADA (_____) no prazo máximo de 02 (dois) dias antes da data 
prevista para a sua realização. 
 
4.6.2. Na ocorrência dos casos previstos no item 4.6, o evento poderá ser adiado para 
outro prazo e data, em face das circunstâncias do caso verificado. 
 

4.7. O evento somente será considerado como realizado após aprovação formal pelo(s) Fiscal(is) 
deste Contrato, por meio de Atesto da Nota Fiscal/Fatura a qual deve ser enviada à 
CONTRATANTE (EBC) devidamente acompanhada de: 

 
a) relatório específico elaborado pela CONTRATADA (______), onde deverão constar 
todas as ocorrências havidas e se as obrigações foram plenamente cumpridas por ele, 
além da comprovação de todos os serviços prestados por meio de fotos e/ou filmagem, 
lista de presença, ou outras evidências cabíveis; 
 
b) cópias das Ordens de Serviços emitidas pela CONTRATANTE (EBC); 
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c) cópia de todas as Notas Fiscais/Faturas relativas aos serviços subcontratados, quando 
ocorrer; 
 
d) declaração de todos os produtos, materiais e/ou serviços de fornecimento próprio da 
CONTRATADA (______) prestados no evento. 
 

4.8. Os produtos, materiais e/ou serviços demandados, de acordo com o Anexo I deste Contrato, 
deverão ser fornecidos/entregues pela CONTRATADA (______) em todo território nacional nos 
locais e datas indicados pela CONTRATANTE (EBC) na “Ordem de Serviço – OS”. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS 

SERVIÇOS E CONDIÇÕES DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO 
 
5.1. A CONTRATADA (_____) deverá entregar no local de realização do evento, os 
equipamentos, instalados e testados, com antecedência mínima de 12 (doze) horas, fazendo a 
verificação do seu perfeito funcionamento e recolhê-los após o encerramento dos trabalhos, em 
até 12 (doze) horas, sem ônus adicional para a CONTRATANTE (EBC). 
5.2. Quando do fornecimento de serviços de alimentação para eventos, a CONTRATADA (_____) 
deverá entregar no local de prestação dos serviços, todos os itens de alimentação contratados, 
bem como toda a estrutura necessária para o serviço, tais como toalhas de mesa, louças, talheres 
e afins, com antecedência de 01 (uma) hora do início do evento, independentemente do horário 
em que a alimentação será servida. 

 

5.3. Nos casos não previstos nesta Cláusula, o prazo de entrega para cada demanda será 
negociado entre a CONTRATANTE (EBC) e a CONTRATADA (_____),  seguindo o princípio de 
razoabilidade, sem que haja prejuízo ao andamento do respectivo evento. 

 

5.4. O objeto deste Contrato será recebido: 

a) provisoriamente, pelo(s) Fiscal(is) designado pela CONTRATANTE (EBC), mediante 
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação 
escrita da CONTRATADA (_____); 
b) definitivamente, pelo(s) Fiscal(is) designado pela CONTRATANTE (EBC), mediante 
termo circunstanciado, assinado pelas partes, após decurso do prazo de observação, ou 
vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observada a 
obrigatoriedade da CONTRATADA (_____) em reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais 
empregados. 

5.5. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 
segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução deste Contrato, dentro dos 
limites estabelecidos pela lei. 

5.6. O prazo para o recebimento definitivo não poderá ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em 
casos excepcionais, devidamente justificados e previstos neste Instrumento. 

5.7. Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se refere esta Cláusula não 
serem, respectivamente, lavrados ou procedidos dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão como 
realizados, desde que comunicados à CONTRATANTE (EBC) nos 15 (quinze) dias anteriores à 
execução destes. 

5.8. O recebimento do objeto da contratação, previsto nesta Cláusula, não se confunde com o 
atesto mensal dos serviços estipulados na Cláusula Quarta deste Contrato. 
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CLÁUSULA SEXTA: DA FISCALIZAÇÃO 
 
6.1. Nos termos do art. 67, § 1º, da Lei 8.666, de 1993, a CONTRATANTE (EBC) designará 
Fiscal(is) e Gestor Documental para acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato. 
 
6.2. Define-se por Fiscal o empregado designado pela CONTRATANTE (EBC) para acompanhar 
e supervisionar a execução dos serviços nas diversas e diferentes frentes de trabalho. 

 
6.2.1. Caberá ao(s) empregado(s) designado(s) Fiscal(is) deste Contrato: 

 
a) verificar a perfeita execução dos serviços objeto deste Contrato, assim como 
solicitar ao Gestor Documental a aplicação de penalidades à CONTRATADA 
(______) pelo cumprimento irregular ou descumprimento de qualquer cláusula 
contratual; 
 
b) emitir os Termos Circunstanciados de Recebimento Provisório, Definitivo ou de 
Rejeição, conforme análise do material produzido pela CONTRATADA (_____). 
 
c) atestar a(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) emitida(s) para pagamento, mediante 
análise da documentação e relatórios apresentados pela CONTRATADA (_____); 
 
d) notificar expressamente a CONTRATADA (______) sobre imperfeições, falhas 
ou irregularidades constatadas na execução dos serviços, solicitando a adoção 
das medidas corretivas necessárias. 
 

6.3. Define-se por Gestor Documental o empregado formalmente designado pela 
CONTRATANTE (EBC) para o acompanhamento, por meio de sistema próprio, da fiscalização 
deste Contrato, desde o início da contratação até o término de sua vigência. 

 
6.3.1. O Gestor Documental terá a responsabilidade de: 

 
a) acompanhar, junto ao(s) Fiscal(is), o cumprimento das obrigações 
estabelecidas neste Contrato; 
 
b) encaminhar a(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) atestada(s) pelo(s) Fiscal(is) para o 
devido pagamento; 
 
c) apoiar o(s) Fiscal(is) no controle e análise da documentação e relatórios 
vinculados a este Contrato, mantendo o processo a que se refere atualizado, com 
todos os documentos necessários à sua regular instrução; 
 
d) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a serem solicitados 
pela CONTRATADA (______); 
 
e) informar à CONTRATADA (______) da decisão de aplicação da penalidade 
com as informações prestadas pelo(s) Fiscal(is) e o estabelecido neste Contrato, 
garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, caso ocorra  o cumprimento 
irregular ou descumprimento de qualquer cláusula contratual. 
 

6.4. A existência e a atuação da fiscalização pela CONTRATANTE (EBC), em nada restringe as 
responsabilidades técnicas e gerenciais únicas, integrais e exclusivas da CONTRATADA 
(_______), no que concerne à execução do objeto contratado. 
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6.5. A fiscalização será exercida no interesse da CONTRATANTE (EBC) e não exclui nem reduz 
a responsabilidade da CONTRATADA (______), inclusive perante terceiros, por quaisquer 
irregularidades e, na sua ocorrência, não implicará corresponsabilidade da CONTRATANTE 
(EBC). 
 
6.6. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto deste Contrato, deverão ser 
prontamente atendidas pela CONTRATADA (______), sem ônus para a CONTRATANTE (EBC). 
 
6.7. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do(s) Fiscal(is) deverão ser 
solicitadas a sua chefia imediata em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.  
 
6.8. A CONTRATADA (______) deverá sujeitar-se à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da 
CONTRATANTE (EBC), prestando-lhe todos os esclarecimentos solicitados, obrigando-se a 
atender prontamente às reclamações formuladas. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: DOS PREÇOS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
7.1. Pela prestação dos serviços aqui pactuados, a CONTRATANTE (EBC) pagará à 
CONTRATADA (________) o valor total anual estimado de R$ __________ 
(__________________). 
 
7.2. O pagamento pelos serviços executados sob demanda, deverá ser efetuado pela 
CONTRATANTE (EBC), por meio de Ordem Bancária, até o 20º (vigésimo) dia útil após atesto, 
pelo(s) Fiscal(is) deste Contrato, das Notas Fiscais/Faturas apresentadas pela CONTRATADA 
(_______). 

 
7.2.1. Para execução do pagamento de que trata o item 7.2. desta Cláusula, a 
CONTRATADA (_______) deverá fazer constar da Nota Fiscal/Fatura correspondente, 
acompanhada de todos os documentos discriminados no item 4.7. da Cláusula Quarta 
deste Contrato, emitida, sem rasura, em letra legível ou impressa, em nome da Empresa 
Brasil de Comunicação S/A - EBC, CNPJ nº 09.168.704/0001-42, informando o número 
de sua conta bancária, o nome do Banco e a respectiva Agência. 
 
7.2.2. Caso seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições 
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, a CONTRATADA 
(_______) deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovação, 
a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em 
vigor. 
 
7.2.3. O pagamento dos valores de que trata esta Cláusula estará condicionado à 
comprovação de regularidade da CONTRATADA (_______) no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores – SICAF, por meio de consulta on line ou por meio das certidões 
negativas ou positivas com efeitos de negativas, expedidas pelos órgãos competentes, 
devidamente atualizadas. 
 
7.2.4. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, o referido documento será devolvido à CONTRATADA (_______) para medidas 
saneadoras, ficando o pagamento pendente, não podendo, essa situação, acarretar qualquer 
ônus para a CONTRATANTE (EBC). 
 
7.2.5. O pagamento somente será efetuado se cumpridas, pela CONTRATADA (_______), 
todas as condições estabelecidas neste Contrato, com a efetiva prestação dos serviços. 
 
7.2.6. No valor deste Contrato estão incluídos todos os ônus tributários, fiscais, parafiscais, 
trabalhistas e sociais, decorrentes da execução dos serviços objeto deste Instrumento. 
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7.2.7. É vedada a emissão e/ou circulação de efeitos de créditos para representação do 
preço contratado, bem assim a cessão total ou parcial dos direitos creditórios dele 
decorrentes. 
 

CLÁUSULA OITAVA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
8.1. As despesas decorrentes da execução deste Instrumento correrão à conta de recursos 
alocados no Orçamento Geral da União para o exercício de 2014, à Unidade Orçamentária 20415 – 
EBC, assim especificados: 

Programa de Trabalho: ___________________________; 
Elemento de Despesa: ___________________________; 
Nota de Empenho: ____________; 
Emissão: _________; 
Valor: ___________________________. 
 
CLÁUSULA NONA: DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DA RESCISÃO 
 
9.1. Este Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, com início em ____/____/_____ e término 
em ____/____/_____, podendo ser prorrogado, por meio de Termo Aditivo, mediante justificativa 
devidamente aprovada pela área competente, até o limite estabelecido no inciso II do artigo 57, da 
Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
9.2. O presente Contrato poderá ser rescindido: 

 
a) por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE (EBC), pelos motivos enumerados no 
inciso I do art. 79 da Lei nº 8.666/93; 
 
b) nas situações previstas nos incisos XIII a XVI do art. 78 da Lei 8.666/93, aplicando-se as 
disposições do art. 79 da mesma Lei; 
 
c) por acordo entre as partes e sem ônus para ambas, mediante comunicação prévia com 
antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do seu vencimento, desde que haja 
conveniência para a CONTRATANTE (EBC); 
 
d) judicialmente, nos termos da legislação vigente. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA: DO REAJUSTE 
 
10.1. A cada período de 12 (doze) meses, o valor dos itens do Anexo I deste Contrato poderão 
ser reajustados por meio do Índice de Preços ao Consumidor – Amplo, apurado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística – IPCA/IBGE, ou, em caso de descontinuidade deste índice, 
por outro que vier a substituí-lo. 

 

10.1.1. O período de 12 (doze) meses a que se refere o item 10.1. desta Cláusula conta-se 
a partir da data de assinatura deste Instrumento e do orçamento a que a proposta se 
referir. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (_______) 
 
11.1. Além de outras obrigações previstas neste Instrumento, a CONTRATADA (_____) 
compromete-se a: 
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11.1.1. manter durante a vigência do contrato, as condições de habilitação e qualificação 
necessárias para a contratação, apresentando sempre que exigidos, os comprovantes de 
regularidade fiscal, jurídica, técnica e econômica; 
 
11.1.2. apresentar oficialmente à CONTRATANTE (EBC), no prazo máximo de 03 (três) 
dias após a assinatura deste Contrato, preposto, devidamente habilitado, que possua 
experiência comprovada na organização e execução de eventos de porte igual ou superior 
ao objeto desta contratação, com disponibilidade em tempo integral durante execução de 
eventos e poderes para representá-la, responsabilizando-se pela supervisão e execução 
dos serviços descritos neste Instrumento.  

 
11.1.2.1. Deverá o preposto conhecer toda a rotina de atendimento dos serviços 
prestados e responsabilizar-se pela organização e condução das atividades 
desenvolvidas, como treinamentos e controle de equipe, de modo a propiciar 
uma perfeita interface entre o CONTRATANTE (EBC) e o CONTRATADA 
(_____); 
 
 

11.1.3. atender prontamente as instruções e orientações da CONTRATANTE (EBC), no 
tocante à execução dos serviços contratados e submeter-se à ação do(s) Gestor(es) 
Documental(is) e Fiscal(is) deste Contrato, constituídos pela CONTRATANTE (EBC); 
 
11.1.4. cumprir as normas e regulamentos internos da CONTRATANTE (EBC); 
 
11.1.5. comparecer, sempre que solicitado, a reuniões presenciais, seja em Brasília/DF ou 
nas demais praças onde a CONTRATANTE (EBC) possui sedes regionais (Rio de 
Janeiro/RJ, São Paulo/SP ou São Luís/MA), por meio do preposto, para exame e 
esclarecimentos de quaisquer ocorrências, ou imediatamente, em situações emergenciais.  

 
11.1.5.1. As despesas com deslocamento, no caso de empresas sediadas em 
outros municípios, correrão por conta da CONTRATADA (_____); 
 

11.1.6. cuidar para que o preposto mantenha permanente contato com a fiscalização da 
CONTRATANTE (EBC), adotando as providências requeridas à execução dos serviços 
pelos empregados e comande, coordene e controle a execução dos serviços contratados; 
 
11.1.7. atender às solicitações da CONTRATANTE (EBC), de acordo com as 
especificações técnicas, procedimentos de controle administrativo e cronogramas físicos 
que venham a ser estabelecidos; 
 
11.1.8. informar imediatamente à CONTRATANTE (EBC), por escrito, qualquer 
anormalidade que ponha em risco a execução dos serviços, com vistas a ações corretivas; 
 
11.1.9. responsabilizar-se legal, administrativa, civil e criminalmente, pela ordeira execução 
do serviço contratado, inclusive por todos os atos e omissões que seus empregados e/ou 
empregados de empresas subcontratadas cometerem nas áreas da CONTRATANTE 
(EBC)  ou nas áreas onde o serviço seja realizado, indenizando a parte prejudicada, se for 
o caso; 
 
11.1.10. responsabilizar-se por todos os profissionais envolvidos na realização do evento, 
que deverão atender às normas de segurança relativas às respectivas atividades, 
prevendo, inclusive, a devida utilização de Equipamentos de Proteção Individual — EPIs 
pela equipe, quando a atividade o solicitar, nos casos de manipulação de produtos de 
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limpeza, cabos energizados, dentre outros; 
 
11.1.11. responsabilizar-se pelo atendimento às normas legais devidas, bem como o 
pagamento das taxas referentes à equipe em serviço e do seguro contra quaisquer riscos, 
especialmente em relação à equipe funcional em serviço no evento; 
 
11.1.12. sujeitar os profissionais envolvidos na realização dos eventos à aprovação prévia 
da CONTRATANTE (EBC), inclusive quanto à documentação exigível para o exercício da 
profissão, quando for o caso; 
 
11.1.13. dispor de profissionais necessários ao desempenho dos serviços descritos neste 
Contrato em todo território nacional. 

 
12.1.13.1. Caso deseje deslocar seus profissionais para o exercício desta ou 
daquela atividade peculiar, os custos com deslocamento (diárias e passagens) 
correrão por conta da CONTRATADA (_____); 
 

11.1.14. ressarcir a CONTRATANTE (EBC)  por quaisquer prejuízos decorrentes de falha 
dos serviços contratados; 
 
11.1.15. fornecer, sempre que solicitado pela CONTRATANTE (EBC), relatórios que 
demonstrem a situação das atividades de organização dos eventos em andamento; 
 
11.1.16. providenciar a substituição de qualquer material ou equipamento julgado 
inadequado ou que não atenda às necessidades da CONTRATANTE (EBC) durante a 
realização dos eventos dentro dos prazos previstos no item 4.6 do Anexo II deste 
Contrato; 
 
11.1.17.  manter os seus empregados devidamente identificados quando em trabalho, 
substituindo-lhes, imediatamente, caso sejam considerados inconvenientes à boa ordem e 
às normas disciplinares da CONTRATANTE (EBC); 
 
11.1.18. repor imediatamente os profissionais a serviço do evento, no caso de ausência por 
qualquer motivo ou por dispensa; 
 
11.1.19. arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração praticada por seus 
empregados, desde que relacionadas à prestação dos serviços contratados; 
 
11.1.20. facilitar o pleno exercício das funções da fiscalização, sendo que a recusa em 
atender quaisquer das solicitações feitas pela fiscalização será considerada motivo para 
aplicação das penalidades contratuais. 

 
11.1.20.1. O exercício das funções da fiscalização, não desobriga a 
CONTRATADA (_____)  de sua própria responsabilidade quanto à adequada 
execução do objeto contratado; 
 

11.1.21. apresentar toda a documentação exigida nas datas aprazadas, obrigando-se ao 
fiel cumprimento do Contrato; 
 
11.1.22.  cumprir, impreterivelmente, todos os prazos e condições exigidos e observar as 
datas, horários e local de realização de cada serviço constante na “Ordem de Serviço – 
OS”. 
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11.1.23. abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra 
informação acerca dos serviços, objeto deste Contrato, sem prévia autorização da 
CONTRATANTE (EBC); 
 
11.1.24. manter sigilo sobre todos os ativos de informações e de processos da 
CONTRATANTE (EBC), conforme itens de instrumento de confidencialidade próprio da 
CONTRATANTE (EBC); 
 
11.1.25. responsabilizar-se pela manutenção de sigilo sobre quaisquer dados e 
informações contidos em quaisquer documentos e em quaisquer mídias de que venha a ter 
conhecimento durante a execução dos trabalhos, não podendo, sob qualquer pretexto e 
forma divulgar, reproduzir ou utilizar. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE (EBC) 
 
12.1. Além de outras obrigações previstas neste Instrumento, a CONTRATANTE (EBC) 
compromete-se a: 

 
12.1.1. proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações 
contratuais, permitindo o acesso dos empregados da CONTRATADA (_____) às 
dependências e todas as informações da CONTRATANTE (EBC) necessárias à execução 
do serviço, e impedindo que pessoas não credenciadas pela CONTRATADA (_____) 
intervenham em seu andamento, em qualquer situação; 
 
12.1.2. prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto deste Contrato 
que venham a ser solicitados pela CONTRATADA (_____); 
 
12.1.3. realizar a comunicação com a CONTRATADA (_____) por meio de telefone, e-mail 
institucional ou por meio de “Ordem de Serviço – OS”. 
 
12.1.4. manter a CONTRATADA (_____) informada de quaisquer atos da Administração 
Pública que venham a interferir direta ou indiretamente nos serviços contratados; 
 
12.1.5. fornecer feedback sobre os serviços executados regularmente, continuamente, 
durante e/ou após cada evento realizado; 
 
12.1.6. solicitar à CONTRATADA (_____) e seus prepostos, tempestivamente, todas as 
providências necessárias ao bom andamento da prestação dos serviços. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS PENALIDADES 
 
13.1. A CONTRATADA (_____) ficará sujeita à suspensão do pagamento da Nota Fiscal/Fatura, no 
caso de descumprimento do item 11.1.1. da Cláusula Décima Primeira deste Contrato, até que 
seja sanada a pendência, ou, em casos excepcionais, até que seja(m) apresentado(s) o(s) 
documento(s) comprobatório(s) da regularidade do(s) registro(s) verificado(s), devendo esta 
situação ser devidamente justificada perante a CONTRATANTE (EBC), que avaliará a possibilidade 
de substituição. 

 

13.1.1. No caso do item 13.1. desta Cláusula, a CONTRATADA (_____) terá o prazo de 30 
(trinta) dias, contados de sua notificação, para regularizar sua situação cadastral ou 
apresentar justificativa, a ser avaliada pela CONTRATANTE (EBC), sob pena de aplicação 
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das sanções previstas no item 13.2., respeitado o disposto no item 13.6., ambos desta 
Cláusula. 
 

13.2. Com fundamento no disposto nos arts. 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
pela inexecução total ou parcial dos serviços previstos neste contrato, pela execução desses 
serviços em desacordo com o estabelecido neste Contrato, ou pelo descumprimento das 
obrigações contratuais, a CONTRATANTE (EBC) poderá, garantida a prévia defesa, e observada 
a gravidade da ocorrência, aplicar ao CONTRATADO (CIEE) as penalidades a seguir: 

 
a) advertência por escrito, em caso de faltas leves, assim entendidas aquelas que não 
acarretem prejuízo para a CONTRATANTE (EBC) e que não comprometam a continuidade 
dos serviços, objeto do presente contrato; 
 
b) multa de 1% (um por cento) sobre o valor anual do contrato; 
 
c) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor anual do contrato; 
 
d) multa de 4% (quatro por cento) sobre o valor anual do contrato; 
 
e) multa de 8% (oito por cento) sobre o valor anual do contrato; 
 
f) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor anual do contrato, cumulada com a 
rescisão contratual; 
 
g) impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 
Municípios e descredenciamento do SICAF ou nos sistemas de cadastramentos de 
fornecedores a que se refere o inciso XIV, do art. 4º, da Lei nº 10.520, de 2002, pelo prazo 
de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Instrumento e demais 
cominações legais. 
 

13.3. As penalidades descritas no item 13.2. desta Cláusula podem ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, a critério da CONTRATANTE (EBC), após análise das circunstâncias que 
ensejarem sua aplicação e serão, obrigatoriamente, registradas no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores – SICAF. 
 
13.4. As importâncias decorrentes das multas não recolhidas nos prazos determinados nas 
notificações serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos à CONTRATADA (_____), 
da garantia prestada, ou ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente. 
 
13.5. A imposição das penalidades previstas nesta Cláusula não exime a CONTRATADA (_____) 
do cumprimento de suas obrigações, nem de promover as medidas necessárias para reparar ou 
ressarcir eventuais danos causados à CONTRATANTE (EBC). 
 
13.6. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, sendo facultada a 
apresentação de defesa prévia pela CONTRATADA (_____), no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 
contar da data em que for comunicada pela CONTRATANTE (EBC). 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA GARANTIA 
 
14.1. No prazo de até 10 (dez) dias da assinatura do Contrato, a CONTRATADA (_____) deverá 
apresentar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total estimado do contrato, a 
fim de assegurar a sua execução, em uma das seguintes modalidades: 
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a) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes terem sido emitidos sob 
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, 
conforme definido pelo Ministério da Fazenda; 

b) seguro-garantia; 

c) fiança bancária. 

 
14.2. A garantia prestada pela CONTRATADA (_____)  será liberada no prazo de 10 (dez) dias 
úteis, após o término da vigência deste Contrato, mediante a certificação pelo(s) Fiscal(is) de que 
os serviços foram realizados a contento e que não há qualquer pendência que recomende a 
retenção. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA SUSTENTABILIDADE 
 
15.1. A CONTRATADA (_____) ficará responsável pelo devido recolhimento, às suas expensas, 
todos os resíduos que venham a ser produzidos durante a execução dos serviços de eventos, os 
quais deverão ser tratados de forma ambientalmente adequada, respeitada a legislação 
ambiental. 
 
15.2. A CONTRATADA (_____) deverá comprometer-se a dar destinação adequada e 
ecologicamente correta a todos os resíduos que venham a ser produzidos durante a execução 
dos serviços de eventos, adotando critérios de sustentabilidade na execução do serviço, quando 
couber, seguindo as orientações contidas na Instrução Normativa nº 1, do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, de 19/01/2010. 
 
15.3. A critério da CONTRATANTE (EBC), poderá ser designada equipe para acompanhar o 
processo de descarte ou reciclagem dos resíduos, de forma a verificar o cumprimento da 
legislação ambiental vigente. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
16.1. Fica autorizada a subcontratação dos serviços de prestador de infraestrutura para eventos, 
elecados no art. 47 do Decreto nº 7.381, de 2010, bem como as atividades de transporte, 
receptivo. 
 
16.2. É permitida, ainda, nas mesmas condições dispostas no item 16.1 desta Cláusula, a 
subcontratação de atividades que não foram supramencionadas, desde que submetidas prévia e 
expressa aprovação da CONTRATANTE (EBC)., quer quanto à qualificação técnica de empresa 
indicada pela CONTRATADA (_____), quer quanto aos tipos e volumes do fornecimento a ser 
subcontratado. 
 
16.3. É vedada a subcontratação dos serviços de organização de eventos propriamente dita, bem 
como a subcontratação pela CONTRATADA (_____) de empregado pertencente ao quadro de 
pessoal da CONTRATANTE (EBC). 
 
16.4. Nenhuma subcontratação isentará a CONTRATADA (_____) de quaisquer de suas 
responsabilidades ou obrigações, permanecendo responsável perante a CONTRATANTE (EBC) 
por todos os atos ou omissões dos subcontratados, bem como por atos de pessoas direta ou 
indiretamente por eles empregadas. 
 
16.5. A CONTRATADA (_____) exigirá que cada um de seus subcontratados esteja de acordo 
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com os termos deste Contrato, e também em fazer constar de seus contratos que todos os itens 
são passíveis de fiscalização pela CONTRATANTE (EBC). 
 
16.6. A subcontratação não criará qualquer relação contratual entre a CONTRATANTE (EBC) e 
os subcontratados, ficando a CONTRATADA (_____) como único e exclusivo responsável por 
todos os atos e omissões daqueles. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DOS ACRÉSCIMOS E INCLUSÕES 
 
17.1. A CONTRATADA (_______) está obrigada a aceitar, nas mesmas condições propostas, 
acréscimos ou supressões determinadas pela CONTRATANTE (EBC) até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor Contratado, de acordo com o previsto no § 1º, art. 65, da Lei nº 8.666 de 1993. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DA NOVAÇÃO E RESPONSABILIDADE 
 
18.1. Fica expressa e irrevogavelmente estabelecido que a abstenção do exercício, tanto pela 
CONTRATANTE (EBC) quanto pela CONTRATADA (_____), de direito ou faculdade que lhes 
assistam o presente Contrato, ou a concordância com o atraso no cumprimento das obrigações da 
Administração ou do Particular, não afetará os direitos ou faculdades que poderão ser exercidos, a 
qualquer tempo a seu exclusivo critério, e nem alterará, de algum modo, as condições estipuladas 
neste Instrumento. 
 
18.2. As partes responderão por perdas e danos pelo inadimplemento de suas obrigações 
contratuais, além de outras cominações definidas na legislação em vigor. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
19.1. Qualquer medida que implique alteração dos direitos e/ou obrigações aqui pactuadas só 
poderá ser adotada mediante autorização por escrito da CONTRATANTE (EBC), e será 
obrigatoriamente ratificada por meio de Termo Aditivo ao Contrato, que passará a integrá-lo para 
todos os efeitos, regulando as ocorrências futuras. 
 
19.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Contrato, excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o do vencimento, vencendo-se os prazos somente em dias de expediente normais. 
 
19.3. A contratação a ser firmada não enseja relação empregatícia entre a CONTRATANTE 
(EBC) e o pessoal designado pela CONTRATADA (_____) para a prestação dos serviços objeto 
deste Contrato. 
 
19.4. Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo entre as partes, e a solução adotada 
será obrigatoriamente ratificada através de Termo Aditivo a este Contrato, que passará a integrá-
lo para todos os efeitos. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DA PUBLICAÇÃO 
 
20.1. A CONTRATANTE (EBC) providenciará a publicação de extrato resumido do presente 
Instrumento no Diário Oficial da União - D.O.U., conforme estabelecido no caput do artigo 20 do 
Decreto nº 3.555, de 2000. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: DO FORO 
 

21.1. As partes elegem o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Brasília/DF, para 
dirimir questões decorrentes deste Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja. 

 
E assim, por estarem justas e acordadas sobre todas e cada uma das Cláusulas e 

condições aqui pactuadas, as partes assinam o presente Instrumento em 02 (duas) vias de igual 
teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que produza seus jurídicos e legais 
efeitos. 

 
Brasília/DF,       de                        de 2014. 

 
 

EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A - EBC 
Contratante 

 
 
 

CLÓVIS FÉLIX CURADO JÚNIOR JOSÉ EDUARDO CASTRO MACEDO 
Diretor de Administração e Finanças 

Por Delegação de Competência 
Portaria-Presidente nº 622, de 17/09/2013. 

Diretor-Geral  

 
 

Contratada 
 
 
 
 

Representante 
 
 
Testemunhas: 
1)  2)  
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ANEXO I 
 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO UNIDADE VALOR 

ITEM 
SERVIÇOS DE 

RECURSOS 
HUMANOS 

DESCRIÇÃO UNIDADE VALOR 

1 Algodão Doce 

Profissional com carrinho de 
algodão doce, de várias cores 
para servir no palito durante 
todo o período 

diária de 6h R$ 180,00 

2 Animador / 
Recreador 

Pessoa responsável pela 
animação e/ou recreação dos 
participantes em eventos - 
sujeito a aprovação prévia. 

 Diária de 8h R$ 200,00 

3 Apoio para serviços 
gerais (carregador) 

Pessoa responsável pelo 
transporte de carga/materiais e 
apoio em pequenos serviços 
como afixação de painel e 
apoio em pequenos serviços 
como afixação de papel, ajuste 
de mobiliário em estandes etc 

 Diária de 8h R$ 100,00 

4 Arquiteto projetista  

Arquiteto projetista 
especializado na área de 
eventos, criação e montagem 
de estandes, e estruturas de 
eventos de médio e grande 
porte. Domínio de ferramentas 
informatizadas inclusive 3D e 
desenvolvimento de projetos 
personalizados. Responsável 
pela emissão de Anotação de 
Responsabilidade Técnica 
(ART) - sujeito a aprovação 
prévia. 

Diária de 6h R$ 400,00 

5 Brigada de incêndio 

Disponibilização de 
profissional capacitado, 
regulamentado e devidamente 
trajado para a realização de 
serviços de brigadista. A 
quantidade dos profissionais 
será proporcional ao tamanho 
do evento. 

custo por 
brigadista / 
diária de 8h 

R$ 180,00 

6 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, com a 

diária de 8h R$ 200,00 



Processo nº: 
EBC 001051/2014 

Folha: 

 

179 
SCS Quadra 08, Edifício Super Center Venâncio 2.000, Bloco “B-60”, 1º subsolo - CEP 70.333-900 | Brasília -DF 

Caixa Postal 08840 | Telefone: (61) 3799-5600 

supervisão da 
CONTRATANTE (EBC)- 
sujeito a aprovação prévia.  

7 Coordenador Geral 
de Eventos 

Organização e Coordenação 
de evento. Sujeito a aprovação 
prévia 

Diária de 8h R$ 300,00 

8 Copeiro (a)  

Profissional uniformizado (a) 
com as seguintes atribuições: 
preparar e distribuir café, água 
mineral; zelar para que o 
material e o equipamento da 
cozinha estejam sempre em 
perfeitas condições de 
utilização, funcionamento, 
higiene e segurança; operar 
com fogões, aparelhos de 
preparação ou manipulação de 
gêneros de alimentação, 
aparelhos de aquecimento ou 
refrigeração, esterilização ou 
outros, elétricos ou não. 

diária de 8h R$ 120,00 

9 Desenhista 

Profissional com experiência 
em programação visual de 
peças institucionais, 
promocionais - sujeito a 
aprovação prévia. 

diária de 8h R$ 400,00 

10 Designer gráfico 

Designer gráfico que domine 
as versões de programas 
específicos da área de 
produção gráfica - sujeito a 
aprovação prévia. 

diária de 8h R$ 300,00 

11 DJ 

Profissional com equipamento 
que seleciona e toca as mais 
diferentes composições 
previamente gravadas para um 
determinado público-alvo, 
trabalhando seu conteúdo. 
Inclui taxa do ECAD. Playlist 
sujeita a aprovação prévia. 

custo p/hora R$ 125,00 

12 Elaboração de 
projeto 

Estratégia de Organização do 
Evento; Execução e 
Implantação do Evento; 
Controle e avaliação do evento 
- sujeito a aprovação prévia. 

Profissional / 
hora R$ 161,00 

13 Eletricista 

Profissional devidamente 
capacitado e munido de 
ferramentas e equipamentos 
de proteção individual. 

diária de 8h R$ 200,00 

14 Enfermeiro 

Disponibilização de 
profissional capacitado para a 
realização de serviços de 
enfermagem . 

diária de 6h R$ 200,00 
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15 Engenheiro Civil. 

Profissional devidamente 
capacitado, com experiência 
em construção e montagem de 
estandes de acordo com 
normatizações vigentes. 
Responsável pela Anotação de 
Responsabilidade Técnica. 

diária de 6h R$ 300,00 

16 Escultura com 
balões 

Profissional com equipamento 
e materiais para realizar 
escultura com balões, de 
várias cores. 

diária de 6h R$ 350,00 

17 Garçom  

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 8h R$ 180,00 

18 Manobrista 

Contratação de manobrista 
com carteira de habilitação ou 
empresa especializada no 
ramo. 

Profissional/hora R$ 105,00 

19 Médico  

Disponibilização de 
profissional capacitado para a 
realização de serviços de 
médico com equipamento 
próprio. 

diária de 6h R$ 400,00 

20 Mensageiro 

Disponibilização de 
profissional capacitado para a 
realização de serviços de 
mensageiro. 

diária de 8h R$ 100,00 

21 

Mestre de cerimônia 
bilíngue com 
experiência 
comprovada em 
eventos acima de 
500 participantes 

Disponibilização de 
profissional capacitado para a 
realização de serviços de 
condução do cerimonial em 
língua estrangeira determinada 
pela CONTRATANTE (EBC) - 
sujeito a aprovação prévia. 

diária de 8h R$ 1.000,00 

22 

Mestre de cerimônia 
com experiência 
comprovada em 
eventos acima de 
500 participantes 

Disponibilização de 
profissional capacitado para a 
realização de serviços de 
condução do cerimonial -- 
sujeito a aprovação prévia. 

diária de 8h R$ 600,00 

23 

Mestre de cerimônia 
especial (Jornalista 
âncora de telejornal 
ou ator de 
reconhecimento 
incontestável) 

Disponibilização de 
profissional capacitado para a 
realização de serviços  de 
condução e mediação do 
evento e que tenha 
experiência como jornalista 
âncora de telejornal ou 
programa televisivo - sujeito a 
aprovação prévia. 

Por evento R$ 8.000,00 
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24 

Mestre de cerimônia 
ou apresentador 
(apresentador com 
experiência em TV e 
atuação em 
cerimônias técnico-
científicas) 

Disponibilização de 
profissional capacitado para a 
realização de serviços de 
condução e mediação do 
evento - sujeito a aprovação 
prévia. 

Por evento R$ 1.000,00 

25 
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 R$ 100,00 

26 Operador de 
iluminação 

Disponibilização de 
profissional capacitado para a 
realização de serviços de 
iluminação a serem utilizados 
em eventos 

diária de 8h R$ 100,00 

27 Pintura artística 
Profissional com equipamento 
e materiais para realizar 
pintura artística em crianças 

diária de 6h R$ 250,00 

28 Pipoqueiro 

Profissional com carrinho de 
pipoca. Incluindo o 
fornecimento de pipoca doce e 
salgada durante todo o 
período. Com opção de 
carrinho usando butijão de gás 
de 5kg. 

diária de 6h R$ 180,00 

29 
Produtor de 
conteúdo conceitual 
especializado 

Profissional apto à criação de 
textos com a finalidade de 
subsidiar materiais 
institucionais diversos e ao 
desenvolvimento de trabalhos 
de curadoria - sujeito a 
aprovação prévia. 

custo p/ hora R$ 161,00 

30 Produtor de eventos 

Profissional devidamente 
qualificado e com experiência 
(apresentar currículo) para a 
organização, planejamento e 
acompanhamento de todas as 
fase do evento. Gerencia 
todos os serviços necessários 
para a realização do evento, 
como: iluminação, som, 
segurança, logística, 
alimentação, e fazer cumprir o 
cronograma. Sujeito a 
aprovação prévia. 

diária de 12h R$ 300,00 

31 Programador visual 

Profissional de programação 
visual capacitado para a 
realização de serviços de 
criação de identidade visual 
para aplicações diversas e de 

diária de 8h R$ 400,00 
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material gráfico (convites, 
folders, revistas, folhetos, 
flyers, bâneres etc) - sujeito a 
aprovação prévia. 

32 Promotor 

Disponibilização de 
profissional capacitado e com 
experiência na atividade, 
devidamente trajado com 
uniforme ou roupa indicada. 
Deverá possuir boa 
desenvoltura e será o 
responsável pela distribuição 
de material promocional e 
apoio a ações promocionais - 
sujeito a aprovação prévia. 

diária de 8h R$ 300,00 

33 Promotor bilíngue 

Disponibilização de 
profissional capacitado e com 
experiência na atividade, 
devidamente trajado com 
uniforme ou roupa indicada. 
Deverá possuir boa 
desenvoltura e será o 
responsável pela distribuição 
de material promocional e 
apoio a ações promocionais. 
Será conduzido teste de 
fluência nos idiomas 
solicitados - sujeito a 
aprovação prévia. 

diária de 8h R$ 350,00 

34 
Recepcionista 
bilíngue - 
uniformizada 

Disponibilização de 
profissional capacitado e 
devidamente trajado para a 
realização de serviços de 
recepção e que tenha 
habilidade em lidar com as 
pessoas. Será conduzido teste 
de fluência nos idiomas 
solicitados - sujeito a 
aprovação prévia. 

diária de 8h R$ 200,00 

35 
Recepcionista 
português - 
uniformizada 

Disponibilização de 
profissional capacitado e 
devidamente trajado para a 
realização de serviços de 
recepção e que tenha 
habilidade em lidar com as 
pessoas- sujeito a aprovação 
prévia. 

diária de 8h R$ 120,00 

36 
Recepcionista 
trilíngue - 
uniformizada  

Disponibilização de 
profissional capacitado e 
devidamente trajado para a 
realização de serviços de 
recepção e que tenha 
habilidade em lidar com as 
pessoas. Será conduzido teste 

diária de 8h R$ 250,00 
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de fluência nos idiomas 
solicitados - sujeito a 
aprovação prévia. 

37 Revisor de texto 

Disponibilização de 
profissional capacitado para a 
realização de serviços de 
revisão de texto - sujeito a 
aprovação prévia. 

lauda (1000 
caracteres) R$ 49,00 

38 Roadie de Palco 
Auxiliar na montagem e 
desmontagem, além da 
assistência técnica de palco 

diária de 10h R$ 120,00 

39 
Segurança diurno e 
noturno – 
uniformizado 

Disponibilização de 
profissional capacitado para 
realização de segurança 
desarmada diurna e/ou 
noturna uniformizada e com 
apresentação de nada consta 
da Polícia Federal. 

diária de 12h R$ 180,00 

40 

Serviço de 
degravação de áudio 
ou de audiovisual 
com revisão do 
texto. 

Entrega do trabalho em CD R, 
CD RW e impresso 
(encadernado com capa dura 
e espiral). O prazo de entrega 
deverá ser combinado com a 
CONTRATANTE (EBC) logo 
após o término do evento 

hora R$ 100,00 

41 Serviço de Edição  

Entrega do produto final com a 
matriz em XD-CAM e uma 
cópia 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 R$ 150,00 

42 
Serviço de filmagem 
em XD-CAM com 
técnico – saída de 
3h1min até 5 horas 

Serviço de captação de áudio 
e vídeo com câmera XD-CAM; 
iluminação; mesa de corte 
para transmissão ao vivo para 
telão. Direito de cessão de 
imagem incluso. 

diária R$ 840,00 

43 
Serviço de filmagem 
em XD-CAM com 
técnico – saída de 
5h1 até 8horas. 

Serviço de captação de áudio 
e vídeo com câmera XD-CAM; 
iluminação; mesa de corte 
para transmissão ao vivo para 
telão. Direito de cessão de 
imagem incluso 

diária R$ 1.260,00 

44 
Serviço de filmagem 
em XD-CAM com 
técnico – saída de 
até 3 horas 

Serviço de captação de áudio 
e vídeo com câmera XD-CAM; 
iluminação; mesa de corte 
para transmissão ao vivo para 

diária R$ 560,00 
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telão. Direito de cessão de 
imagem incluso. 

45 
Serviço de 
Fotografia 
Instantânea 

Impressão imediata de fotos 
contendo a marca da 
CONTRATANTE (EBC) ou 
moldura específica do evento 

unidade   R$ 9,00 

46 

Serviço de fotografia 
profissional digital 
com equipamento - 
saída de 3 horas 
(até 50 fotos 
entregues).  

Entrega de CD com 11 a 20 
fotos digitais (tamanho 26 x 17 
cm resolução de 300 dpi e 
identificação de cada foto no 
arquivo com as seguintes 
informações: 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, 50 
fotos. Direito de cessão de 
imagem incluso. 

serviço R$ 980,00 

47 

Serviço de fotografia 
profissional digital 
com equipamento - 
saída de 3 horas (de 
51 a 100 fotos 
entregues) 

Entrega de CD com 21 a 30 
fotos digitais (tamanho 26 x 17 
cm resolução de 300 dpi e 
identificação de cada foto no 
arquivo com as seguintes 
informações: 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, 80 
fotos. Direito de cessão de 
imagem incluso. 

serviço R$ 1.260,00 

48 

Serviço de fotografia 
profissional digital 
com equipamento - 
saída de 5 horas 
(até 50 fotos 
entregues)  

Entrega de CD com 11 a 20 
fotos digitais (tamanho 26 x 17 
cm resolução de 300 dpi e 
identificação de cada foto no 
arquivo com as seguintes 
informações: assunto, local, 
cidade, estado, data e crédito 
do fotógrafo). 

serviço R$ 1.680,00 

49 

Serviço de fotografia 
profissional digital 
com equipamento - 
saída de 5 horas (de 
51 a 100 fotos 
entregues)  

Entrega de CD com 21 a 30 
fotos digitais (tamanho 26 x 17 
cm resolução de 300 dpi e 
identificação de cada foto no 
arquivo com as seguintes 
informações: 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, 120 

serviço R$ 2.100,00 
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fotos. Direito de cessão de 
imagem incluso 

50 

Serviço de fotografia 
profissional digital 
com equipamento - 
saída de 7 horas 
(até 50 fotos 
entregues) 

Entrega de CD com até 10 
fotos digitais (tamanho 26 x 17 
cm resolução de 300 dpi; 
tamanho 18 mega e 
identificação de cada foto na 
informação de arquivo (file 
info) com as seguintes 
informações: 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, 60 
fotos. Direito de cessão de 
imagem incluso 

serviço R$ 2.000,00 

51 

Serviço de fotografia 
profissional digital 
com equipamento - 
saída de 7 horas (de 
51 a 100 fotos 
entregues)  

Entrega de CD com 11 a 20 
fotos digitais (tamanho 26 x 17 
cm resolução de 300 dpi e 
identificação de cada foto no 
arquivo com as seguintes 
informações: 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, 120 
fotos. Direito de cessão de 
imagem incluso. 

serviço R$ 2.500,00 

52 Serviço de gravação 
do evento em áudio. 

Gravação de áudio em meio 
digital, com entrada do produto 
final em CD com as sessões 
devidamente identificadas, 
com prestação de serviço de 
técnico treinado e capacitado. 

diária de 8h R$ 300,00 

53 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, papel higiênico de boa 
qualidade, sabonete cremoso 
de boa qualidade, papel 
toalha, saquinhos descartáveis 
para absorventes 
higiênicos,protetores 

diária de 8h R$ 180,00 
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descartáveis para assento 
sanitário, álcool em gel 
desinfetante para as mãos, 
desodorizador de ambientes 
em aerosol e embalagem não 
reutilizável, sacos de lixo, 
demais produtos químicos 
necessários à limpeza, 
desinfecção e desodorização 
do ambiente).  

54 Serviço de Mailing 
List 

Confecção do mailing, 
impressão de etiquetas 
autoadesivas, manuseio 
(colagem, envelopamento e 
triagem) e distribuição com 
protocolo de recebimento em 
todo o território nacional 
utilizando motociclistas ou 
ciclistas próprios, devidamente 
treinados para oferecer a 
maior velocidade e qualidade 
na entrega 

por nome R$ 2,50 

55 Serviço de motoboy 

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

diária de 8h R$ 120,00 

56 Serviço de 
Receptivo 

Disponibilização de motorista 
com carro E profissional para 
receber autoridades e 
palestrantes em aeroporto ou 
em locação para evento, 
capaz de prestar informações 
básicas sobre o aeroporto, 
empresas aéreas, e da cidade 
(localização e horário de 
funcionamento de órgãos 
públicos como hospitais, e 
transporte coletivo), 
assessorar como intérprete 
quando necessário, 
acompanhar e orientar, 
quando necessário, 
Portadores de Necessidades 
Especiais nas dependências 
dos aeroportos  especificados 
e nos hotéis credenciados. 
Sujeito a aprovação prévia. 

diária R$ 400,00 

57 Serviço de RSVP 

Profissional responsável pela 
atividade de controle de 
Repondez Si Vous Plait - 
RSVP 

diária de 8h R$ 200,00 
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58 

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 CD, e, também a 
impresso (encadernado com 
capa dura e espiral). Sujeito a 
aprovação prévia. 

hora R$ 250,00 

59 

Taquígrafo bilingue 
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). Profissional 
deverá ser fluente em um dos 
seguintes idiomas: Inglês, 
Espanhol ou Francês – 
conforme demanda da 
CONTRATANTE (EBC). 
Entrega do trabalho em CD, e, 
também a impresso 
(encadernado com capa dura 
e espiral). Sujeito a aprovação 
prévia. 

hora R$ 270,00 

60 Técnico de 
computação gráfica 

Disponibilização de 
profissional capacitado para a 
realização de serviços de 
computação gráfica e 
desenvolvimento de website. 

hora R$ 140,00 

61 
Técnico de 
equipamentos 
audiovisuais e som 

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 R$ 120,00 

62 Técnico de 
iluminação 

Disponibilização de 
profissional capacitado para a 
instalação de iluminação e 
manutenção de serviços de 
iluminação. 

Diária de 8h R$ 300,00 

63 Técnico para 
computador 

Responsável pela manutenção 
e suporte de computadores e 
serviços de informática 

Diária de 8h R$ 120,00 
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64 
Tradutor 
consecutivo/ 
Intérprete 

Traduzir palestras, 
apresentações ou reuniões de 
um idioma (conforme demanda 
da CONTRATANTE (EBC)) 
para o outro 
consecutivamente.Sujeito a 
aprovação prévia.  

diária de 6h R$ 1.680,00 

65 Tradutor de texto 

Disponibilização de 
profissional capacitado para a 
realização de serviços de 
tradução de texto. Idiomas: 
Inglês, Espanhol, Francês, 
Alemão, Mandarim e Japonês. 
Sujeito a aprovação prévia. 

lauda (1000 
caracteres) R$ 84,00 

66 Tradutor simultâneo 

Disponibilização de DUPLA de 
profissionais capacitados para 
a realização de serviços de 
tradução simultânea, com 
experiência comprovada em 
eventos. Idiomas: Inglês, 
Espanhol, Francês, Alemão, 
Mandarim, Japonês e 
Linguagem Brasileira de Sinais 
– Libras. Sujeito a aprovação 
prévia. 

diária de 6h R$ 2.940,00 

ITEM EQUIPAMENTOS E 
ESTRUTURA DESCRIÇÃO UNIDADE VALOR 

67 Amplificador 
Amplificador compatível com o 
ambiente e a estrutura do 
evento. 

diária R$ 200,00 

68 Aparelho de Blue-ray 
Aparelho de Blue- Ray, com 
player 3D, entrada USB e 
controle remoto. 

diária R$ 120,00 

69 Aparelho de CD 
Player 

Player Carrossel (capacidade 
para 5 CDs) ou similar superior diária R$ 90,00 

70 
Banheiro químico 
portátil - fibra ou 
plástico 

Cabine sanitária com mictório, 
papeleira e caixa de dejetos 
com assento, suporte para 
papel higiênico, piso 
antiderrapante, identificação 
(masculino/ feminino), 
fechadura com indicador 
livre/ocupado externo, ponto 
de ventilação natural, teto 
translúcido. Inclui transporte e 
retirada. 

diária R$ 180,00 

71 
Banheiro químico 
portátil adaptado - 
fibra ou plástico 

Cabine sanitária com mictório, 
papeleira e caixa de dejetos 
com assento, suporte para 
papel higiênico, piso 
antiderrapante, identificação 
(masculino/ feminino), 
fechadura com indicador 

diária   R$ 250,00 
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livre/ocupado externo, ponto 
de ventilação natural, teto 
translúcido.  Adaptado para 
acesso a cadeirantes. Inclui 
transporte e retirada. 

72 Bebedouro  

Bebedouro vertical com duas 
torneiras de pressão (saída de 
água natural e gelada), 
sistema para resfriamento da 
bebida. Capacidade para 
suportar garrafão de água de 
vinte (20) litros, tensão 110ve 
suporte para copo descartável 

diária R$ 126,00 

73 Box Truss – Q15 Box Truss ( estrutura pesada ) 
- Q15 

metro 
linear/diária R$ 35,00 

74 Box Truss – Q30 Box Truss ( estrutura pesada ) 
- Q30 

metro 
linear/diária R$ 60,00 

75 Contador de acesso 
eletrônico 

Aparelho eletrônico para 
contagem de pessoas que 
acessam o evento 

diária   R$ 100,00 

76 Cadeira de rodas 
Especial para pessoas com 
deficiência ou dificuldade de 
locomoção 

diária R$ 70,00 

77 Canhão seguidor 

HMI de 1200 a 1500 watts; 
lâmpada MSR 700/2; disco de 
cor: 8 cores; disco de gobo: 8 
gobos; strobo; dimmer; íris; 
objetivas p/ 25 e 50 m, no 
mínimo programa p/ uma 
cena, 220 v. 

Unidade/ diária R$ 250,00 

78 Canhão Sky Walker 

Voltagem: AC 220-420v. 
Alimentação: 1200w-7500w. 
Lâmpada: Lâmpada Xenon 
(4000w). Temperatura de Cor: 
6200k, temperatura de cor, 
vermelho, amarelo, azul, 
verde, branco; Raio de Luz: a 
luz feixes paralelos, tamanhos 
ajustáveis. Função: iluminação 
exterior, impermeável. Pode 
ser posicionado para cima e 
para baixo, com ângulos 
ajustáveis; dispositivo de 
ajuste da distância focal. 
Podem ser ajustados para 
recolher ou difundir a luz de 
alta energia alternativa 
ventiladores de refrigeração 
interna. Grau de proteção: 
IP44, Distância de disparo: 1-7 
km 

Unidade/ diária R$ 600,00 

79 Carro de som Serviço de carro de som, 
incluindo sonorização, diária R$ 180,00 
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motorista e combustível 

80 Climatização tipo 1 

Feita por aspersores com 
bicos aspersores de água de 
1mm e ventiladores tipo 
breasty para umidificação de 
ambiente 

m²/diária R$ 70,00 

81 Climatização tipo 2 

Feita por refrigeração com 
máquinas de ar condicionado 
tipo TR com dutos metálicos 
para distribuição de ar frio nos 
ambientes 

m²/diária R$ 120,00 

82 Condicionador de ar 
tipo 1 

Ar condicionado de 10.000 
BTUs, com Selo Procel de 
Eficiência Energética. 

diária R$ 500,00 

83 Condicionador de ar 
tipo 2 

Ar condicionado de 20.000 
BTUs, com Selo Procel de 
Eficiência Energética. 

diária R$ 550,00 

84 Condicionador de ar 
tipo 3 

Ar condicionado de 30.000 
BTUs, com Selo Procel de 
Eficiência Energética 

diária R$ 600,00 

85 Container sanitário 

Container sanitário contendo 1 
mictório tipo calha, 1 lavatório, 
4 bacias com luminária 
blindada, com lâmpada de 9w 
e janelas com vitrô basculante 

diária R$ 1.400,00 

86 Distribuidor VGA / 
Vídeo e Áudio 

VGA 8 saídas (MP3, MP4, 
MP5, DVD, CD, RRW) diária R$ 56,00 

87 Distribuidor de vídeo 
e áudio 

Distribuidor de Vídeo e Áudio 
Estéreo (10 saídas) diária R$ 56,00 

88 Display dinâmico 
interativo 

Display dinâmico interativo, 
com sistema de som embutido diária R$ 200,00 

89 

Equipamento de 
som/sonorização 
para eventos em 
local aberto e/ou 
fechado - até 100 
participantes 

Mesa de som c/16 canais, 
amplificador potência 
200WRMS; 2 caixas acústicas 
de 100 WRMS com tripé e 
pedestal tipo girafa p/ 
microfone.  

diária R$ 350,00 

90 

Equipamento de 
som/sonorização 
para eventos em 
local aberto e/ou 
fechado - até 300 
participantes 

Mesa de som c/16 canais, 
amplificador potência 
200WRMS; 2 caixas acústicas 
de 100 WRMS com tripé e 
pedestal tipo girafa p/ 
microfone. 

diária R$ 800,00 

91 

Equipamento de 
som/sonorização 
para eventos em 
local aberto e/ou 
fechado - até 600 
participantes 

Mesa de som c/16 canais, 
amplificador potência 
400WRMS; 2 caixas acústicas 
de 200 WRMS com tripé e 
pedestal tipo girafa p/ 
microfone. 

diária R$ 1.200,00 

92 
Equipamento de 
som/sonorização 
para eventos em 
local aberto e/ou 

Mesa de som c/16 canais, 
amplificador potência 
400WRMS; 2 caixas acústicas 
de 200 WRMS com tripé e 

diária R$ 1.400,00 
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fechado - até 1000 
participantes 

pedestal tipo girafa p/ 
microfone. 

93 

Equipamento de 
som/sonorização 
para eventos em 
local aberto e/ou 
fechado - ambiente 
acima de 1000 
participantes 

Mesa de som c/16 canais, 
amplificador potência 
800WRMS; 6 caixas acústicas 
de 400 WRMS com tripé e 
pedestal tipo girafa p/ 
microfone.  

diária R$ 1.680,00 

94 
Equipamento de 
som/sonorização - 
Sistema de retorno 2 
caixas  

Sistema de retorno de som 
com 02 caixas  diária R$ 200,00 

95 
Equipamento de 
som/sonorização - 
Sistema de retorno 4 
caixas 

Sistema de retorno de som 
com 04 caixas diária R$ 300,00 

96 

Equipamento para 
tradução simultânea 
c/ no mínimo 3 
canais de 
transmissão 

Cabine com isolamento 
acústico, console para 
intérpretes, rádio e fones para 
até 50 pessoas 

diária R$ 700,00 

97 

Equipamento para 
tradução simultânea 
c/ no mínimo 3 
canais de 
transmissão 

Cabine com isolamento 
acústico, console para 
intérpretes, rádio e fones de 51 
a 150 pessoas 

diária R$ 1.800,00 

98 

Equipamento para 
tradução simultânea 
c/ no mínimo 3 
canais de 
transmissão 

Cabine com isolamento 
acústico, console para 
intérpretes, rádio e fones de 
151 até 250 pessoas 

diária R$ 3.000,00 

99 

Equipamento para 
tradução simultânea 
c/ no mínimo 3 
canais de 
transmissão 

Cabine com isolamento 
acústico, console para 
intérpretes, rádio e fones de 
251 até 350 pessoas 

diária R$ 3.500,00 

100 

Equipamento para 
tradução simultânea 
c/ no mínimo 3 
canais de 
transmissão 

Cabine com isolamento 
acústico, console para 
intérpretes, rádio e fones de 
351 até 600 pessoas 

diária R$ 5.000,00 

101 Estabilizador Estabilizador para 
microcomputador para 600 VA diária R$ 35,00 

102 Fotocopiadora 
Fotocopiadora com tonner e 
papel. Preto e Branco. 
Velocidade: 55ppm ou superior 

unidade/dia R$ 280,00 

103 Flip Chart 
Cavalete, bloco com 50 folhas 
e duas cores de caneta própria 
para flip chart 

diária R$ 20,00 

104 Gerador tipo 1 
80 KVA devidamente 
abastecido com combustível 
necessário para o evento 

diária R$ 500,00 
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105 Gerador tipo 2 
150 KVA devidamente 
abastecido com combustível 
necessário para o evento 

diária R$ 750,00 

106 Gerador tipo 3 
340 KVA devidamente 
abastecido com combustível 
necessário para o evento 

diária R$ 1.200,00 

107 Gerador tipo 4 
450 KVA devidamente 
abastecido com combustível 
necessário para o evento 

diária R$ 1.500,00 

108 Gravador de CD / 
DVD 

Aparelho gravador de CD e 
DVD diária R$ 80,00 

109 Grua para filmagem 

Com capacidade de carga de 
até 12 quilogramas, cabeça 
remota eletrônica, controle de 
ajuste de PAN/TILT e zoom. 
Inclui operador 

Unidade/ diária R$ 1.680,00 

110 Guarda-volumes Em formato estante, com 
divisórias, aberto, sem portas m²/diária R$ 56,00 

111 Guarda-volumes 
Em formato estante, com 
divisórias, fechado com portas 
com fechadura ou cadeado 

m²/diária R$ 112,00 

112 
Iluminação eficiente 
– Lâmpada 
fluorescente 

Lâmpada fluorescente 
compacta com Selo Procel de 
Eficiência Energética. 

diária R$ 10,00 

113 Iluminação eficiente 
– Led Led – cores diversas diária R$ 15,00 

114 
Iluminação - Mesa 
de luz digital - acima 
de 12 canais 

Iluminação - Mesa de luz 
digital - acima de 12 canais  diária R$ 300,00 

115 
Iluminação - Rack 
Dimmer de luz digital 
- 12 canais 

Iluminação - Rack Dimmer de 
luz digital - 12 canais diária R$ 400,00 

116 Iluminação - Refletor 
Elipsoidal Iluminação - Refletor Elipsoidal diária R$ 60,00 

117 Iluminação - Refletor 
Fresnel Iluminação - Refletor Fresnel diária R$ 60,00 

118 Iluminação - Refletor 
Impar Setlight 

Iluminação - Refletor Impar 
Setlight diária R$ 60,00 

119 Iluminação - Refletor 
Optpar Iluminação - Refletor Optpar diária R$ 80,00 

120 Iluminação - Refletor 
Par 64 Iluminação - Refletor Par 64 diária R$ 60,00 

121 Impressora tipo 1 
Impressora jato de tinta 
colorida - acima de 9 ppm 
(com cartucho) com instalação 

diária R$ 90,00 

122 Impressora tipo 2 

Impressora laser colorida 
15ppm + Estabilizador (com 
tonner), com escaner e 
copiadora com instalação 

diária R$ 120,00 

123 Aparelho telefônico Com fio diária/ unidade R$ 28,00 

124 Aparelho telefônico Sem fio, para distância mínima 
de 100m diária/ unidade R$ 40,00 

125 Aparelho de Fac- Com papel e tinta e/ou diária R$ 56,00 
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símile cartucho 

126 
Instalação de linha 
telefônica para 
estande em feira, 
com aparelho. 

Voz e dados (DDD, DDI) instalação por 
ponto R$ 120,00 

127 Linha telefônica tipo 
1 Voz e dados, ligações locais  minuto R$ 5,60 

128 Linha telefônica tipo 
2 Voz e dados, DDD minuto R$ 7,00 

129 Linha telefônica tipo 
3 Voz e dados, DDI minuto R$ 9,80 

130 Link de internet - 
20MB 

Link de internet 20 MB 
dedicado Full Duplex de 
upload e download simétricos, 
99% SLA Uptime ou acordo de 
nível de serviço ANS 

diária R$ 1.000,00 

131 Máquina para café 
expresso 

Com saches de café, leite e 
demais complementos, além 
de louça própria. 

Unidade/ diária R$ 140,00 

132 Máquina de jogar 
papel picado 

Capacidade por quilo. Duração 
programável. Papel prateado e 
colorido. 

Unidade com 
capacidade para 
2 KG por vez 

R$ 250,00 

133 

Microfone com fio 
(incluir pedestal de 
mesa ou de chão 
quando necessário) 

Microfone com fio unidirecional 
profissional (com bateria 9V) diária R$ 80,00 

134 
Microfone sem fio 
(incluir pedestal de 
mesa ou de chão 
quando necessário) 

Microfone sem fio profissional 
(com bateria 9V) diária R$ 90,00 

135 Microfone auricular 
Microfone auricular sem fio 
com amplificador portátil e 
bateria ou pilha inclusos. 

diária R$ 95,00 

136 Microfone 
Gooseneck 

Microfone modelo gooseneck 
para mesa ou púlpito  diária R$ 100,00 

137 Microfone de lapela  Microfone de lapela sem fio 
com bateria ou pilha incluso diária R$ 120,00 

138 Microondas 

Forno de microondas. 
Capacidade: 22L a 30L; 
Voltagem 110V ou 220V;  
Potência: 900W a 1000W. 

Unidade/ diária R$ 70,00 

139 Mouse sem fio 

Mouse sem fio com ponteira 
laser para apresentação com 
função passador automático 
de slides (distância de até 30 
metros) 

diária R$ 14,00 

140 Notebook 

Intel Core 2 Duo 2Ghz ou 
superior, 2 GB de memória 
RAM, disco rígido de 120 GB, 
teclado, mouse com ou sem 
fio, com mouse pad, 
leitor/gravador de cd/dvd, 
placa de rede, fax, som, vídeo 

diária R$ 120,00 
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on board e placa de wireless; 
Softwares – Windows XP e 
Office 2007 completo, 
aplicativos ZIP, Acrobat 
Reader, Flash Reader e Power 
Point, drivers dos 
equipamentos e acessórios 
disponíveis para reinstalação 
em caso de problemas. 
Antivirus eficiente instalado. 

141 Painel de Led 

Painel de led em instalação 
capaz de captar os 
movimentos das pessoas e 
assim exibir iluminação ou 
imagens sincronizadas. O 
custo deve contemplar criação, 
tratamento de imagens e 
dados, transporte, montagem, 
desmontagem, operação do 
equipamento e seguro (se for 
o caso). 

m²/diária R$ 150,00 

142 Película interativa 

Com tecnologia touch screen e 
revestimento com camada 
protetora em Pet. Formatos: 
40”, 46”, 50”, 57”, 60”, 70”,80”, 
90” ou 103”. Película total 
contraste, para ambientes com 
alta incidência de iluminação. 
OBS: Custo deverá 
compreender criação, 
tratamento das imagens e 
conteúdo,  
transporte, montagem, 
desmontagem, operação e 
seguro (caso necessário). 

diária R$ 100,00 

143 Ponto elétrico Ponto elétrico para tomada e 
extensão. Unidade/ diária R$ 30,00 

144 Ponto lógico 

Instalação de ponto de rede 
e/ou internet (com todo 
material necessário - ex: 
conectores) 

por ponto/diária R$ 60,00 

145 Projetor interativo de 
imagens animadas 

Projetor interativo de imagens 
animadas, em superfícies 
planas. 

diária R$ 200,00 

146 Projetor de slides Com zoom AF com 01 
carrossel e controle remoto diária R$ 200,00 

147 Projetor multimídia 
tipo 1 

Projetor multimídia até 3000 
Ansi Lumens. diária R$ 300,00 

148 Projetor multimídia 
tipo 2 

Projetor multimídia a partir de 
3000 Ansi Lumens. diária R$ 400,00 

149 Projetor multimídia 
tipo 3 

Projetor multimídia até 5000 
AnsiLumens diária   R$ 500,00 

150 Projetor multimídia Projetor multimídia até 10000 diária   R$ 1.000,00 
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tipo 4 Ansi Lumens 

151 Quadro Branco  
Quadro branco (canetas de 
cores diversas e apagadores 
inclusos). 

diária R$ 35,00 

152 Rádio 

Portátil com fone de ouvido e 
microfone modelo lapela, 
completo. Bateria extra. 
Carregador para 100 e 220 
volts, 16 canais, 5W, várias 
faixas de frequência CSQ/ PL/ 
DPL, VHF (438 – 470 MHZ), 
vox integrado e múltiplo. Capa 
com alça e cinto. 

diária   R$ 58,80 

153 Receptor e fone 
auricular Receptor e fone auricular Unidade / diária R$ 14,00 

154 Rede lógica Rede lógica para acesso de 
rede 

metro linear / 
diária R$ 2,94 

155 Retroprojetor 2.500 ansi lumens e 02 
lâmpadas diária R$ 250,00 

156 Switch tipo 1 Switch 24 portas 10/100 diária R$ 100,00 
157 Switch tipo 2 Switch 8 portas  diária R$ 100,00 
158 Switch tipo 3 Switch 16 portas diária R$ 100,00 

159 Tela com tripe tipo 1 Tela 90" retrátil (1.5 x 2,0 m) - 
com tripé diária R$ 150,00 

160 Tela com tripe tipo 2 Tela 120" (1,80 x 2,40 m)  diária R$ 150,00 
161 Tela com tripe tipo 3 Tela 150" (2,25 x 3,00 m)  diária R$ 180,00 
162 Tela com tripe tipo 4 Tela 180" (2,75 x 3,65 m) diária R$ 200,00 
163 Tela com tripe tipo 5 Tela 210" (3,15 x 4,20 m) diária R$ 250,00 

164 Tela com estrutura 
de Box truss 

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

diária R$ 800,00 

165 TV - 29" 

Tela LEC ou LCD; entrada 
para: UHF/VHF/CATV. 
Preferencialmente com Selo 
Procel de Eficiência 
Energética. Com ou sem 
pedestal. 

diária R$ 150,00 

166 TV – 32” 

Tela LED ou LCD; entrada 
para: UHF/VHF/CATV. 
Preferencialmente com Selo 
Procel de Eficiência 
Energética. Com ou sem 
pedestal. 

diária R$ 200,00 

167 TV – 42” 

Tela de LED ou LCD, entrada 
para UHF/VHF/CATV. 
Preferencialmente com Selo 
Procel de Eficiência 
Energética. Com ou Sem 
pedestal. 

diária R$ 250,00 

168 TV -  46” 

Tela de LED ou LCD, entrada 
para UHF/VHF/CATV. 
Preferencialmente com Selo 
Procel de Eficiência 

diária R$ 300,00 
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Energética. Com ou Sem 
pedestal. 

169 TV -  50” 

Televisão de LED ou LCD com 
resolução FULL HD, com ou 
sem pedestal e cabeamento 
para sua conexão. 
Preferencialmente com Selo 
Procel de Eficiência 
Energética. 

diária   R$ 400,00 

170 
Transmissão via web 
– streaming até 500 
pessoas 

Servidor privado e dedicado, 
licenciado Flash Media Server, 
alocado em data Center com 
banda de conexão garantida 
para até 500 n conexões 
simultâneas. SLA 99% up time 

diária R$ 2.500,00 

171 
Transmissão via web 
– streaming até 1000 
pessoas 

Servidor privado e dedicado, 
licenciado Flash Media Server, 
alocado em data Center com 
banda de conexão garantida 
para até 1000 conexões 
simultâneas. SLA 99% up time 

diária R$ 4.000,00 

172 Vídeo Wall 

Com tela de LCD, proporção 
16:9 sem borda visível. 
Processador com entradas 
HDMI, SDI e VGA. 

m²/diária R$ 1.738,80 

173 Videocassete Videocassete VHS Stéreo Hi-
Fi - 8 cabeças diária R$ 84,00 

174 Teleprompter portátil 
de púlpito 

Equipamento de reprodução 
de texto para palestrantes. 
Com tela de cristal óptico de 
leitura. 

diária   R$ 250,00 

175 
Suporte de 
palco/chão para 
monitor 

Suporte de palco / chão para 
monitor de plasma / LCD / 
LED/ TFT de 29 a 42 
polegadas, usado para fixar o 
monitor como retorno de 
vídeo, inclinação 30º, fácil 
montagem e transporte.  

diária   R$ 80,00 

176 Vitrine interativa 

Vitrine interativa composta por 
película touch screen acoplada 
a placa de vidro para projeção. 
Acionada pela manipulação, 
permite o deslocamento de 
imagens e interrupção da 
apresentação das imagens a 
qualquer tempo. O custo 
deverá contemplar a criação, 
tratamento das imagens e 
informações, transporte, 
instalação e operação do 
equipamento. 

diária R$ 4.000,00 

177 Webcam HD Chamada e captura de 
imagens em HD de até 1280 X diária R$ 70,00 
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720 pixels  

178 HD externo HD externo  de 1Tb USB, 
portátil e formatado diária R$ 84,00 

179 Abraçadeiras/Lacre 
de segurança 

Abraçadeira em nylon de 20cm 
de comprimento para 
instalação de fundo de palco. 
Para lacre de segurança, vir 
numerados. 

Pacote com 100 
unidades R$ 70,00 

180 Bandeiras 
Bandeiras 
países/estados/municípios – 
tamanho 2, 3 e 4 panos 

Unidade/ diária R$ 50,00 

181 Adesivo em vinil 
Metro quadrado de impressão 
em vinil adesivo 4x0 300dpi 
sem limite de largura 

m2 R$ 33,00 

182 Plotter de recorte 

Metro quadrado de impressão 
em adesivos de plotter de 
recorte com máscara de 
transferência 4x0 300 dpi sem 
limite de largura 

m2 R$ 50,00 

183 Bandeiras de mesa 

Bandeiras para mesa – 
países/estados/municípios – 
tamanho específico para mesa 
de trabalho, com suporte. 

Unidade/ diária R$ 16,80 

184 Certificado 

Formato 21 cm x 29,7 cm x 
papel AP (ou similar) 250g/ 
m2, impressão 4/0 cores e 
acabamento refilado 

unidade R$ 1,82 

185 Crachá em papel 

Formato 9cm x 13cm, papel 
couche fosco 250g/m2, 
impressão 4/0 cores, 
acabamento refilado. Com 
cordão cru ou em silicone sem 
impressão 

unidade R$ 3,22 

186 Crachá em PVC 

Cartões em PVC branco para 
impressão térmica, qualidade 
gráfica 100% medindo 85mm x 
55mm 

unidade R$ 5,00 

187 Cordão para crachá 
impressão digital 

100% Poliéster. Impressão 
digital sublimática em diversas 
cores (tanto impressão como 
cordão – de acordo com 
demanda da CONTRATANTE 
(EBC)). Largura: 20mm. 
Tamanho: 85 cm. Impressão 
de fotos e degradê, dupla face. 
Sem regulador, com 
fechamento em clip, argola ou 
mosquete – conforme 
demanda da CONTRATANTE 
(EBC). 

unidade   R$ 4,00 

188 Cordão para crachá 
liso 

Cordão em poliéster liso, 
tamanho: 80cm, sem 
impressão, largura: 9mm. 

unidade   R$ 3,00 
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Cores: branco, azul, preto, 
vermelho, verde e amarelo – 
conforme demanda da 
CONTRATANTE (EBC) 

189 Cordão para crachá 
– silk 

100% Poliéster. Impressão em 
silk emborrachado em diversas 
cores (tanto impressão como 
cordão – de acordo com 
demanda da CONTRATANTE 
(EBC)). Largura: 12mm. 
Tamanho: 85cm. Sem 
regulador, com fechamento em 
clip, argola ou mosquete – 
conforme demanda da 
CONTRATANTE (EBC). 

unidade   R$ 4,00 

190 Etiqueta adesiva 
redonda 

Cores e dizeres variáveis. 
Diâmetro 4 cm valor por caixa R$ 3,00 

191 Etiqueta adesiva 
retangular 

Cores e dizeres variáveis. 7cm 
X 3,5 cm valor por caixa R$ 3,00 

192 
Etiqueta para 
identificação de 
bagagem 

Etiqueta para identificação de 
bagagem em guarda-volumes unidade R$ 3,00 

193 
Livro com capa 
especial para 
registro de presença 

Livro de capa dura, com folhas 
de linha.  unidade R$ 8,00 

194 Mastro interno para 
bandeira 

Mastro interno para bandeira 
com suporte e ponteira Unidade/ diária R$ 35,00 

195 Caneta esferográfica 
em plástico 

Plástica, com pregador e 
pontas cromadas, com detalhe 
emborrachado, diversas cores. 
Impressão a laser ou 4x0 
cores. 

unidade   R$ 1,00 

196 Caneta esferográfica 
em metal 

 Caneta esferográfica em 
metal, com logomarca em 
impressão a laser ou 4x0 
cores 

unidade   R$ 4,00 

197 Caneta executiva 
metálica 

 Caneta metálica em modelo 
executivo, com aplicação da 
logomarca em impressão a 
laser ou 4x0 cores; com caixa 
com aplicação de logomarca 

unidade   R$ 6,00 

198 Bloco de notas com 
logomarca 

Bloco de papel no formato A5 
(15x21), 30 folhas de miolo, 
acabamento em espiral, capa 
em papel couche 250g. 
Impressão 4/0 cores. Miolo 
sem pauta papel offset 90g. 

unidade   R$ 3,00 

199 Bolsa carteiro 

Bolsa em lona com dois 
espaços internos com 
divisórias simples, fechamento 
em zíper. Tamanhos: 
40x30cm, alça 1m com 
regulagem. Impressão 4/0 

unidade   R$ 28,00 
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cores 

200 Bolsa tipo ecobag 

Bolsa em algodão cru, 
tamanho 30x40cm. Fole 5cm. 
Impressão 4/0 cores. Alça de 
1m sem regulagem. 
Acabamento de primeira linha. 

unidade   R$ 23,80 

201 Sacola em TNT 

Sacola em TNT, na medida de 
22 cm Larg. x 27 cm Alt, 11cm 
lateral. Impressão em 2/0 
cores. 

unidade   R$ 8,40 

202 Pulseira – lacre 
plástico 

Pulseira personalizável, com 
três camadas de vinil ultra-
resistente, pino plástico não 
reutilizável, com 10 furos. Área 
de impressão: 1,8cm x 10cm. 
Arte a ser fornecida pela 
CONTRATANTE (EBC). 
Cores diversas. 

unidade R$ 0,98 

203 Pulseira – lacre 
adesivo  

Pulseira personalizável, papel 
sintético de alta qualidade, 
lacre picotado inviolável. Área 
de impressão: 1,8cm x 10cm. 
Arte a ser fornecida pela 
CONTRATANTE (EBC). 
Cores diversas. 

unidade R$ 0,70 

204 Prancheta 
Em acrílico, tamanho padrão 
com pegador e personalização 
em 4 cores. 

unidade R$ 12,00 

205 Banner fosco 

Banner em lona fosca, de 280 
a 340gr. Impressão em 4 
cores, com acabamento em 
tubete e corda, ilhós ou 
arrebitado. Sem limite de 
tamanho. 

m2 R$ 35,00 

206 Banner 

Banner em lona, de 280 a 
340gr. Impressão em 4 cores, 
com acabamento em tubete e 
corda, ilhós ou arrebitado. 
Sem limite de tamanho. 

m² R$ 35,00 

207 Banner com ilhós 
para grade 

Confecção em lona night and 
day colorido, com quadro auto 
sustentável para uso em 
ambientes internos e externos, 
em lona vinílica 4 cores 

m2 R$ 45,00 

208 Faixa em lona 
vinílica tipo 1 

Metro quadrado de lona 
vinílica Impressão em 4/0 
cores 300 dpi sem limite de 
largura. Acabamento ilhós, 
e/ou fita de silicone. 

m2 R$ 40,00 

209 Faixa em lona 
vinílica tipo 2 

Metro quadrado de lona 
vinílica Impressão em 4/0 
cores 300 dpi sem limite de 

m2 R$ 45,00 
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largura. Acabamento estrutura 
metálica para suporte de 
painel desmontável com 
regulagem de altura. 

210 Boné 

Boné em tecido de microfibra 
com 5 gomos com pino de 
metal encapado com aba 
plástica com regulador em 
velcro com gravação em 
transfer de até 3 cores, boné 
de medidas de 59 cm de 
diâmetro. 

unidade R$ 20,00 

211 Boné / Viseira 

Modelo 2 em 1: 5 gomos em 
microfibra dublada com tecido 
ou tactel, transformada através 
de zíper plástico total 
removível. Aviamento interno, 
sendo a parte interna da 
viseira revestida em brim 
100% algodão, regulador em 
velcro, aba expandida e 
forrada. Gravação em 4 cores 

unidade R$ 20,00 

212 Bottom em latão 
plastificado 

Com 3cm de diâmetro, 
impressão em policromia unidade R$ 7,00 

213 Bottom niquelado 

Resinado, formato 3cm x 
2,4cm, recortado, logomarca 
em alto e baixo relevo, 
impressão em até 3 cores. 

unidade R$ 9,00 

214 Camiseta tipo 1 

Camiseta confeccionada com 
malha PET, tamanhos P, M, G 
e GG. Branca ou colorida com 
até 10 impressões 

unidade R$ 14,00 

215 Camiseta tipo 2 

Camiseta com gola redonda, 
100% algodão , malha 30.1 a 
partir de 165gr., tamanhos P, 
M, G e GG. XG,Cor branca em 
até 10 impressões 

unidade R$ 21,00 

216 Camiseta tipo 3 

Camiseta com gola redonda, 
100% algodão, malha 30.1 a 
partir de 165gr., tamanhos P, 
M, G e GG, XG. Colorida em 
até 10 impressões 

unidade R$ 25,20 

217 Camiseta tipo 4 

Camiseta com gola pólo, 100% 
algodão, malha 30.1 a partir de 
165gr., tamanhos P, M, G e 
GG, XG. Cor branca em até 10 
impressões 

unidade R$ 28,00 

218 Camiseta tipo 5 

Camiseta com gola pólo, 100% 
algodão, malha 30.1 a partir de 
165gr., tamanhos P, M, G e 
GG, XG. Colorida em até 10 
impressões 

unidade R$ 35,00 
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219 Camiseta tipo 6 

Camiseta com gola redonda, 
mangas compridas, 100% 
algodão, malha 30.1 a partir de 
165 gr., tamanhos P, M, G, GG 
e XG. Branca. em até 10 
impressões 

unidade R$ 35,00 

220 Camiseta tipo 7 

Camiseta com gola redonda, 
mangas compridas, 100% 
algodão, malha 30.1 a partir de 
165 gr., tamanhos P, M, G, GG 
e XG. Colorida. em até 10 
impressões 

unidade R$ 40,00 

221 Medalha 

Medalhas confeccionadas em 
metal, montadas com fita de 
cetim 01 cor para pescoço. 
Nas cores Ouro, Prata e 
Bronze 

unidade R$ 2,80 

222 Pasta tipo 1 

Pasta em nylon 600, com zíper 
e alça curta de mão, em uma 
cor, com logotipos das 
atividades gravados no corpo 
do produto ou visor em PVC 
transparente para encaixe da 
identificação das atividades 

unidade R$ 28,00 

223 Pasta tipo 2 

Pasta no formato 46x48cm em 
papel supremo 300gr. 4/0 
cores. Acabamento: faca 
especial, corte e vinco, 
plastificação BOPP, colagem 
de bolsa. 

Unidade  R$ 7,00 

224 Pasta tipo 3 

Pasta de couro para 
documentos A4. Com 
fechamento em zíper. Espaço 
para canetas. Bolsa interna 
tamanho A5. Impressão de 
logos em baixo relevo. 

unidade   R$ 40,00 

225 Pin 

metal nobre "Decoupe", 
recortado conforme modelo, 
com gravação em alto e baixo-
relevo com 02 cores 
esmaltadas. Fecho: pino e 
borboleta de metal, embalado 
em saco plástico. 25x25 mm. 
Acabamento niquelado. 
Gravação em duas cores. 

unidade R$ 5,60 

226 Squeeze tipo 1 

Garrafa plástica do tipo 
squeeze, com frasco em 
polietileno, tampa com rosca e 
bico em PVC cristal atóxico. 
Capacidade: 500 ml. Aplicação 
de arte a ser fornecida pela 
CONTRATANTE (EBC). 
Impressão em 4 cores 

unidade R$ 4,20 
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227 Squeeze tipo 2 

Squeeze com tampa 
rosqueável em metal de 
diversas cores. Capacidade 
500 ml. Dimensão: 6.3 cm x 20 
cm. Impressão em 1/0 cor. 

unidade   R$ 7,00 

228 Caneca tipo 1 

Caneca Porcelana 
CONTRATANTE (EBC), 
branca, modelo reta 
americana, 350 ml. Gravação 
em serigrafia, 3 cores em 1 
lado. 

unidade   R$ 8,40 

229 Caneca tipo 2 

Caneca em inox. Com tampa e 
alça de plástico, dimensões de 
12,35 x 7,50 cm, capacidade 
de 300 ml. 

unidade   R$ 16,80 

230 Pen drive 4GB 

Pen Drive feito em metal e 
plástico. Corpo emborrachado. 
Memória cob. Capacidade: 
4GB. Dimensões: 56.50 x 
19.50 mm. Área de 
personalização: 20 x 8 mm. 
Peso líquido: 15g. 
Personalização laser. 
Embalado em saquinho 
plástico. 

unidade   R$ 30,00 

231 Chaveiro 

Chaveiro metálico, chapinha 
3,7x2,7cm - resina 1 lado, 
corrente + argola. Impressão 
em 4 cores 

unidade   R$ 7,00 

232 Troféu 

Dourado escovado, 
envelhecido, alto e baixo 
relevo. Recorte especial. Base 
de metal em formato U. 
Tamanho 14 cm x 20 cm. 

unidade R$ 77,00 

233 
Copo descartável 
para água, café e 
Sobremesa tipo 1 

Branco ou transparente, em 
material compatível com o uso 
a que se destina. 

pacote com 50 
unidades R$ 2,00 

234 
Copo descartável 
para água, café e 
Sobremesa tipo 2 

Transparente, em acrílico. pacote com 50 
unidades R$ 13,72 

235 Kit alimentação 
(catering) – tipo 1 

Almoço (02 saladas, 01 carne, 
03 guarnições, 02 
sobremesas, 01 bebida não 
alcoólica). OBS: Itens 
mantidos com temperatura 
adequada para consumo. 

unidade R$ 35,00 

236 Kit alimentação 
(catering) – tipo 2 

Café da manhã (01 bebida 
achocolatada, 01 suco de fruta 
em caixinha (versão comum e 
diet/light), 01 fruta, 01 
sanduíche, 01 iogurte) 

unidade R$ 30,00 
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237 Kit alimentação 
(catering) – tipo 3 

Lanche (01 suco de fruta em 
caixinha versão comum e 
diet/light, 01 fruta, 01 
sanduíche, 01 barra de 
cereais, 01 mini-pacote de 
biscoito doce ou salgado) 
acondicionado em embalagem 
de acetato transparente ou 
similar. 

unidade R$ 30,00 

238 Kit alimentação 
(catering) – tipo 4 

Jantar (02 saladas, 01 carne, 
03 guarnições, 02 
sobremesas, 01 suco de fruta 
em caixinha versão comum e 
diet/light). 

unidade R$ 40,00 

239 Arranjo de flores 

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

unidade R$ 250,00 

240 Arranjo de flores - 
bufê 

Arranjos florais naturais, 
acondicionados em cachepôs, 
para utilização em mesas de 
centro ou de canto 

unidade R$ 42,00 

241 Blimp 

Balão promocional 
confeccionado em PVC 
pneumático, 0,30mm, medindo 
3m de diâmetro. Inflado com 
gás não inflamável. Com 
cordas de sustentação. 
Iluminação interna. 
Possibilidade de impressão 
com arte a ser fornecida pela 
CONTRATANTE (EBC). 

unidade R$ 2.520,00 

242 Instalação de Blimp 

Instalação de Blimp 
promocional confeccionado em 
PVC pneumático, 0,30mm, 
medindo 3m de diâmetro com 
iluminação interna, com 
injeção de gás não inflamável. 

unidade R$ 800,00 

243 Cobre manchas tipo 
1 

Cobre manchas quadrado 
branco ou colorido para ser 
disposto sobre toalha de mesa 
quadrada com 1m40cm de 
lado 

diária/ unidade R$ 5,60 

244 Cobre manchas tipo 
2 

Cobre manchas retangular, 
branco ou colorido, para ser 
disposto sobre toalha de mesa 
retangular com 
aproximadamente 5metros de 
lado. 

diária/ unidade R$ 7,00 

245 Cobre manchas tipo 
3 

Cobre manchas redondo, 
branco ou colorido, para ser 
disposto sobre toalha de mesa 
redonda com 2 metros de 

diária/ unidade R$ 5,60 
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diâmetro. 

246 Faixa tipo 1 

Criação, impressão em lona 
tipo Night & Day ou similar – 4 
cores e colocação + retirada 
no local do evento 

m² R$ 60,00 

247 Faixa tipo 2 

Criação, impressão e 
colocação e retirada de faixa 
impressa em kanvas ou 
material similar, 4 cores, no 
local do evento. 

m² R$ 60,00 

248 Frigobar 

Refrigerador (com maior 
eficiência energética) para 
pequenos ambientes com 
capacidade de 
armazenamento de 135 litros. 
Com Selo Procel de Eficiência 
Energética. 

diária R$ 100,00 

249 Geladeira 

Refrigerador (com maior 
eficiência energética) com 
capacidade de 
armazenamento de 150 litros. 
Com Selo Procel de Eficiência 
Energética. 

diária R$ 200,00 

250 Guardanapo de 
papel 30 x 30 cm (branco e colorido) pacote com 50 

unidades R$ 3,00 

251 
Guardanapo de 
pano (algodão com 
linho) 

30 x 30 cm (branco e colorido) Unidade/ diária R$ 4,20 

252 Jardineira 

Flores tropicais e/ou plantas 
naturais decorativas 
acondicionadas em recipientes 
próprios 

Unidade/ diária R$ 300,00 

253 Lycra tensionada 

Lycra tensionada para 
revestimento de mesas, fundo 
de palco e ornamentação em 
geral. Medidas a serem 
submetidas à aprovação da 
contratante. Cores diversas 

m²/diária R$ 42,00 

254 Pratos de plástico 
Branco ou transparente, 
aproximadamente 18 cm de 
diâmetro. 

pacote com 10 
unidades R$ 3,00 

255 Pratos laminados Descartáveis. pacote com 15 
unidades R$ 4,00 

256 Talheres de plástico 

Garfos, facas e colheres de 
plástico branco com, 
aproximadamente, 15  
cm 

pacote com 10 
unidades R$ 4,00 

257 Toalha de mesa tipo 
1 

Branca ou colorida - quadrada 
(1,40 m/ 1,40). Limpas e 
passadas, sem manchas, 
rasgos, furos ou costuras se 
desfazendo. 

unidade R$ 28,00 
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258 Toalha de mesa tipo 
2 

Branca ou colorida -retangular 
- 4 a 5 metros.  Limpas e 
passadas, sem manchas, 
rasgos, furos ou costuras se 
desfazendo. 

unidade R$ 35,00 

259 Toalha de mesa tipo 
3 

Branca ou colorida -redonda - 
2 metros de diâmetro.  Limpas 
e passadas, sem manchas, 
rasgos, furos ou costuras se 
desfazendo. 

unidade R$ 28,00 

260 

Vasos ornamentais, 
grandes palmeiras 
ou outras plantas 
para decoração das 
áreas de circulação 

Flores tropicais e/ou 
vegetação ornamental natural. diária   R$ 168,00 

261 Alambrados 

Fabricados com estrutura em 
aço galvanizado com ou sem 
requadro de ferro redondo ou 
cantoneira. 

m²/diária R$ 8,40 

262 
Almofada decorativa 
para composição de 
espaço. 

Almofada decorativa em 
algodão. Formato: quadrado, 
medindo aproximadamente 
40cm X 40 cm. Cores diversas 
– de acordo com solicitado 
pela CONTRATANTE (EBC)  

diária R$ 20,00 

263 
Aparador reto de 
ferro com tampo de 
vidro 

Aparador retangular, reto, de 
ferro com tampo de vidro diária R$ 35,00 

264 Arquibancada 

Estrutura em aço, com 
assentos em madeira ou 
cadeiras de fibra de vidro 
pintadas, com vias de acesso, 
guarda-copo com instalação 
adequada, obedecendo às 
normas da ABNT 

m²/diária R$ 133,00 

265 Bancada para laptop 
e/ou computador 

Bancada de madeira para 
apoio de laptop e ou 
computador, altura de 0,75m.  

diária R$ 30,00 

266 
Bancada para laptop 
e/ou computador – 
versão ecológica 

Bancada em Oriented Strand 
Board para apoio de laptop 
e/ou computador, altura de 
0,75m. 

diária R$ 120,00 

267 Bancada receptiva – 
madeira 

Bancada receptiva, com 
2mx0,50m profundidade e 
1,20m de altura em madeira. 
Cores Diversas – conforme 
demanda da CONTRATANTE 
(EBC) 

diária R$ 280,00 

268 Bancada receptiva – 
octanorm 

Bancada receptiva, com 
2mx0,50m profundidade e 
1,20m de altura em octanorm. 
Cores Diversas – conforme 
demanda da CONTRATANTE 

diária R$ 182,00 
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(EBC) 

269 
Bancada receptiva - 
Oriented Strand 
Board 

Bancada receptiva, com 
2mx0,50m profundidade e 
1,20m de altura em OSB. 
Cores Diversas – conforme 
demanda da CONTRATANTE 
(EBC) 

diária R$ 280,00 

270 Banco em madeira 

Banco em madeira certificada 
ou oriunda de reuso, com 1m e 
50 cm de comprimento, com 
encosto 

diária R$ 250,00 

271 Banqueta alta para 
mesa bistrô - metal 

Banqueta alta para mesa 
bistrô, estrutura tubular em aço 
carbono c/ tratamento anti-
corrosivo, pintura eletrostática 
(cores diversas). Assento em 
estofado (cores diversas). 

diária R$ 70,00 

272 
Banqueta alta para 
mesa bistrô – versão 
ecológica 

Banqueta alta em material 
alternativo como papelão ou 
similar, ou ainda, revestida 
com papel de cana ou similar 
e/ou tecido de algodão. 

diária R$ 112,00 

273 
Banqueta alta para 
mesa bistrô – 
madeira 

Banqueta alta para mesa 
bistrô, em madeira, 
preferencialmente oriunda de 
reuso 

diária R$ 84,00 

274 Biombo tipo 1 Em bambu, ou material similar Unidade/ diária R$ 98,00 
275 Biombo tipo 2 Em treliça (cores diversas). Unidade/ diária R$ 70,00 

276 Cadeira plástica 

Cadeira Plástica de 
Polipropileno, para ambiente 
interno e externo, suportando 
carga de até 120 kg 

Unidade/ diária R$ 4,20 

277 Cadeira estofada 
tipo 1 Fixa com braço diária R$ 4,90 

278 Cadeira estofada 
tipo 2 Com braço, giratória. diária R$ 5,60 

279 Cadeira estofada 
tipo 3 Fixa sem braço diária R$ 4,20 

280 Cadeira estofada 
tipo 4 Giratória sem braço diária R$ 4,90 

281 Extintor 

Extintor de incêndio, sendo 
sua carga (CO2, água ou pó 
químico seco) compatível com 
os itens em exposição e com 
os materiais utilizados para 
confecção do estande ou 
composição do espaço do 
evento, quando necessário. 

diária R$ 50,00 

282 Cenografia 

Montagem ou construção de 
cenografia. Com apresentação 
de projeto prévio para 
aprovação 

m² R$ 250,00 
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283 Forração de brita 

Utilizando brita tipo 3 para 
forração de áreas externas 
sem pavimentação, 
possibilitando a circulação 
humana e de veículos. 

m²/diária R$ 91,00 

284 Grades em ferro 
Grades em ferro para 
segurança e separação dos 
espaços em eventos 

m² R$ 35,00 

285 Lixeira tipo 1 

Lixeira em papelão, com saco 
de lixo e identificação externa 
para segregação de tipos 
diferentes de resíduos, 
capacidade 5, 15 ou 30 litros. 
Cores diversas. 

diária R$ 21,00 

286 Lixeira tipo 2 

Lixeira Plástica, com saco de 
lixo e identificação externa 
para segregação de tipos 
diferentes de resíduos, 
capacidade 5, 15 ou 30 litros. 
Cores diversas. 

diária R$ 21,00 

287 Lixeira tipo 3 Lixeira alumínio capacidade 5, 
15 ou 30 litros diária R$ 21,00 

288 Mesa de banquete Mesa redonda para 10 lugares 
tipo pranchão diária R$ 84,00 

289 Mesa de centro 
Mesa de centro com altura 
média de 40 cm cromada com 
tampo de vidro 

diária R$ 84,00 

290 Mesa de reunião 
para 10 pessoas 

Mesa de reunião retangular 
para 10 lugares em madeira diária R$ 200,00 

291 Mesa de reunião 
para 4 pessoas 

Mesa de reunião para 4 
lugares redonda com tampo de 
vidro e acabamento cromado 

diária R$ 120,00 

292 Mesa diretora 

Montagem de mesa diretiva 
para eventos, mobiliário, 
toalhas, sobre-toalhas e 
arranjos florais 

diária R$ 250,00 

293 Mesa 

Mesa plástica de polipropileno, 
para ambiente interno e 
externo, suportando carga de 
até 120 kg. Comporta até 4 
pessoas 

diária R$ 20,00 

294 Mesa tipo bistrô 

Mesa tipo bistrô, tampo 
redondo com 
aproximadamente 50 cm de 
diâmetro. Tampo em vidro ou 
metal, estrutura tubular em aço 
carbono c/ tratamento anti-
corrosivo (fosfato), pintura 
eletrostática (cores diversas). 
Altura aproximada: 1m05cm 

diária R$ 120,00 

295 
Mesa de reunião 
para 10 pessoas 
com saída de 

Mesa de reunião retangular 
para 10 lugares em madeira 
com saída de energia 

diária   R$ 200,00 
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energia (tomadas embutidas no centro 
da mesa) 

296 Montagem de 
cobertura 

Em estrutura metálica com 
cobertura e fechamentos 
laterais em lona  
vinílica. 

m²/diária R$ 49,00 

297 Montagem de piso 
tipo 1 

Piso em madeira ao nível do 
solo, revestido com Laminado 
Decorativo de Alta Pressão 
(tipo formipiso ou equivalente) 
de textura antiderrapante. 
Prever acesso a cadeirante 
devidamente sinalizado 

m²/diária R$ 84,00 

298 Montagem de piso 
tipo 2 

Piso ao nível do solo, revestido 
com carpete tipo forração 
(cores diversas). Prevendo 
acesso a cadeirante 
devidamente sinalizado. 

m²/diária R$ 105,00 

299 Montagem de piso 
tipo 3 

Piso de madeira (tipo tablado) 
preferencialmente de 
compensado naval 
antiderrapante, elevado a 
aproximadamente 10 cm, 
revestido com fibras naturais 
(com fibra de coco, por 
exemplo), com nivelamento, 
prevendo rampa para 
cadeirante devidamente 
sinalizada. Cores diversas 

m²/diária R$ 84,00 

300 Montagem de piso 
tipo 4 

Piso de madeira, elevado a 
aproximadamente 10 cm, 
revestido com Ecoplacas 
(Chapas fabricadas a partir da 
reciclagem pós-consumo de 
plásticos diversos), com 
nivelamento, prevendo rampa 
para cadeirante devidamente 
sinalizada. Cores diversas. 

m²/diária R$ 91,00 

301 Montagem de piso 
tipo 5 

Piso, preferencialmente de 
compensado naval 
antiderrapante, elevado a 
aproximadamente 10 cm, 
revestido com placas de 
Laminado Decorativo de Alta 
Pressão (tipo formipiso ou 
equivalente); com nivelamento, 
prevendo rampa para 
cadeirante devidamente 
sinalizada.  

m²/diária R$ 91,00 

302 Montagem de piso 
tipo 6 

Piso de madeira, elevado a 
aproximadamente 10 cm, 
revestido com Oriented Strand 
Board com nivelamento, 

m²/diária R$ 84,00 
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prevendo rampa para 
cadeirante devidamente 
sinalizada.  

303 Montagem de piso 
tipo 7 

Piso, elevado a 
aproximadamente 10 cm, 
revestido com chapas 
metálicas antiderrapantes; 
com nivelamento, prevendo 
rampa para cadeirante 
devidamente sinalizada. 

m²/diária R$ 84,00 

304 Montagem de piso 
tipo 8 

Piso de madeira elevado a 10 
cm aproximadamente, com 
revestimento tipo linóleo, 
antiderrapante (cores diversas) 
prevendo rampa para 
cadeirante devidamente 
sinalizada. 

m²/diária R$ 140,00 

305 Montagem de piso 
com nivelamento 

Piso de madeira elevado a 10 
cm com revestimento em 
carpete (cores diversas), com 
nivelamento, prevendo rampa 
para cadeirante. 

m²/diária R$ 105,00 

306 Fundo de Palco 

Produzido em policromia 
(Fotográfica) em lona vinílica, 
fosca, de alta resolução e 
acabamento em ilhós. 

m2 R$ 80,00 

307 Estande básico 

Montagem de estrutura básica 
Octanorm, com iluminação e 
pontos de energia dentro dos 
padrões de segurança 
nacionais, com testeira e teto 
pergolado, com mobiliário 
básico, incluindo uma mesa 
redonda com tampo de vidro, 4 
cadeiras estofadas, um balcão 
vitrine, com anotação de 
responsabilidade técnica 

m²/diária R$ 200,00 

308 Estande especial 

Montagem de estrutura 
especial construída dentro dos 
padrões de segurança 
nacionais. A montagem inclui o 
mobiliário e os equipamentos 
(frigobar, computadores, etc) 
que estejam projetados, bem 
como as instalações elétricas 
e iluminação, com 
possibilidade de instalação de 
ar condicionado e banheiro 
VIP. Com apresentação do 
projeto prévio para aprovação 
com anotação de 
responsabilidade técnica. 

m²/diária R$ 245,00 

309 Instalação hidráulica Instalação de pontos de água unidade   R$ 150,00 



Processo nº: 
EBC 001051/2014 

Folha: 

 

210 
SCS Quadra 08, Edifício Super Center Venâncio 2.000, Bloco “B-60”, 1º subsolo - CEP 70.333-900 | Brasília -DF 

Caixa Postal 08840 | Telefone: (61) 3799-5600 

e esgoto com materiais 
necessários à instalação 

310 Palco   

Palco em estrutura de ferro, 
revestimento de carpete, carga 
mínima de 200kg/m2, escadas, 
corrimões e rampa de 
acessibilidade (portador de 
necessidades especiais), com 
anotação de responsabilidade 
técnica 

m²/diária R$ 70,00 

311 

Painel em tecido 
100% algodão 
rústico (tipo canvas) 
para sinalização 
e/ou aplicação em 
estandes 

Painel impresso em tecido 
100% algodão rústico (tipo 
canvas) para sinalização e/ou 
aplicação em estandes - Cores 
diversas. Impressão quatro 
cores, preferencialmente com 
tinta a base de água. 

m²/diária R$ 140,00 

312 
Painéis em TS para 
sinalização externa 
tipo 1 

Em estrutura de material 
padronizado octanorm com 
painéis TS na cor branca, 
(SEM iluminação). Impressão 
ou adesivagem em policromia. 

m²/diária R$ 120,00 

313 
Painéis em TS para 
sinalização externa 
tipo 2 

Em estrutura de material 
padronizado octanorm com 
painéis TS na cor branca, 
(COM iluminação). Impressão 
ou adesivagem em policromia. 

m²/diária R$ 150,00 

314 Painel vidro 

Painel para composição de 
parede de vidro, com 
respectivos encaixes metálicos 
e base metálica. 

m²/diária R$ 84,00 

315 Parede interna 
Parede interna em estrutura 
metálica e chapas Oriented 
Strand Board 

m²/diária R$ 150,00 

316 Palco Concha 

Cobertura estruturada em 
alumínio em formato curvo, 
tablado em estrutura tubular 
modulada de aço. O 
acabamento do tablado em 
compensado pintado com tinta 
PVA Látex preta, medindo 
18m x 14m de fundo. 

diária R$ 3.000,00 

317 Metalon Estrutura de ferro soldado para 
usos diversos m²/diária R$ 70,00 

318 Placa de visual 
interno - metálica 

Placa de visual interno 
confeccionada em estrutura 
metálica, cantoneiras com 
pintura betumada e impressão 
(4 cores) em lona fosca. 

m²/diária R$ 28,00 

319 Placa de sinalização Confeccionada em metal 
galvanizado. m²/diária R$ 28,00 

320 Poltrona Poltrona com estrutura em 
madeira, revestida com Unidade/diária R$ 60,00 
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espuma de poliuretano, manta 
acrílica e acabamento em 
couro sintético (cor a ser 
definida pela CONTRATANTE 
(EBC)) 

321 Porta folder Porta folder em acrílico  diária R$ 63,00 

322 Portal  

Portal em eucalipto de 
reflorestamento, com placa e 
estrutura de ferro e chapa 
Oriented Strand Board. 

m²/diária R$ 200,00 

323 Pórtico 

Em bambu ou material similar, 
acabamento especial e base. 
Com testeira contendo recorte 
e aplicação de programação 
visual (Adesivos ou recortes) 
em quatro cores ou relevo. 

m²/diária R$ 200,00 

324 Praticável 
Em madeira, com altura 
mínima 10cm. Forrado. Fino 
acabamento. Cores diversas. 

m²/diária R$ 70,00 

325 Pufe gigante 
redondo 

Pufe gigante redondo 
(1m60cm de diâmetro e altura 
aproximada de 50) revestido 
em courino, com encosto 
central. 

diária R$ 56,00 

326 Pufe redondo 

Pufe redondo com 
aproximadamente 40 cm de 
diâmetro, revestimento em 
courino. Cores diversas 

diária R$ 14,00 

327 Pufe quadrado 

Pufe quadrado com 
aproximadamente 40 cm de 
lado, revestimento em courino. 
Cores diversas. 

diária R$ 14,00 

328 Púlpito tipo 1 
Púlpito em acrílico 
transparente com suporte para 
microfone e água. 

diária R$ 150,00 

329 Púlpito tipo 2 Púlpito em madeira com 
suporte para microfone e água diária   R$ 120,00 

330 Quiosque 
Quiosque de madeira de 
reflorestamento ou oriunda de 
reuso. 

diária R$ 800,00 

331 Sofá 

Em couro ecológico ou 
equivalente, de 2 lugares. 
Cores conforme solicitação da 
CONTRATANTE (EBC). 

diária R$ 140,00 

332 Suporte para bâner Em metalon galvanizado ou 
similar. 2m X 1,10m diária R$ 20,00 

333 
Tablado forrado com 
carpete (com 20 cm 
de altura) 

Em estrutura de madeira 
revestido com carpete 4mm e 
rampa para acesso de 
cadeirante, devidamente 
sinalizada. 

m²/diária R$ 85,00 

334 Tablado (estilo deck) Tablado estilo deck em 
estrutura metálica e pranchas m²/diária R$ 85,00 
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de madeira de 
reflorestamento. 

335 Tenda em formato 
octagonal 

Tenda tamanho aproximado 
10m X 10m, em formato 
octogonal, em estrutura 
metálica com pintura 
betumada impermeável e 
lonas térmicas, com impressão 
digital em policromia. 
Fechamento lateral completo. 
Portal em eucalipto de 
reflorestamento, no formato da 
logomarca da 
CONTRATANTE (EBC) com 
placa e estrutura de ferro e 
chapa Oriented Strand Board. 

m²/diária R$ 200,00 

336 Tenda com bandô e 
saia lateral  

Tenda modular em lona 
impermeável e lona térmica. 
Com bandô e saia lateral, 
estrutura metálica em alumínio 
anodizado ou aço galvanizado, 
fechamento lateral completo 
com bandô e saia lateral. 
Cores diversas. Aplicação de 
personalização em policromia. 

m²/diária R$ 200,00 

337 Tenda pantográfica 

Tenda modular pantográfica 
em lona PVC com laca 
protetora, costura solda 
eletrônica reforçada, 
acabamento com vedação e 
estabilidade perfeitas. Sapatas 
com discos 120 mm 
(aproximadamente), 
montagem com cabos náuticos 
4 mm aproximadamente. 
Ancoragem adequada de 
forma a garantir a segurança, 
durante o período do evento, 
inclusive em períodos 
prolongados. Tubos das 
sapatas de bitola 25x25 mm e 
estrutura principal tubo 30x30 
mm. Ponteiras de acabamento 
no topo dos tubos das 
tesouras em X, de forma a 
inibir totalmente o efeito 
“vazador” na lona. 

m²/diária R$ 200,00 

338 Torretas cromadas 
Torretas para isolamento 
(pedestais com cordão de 
isolamento retrátil) 

Unidade / diária R$ 35,00 

339 Torretas em ferro 
preto 

Torretas de isolamento usadas 
em eventos (pedestais com 
cordão de isolamento retrátil). 

Unidade / diária R$ 28,00 
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340 Tótem - acrílico 

Criação, confecção, 
impressão, transporte, 
montagem e retirada de tótem 
acrílico em quatro cores. 

m²/diária R$ 150,00 

341 Tótem - vinil 

Criação, confecção, 
impressão, transporte, 
montagem e retirada de tótem 
acrílico em quatro cores, com 
estrutura. 

m²/diária R$ 120,00 

342 Tótens de 
identificação 

Tótens retro iluminados no 
formato mínimo de 0,70 x 
0,70m x 2,20m de altura, para 
identificação. 

Unidade/ diária R$ 168,00 

343 Balcão retro-
iluminado 

Balcão retro iluminado no 
formato mínimo de 0,70m x 
0,70m x 1,20m de altura, para 
identificação 

Unidade / diária R$ 300,00 

344 Túnel 

Estrutura em madeira, 
funcionando como túnel ou 
passarela, coberto com lona 
impermeável e fechamento 
lateral com plástico 
transparente, com ou sem 
tablado. 

m²/diária R$ 150,00 

345 Ambientação para 
Camarim 

Sofá 2 lugares, cadeiras pretas 
com assento estofado, mesa 
de centro, mesa de canto, 
tapete sisal, cinzeiro, frigobar, 
luminária com pedestal, vaso 
com arranjo de plantas altas, 
arara com cabides, toalhas de 
rosto e banho, espelho (corpo 
inteiro), espelho na bancada 
de maquiagem, bancada com 
boa iluminação, mesa 
iluminada 80x80cm, arranjo de 
flores. 

diária   R$ 1.000,00 

346 Sala de Imprensa 

20 cadeiras estofadas 
giratórias, fixas e sem braço, 4 
mesas laminadas 120x60cm 
para computador, mesa com 
base de ferro e tampo de 
madeira para reuniões com 8 
lugares, forrada com toalha, 
cinzeiro, tapete de sisal e sofá 
de 3 lugares 

diária   R$ 2.000,00 

347 Escada 

Escada montada em tubulação 
com corrimão. Tamanhos 
variados com a metragem 
solicitada. Com anotação de 
responsabilidade técnica 

m²/diária R$ 50,00 

348 Cortina Montagem de cortina para 
palco em veludo, com abertura m²/diária R$ 120,00 
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ao centro, por meio de sistema 
de roldanas e maquinário. Cor 
sob demanda da 
CONTRATANTE (EBC). 

349 Micro ônibus tipo 
executivo - 18 pax 

Com motorista, direção 
hidráulica, combustível, ar 
condicionado, tipo executivo 

diária de 8h 
e/ou franquia de 
100 km 

R$ 1.000,00 

350 
Ônibus tipo 
executivo – mínimo 
35 pax 

Com motorista, direção 
hidráulica, combustível, ar 
condicionado, tipo executivo, 
sistema de sonorização. 

diária de 8h 
e/ou franquia de 
100 km 

R$ 1.800,00 

351 VAN - 15 pax 
Com motorista, direção 
hidráulica, combustível, ar 
condicionado, tipo executivo. 

diária de 8h 
e/ou franquia de 
100 km 

R$ 840,00 

352 VAN - 17 pax 

Com motorista, direção 
hidráulica, combustível, ar 
condicionado, tipo executivo, 
sistema de sonorização. 

diária de 8h 
e/ou franquia de 
100 km 

R$ 840,00 

353 Veículo utilitário, tipo 
Doblô, ou similar. Com motorista e combustível. 

diária de 8h 
e/ou franquia de 
100 km 

R$ 560,00 

354 Veículo executivo c/ 
4 portas 

Com motorista, direção 
hidráulica, combustível, ar 
condicionado, tipo executivo. 

diária de 8h 
e/ou franquia de 
100 km 

R$ 560,00 

355 Brinquedo – Piscina 
de Bolinhas 

Piscina de bolinhas, com 
profissional para acompanhar 
o funcionamento do brinquedo. 
Fazer avaliação prévia do 
tamanho do local e rede 
elétrica compatível com o 
evento. 

diária de 6h R$ 560,00 

356 Brinquedo inflável 

Brinquedo inflável, com 
profissional para acompanhar 
o funcionamento do brinquedo. 
Fazer avaliação prévia do 
tamanho do local e rede 
elétrica compatível com o 
evento. 

diária de 6h. R$ 600,00 

357 UTI móvel 

UTI - Móvel no local do evento, 
equipada com todos os 
aparelhos e toda medicação 
necessária para enfrentar as 
emergências clínicas e de 
traumas, liderada por Médico 
Intensivista, com apoio de 
Técnico de Enfermagem e 
Motorista treinado em 
primeiros socorros. Os 
serviços devem compreender 
a Assistência de Pronto 
Socorro Móvel de 
Emergências e Urgências 
Médicas aos participantes do 

diária de 6h R$ 644,00 
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evento, e eventuais 
deslocamentos de paciente até 
um centro hospitalar. 

ITEM 
FORA DO 
AMBIENTE 
HOTELEIRO  

DESCRIÇÃO UNIDADE VALOR 

358 

Espaço físico 
(auditório e/ou sala) 
- capacidade p 
atender até 100 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro). 

Espaço físico para comportar 
até 100 pax, com conforto, em 
diversos formatos, e em 
condições adequadas para a 
instalação de equipamentos de 
áudio e vídeo. 

diária R$ 2.000,00 

359 

Espaço físico 
(auditório e/ou sala) 
- capacidade p 
atender 100 a 300 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Espaço físico para comportar 
de 101 a 300 pax, com 
conforto, em diversos 
formatos. 

diária R$ 3.500,00 

360 

Espaço físico 
(auditório e/ou sala) 
- capacidade p 
atender 301 a 500 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro). 

Espaço físico para comportar 
de 301 a 500 pax, com 
conforto, em diversos 
formatos. 

diária R$ 5.000,00 

361 

Espaço físico 
(auditório e/ou sala) 
- capacidade p 
atender 501 a 1.000 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Espaço físico para comportar 
de 500 a 1.000 pax, com 
conforto, em diversos 
formatos. 

diária R$ 6.000,00 

362 

Espaço físico 
(auditório e/ou sala) 
- capacidade p 
atender acima de 
1.000 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro).  

Espaço físico para comportar 
acima de 1.000 pax, com 
conforto, em diversos 
formatos. 

diária R$ 6.500,00 

363 Água - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

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

garrafa R$ 4,00 

364 Água - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

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

garrafa R$ 3,00 

365 Água - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Disponibilização de água em 
garrafão de 20 litros, base com 
torneira e copo plásticos 
descartáveis. 

garrafão R$ 14,00 
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366 Bolo decorado 

Bolo recheado, com aplicação 
de arte, a ser fornecida pela 
CONTRATANTE (EBC), sobre 
cobertura comestível. Sabores: 
a) massa – bolo branco, bolo 
de chocolate, bolo de nozes, 
bolo colorido, bolo xadrez; b) 
recheios – abacaxi, abacaxi 
com coco, ameixa com leite 
condensado, baba de moça, 
baba de moça de maracujá, 
beijinho, bombom, brigadeiro, 
brigadeiro com morango, 
castanhas, chantily com frutas, 
creme com coco, damasco, 
doce de leite com ameixa, 
doce de leite com coco, doce 
de leite com nozes; c) 
cobertura – chantily, ganache, 
marshmellow, pasta 
americana, papel de 
arroz.Inclui suporte, se 
necessário 

custo p/ kg R$ 50,00 

367 
Bombons de 
chocolate grande 
(incluir bandeja 
descartável) 

Finos (nozes, flocos, cereja, 
castanha ou trufas) 

Custo por 
centena R$ 300,00 

368 
Bombons de 
chocolate pequenos 
(incluir bandeja 
descartável) 

Finos (nozes, flocos, cereja, 
castanha ou trufas) 

Custo por 
centena R$ 300,00 

369 Mini bolo decorado 

Mini bolo recheado, com 
aplicação de arte, a ser 
fornecida pela 
CONTRATANTE (EBC), sobre 
cobertura comestível. Sabores: 
a) massa–bolo branco, bolo de 
chocolate, bolo de nozes, bolo 
colorido, bolo xadrez; b) 
recheios – abacaxi, abacaxi 
com coco, ameixa com leite 
condensado, baba de moça, 
baba de moça de maracujá, 
beijinho, bombom, brigadeiro, 
brigadeiro com morango, 
castanhas, chantily com frutas, 
creme com coco, damasco, 
doce de leite com ameixa, 
doce de leite com coco, doce 
de leite com nozes; c) 
cobertura – chantily, ganache, 
marshmellow, pasta 
americana, papel de arroz. 
Inclui embalagem 

custo p/unidade R$ 80,00 



Processo nº: 
EBC 001051/2014 

Folha: 

 

217 
SCS Quadra 08, Edifício Super Center Venâncio 2.000, Bloco “B-60”, 1º subsolo - CEP 70.333-900 | Brasília -DF 

Caixa Postal 08840 | Telefone: (61) 3799-5600 

transparente. Peso: 250 a 
300g 

370 Petit four 

Variados, doces (exemplo: 
mini pão de mel, financier, 
palmier) e salgados diversos – 
mediante aprovação prévia 
das opções. Incluir bandejas e 
descartáveis 

kg R$ 20,00 

371 
Refrigerante Diet, de 
reconhecida 
qualidade no 
mercado. 

Diversos sabores, servido em 
temperatura adequada para 
consumo. 

garrafa 2 litros R$ 6,00 

372 
Refrigerante Normal, 
de reconhecida 
qualidade no 
mercado. 

Diversos sabores, servido em 
temperatura adequada para 
consumo. 

garrafa 2 litros R$ 5,00 

373 Suco de fruta natural Diversos sabores (adoçado à 
parte).  litro R$ 3,00 

374 Suco de fruta light – 
artificial Sem adição de açúcar litro R$ 4,00 

375 

Almoço até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; e uma 
opção vegetariana. 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light). 

custo p/ pessoa R$ 35,00 

376 

Almoço até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; e uma 
opção vegetariana. 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light), 
vinho (branco e tinto), cerveja 
e prosecco. 

custo p/ pessoa R$ 40,00 
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377 

Almoço até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light). 

custo p/ pessoa R$ 40,00 

378 

Almoço até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), vinho (branco e 
tinto), cerveja e prosecco. 

custo p/ pessoa R$ 45,00 

379 

Almoço de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; e uma 
opção vegetariana. 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light). 

custo p/ pessoa R$ 50,00 

380 

Almoço de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; e uma 
opção vegetariana. 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light), 
vinho (branco e tinto), cerveja 
e prosecco. 

custo p/ pessoa R$ 60,00 
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381 

Almoço de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light). 

custo p/ pessoa R$ 65,00 

382 

Almoço de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), vinho (branco e 
tinto), cerveja e prosecco. 

custo p/ pessoa R$ 120,00 

383 

Almoço de 101 a 
300 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; e uma 
opção vegetariana. 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light). 

custo p/ pessoa R$ 50,00 

384 

Almoço de 101 a 
300 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; e uma 
opção vegetariana. 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light), 
vinho (branco e tinto), cerveja 
e prosecco. 

custo p/ pessoa R$ 80,00 



Processo nº: 
EBC 001051/2014 

Folha: 

 

220 
SCS Quadra 08, Edifício Super Center Venâncio 2.000, Bloco “B-60”, 1º subsolo - CEP 70.333-900 | Brasília -DF 

Caixa Postal 08840 | Telefone: (61) 3799-5600 

385 

Almoço de 101 a 
300 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light). 

custo p/ pessoa R$ 80,00 

386 

Almoço de 101 a 
300 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
Guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), vinho (branco e 
tinto), cerveja e prosecco. 

custo p/ pessoa R$ 120,00 

387 

Almoço de 301 a 
500 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes  
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light). 

custo p/ pessoa R$ 60,00 

388 

Almoço de 301 a 
500 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes  
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), vinho (branco e 
tinto), cerveja e prosecco. 

custo p/ pessoa R$ 60,00 
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389 

Almoço de 301 a 
500 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
Guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light) 

custo p/ pessoa R$ 80,00 

390 

Almoço de 301 a 
500 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
Guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), vinho (branco e 
tinto), cerveja e prosecco. 

custo p/ pessoa R$ 80,00 

391 

Beverage Break até 
25 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás); com estrutura de louça e 
toalha 

custo p/ pessoa R$ 30,80 

392 

Beverage Break de 
26 a 100 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás); com estrutura de louça e 
toalha 

custo p/ pessoa R$ 28,00 

393 

Beverage Break de 
101 a 300 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás); com estrutura de louça e 
toalha 

custo p/ pessoa R$ 25,20 

394 

Beverage Break de 
301 a 500 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás); com estrutura de louça e 
toalha 

custo p/ pessoa R$ 21,00 
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395 

Brunch até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás); pães (03 tipos) frios; 
geléia de frutas; crepes/ 
panquecas/ suflês/ quiches/ 
bolos (2 tipos). Sobremesa: 02 
tipos de mousses e tortas; com 
estrutura de talheres, louça e 
toalha 

custo p/ pessoa R$ 55,00 

396 

Brunch de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás); pães (03 tipos) frios; 
geléia de frutas; crepes/ 
panquecas/ suflês/ quiches/ 
bolos (2 tipos). Sobremesa: 02 
tipos de mousses e tortas;  
com estrutura de talheres, 
louça e toalha 

custo p/ pessoa R$ 55,00 

397 

Brunch de 101 a 300 
pessoas - (fora do 
ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás); pães (03 tipos) frios; 
geléia de frutas; crepes/ 
panquecas/ suflês/ quiches/ 
bolos (2 tipos). Sobremesa: 02 
tipos de mousses e tortas;  
com estrutura de talheres, 
louça e toalha 

custo p/ pessoa R$ 55,00 

398 

Brunch de 301 a 500 
pessoas - (fora do 
ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás); pães (03 tipos) frios; 
geléia de frutas; crepes/ 
panquecas/ suflês/ quiches/ 
bolos (2 tipos). Sobremesa: 02 
tipos de mousses e tortas;  
com estrutura de talheres, 
louça e toalha 

custo p/ pessoa R$ 55,00 

399 
Café - (fora do 
ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) – tipo 1 

Disponibilização de garrafa de 
café com capacidade para 1 
litro, base e xícaras de louça. 

custo p/ pessoa R$ 21,00 

400 
Café - (fora do 
ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) – tipo 2 

Disponibilização de garrafa de 
café com capacidade para 2 
litros, base e xícaras de louça. 

custo p/ pessoa R$ 25,20 
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401 

Café da manhã até 
25 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos); 
pães (três tipos); frios; geléia 
de frutas; bolo (2 tipos); com 
estrutura de talheres, louça e 
toalha 

custo p/ pessoa R$ 30,00 

402 

Café da manhã de 
26 a 100 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos); 
pães (três tipos); frios; geléia 
de frutas; bolo (2 tipos); com 
estrutura de talheres, louça e 
toalha 

custo p/ pessoa R$ 30,00 

403 

Café da manhã de 
101 a 300 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos); 
pães (três tipos); frios; geléia 
de frutas; bolo (2 tipos); com 
estrutura de talheres, louça e 
toalha 

custo p/ pessoa R$ 30,00 

404 

Café da manhã de 
301 a 500 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos); 
pães (três tipos); frios; geléia 
de frutas; bolo (2 tipos); com 
estrutura de talheres, louça e 
toalha 

custo p/ pessoa R$ 30,00 

405 

Coffee Break até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos); 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás) e salgados/doces/mix de 
frutas secas/petit fours (10 
tipos); com estrutura de 
talheres, louça e toalha 

custo p/ pessoa R$ 30,00 

406 

Coffee Break de 26 
a 100 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos); 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás) e salgados/doces/mix de 
frutas secas/petit fours (10 
tipos); com estrutura de 
talheres, louça e toalha 

custo p/ pessoa R$ 30,00 

407 

Coffee Break de 101 
a 300 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos); 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás) e salgados/doces/mix de 
frutas secas/petit fours (10 
tipos); com estrutura de 
talheres, louça e toalha 

custo p/ pessoa R$ 30,00 

408 

Coffee Break de 301 
a 500 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos); 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás) e salgados/doces/mix de 

custo p/ pessoa R$ 30,00 
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frutas secas/petit fours (10 
tipos); com estrutura de 
talheres, louça e toalha 

409 

Coquetel até 25 
pessoas (fora do 
ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), coquetel de 
frutas (sem álcool); salgados 
(10 tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

custo p/ pessoa R$ 55,00 

410 

Coquetel até 25 
pessoas (fora do 
ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool); salgados (10 
tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

custo p/ pessoa R$ 55,00 

411 

Coquetel de 26 a 
100 pessoas (fora do 
ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), coquetel de 
frutas (sem álcool); salgados 
(10 tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

custo p/ pessoa R$ 55,00 

412 

Coquetel de 26 a 
100 pessoas (fora do 
ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool); salgados (10 
tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

custo p/ pessoa R$ 55,00 

413 

Coquetel de 101 a 
300 pessoas (fora do 
ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), coquetel de 
frutas (sem álcool); salgados 
(10 tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

custo p/ pessoa R$ 55,00 

414 

Coquetel de 101 a 
300 pessoas (fora do 
ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool); salgados (10 
tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

custo p/ pessoa R$ 55,00 
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415 

Coquetel de 301 a 
500 pessoas (fora do 
ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), coquetel de 
frutas (sem álcool); salgados 
(10 tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

custo p/ pessoa R$ 55,00 

416 

Coquetel de 301 a 
500 pessoas (fora do 
ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool); salgados (10 
tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

custo p/ pessoa R$ 55,00 

417 

Jantar até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light). 
whisky (8 anos), vinhos tinto e 
branco, cerveja, prosseco, 
coquetel de frutas (sem 
álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 80,00 

418 

Jantar até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light), 
coquetel de frutas (sem 
álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 80,00 

419 

Jantar até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 

custo p/ pessoa R$ 120,00 
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de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light). whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool). Com opção 
vegetariana 

420 

Jantar até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light),  coquetel de 
frutas (sem álcool). Com 
opção vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 120,00 

421 

Jantar de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light). 
whisky (8 anos), vinhos tinto e 
branco, cerveja, prosseco, 
coquetel de frutas (sem 
álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 80,00 

422 

Jantar de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light), 
coquetel de frutas (sem 
álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 80,00 
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423 

Jantar de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light). whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 120,00 

424 

Jantar de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), coquetel de 
frutas (sem álcool). Com 
opção vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 120,00 

425 

Jantar de 101 a 300 
pessoas - (fora do 
ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light). 
whisky (8 anos), vinhos tinto e 
branco, cerveja, prosseco, 
coquetel de frutas (sem 
álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 80,00 

426 

Jantar de 101 a 300 
pessoas - (fora do 
ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 

custo p/ pessoa R$ 80,00 
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tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light), 
coquetel de frutas (sem 
álcool). Com opção 
vegetariana 

427 

Jantar de 101 a 300 
pessoas - (fora do 
ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light). whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 120,00 

428 

Jantar de 101 a 300 
pessoas - (fora do 
ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), coquetel de 
frutas (sem álcool). Com 
opção vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 120,00 

429 

Jantar de 301 a 500 
pessoas - (fora do 
ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light). 
whisky (8 anos), vinhos tinto e 
branco, cerveja, prosseco, 
coquetel de frutas (sem 
álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 85,00 



Processo nº: 
EBC 001051/2014 

Folha: 

 

229 
SCS Quadra 08, Edifício Super Center Venâncio 2.000, Bloco “B-60”, 1º subsolo - CEP 70.333-900 | Brasília -DF 

Caixa Postal 08840 | Telefone: (61) 3799-5600 

430 

Jantar de 301 a 500 
pessoas - (fora do 
ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light), 
coquetel de frutas (sem 
álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

431 

Jantar de 301 a 500 
pessoas - (fora do 
ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light). whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

432 

Jantar de 301 a 500 
pessoas - (fora do 
ambiente 
hoteleiro/fora de 
restaurante) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), coquetel de 
frutas (sem álcool). Com 
opção vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

ITEM 

FORA DO 
AMBIENTE 
HOTELEIRO – 
RESTAURANTES – 
EM LUXO – 
EXCELENTE 
COZINHA 

DESCRIÇÃO UNIDADE VALOR 
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433 
Almoço até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; e uma 
opção vegetariana. 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light). 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

434 
Almoço até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; e uma 
opção vegetariana. 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light), 
vinho (branco e tinto), cerveja 
e prosecco. 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

435 
Almoço até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light). 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

436 
Almoço até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), vinho (branco e 
tinto), cerveja e prosecco. 

custo p/ pessoa R$ 100,00 
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437 
Almoço de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; e uma 
opção vegetariana. 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light). 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

438 
Almoço de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; e uma 
opção vegetariana. 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light), 
vinho (branco e tinto), cerveja 
e prosecco. 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

439 
Almoço de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light). 

custo p/ pessoa R$ 120,00 

440 
Almoço de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), vinho (branco e 
tinto), cerveja e prosecco. 

custo p/ pessoa R$ 120,00 
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441 

Almoço de 101 a 
300 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; e uma 
opção vegetariana. 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light). 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

442 
Almoço de 101 a 
300 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; e uma 
opção vegetariana. 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light), 
vinho (branco e tinto), cerveja 
e prosecco. 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

443 
Almoço de 101 a 
300 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light). 

custo p/ pessoa R$ 120,00 

444 
Almoço de 101 a 
300 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
Guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), vinho (branco e 
tinto), cerveja e prosecco. 

custo p/ pessoa R$ 120,00 
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445 

Almoço de 301 a 
500 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes  
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light). 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

446 

Almoço de 301 a 
500 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes  
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), vinho (branco e 
tinto), cerveja e prosecco. 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

447 
Almoço de 301 a 
500 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
Guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light) 

custo p/ pessoa R$ 120,00 

448 
Almoço de 301 a 
500 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
Guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), vinho (branco e 
tinto), cerveja e prosecco. 

custo p/ pessoa R$ 100,00 
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449 

Beverage Break até 
25 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás); com estrutura de louça e 
toalha 

custo p/ pessoa R$ 50,00 

450 
Beverage Break de 
26 a 100 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás); com estrutura de louça e 
toalha 

custo p/ pessoa R$ 47,60 

451 
Beverage Break de 
101 a 300 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás); com estrutura de louça e 
toalha 

custo p/ pessoa R$ 44,80 

452 
Beverage Break de 
301 a 500 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás); com estrutura de louça e 
toalha 

custo p/ pessoa R$ 42,00 

453 
Brunch até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás); pães (03 tipos) frios; 
geléia de frutas; crepes/ 
panquecas/ suflês/ quiches/ 
bolos (2 tipos). Sobremesa: 02 
tipos de mousses e tortas; com 
estrutura de talheres, louça e 
toalha 

custo p/ pessoa R$ 77,00 

454 
Brunch de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás); pães (03 tipos) frios; 
geléia de frutas; crepes/ 
panquecas/ suflês/ quiches/ 
bolos (2 tipos). Sobremesa: 02 
tipos de mousses e tortas;  
com estrutura de talheres, 
louça e toalha 

custo p/ pessoa R$ 77,00 

455 
Brunch de 101 a 300 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás); pães (03 tipos) frios; 
geléia de frutas; crepes/ 
panquecas/ suflês/ quiches/ 

custo p/ pessoa R$ 77,00 
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bolos (2 tipos). Sobremesa: 02 
tipos de mousses e tortas;  
com estrutura de talheres, 
louça e toalha 

456 
Brunch de 301 a 500 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás); pães (03 tipos) frios; 
geléia de frutas; crepes/ 
panquecas/ suflês/ quiches/ 
bolos (2 tipos). Sobremesa: 02 
tipos de mousses e tortas;  
com estrutura de talheres, 
louça e toalha 

custo p/ pessoa R$ 77,00 

457 
Café - (fora do 
ambiente hoteleiro) – 
tipo 1 

Disponibilização de garrafa de 
café com capacidade para 1 
litro, base e xícaras de louça. 

garrafa R$ 35,00 

458 
Café - (fora do 
ambiente hoteleiro) – 
tipo 2 

Disponibilização de garrafa de 
café com capacidade para 2 
litros, base e xícaras de louça. 

garrafa R$ 35,00 

459 
Café da manhã até 
25 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos); 
pães (três tipos); frios; geléia 
de frutas; bolo (2 tipos); com 
estrutura de talheres, louça e 
toalha 

custo p/ pessoa R$ 50,00 

460 
Café da manhã de 
26 a 100 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos); 
pães (três tipos); frios; geléia 
de frutas; bolo (2 tipos); com 
estrutura de talheres, louça e 
toalha 

custo p/ pessoa R$ 50,00 

461 
Café da manhã de 
101 a 300 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos); 
pães (três tipos); frios; geléia 
de frutas; bolo (2 tipos); com 
estrutura de talheres, louça e 
toalha 

custo p/ pessoa R$ 50,00 

462 
Café da manhã de 
301 a 500 pessoas -
(fora do ambiente 
hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos); 
pães (três tipos); frios; geléia 
de frutas; bolo (2 tipos); com 
estrutura de talheres, louça e 
toalha 

custo p/ pessoa R$ 50,00 

463 
Coffee Break até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos); 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás) e salgados/doces/mix de 
frutas secas/petit fours (10 
tipos); com estrutura de 
talheres, louça e toalha 

custo p/ pessoa R$ 45,00 
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464 

Coffee Break de 26 
a 100 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos); 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás) e salgados/doces/mix de 
frutas secas/petit fours (10 
tipos); com estrutura de 
talheres, louça e toalha 

custo p/ pessoa R$ 45,00 

465 
Coffee Break de 101 
a 300 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos); 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás) e salgados/doces/mix de 
frutas secas/petit fours (10 
tipos); com estrutura de 
talheres, louça e toalha 

custo p/ pessoa R$ 45,00 

466 

Coffee Break de 301 
a 500 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos); 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás) e salgados/doces/mix de 
frutas secas/petit fours (10 
tipos); com estrutura de 
talheres, louça e toalha 

custo p/ pessoa R$ 45,00 

467 
Coquetel até 25 
pessoas (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), coquetel de 
frutas (sem álcool); salgados 
(10 tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

custo p/ pessoa R$ 60,00 

468 
Coquetel até 25 
pessoas (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool); salgados (10 
tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

custo p/ pessoa R$ 60,00 

469 
Coquetel de 26 a 
100 pessoas (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), coquetel de 
frutas (sem álcool); salgados 
(10 tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

custo p/ pessoa R$ 60,00 

470 
Coquetel de 26 a 
100 pessoas (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 

custo p/ pessoa R$ 60,00 
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(sem álcool); salgados (10 
tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

471 
Coquetel de 101 a 
300 pessoas (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), coquetel de 
frutas (sem álcool); salgados 
(10 tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

custo p/ pessoa R$ 60,00 

472 
Coquetel de 101 a 
300 pessoas (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool); salgados (10 
tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

473 
Coquetel de 301 a 
500 pessoas (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), coquetel de 
frutas (sem álcool); salgados 
(10 tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

474 
Coquetel de 301 a 
500 pessoas (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool); salgados (10 
tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

475 
Jantar até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light). 
whisky (8 anos), vinhos tinto e 
branco, cerveja, prosseco, 
coquetel de frutas (sem 
álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 85,00 
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476 
Jantar até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light), 
coquetel de frutas (sem 
álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

477 
Jantar até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light). whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

478 
Jantar até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light),  coquetel de 
frutas (sem álcool). Com 
opção vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

479 
Jantar de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 

custo p/ pessoa R$ 85,00 
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tipos, normal e diet ou light). 
whisky (8 anos), vinhos tinto e 
branco, cerveja, prosseco, 
coquetel de frutas (sem 
álcool). Com opção 
vegetariana 

480 
Jantar de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light), 
coquetel de frutas (sem 
álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

481 
Jantar de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light). whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

482 
Jantar de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), coquetel de 
frutas (sem álcool). Com 
opção vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 100,00 
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483 
Jantar de 101 a 300 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light). 
whisky (8 anos), vinhos tinto e 
branco, cerveja, prosseco, 
coquetel de frutas (sem 
álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

484 
Jantar de 101 a 300 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light), 
coquetel de frutas (sem 
álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

485 
Jantar de 101 a 300 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light). whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

486 
Jantar de 101 a 300 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 

custo p/ pessoa R$ 100,00 
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de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), coquetel de 
frutas (sem álcool). Com 
opção vegetariana 

487 
Jantar de 301 a 500 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light). 
whisky (8 anos), vinhos tinto e 
branco, cerveja, prosseco, 
coquetel de frutas (sem 
álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

488 
Jantar de 301 a 500 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light), 
coquetel de frutas (sem 
álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

489 
Jantar de 301 a 500 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light). whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 100,00 
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490 
Jantar de 301 a 500 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), coquetel de 
frutas (sem álcool). Com 
opção vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

ITEM 

FORA DO 
AMBIENTE 
HOTELEIRO – 
RESTAURANTES – 
EM LUXO – MUITO 
BOA COZINHA 

DESCRIÇÃO UNIDADE VALOR 

491 
Almoço até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; e uma 
opção vegetariana. 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light). 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

492 
Almoço até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; e uma 
opção vegetariana. 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light), 
vinho (branco e tinto), cerveja 
e prosecco. 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

493 
Almoço até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 

custo p/ pessoa R$ 100,00 
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sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light). 

494 
Almoço até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
Guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), vinho (branco e 
tinto), cerveja e prosecco. 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

495 
Almoço de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; e uma 
opção vegetariana. 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light). 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

496 
Almoço de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; e uma 
opção vegetariana. 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light), 
vinho (branco e tinto), cerveja 
e prosecco. 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

497 
Almoço de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 

custo p/ pessoa R$ 100,00 
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de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light). 

498 
Almoço de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
Guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), vinho (branco e 
tinto), cerveja e prosecco. 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

499 

Almoço de 101 a 
300 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; e uma 
opção vegetariana. 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light). 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

500 

Almoço de 101 a 
300 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; e uma 
opção vegetariana. 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light), 
vinho (branco e tinto), cerveja 
e prosecco. 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

501 

Almoço de 101 a 
300 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 

custo p/ pessoa R$ 100,00 
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de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light). 

502 
Almoço de 101 a 
300 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
Guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), vinho (branco e 
tinto), cerveja e prosecco. 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

503 

Almoço de 301 a 
500 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; e uma 
opção vegetariana. 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light). 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

504 

Almoço de 301 a 
500 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; e uma 
opção vegetariana. 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light), 
vinho (branco e tinto), cerveja 
e prosecco. 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

505 

Almoço de 301 a 
500 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
Guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 

custo p/ pessoa R$ 100,00 
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de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light) 

506 
Almoço de 301 a 
500 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
Guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), vinho (branco e 
tinto), cerveja e prosecco. 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

507 
Beverage Break até 
25 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás); com estrutura de louça e 
toalha 

custo p/ pessoa R$ 43,83 

508 

Beverage Break de 
26 a 100 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás); com estrutura de louça e 
toalha 

custo p/ pessoa R$ 41,39 

509 

Beverage Break de 
101 a 300 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás); com estrutura de louça e 
toalha 

custo p/ pessoa R$ 38,96 

510 

Beverage Break de 
301 a 500 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás); com estrutura de louça e 
toalha 

custo p/ pessoa R$ 36,52 

511 
Brunch até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás); pães (03 tipos) frios; 
geléia de frutas; crepes/ 
panquecas/ suflês/ quiches/ 
bolos (2 tipos). Sobremesa: 02 
tipos de mousses e tortas; com 
estrutura de talheres, louça e 

custo p/ pessoa R$ 75,00 
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toalha 

512 
Brunch de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás); pães (03 tipos) frios; 
geléia de frutas; crepes/ 
panquecas/ suflês/ quiches/ 
bolos (2 tipos). Sobremesa: 02 
tipos de mousses e tortas;  
com estrutura de talheres, 
louça e toalha 

custo p/ pessoa R$ 75,00 

513 
Brunch de 101 a 300 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás); pães (03 tipos) frios; 
geléia de frutas; crepes/ 
panquecas/ suflês/ quiches/ 
bolos (2 tipos). Sobremesa: 02 
tipos de mousses e tortas;  
com estrutura de talheres, 
louça e toalha 

custo p/ pessoa R$ 75,00 

514 
Brunch de 301 a 500 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás); pães (03 tipos) frios; 
geléia de frutas; crepes/ 
panquecas/ suflês/ quiches/ 
bolos (2 tipos). Sobremesa: 02 
tipos de mousses e tortas;  
com estrutura de talheres, 
louça e toalha 

custo p/ pessoa R$ 75,00 

515 
Café - (fora do 
ambiente hoteleiro) – 
tipo 1 

Disponibilização de garrafa de 
café com capacidade para 1 
litro, base e xícaras de louça. 

garrafa R$ 35,00 

516 
Café - (fora do 
ambiente hoteleiro) – 
tipo 2 

Disponibilização de garrafa de 
café com capacidade para 2 
litros, base e xícaras de louça. 

garrafa R$ 35,00 

517 
Café da manhã até 
25 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos); 
pães (três tipos); frios; geléia 
de frutas; bolo (2 tipos); com 
estrutura de talheres, louça e 
toalha 

custo p/ pessoa R$ 40,00 

518 
Café da manhã de 
26 a 100 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos); 
pães (três tipos); frios; geléia 
de frutas; bolo (2 tipos); com 

custo p/ pessoa R$ 50,00 
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estrutura de talheres, louça e 
toalha 

519 
Café da manhã de 
101 a 300 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos); 
pães (três tipos); frios; geléia 
de frutas; bolo (2 tipos); com 
estrutura de talheres, louça e 
toalha 

custo p/ pessoa R$ 50,00 

520 
Café da manhã de 
301 a 500 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos); 
pães (três tipos); frios; geléia 
de frutas; bolo (2 tipos); com 
estrutura de talheres, louça e 
toalha 

custo p/ pessoa R$ 50,00 

521 
Coffee Break até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos); 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás) e salgados/doces/mix de 
frutas secas/petit fours (10 
tipos); com estrutura de 
talheres, louça e toalha 

custo p/ pessoa R$ 45,00 

522 
Coffee Break de 26 
a 100 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos); 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás) e salgados/doces/mix de 
frutas secas/petit fours (10 
tipos); com estrutura de 
talheres, louça e toalha 

custo p/ pessoa R$ 45,00 

523 

Coffee Break de 101 
a 300 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos); 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás) e salgados/doces/mix de 
frutas secas/petit fours (10 
tipos); com estrutura de 
talheres, louça e toalha 

custo p/ pessoa R$ 45,00 

524 
Coffee Break de 301 
a 500 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos); 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás) e salgados/doces/mix de 
frutas secas/petit fours (10 
tipos); com estrutura de 
talheres, louça e toalha 

custo p/ pessoa R$ 45,00 

525 
Coquetel até 25 
pessoas (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), coquetel de 
frutas (sem álcool); salgados 
(10 tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

custo p/ pessoa R$ 50,00 
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526 
Coquetel até 25 
pessoas (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool); salgados (10 
tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

custo p/ pessoa R$ 50,00 

527 
Coquetel de 26 a 
100 pessoas (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), coquetel de 
frutas (sem álcool); salgados 
(10 tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

custo p/ pessoa R$ 80,00 

528 
Coquetel de 26 a 
100 pessoas (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool); salgados (10 
tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

custo p/ pessoa R$ 80,00 

529 
Coquetel de 101 a 
300 pessoas (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), coquetel de 
frutas (sem álcool); salgados 
(10 tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

custo p/ pessoa R$ 80,00 

530 
Coquetel de 101 a 
300 pessoas (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool); salgados (10 
tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

custo p/ pessoa R$ 80,00 

531 
Coquetel de 301 a 
500 pessoas (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), coquetel de 
frutas (sem álcool); salgados 
(10 tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

custo p/ pessoa R$ 80,00 

532 
Coquetel de 301 a 
500 pessoas (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 

custo p/ pessoa R$ 80,00 
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prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool); salgados (10 
tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

533 
Jantar até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light). 
whisky (8 anos), vinhos tinto e 
branco, cerveja, prosseco, 
coquetel de frutas (sem 
álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

534 
Jantar até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light), 
coquetel de frutas (sem 
álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

535 
Jantar até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light). whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 85,00 
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536 
Jantar até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light),  coquetel de 
frutas (sem álcool). Com 
opção vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

537 
Jantar de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light). 
whisky (8 anos), vinhos tinto e 
branco, cerveja, prosseco, 
coquetel de frutas (sem 
álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

538 
Jantar de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light), 
coquetel de frutas (sem 
álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

539 
Jantar de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 

custo p/ pessoa R$ 85,00 
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refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light). whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool). Com opção 
vegetariana 

540 
Jantar de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), coquetel de 
frutas (sem álcool). Com 
opção vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

541 
Jantar de 101 a 300 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light). 
whisky (8 anos), vinhos tinto e 
branco, cerveja, prosseco, 
coquetel de frutas (sem 
álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

542 
Jantar de 101 a 300 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light), 
coquetel de frutas (sem 
álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 85,00 
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543 
Jantar de 101 a 300 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light). whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

544 
Jantar de 101 a 300 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), coquetel de 
frutas (sem álcool). Com 
opção vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

545 
Jantar de 301 a 500 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light). 
whisky (8 anos), vinhos tinto e 
branco, cerveja, prosseco, 
coquetel de frutas (sem 
álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

546 
Jantar de 301 a 500 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 

custo p/ pessoa R$ 85,00 
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tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light), 
coquetel de frutas (sem 
álcool). Com opção 
vegetariana 

547 
Jantar de 301 a 500 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light). whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

548 
Jantar de 301 a 500 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), coquetel de 
frutas (sem álcool). Com 
opção vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

ITEM 

FORA DO 
AMBIENTE 
HOTELEIRO – 
RESTAURANTES – 
CONFORTÁVEL – 
EXCELENTE 
COZINHA 

DESCRIÇÃO UNIDADE VALOR 

549 
Almoço até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; e uma 
opção vegetariana. 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 

custo p/ pessoa R$ 85,00 



Processo nº: 
EBC 001051/2014 

Folha: 

 

255 
SCS Quadra 08, Edifício Super Center Venâncio 2.000, Bloco “B-60”, 1º subsolo - CEP 70.333-900 | Brasília -DF 

Caixa Postal 08840 | Telefone: (61) 3799-5600 

tipos, normal e diet ou light). 

550 
Almoço até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; e uma 
opção vegetariana. 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light), 
vinho (branco e tinto), cerveja 
e prosecco. 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

551 
Almoço até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light). 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

552 
Almoço até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
Guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), vinho (branco e 
tinto), cerveja e prosecco. 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

553 
Almoço de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; e uma 
opção vegetariana. 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 

custo p/ pessoa R$ 85,00 
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tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light). 

554 
Almoço de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; e uma 
opção vegetariana. 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light), 
vinho (branco e tinto), cerveja 
e prosecco. 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

555 
Almoço de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light). 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

556 
Almoço de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
Guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), vinho (branco e 
tinto), cerveja e prosecco. 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

557 
Almoço de 101 a 
300 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; e uma 
opção vegetariana. 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 

custo p/ pessoa R$ 85,00 
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tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light). 

558 
Almoço de 101 a 
300 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; e uma 
opção vegetariana. 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light), 
vinho (branco e tinto), cerveja 
e prosecco. 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

559 
Almoço de 101 a 
300 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light). 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

560 
Almoço de 101 a 
300 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
Guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), vinho (branco e 
tinto), cerveja e prosecco. 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

561 
Almoço de 301 a 
500 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; e uma 
opção vegetariana. 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 

custo p/ pessoa R$ 85,00 
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tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light). 

562 
Almoço de 301 a 
500 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; e uma 
opção vegetariana. 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light), 
vinho (branco e tinto), cerveja 
e prosecco. 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

563 
Almoço de 301 a 
500 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
Guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light) 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

564 
Almoço de 301 a 
500 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
Guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), vinho (branco e 
tinto), cerveja e prosecco. 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

565 

Beverage Break até 
25 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás); com estrutura de louça e 
toalha 

custo p/ pessoa R$ 50,00 

566 
Beverage Break de 
26 a 100 pessoas - 
(fora do ambiente 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 

custo p/ pessoa R$ 50,00 
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hoteleiro) diet ou light); água (com e sem 
gás); com estrutura de louça e 
toalha 

567 
Beverage Break de 
101 a 300 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás); com estrutura de louça e 
toalha 

custo p/ pessoa R$ 50,00 

568 
Beverage Break de 
301 a 500 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás); com estrutura de louça e 
toalha 

custo p/ pessoa R$ 50,00 

569 
Brunch até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás); pães (03 tipos) frios; 
geléia de frutas; crepes/ 
panquecas/ suflês/ quiches/ 
bolos (2 tipos). Sobremesa: 02 
tipos de mousses e tortas; com 
estrutura de talheres, louça e 
toalha 

custo p/ pessoa R$ 75,00 

570 
Brunch de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás); pães (03 tipos) frios; 
geléia de frutas; crepes/ 
panquecas/ suflês/ quiches/ 
bolos (2 tipos). Sobremesa: 02 
tipos de mousses e tortas;  
com estrutura de talheres, 
louça e toalha 

custo p/ pessoa R$ 75,00 

571 
Brunch de 101 a 300 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás); pães (03 tipos) frios; 
geléia de frutas; crepes/ 
panquecas/ suflês/ quiches/ 
bolos (2 tipos). Sobremesa: 02 
tipos de mousses e tortas;  
com estrutura de talheres, 
louça e toalha 

custo p/ pessoa R$ 75,00 

572 
Brunch de 301 a 500 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás); pães (03 tipos) frios; 

custo p/ pessoa R$ 75,00 



Processo nº: 
EBC 001051/2014 

Folha: 

 

260 
SCS Quadra 08, Edifício Super Center Venâncio 2.000, Bloco “B-60”, 1º subsolo - CEP 70.333-900 | Brasília -DF 

Caixa Postal 08840 | Telefone: (61) 3799-5600 

geléia de frutas; crepes/ 
panquecas/ suflês/ quiches/ 
bolos (2 tipos). Sobremesa: 02 
tipos de mousses e tortas;  
com estrutura de talheres, 
louça e toalha 

573 
Café - (fora do 
ambiente hoteleiro) – 
tipo 1 

Disponibilização de garrafa de 
café com capacidade para 1 
litro, base e xícaras de louça. 

garrafa R$ 35,00 

574 
Café - (fora do 
ambiente hoteleiro) – 
tipo 2 

Disponibilização de garrafa de 
café com capacidade para 2 
litros, base e xícaras de louça. 

garrafa R$ 35,00 

575 
Café da manhã até 
25 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos); 
pães (três tipos); frios; geléia 
de frutas; bolo (2 tipos); com 
estrutura de talheres, louça e 
toalha 

custo p/ pessoa R$ 50,00 

576 
Café da manhã de 
26 a 100 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos); 
pães (três tipos); frios; geléia 
de frutas; bolo (2 tipos); com 
estrutura de talheres, louça e 
toalha 

custo p/ pessoa R$ 50,00 

577 
Café da manhã de 
101 a 300 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos); 
pães (três tipos); frios; geléia 
de frutas; bolo (2 tipos); com 
estrutura de talheres, louça e 
toalha 

custo p/ pessoa R$ 50,00 

578 

Café da manhã de 
301 a 500 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos); 
pães (três tipos); frios; geléia 
de frutas; bolo (2 tipos); com 
estrutura de talheres, louça e 
toalha 

custo p/ pessoa R$ 50,00 

579 
Coffee Break até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos); 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás) e salgados/doces/mix de 
frutas secas/petit fours (10 
tipos); com estrutura de 
talheres, louça e toalha 

custo p/ pessoa R$ 45,00 

580 
Coffee Break de 26 
a 100 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos); 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás) e salgados/doces/mix de 
frutas secas/petit fours (10 
tipos); com estrutura de 
talheres, louça e toalha 

custo p/ pessoa R$ 45,00 
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581 

Coffee Break de 101 
a 300 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos); 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás) e salgados/doces/mix de 
frutas secas/petit fours (10 
tipos); com estrutura de 
talheres, louça e toalha 

custo p/ pessoa R$ 45,00 

582 
Coffee Break de 301 
a 500 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos); 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás) e salgados/doces/mix de 
frutas secas/petit fours (10 
tipos); com estrutura de 
talheres, louça e toalha 

custo p/ pessoa R$ 45,00 

583 
Coquetel até 25 
pessoas (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), coquetel de 
frutas (sem álcool); salgados 
(10 tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

custo p/ pessoa R$ 80,00 

584 
Coquetel até 25 
pessoas (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool); salgados (10 
tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

585 
Coquetel de 26 a 
100 pessoas (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), coquetel de 
frutas (sem álcool); salgados 
(10 tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

586 
Coquetel de 26 a 
100 pessoas (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool); salgados (10 
tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

587 
Coquetel de 101 a 
300 pessoas (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), coquetel de 
frutas (sem álcool); salgados 

custo p/ pessoa R$ 85,00 
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(10 tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

588 
Coquetel de 101 a 
300 pessoas (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool); salgados (10 
tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

589 
Coquetel de 301 a 
500 pessoas (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), coquetel de 
frutas (sem álcool); salgados 
(10 tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

590 
Coquetel de 301 a 
500 pessoas (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool); salgados (10 
tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

591 
Jantar até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light). 
whisky (8 anos), vinhos tinto e 
branco, cerveja, prosseco, 
coquetel de frutas (sem 
álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

592 
Jantar até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 

custo p/ pessoa R$ 85,00 
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tipos, normal e diet ou light), 
coquetel de frutas (sem 
álcool). Com opção 
vegetariana 

593 
Jantar até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light). whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

594 
Jantar até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light),  coquetel de 
frutas (sem álcool). Com 
opção vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

595 
Jantar de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light). 
whisky (8 anos), vinhos tinto e 
branco, cerveja, prosseco, 
coquetel de frutas (sem 
álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 85,00 
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596 
Jantar de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light), 
coquetel de frutas (sem 
álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

597 
Jantar de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light). whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

598 
Jantar de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), coquetel de 
frutas (sem álcool). Com 
opção vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

599 
Jantar de 101 a 300 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 

custo p/ pessoa R$ 85,00 



Processo nº: 
EBC 001051/2014 

Folha: 

 

265 
SCS Quadra 08, Edifício Super Center Venâncio 2.000, Bloco “B-60”, 1º subsolo - CEP 70.333-900 | Brasília -DF 

Caixa Postal 08840 | Telefone: (61) 3799-5600 

tipos, normal e diet ou light). 
whisky (8 anos), vinhos tinto e 
branco, cerveja, prosseco, 
coquetel de frutas (sem 
álcool). Com opção 
vegetariana 

600 
Jantar de 101 a 300 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light), 
coquetel de frutas (sem 
álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

601 
Jantar de 101 a 300 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light). whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

602 
Jantar de 101 a 300 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), coquetel de 
frutas (sem álcool). Com 
opção vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 100,00 
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603 
Jantar de 301 a 500 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light). 
whisky (8 anos), vinhos tinto e 
branco, cerveja, prosseco, 
coquetel de frutas (sem 
álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

604 
Jantar de 301 a 500 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light), 
coquetel de frutas (sem 
álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

605 
Jantar de 301 a 500 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light). whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

606 
Jantar de 301 a 500 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 

custo p/ pessoa R$ 100,00 



Processo nº: 
EBC 001051/2014 

Folha: 

 

267 
SCS Quadra 08, Edifício Super Center Venâncio 2.000, Bloco “B-60”, 1º subsolo - CEP 70.333-900 | Brasília -DF 

Caixa Postal 08840 | Telefone: (61) 3799-5600 

de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), coquetel de 
frutas (sem álcool). Com 
opção vegetariana 

     

ITEM 

FORA DO 
AMBIENTE 
HOTELEIRO – 
RESTAURANTES – 
CONFORTÁVEL – 
MUITO BOA 
COZINHA 

  UNIDADE VALOR 

607 
Almoço até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; e uma 
opção vegetariana. 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light). 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

608 
Almoço até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; e uma 
opção vegetariana. 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light), 
vinho (branco e tinto), cerveja 
e prosecco. 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

609 
Almoço até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light). 

custo p/ pessoa R$ 100,00 
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610 
Almoço até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), vinho (branco e 
tinto), cerveja e prosecco. 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

611 
Almoço de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; e uma 
opção vegetariana. 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light). 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

612 
Almoço de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; e uma 
opção vegetariana. 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light), 
vinho (branco e tinto), cerveja 
e prosecco. 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

613 
Almoço de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light). 

custo p/ pessoa R$ 100,00 
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614 
Almoço de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
Guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), vinho (branco e 
tinto), cerveja e prosecco. 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

615 

Almoço de 101 a 
300 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; e uma 
opção vegetariana. 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light). 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

616 
Almoço de 101 a 
300 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; e uma 
opção vegetariana. 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light), 
vinho (branco e tinto), cerveja 
e prosecco. 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

617 

Almoço de 101 a 
300 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light). 

custo p/ pessoa R$ 100,00 
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618 
Almoço de 101 a 
300 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), vinho (branco e 
tinto), cerveja e prosecco. 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

619 

Almoço de 301 a 
500 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; e uma 
opção vegetariana. 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light). 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

620 
Almoço de 301 a 
500 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; e uma 
opção vegetariana. 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light), 
vinho (branco e tinto), cerveja 
e prosecco. 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

621 

Almoço de 301 a 
500 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
Guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light) 

custo p/ pessoa R$ 100,00 
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622 
Almoço de 301 a 
500 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
Guarnições; e uma opção 
vegetariana. Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), vinho (branco e 
tinto), cerveja e prosecco. 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

623 
Beverage Break até 
25 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás); com estrutura de louça e 
toalha 

custo p/ pessoa R$ 50,00 

624 
Beverage Break de 
26 a 100 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás); com estrutura de louça e 
toalha 

custo p/ pessoa R$ 50,00 

625 
Beverage Break de 
101 a 300 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás); com estrutura de louça e 
toalha 

custo p/ pessoa R$ 50,00 

626 

Beverage Break de 
301 a 500 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás); com estrutura de louça e 
toalha 

custo p/ pessoa R$ 50,00 

627 
Brunch até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás); pães (03 tipos) frios; 
geléia de frutas; crepes/ 
panquecas/ suflês/ quiches/ 
bolos (2 tipos). Sobremesa: 02 
tipos de mousses e tortas; com 
estrutura de talheres, louça e 
toalha 

custo p/ pessoa R$ 75,00 

628 
Brunch de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 

custo p/ pessoa R$ 75,00 
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gás); pães (03 tipos) frios; 
geléia de frutas; crepes/ 
panquecas/ suflês/ quiches/ 
bolos (2 tipos). Sobremesa: 02 
tipos de mousses e tortas;  
com estrutura de talheres, 
louça e toalha 

629 
Brunch de 101 a 300 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás); pães (03 tipos) frios; 
geléia de frutas; crepes/ 
panquecas/ suflês/ quiches/ 
bolos (2 tipos). Sobremesa: 02 
tipos de mousses e tortas;  
com estrutura de talheres, 
louça e toalha 

custo p/ pessoa R$ 75,00 

630 
Brunch de 301 a 500 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás); pães (03 tipos) frios; 
geléia de frutas; crepes/ 
panquecas/ suflês/ quiches/ 
bolos (2 tipos). Sobremesa: 02 
tipos de mousses e tortas;  
com estrutura de talheres, 
louça e toalha 

custo p/ pessoa R$ 75,00 

631 
Café - (fora do 
ambiente hoteleiro) – 
tipo 1 

Disponibilização de garrafa de 
café com capacidade para 1 
litro, base e xícaras de louça. 

garrafa R$ 35,00 

632 
Café - (fora do 
ambiente hoteleiro) – 
tipo 2 

Disponibilização de garrafa de 
café com capacidade para 2 
litros, base e xícaras de louça. 

garrafa R$ 35,00 

633 
Café da manhã até 
25 pessoas - (fora 
do ambiente 
hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos); 
pães (três tipos); frios; geléia 
de frutas; bolo (2 tipos); com 
estrutura de talheres, louça e 
toalha 

custo p/ pessoa R$ 50,00 

634 
Café da manhã de 
26 a 100 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos); 
pães (três tipos); frios; geléia 
de frutas; bolo (2 tipos); com 
estrutura de talheres, louça e 
toalha 

custo p/ pessoa R$ 50,00 

635 

Café da manhã de 
101 a 300 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos); 
pães (três tipos); frios; geléia 
de frutas; bolo (2 tipos); com 
estrutura de talheres, louça e 
toalha 

custo p/ pessoa R$ 50,00 
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636 

Café da manhã de 
301 a 500 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos); 
pães (três tipos); frios; geléia 
de frutas; bolo (2 tipos); com 
estrutura de talheres, louça e 
toalha 

custo p/ pessoa R$ 50,00 

637 
Coffee Break até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos); 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás) e salgados/doces/mix de 
frutas secas/petit fours (10 
tipos); com estrutura de 
talheres, louça e toalha 

custo p/ pessoa R$ 45,00 

638 
Coffee Break de 26 
a 100 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos); 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás) e salgados/doces/mix de 
frutas secas/petit fours (10 
tipos); com estrutura de 
talheres, louça e toalha 

custo p/ pessoa R$ 45,00 

639 
Coffee Break de 101 
a 300 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos); 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás) e salgados/doces/mix de 
frutas secas/petit fours (10 
tipos); com estrutura de 
talheres, louça e toalha 

custo p/ pessoa R$ 45,00 

640 
Coffee Break de 301 
a 500 pessoas - 
(fora do ambiente 
hoteleiro) 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos); 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás) e salgados/doces/mix de 
frutas secas/petit fours (10 
tipos); com estrutura de 
talheres, louça e toalha 

custo p/ pessoa R$ 45,00 

641 
Coquetel até 25 
pessoas (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), coquetel de 
frutas (sem álcool); salgados 
(10 tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

custo p/ pessoa R$ 80,00 

642 
Coquetel até 25 
pessoas (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool); salgados (10 
tipos) e doces (03 tipos); 

custo p/ pessoa R$ 80,00 
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canapés; pães e patês; 

643 
Coquetel de 26 a 
100 pessoas (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), coquetel de 
frutas (sem álcool); salgados 
(10 tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

custo p/ pessoa R$ 80,00 

644 
Coquetel de 26 a 
100 pessoas (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool); salgados (10 
tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

custo p/ pessoa R$ 80,00 

645 
Coquetel de 101 a 
300 pessoas (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), coquetel de 
frutas (sem álcool); salgados 
(10 tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

custo p/ pessoa R$ 80,00 

646 
Coquetel de 101 a 
300 pessoas (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool); salgados (10 
tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

custo p/ pessoa R$ 80,00 

647 
Coquetel de 301 a 
500 pessoas (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), coquetel de 
frutas (sem álcool); salgados 
(10 tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

custo p/ pessoa R$ 80,00 

648 
Coquetel de 301 a 
500 pessoas (fora do 
ambiente hoteleiro) 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool); salgados (10 
tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

custo p/ pessoa R$ 80,00 
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649 
Jantar até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light). 
whisky (8 anos), vinhos tinto e 
branco, cerveja, prosseco, 
coquetel de frutas (sem 
álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

650 
Jantar até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light), 
coquetel de frutas (sem 
álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

651 
Jantar até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light). whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

652 
Jantar até 25 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 

custo p/ pessoa R$ 100,00 
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de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light),  coquetel de 
frutas (sem álcool). Com 
opção vegetariana 

653 
Jantar de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light). 
whisky (8 anos), vinhos tinto e 
branco, cerveja, prosseco, 
coquetel de frutas (sem 
álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

654 
Jantar de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light), 
coquetel de frutas (sem 
álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

655 
Jantar de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light). whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 100,00 
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656 
Jantar de 26 a 100 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), coquetel de 
frutas (sem álcool). Com 
opção vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

657 
Jantar de 101 a 300 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light). 
whisky (8 anos), vinhos tinto e 
branco, cerveja, prosseco, 
coquetel de frutas (sem 
álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

658 
Jantar de 101 a 300 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light), 
coquetel de frutas (sem 
álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

659 
Jantar de 101 a 300 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 

custo p/ pessoa R$ 100,00 
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refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light). whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool). Com opção 
vegetariana 

660 
Jantar de 101 a 300 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), coquetel de 
frutas (sem álcool). Com 
opção vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

661 
Jantar de 301 a 500 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light). 
whisky (8 anos), vinhos tinto e 
branco, cerveja, prosseco, 
coquetel de frutas (sem 
álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

662 
Jantar de 301 a 500 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

À americana (bufê) - 02 
opções de pratos frios; 02 
tipos de carnes (vermelha e 
branca e/ou pescado), com 
respectivas guarnições; 
Sobremesa: 02 tipos de doces, 
frutas e sorvetes; café 
expresso. Suco de fruta (02 
tipos), água mineral (com e 
sem gás), refrigerante (02 
tipos, normal e diet ou light), 
coquetel de frutas (sem 
álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 85,00 
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663 
Jantar de 301 a 500 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light). whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool). Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

664 
Jantar de 301 a 500 
pessoas - (fora do 
ambiente hoteleiro) 

A francesa - Entrada: 02 
opções de pratos frios; Prato 
principal: 02 tipos de carnes 
(vermelha e branca e/ou 
pescado), com respectivas 
guarnições; Sobremesa: 02 
tipos de doces, frutas e 
sorvetes; café expresso. Suco 
de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), coquetel de 
frutas (sem álcool). Com 
opção vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

ITEM 
HOTEL 
CONFORTÁVEL – 
VIDE ANEXO II DO 
CONTRATO 

DESCRIÇÃO UNIDADE VALOR 

665 Fotocópia - 
Confortável 

papel tamanho A4 - preto e 
branco por cópia R$ 1,40 

666 Fotocópia  - 
Confortável papel tamanho A4 – colorida por cópia R$ 2,10 

667 Ponto de internet  - 
Confortável  

Serviço de internet já incluindo 
os serviços do provedor e 
cabeamento. 

por ponto/diária R$ 100,00 

668 

Espaço físico 
(auditório e/ou sala) 
- capacidade p 
atender até 100 
pessoas – 
Confortável 

Espaço físico para comportar 
até 100 pax, com conforto, em 
diversos formatos, e em 
condições adequadas para a 
instalação de equipamentos de 
áudio e vídeo. 

diária R$ 2.000,00 

669 

Espaço físico 
(auditório e/ou sala) 
- capacidade p 
atender 101 a 300 
pessoas – 
Confortável 

Espaço físico para comportar 
de 101 a 300 pax, com 
conforto, em diversos 
formatos. 

diária R$ 3.500,00 



Processo nº: 
EBC 001051/2014 

Folha: 

 

280 
SCS Quadra 08, Edifício Super Center Venâncio 2.000, Bloco “B-60”, 1º subsolo - CEP 70.333-900 | Brasília -DF 

Caixa Postal 08840 | Telefone: (61) 3799-5600 

670 

Espaço físico 
(auditório e/ou sala) 
- capacidade p 
atender 301 a 500 
pessoas – 
Confortável 

Espaço físico para comportar 
de 300 a 500 pax, com 
conforto, em diversos 
formatos. 

diária R$ 4.000,00 

671 

Espaço físico 
(auditório e/ou sala) 
– capacidade p 
atender 501 a 1.000 
pessoas – 
Confortável 

Espaço físico para comportar 
de 501 a 1000pax, com 
conforto, em diversos 
formatos. 

diária R$ 4.500,00 

672 

Espaço físico 
(auditório e/ou sala) 
– capacidade p 
atender acima de 
1.000 pessoas - 
Confortável  

Espaço físico para comportar 
acima de 1.000 pax, com 
conforto, em diversos 
formatos. 

diária R$ 6.000,00 

673 Água  - Confortável 
Disponibilização de água em 
garrafa de 500 ml (servido em 
copo de vidro). 

garrafa R$ 5,00 

674 Água  - Confortável 
Disponibilização de água em 
garrafa de 300 ml (servido em 
copo de vidro). 

garrafa R$ 4,00 

675 Água  - Confortável 
Disponibilização de água em 
garrafão de 20 litros, base e 
copos plásticos descartáveis. 

garrafão R$ 3,00 

676 Almoço  - 
Confortável 

À americana (bufê completo), 
com sobremesa e opção de 
bebida não alcóolica. Com 
opção vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 50,00 

677 Almoço – 
Confortável 

À americana (bufê completo), 
com sobremesa, opção de 
bebida não alcóolica e 
alcóolica. Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 50,00 

678 Almoço  - 
Confortável 

À francesa. com sobremesa e 
opção de bebida não alcóolica. 
Com opção vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

679 Almoço  - 
Confortável  

À francesa, com sobremesa, 
opção de bebida não alcóolica 
e alcóolica. Com opção 
vegetariana  

custo p/ pessoa R$ 100,00 

680 Beverage Break – 
Confortável 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás) 

custo p/ pessoa R$ 35,00 

681 Brunch  - 
Confortável 

Bufê Completo 
. custo p/ pessoa R$ 60,00 

682 Café  - Confortável  
Disponibilização de garrafa de 
café com capacidade para 1 
litro, base e xícaras de louça. 

garrafa R$ 35,00 
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683 Café  -Confortável  
Disponibilização de garrafa de 
café com capacidade para 2 
litros, base e xícaras de louça. 

garrafa R$ 40,00 

684 Café da manhã – 
Confortável Bufê Completo custo p/ pessoa R$ 45,00 

685 Coffee Break – 
Confortável Bufê Completo custo p/ pessoa R$ 35,00 

686 Coquetel – 
Confortável 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool); salgados (10 
tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

custo p/ pessoa R$ 60,00 

687 Coquetel – 
Confortável 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light),  coquetel de 
frutas (sem álcool); salgados 
(10 tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

custo p/ pessoa R$ 60,00 

688 Jantar -Confortável 

À americana (bufê completo), 
com sobremesa e opção de 
bebida não alcóolica. Com 
opção vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 90,00 

689 Jantar – Confortável 

À americana (bufê completo), 
com sobremesa, opção de 
bebida não alcóolica e 
alcóolica. Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 90,00 

690 Jantar – Confortável 
À francesa. com sobremesa e 
opção de bebida não alcóolica. 
Com opção vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 90,00 

691 Jantar – Confortável 

À francesa, com sobremesa, 
opção de bebida não alcóolica 
e alcóolica. Com opção 
vegetariana  

custo p/ pessoa R$ 90,00 

692 Petit four (incluir 
bandeja descartável) 

Variados, doce (exemplo: mini 
pão de mel, financier, palmier) 
e salgados sabores diversos. – 
mediante aprovação prévia 
das opções 

Bandeja R$ 40,00 

693 

Refrigerante, versão 
Light, de 
reconhecida 
qualidade no 
mercado. 

Diversos sabores Garrafa 2 litros R$ 5,00 

694 

Refrigerante, versão 
Normal, de 
reconhecida 
qualidade no 

Diversos sabores Garrafa 2 litros R$ 5,00 
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mercado. 

695 Suco de fruta natural Sabores diversos (adoçado à 
parte) litro R$ 5,00 

696 Suco de fruta light – 
artificial Sem adição de açúcar  litro R$ 4,00 

ITEM 
HOTEL – MUITO 
CONFORTÁVEL – 
VIDE ANEXO II DO 
CONTRATO 

DESCRIÇÃO UNIDADE VALOR 

697 Fotocópia – Muito 
Confortável  

papel tamanho A4 - preto e 
branco por cópia R$ 1,96 

698 Fotocópia - Muito 
Confortável papel tamanho A4 – colorida por cópia R$ 2,66 

699 Ponto de internet - 
Muito Confortável 

Serviço de internet já incluindo 
os serviços do provedor e 
cabeamento. 

por ponto/diária R$ 100,00 

700 

Espaço físico 
(auditório e/ou sala) 
- capacidade p 
atender até 100 
pessoas - Muito 
Confortável 

Espaço físico para comportar 
até 100 pax, com conforto, em 
diversos formatos, e em 
condições adequadas para a 
instalação de equipamentos de 
áudio e vídeo 

diária R$ 2.000,00 

701 

Espaço físico 
(auditório e/ou sala)  
capacidade p/ 
atender 101 a 300 
pessoas- Muito 
Confortável 

Espaço físico para comportar 
de 100 a 300 pax, com 
conforto, em diversos formatos 
. 

diária R$ 3.800,00 

702 

Espaço físico 
(auditório e/ou sala) 
- capacidade p 
atender 301 a 500 
pessoas - Muito 
Confortável 

Espaço físico para comportar 
de 300 a 500 pax, com 
conforto, em diversos 
formatos. 

diária R$ 5.000,00 

703 

Espaço físico 
(auditório e/ou sala) 
- capacidade p 
atender 501 a 1.000 
pessoas - Muito 
Confortável  

Espaço físico para comportar 
de 500 a 1.000 pax, com 
conforto, em diversos 
formatos. 

diária R$ 7.500,00 

704 

Espaço físico 
(auditório e/ou sala) 
- capacidade p 
atender acima de 
1.000 pessoas - 
Muito Confortável  

Espaço físico para comportar 
acima de 1.000 pax, com 
conforto, em diversos 
formatos. 

diária R$ 10.000,00 

705 Água - Muito 
Confortável 

Disponibilização de água em 
garrafa de 500 ml (servido em 
copo de 
vidro) 

garrafa R$ 6,00 

706 Água - Muito 
Confortável 

Disponibilização de água em 
garrafa de 300 ml (servido em garrafa R$ 5,00 
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copo de vidro). 

707 Água - Muito 
Confortável 

Disponibilização de água em 
garrafão de 20 litros, base e 
copos plásticos descartáveis. 

garrafão R$ 22,40 

708 Almoço  - Muito 
Confortável 

À americana (bufê completo), 
com sobremesa e opção de 
bebida não alcóolica. Com 
opção vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 60,00 

709 Almoço – Muito 
Confortável 

À americana (bufê completo), 
com sobremesa, opção de 
bebida não alcóolica e 
alcóolica. Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 65,00 

710 Almoço – Muito 
Confortável 

À francesa. com sobremesa e 
opção de bebida não alcóolica. 
Com opção vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

711 Almoço – Muito 
Confortável 

À francesa, com sobremesa, 
opção de bebida não alcóolica 
e alcóolica. Com opção 
vegetariana  

custo p/ pessoa R$ 120,00 

712 Beverage Break –
Muito Confortável 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás) 

custo p/ pessoa R$ 60,00 

713 Brunch - Muito 
Confortável Bufê Completo custo p/ pessoa R$ 60,00 

714 Café - Muito 
Confortável 

Disponibilização de garrafa de 
café com capacidade para 1 
litro, base e xícaras de louça. 

garrafa R$ 35,00 

715 Café - Muito 
Confortável 

Disponibilização de garrafa de 
café com capacidade para 2 
litros, base e xícaras de louça. 

garrafa R$ 40,00 

716 Café da manhã - 
Muito Confortável  Bufê Completo  custo p/ pessoa R$ 35,00 

717 Coffee Break - Muito 
Confortável Bufê Completo custo p/ pessoa R$ 35,00 

718 Coquetel - Muito 
Confortável 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool); salgados (10 
tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

custo p/ pessoa R$ 60,00 

719 Coquetel - Muito 
Confortável 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light),  coquetel de 
frutas (sem álcool); salgados 
(10 tipos) e doces (03 tipos); 

custo p/ pessoa R$ 60,00 
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canapés; pães e patês; 

720 Jantar - Muito 
Confortável 

À americana (bufê completo), 
com sobremesa e opção de 
bebida não alcóolica. Com 
opção vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 85,00 

721 Jantar - Muito 
Confortável 

À americana (bufê completo), 
com sobremesa, opção de 
bebida não alcóolica e 
alcóolica. Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 90,00 

722 Jantar - Muito 
Confortável 

À francesa. com sobremesa e 
opção de bebida não alcóolica. 
Com opção vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 110,00 

723 Jantar - Muito 
Confortável 

À francesa, com sobremesa, 
opção de bebida não alcóolica 
e alcóolica. Com opção 
vegetariana  

custo p/ pessoa R$ 130,00 

724 Petit four (incluir 
bandeja descartável) 

Variados, doce (exemplo: mini 
pão de mel, financier,palmier) 
e salgados sabores diversos. – 
mediante aprovação prévia 
das opções 

Bandeja R$ 60,00 

725 

Refrigerante, versão 
Light, de 
reconhecida 
qualidade no 
mercado 

Diversos sabores garrafa 2 litros R$ 9,00 

726 

Refrigerante, versão 
Normal, de 
reconhecida 
qualidade no 
mercado. 

Diversos sabores garrafa 2 litros R$ 8,00 

727 Suco de fruta natural Sabores diversos (adoçado à 
parte) litro R$ 6,00 

728 Suco de fruta light - 
artificial Sem adição de açúcar litro R$ 5,00 

ITEM 
HOTEL EM LUXO – 
VIDE ANEXO II DO 
CONTRATO 

  UNIDADE VALOR 

729 Ponto de internet – 
Em Luxo 

Serviço de internet já incluindo 
os serviços do provedor e 
cabeamento. 

por ponto/diária R$ 150,00 

730 

Espaço físico 
(auditório e/ou sala) 
- capacidade p 
atender até 100 
pessoas - Em Luxo 

Espaço físico para comportar 
até 100 pax, com conforto, em 
diversos formatos, e em 
condições adequadas para a 
instalação de equipamentos de 
áudio e vídeo. 

diária R$ 4.900,00 
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731 

Espaço físico 
(auditório e/ou sala) 
- capacidade p 
atender 101 a 300 
pessoas - Em Luxo 

Espaço físico para comportar 
de 101 a 300 pax, com 
conforto, em diversos 
formatos, e em condições 
adequadas para a instalação 
de equipamentos de áudio e 
vídeo. 

diária R$ 8.120,00 

732 

Espaço físico 
(auditório e/ou sala) 
- capacidade p 
atender 301 a 500 
pessoas - Em Luxo 

Espaço físico para comportar 
de 301 a 500 pax, com 
conforto, em diversos 
formatos, e em condições 
adequadas para a instalação 
de equipamentos de áudio e 
vídeo. 

diária R$ 10.000,00 

733 

Espaço físico 
(auditório e/ou sala) 
- capacidade p 
atender 501 a 1.000 
pessoas - Em Luxo 

Espaço físico para comportar 
de 501a 1.000 pax, com 
conforto, em diversos 
formatos, e em condições 
adequadas para a instalação 
de equipamentos de áudio e 
vídeo. 

diária R$ 15.000,00 

734 

Espaço físico 
(auditório e/ou sala) 
- capacidade p 
atender acima de 
1.000 pessoas - Em 
Luxo 

Espaço físico para comportar 
acima de 1.000 pax, com 
conforto, em diversos formatos 
e em condições adequadas 
para a instalação de 
equipamentos de áudio e 
vídeo. 

diária R$ 18.000,00 

735 Água - Em Luxo 
Disponibilização de água em 
garrafa de 500 ml (servido em 
copo de vidro). 

garrafa R$ 7,00 

736 Água -Em Luxo 
Disponibilização de água em 
garrafa de 300 ml (servido em 
copo de vidro) 

garrafa R$ 8,00 

737 Água - Em Luxo 
Disponibilização de água em 
garrafão de 20 litros, base e 
copos plásticos. 

garrafão R$ 15,00 

738 Almoço - Em Luxo 

À americana (bufê completo), 
com sobremesa e opção de 
bebida não alcóolica. Com 
opção vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

739 Almoço - Em Luxo 

À americana (bufê completo), 
com sobremesa, opção de 
bebida não alcóolica e 
alcóolica. Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

740 Almoço - Em Luxo 
À francesa. com sobremesa e 
opção de bebida não alcóolica. 
Com opção vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 150,00 

741 Almoço - Em Luxo 

À francesa, com sobremesa, 
opção de bebida não alcóolica 
e alcóolica. Com opção 
vegetariana  

custo p/ pessoa R$ 150,00 



Processo nº: 
EBC 001051/2014 

Folha: 

 

286 
SCS Quadra 08, Edifício Super Center Venâncio 2.000, Bloco “B-60”, 1º subsolo - CEP 70.333-900 | Brasília -DF 

Caixa Postal 08840 | Telefone: (61) 3799-5600 

742 Beverage Break – 
Em Luxo 

Chocolate quente, leite, café, 
chá, suco de fruta (02 tipos) e 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light); água (com e sem 
gás) 

custo p/ pessoa R$ 84,00 

743 Brunch - Em Luxo Buffet Completo incluindo café, 
suco, refrigerante e água custo p/ pessoa R$ 90,00 

744 Café - Em Luxo 
Disponibilização de garrafa de 
café com capacidade para 1 
litro, base e xícaras de louça 

garrafa R$ 50,00 

745 Café - Em Luxo 
Disponibilização de garrafa de 
café com capacidade para 2 
litros, base e xícaras de louça. 

garrafa R$ 100,00 

746 Café da manhã - Em 
Luxo Buffet Completo custo p/ pessoa R$ 80,00 

747 Coffee Break - Em 
Luxo Buffet Completo custo p/ pessoa R$ 75,00 

748 Coquetel - Em Luxo 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), whisky (8 anos), 
vinhos tinto e branco, cerveja, 
prosseco, coquetel de frutas 
(sem álcool); salgados (10 
tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

749 Coquetel - Em Luxo 

Suco de fruta (02 tipos), água 
mineral (com e sem gás), 
refrigerante (02 tipos, normal e 
diet ou light), coquetel de 
frutas (sem álcool); salgados 
(10 tipos) e doces (03 tipos); 
canapés; pães e patês; 

custo p/ pessoa R$ 100,00 

750 Jantar - Em Luxo 

À americana (bufê completo), 
com sobremesa e opção de 
bebida não alcóolica. Com 
opção vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 150,00 

751 Jantar - Em Luxo 

À americana (bufê completo), 
com sobremesa, opção de 
bebida não alcóolica e 
alcóolica. Com opção 
vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 150,00 

752 Jantar - Em Luxo 
À francesa. com sobremesa e 
opção de bebida não alcóolica. 
Com opção vegetariana 

custo p/ pessoa R$ 200,00 

753 Jantar - Em Luxo 

À francesa, com sobremesa, 
opção de bebida não alcóolica 
e alcóolica. Com opção 
vegetariana  

custo p/ pessoa R$ 200,00 

754 Petit four (incluir 
bandeja descartável) 

Variados, doces e salgados. – 
mediante aprovação prévia 
das opções 

Bandeja R$ 80,00 
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755 

Refrigerante, versão 
Light, de 
reconhecida 
qualidade no 
mercado 

Diversos sabores (marca de 
qualidade reconhecida no 
mercado). 

garrafa de 2 
litros R$ 9,00 

756 

Refrigerante, versão 
Normal, de 
reconhecida 
qualidade no 
mercado 

Diversos sabores (marca de 
qualidade reconhecida no 
mercado). 

garrafa de 2 
litros R$ 15,82 

757 Suco de fruta natural Sabores diversos (adoçado à 
parte) litro R$ 6,00 

758 Suco de fruta light – 
artificial Sem adição de açúcar litro R$ 8,00 

VALOR TOTAL GLOBAL R$ 277.148,12 

 



Processo nº: 
EBC 001051/2014 

Folha: 

 

288 
SCS Quadra 08, Edifício Super Center Venâncio 2.000, Bloco “B-60”, 1º subsolo - CEP 70.333-900 | Brasília -DF 

Caixa Postal 08840 | Telefone: (61) 3799-5600 

ANEXO II 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

A  CONTRATADA (______) fornecerá os materiais e serviços discriminados no Anexo I deste 
Contrato conforme detalhado neste Anexo II, sem prejuízo das disposições do Contrato. 
 
1. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 
 
A prestação dos serviços deverá ser realizada diretamente pela CONTRATADA (______), em 
âmbito nacional, nas dependências da CONTRATANTE (EBC), em hotéis e/ou em outras 
instalações de eventos, e compreenderá: 

 
a) Planejamento dos eventos, contendo detalhamento do plano de trabalho, que 
deverá ser entregue à CONTRATANTE (EBC) em documento impresso e arquivo digital; 
 
b) Apoio a coordenação geral dos eventos, incluindo participação nas reuniões 
preparatórias, supervisões administrativa, logística, financeira e de cerimonial e protocolo; 
 
c) Controle e avaliação dos eventos realizados, incluindo a elaboração de relatórios, 
anais, sumários e outros, decorrentes dos eventos realizados; 
 
d) Organização, execução e acompanhamento da preparação da infraestrutura física e 
logística para a realização dos eventos; 
 
e) Monitoramento e medição dos resultados, tanto dos prestadores dos serviços, 
quanto dos diversos aspectos dos eventos; 
 
f) Prospecção de espaços adequados para a realização dos eventos, de acordo com 
a solicitação e a aprovação da CONTRATANTE (EBC); 
 
g) Solicitação de apoio de serviços de utilidade pública, quando necessário; 
 
h) Preparação e consolidação de credenciamento, preenchimento de formulário de 
inscrição, de listas de frequência e de avaliação, bem como, a tabulação desses dados; 
 
i) Fornecimento de informações e atendimento com presteza aos palestrantes e 
participantes dos eventos; 
 
j) Solicitação de apresentação aos palestrantes e verificação quanto ao 
funcionamento e compatibilidade com os equipamentos de projeção e as ferramentas de 
informática; 
 
k) Elaboração, arquivamento e controle de recebimento e de envio das 
correspondências relativas aos eventos, inclusive em outros idiomas; 
 
l) Preparação e entrega de material aos participantes, inclusive montagem de kits, 
pastas e fichários; 
 
m) Preparação de programação visual dos eventos: criação, diagramação e arte final 
de materiais de divulgação e de sinalização a serem aprovados pela CONTRATANTE 
(EBC); 
 
n) Realização dos serviços de recepção, de receptivo, de transporte, de alimentos e 
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bebidas e de plenário dos eventos, entre outros recursos necessários à realização desses; 
 
o) Confecção de mapas de mesas de abertura, de encerramento, de almoços e de 
jantares, incluindo-se a identificação dos locais de assento e demais procedimentos de 
cerimonial e protocolo; 
 
p) Acompanhamento de serviços de montagem e teste de equipamentos audiovisuais. 
 
 

2. ESPECIFICAÇÕES GERAIS DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS 
 
2.1. As especificações detalhadas dos serviços a serem prestados constam da Planilha, Anexo 
I desse Contrato. 
 
2.2. No que se refere ao preenchimento dessa planilha, deve-se levar em consideração as 
diversas possibilidades de locais em que os serviços poderão ser realizados, a saber: 

 
a) Nas dependências da CONTRATANTE (EBC), em quaisquer de suas praças, ou em 
outros locais que essa indicar em território nacional; 
 
b) Em hotéis de categoria “em luxo” (el), conforme classificação da versão atualizada do 
“Guia Quatro Rodas”, da Editora Abril; 
 
c) Em hotéis de categoria “muito confortável” (mc), conforme classificação da versão 
atualizada do “Guia Quatro Rodas”, da Editora Abril; 
 
d) Em hotéis de categoria “confortável” (c), conforme classificação da versão atualizada 
do “Guia Quatro Rodas”, da Editora Abril; 
 
e) Em estabelecimentos do ramo de alimentação (restaurantes, churrascarias e 
similares) de categoria “Em luxo” (Lx), com cozinha ranqueada como “Excelente cozinha” 
(Ec) ou “Muito boa cozinha” (Mb) conforme classificação da versão atualizada do “Guia 
Quatro Rodas”, da Editora Abril; 
 
f) Em estabelecimentos do ramo de alimentação (restaurantes, churrascarias e 
similares) de categoria “Confortável” (Cl), com cozinha ranqueada como “Excelente 
cozinha” (Ec) ou “Muito boa cozinha” (MB) conforme classificação da versão atualizada do 
“Guia Quatro Rodas”, da Editora Abril; 
 
g) Em outros tipos de instalações fora de ambiente hoteleiro ou das dependências da 
CONTRATANTE (EBC), tais como teatros, auditórios, centros de convenções, salões, 
estrutura montada especificamente para a realização de eventos, entre outras, que 
deverão atender a escolha do espaço, a ser feita pela CONTRATANTE (EBC). 
 
2.2.1. A fim de fixar um parâmetro conhecido e amplamente difundido de padrões e 
qualidades optou-se pelo Guia Quatro Rodas, publicação de referência nacional. 
 

2.3. No caso de indisponibilidade de instalações que atendam rigorosamente ao padrão 
especificado, a CONTRATADA (______) poderá indicar opções ou alternativa de padrão similar 
ou superior, que deverão ser prévia e formalmente aprovadas pela CONTRATANTE (EBC). 
 
2.4. O transporte e o deslocamento dos funcionários da CONTRATADA (______) e de 
fornecedores serão de responsabilidade daquele. 
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2.5. Todos os tributos referentes à contratação de serviços e de recursos humanos para a 
prestação dos serviços objeto desse contrato são de responsabilidade da CONTRATADA 
(______). 
 
2.6. No caso de necessidade de ligações telefônicas ou emissão de fax, interurbanas ou 
internacionais, relativas a eventos realizados pela CONTRATANTE (EBC), a CONTRATADA 
(______) poderá utilizar telefone e/ou fax nas dependências da CONTRATANTE (EBC), desde 
que a serviço desta. No caso de contatos por correio eletrônico, deverá ser utilizado endereço 
eletrônico da CONTRATADA (______), especialmente criado para ser usado ao longo da 
execução do contrato e tão somente durante a execução desse. 
 
2.7. A CONTRATADA (______) deverá ter condições de fornecer, sempre que solicitado pela 
CONTRATANTE (EBC), no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a relação de todas as autoridades 
de 1° (primeiro), 2° (segundo) e 3° (terceiro) escalões dos poderes legislativo, executivo e 
judiciário federal, estaduais, municipais, militares (aeronáutica, marinha e exército), embaixadas, 
consulados, adidos militares, autarquias, empresas públicas e privadas, sociedades de economia 
mista, fundações, revistas especializadas, emissoras de televisão, jornais de circulação nacional e 
regional, empresas aéreas nacionais e internacionais. 
 
2.8. Nos casos de solicitação de produtos ou materiais relacionados na Planilha Anexo I deste 
Contrato, cuja descrição indique a opção de “várias cores”, ofereça várias opções ou seja omissa, 
tal especificação será de livre escolha da CONTRATANTE (EBC). Assim como, a definição do 
material que será utilizado para a confecção do produto. 

 
2.8.1. Justifica-se o item acima, uma vez que cada evento possui suas especificidades, 
tais como identidade visual própria, paleta de cores diferenciadas, entre outros aspectos. 
Portanto, todos os materiais produzidos e utilizados devem atender e estar de acordo com 
estas especificidades. 
 

2.9. Sempre que um item demandado do Anexo I resultar na confecção de material 
customizado com a marca da CONTRATANTE (EBC), este se tornará propriedade da 
CONTRATANTE (EBC), a exemplo de banners, pastas, canetas, blimps personalizados, entre 
outros. 
 
 
3. RECURSOS HUMANOS 
 
3.1. A CONTRATADA (______) deverá designar preposto responsável pelo atendimento às 
demandas da CONTRATANTE (EBC). No caso do representante nomeado pela CONTRATADA 
(______) se ausentar por qualquer motivo, a empresa deverá nomear substituto para o período de 
ausência desse. Esse profissional deve possuir, preferencialmente, experiência comprovada de 
pelo menos 5 (cinco) anos na organização de eventos nacionais e internacionais, com excelente 
capacidade de redação na língua portuguesa, além de conhecimento avançado de ferramentas de 
informática, especialmente Word e Excel. 
 
3.2. Sempre que formalmente solicitado pela CONTRATANTE (EBC), a CONTRATADA 
(______) deverá apresentar lista tríplice contendo nomes e currículos dos profissionais 
relacionados nos itens da Planilha, Anexo I deste Contrato. 
 
3.3. Serviços distintos deverão ser executados por profissionais distintos, sob pena do não 
pagamento de mais de um serviço realizado por um mesmo profissional. Nesse caso será feito o 
pagamento pela atribuição de menor custo, não isentando a CONTRATADA (______) de ser 
penalizado pela não apresentação do profissional que desempenharia o serviço previsto. 
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3.4. Todos os profissionais contratados deverão agir com presteza, polidez e cortesia, sob 
qualquer circunstância; apresentar-se uniformizado(a) com roupa clássica, cabelos presos e 
maquiagem leve (no caso do sexo feminino) ou adequadamente penteado e de barba feita ou 
aparada (no caso do sexo masculino). 
 
3.5. Na proposta de preços, o valor da diária de 8h deve considerar o intervalo destinado ao 
almoço, além de despesas com uniforme, transporte e alimentação dos profissionais prestadores 
dos serviços contratados, devendo o profissional ser substituído a critério e por solicitação da 
CONTRATANTE (EBC). 
 
3.6. O Coordenador Geral de Eventos (Previsto da Planilha  Anexo I deste Contrato), poderá 
ser solicitado, caso necessário, para prestação de serviços em determinados eventos. Entretanto, 
esse profissional não deve ser confundido com o preposto da CONTRATADA (______) que 
deverá, necessariamente, acompanhar a montagem e os testes prévios a serem realizados na 
véspera da data do evento (vide item 4.1 adiante) e nem com o responsável pelo evento na 
CONTRATANTE (EBC). 
 
3.7. A diária (jornada) dos tradutores simultâneo e consecutivo (Previsto da Planilha Anexo I 
deste Contrato), é de 6 (seis) horas. Deverão ser observados, na proposta, os valores atuais de 
referência previstos pelo Sindicato Nacional dos Tradutores – SINTRA. A CONTRATADA 
(______) deverá apresentar os nomes e currículo dos profissionais previamente à execução do 
serviço para análise e aprovação da CONTRATANTE (EBC). 
 
 
4. EQUIPAMENTOS 
 
4.1. Os equipamentos deverão ser entregues no local do evento ao representante da 
CONTRATANTE (EBC), por preposto designado pela CONTRATADA (______), instalados e 
testados, com antecedência mínima de 12 (doze) horas do início do evento. 
 
4.2. A CONTRATADA (______) deverá fornecer todo o material necessário e compatível com 
os equipamentos de informática, áudio e vídeo (tonner e/ou cartuchos, papel, pilhas etc), 
responsabilizando-se pela ininterrupção de sua utilização. Os valores destes materiais já deverão 
estar incluídos no valor da locação dos equipamentos. 
 
4.3. A CONTRATADA (______) deverá identificar qualquer equipamento de sua propriedade 
que venha a ser instalado nas dependências da CONTRATANTE (EBC), utilizando placas de 
controle patrimonial, selos de segurança, entre outros identificadores. 
 
4.4. A CONTRATADA (______) poderá usar os equipamentos da CONTRATANTE (EBC), sob 
supervisão desta, desde que para evento demandado pela CONTRATANTE (EBC) e por usuário 
devida e comprovadamente qualificado e com a prévia autorização do Fiscal do Contrato, pela 
CONTRATANTE (EBC). 
 
4.5. A CONTRATADA (______) responsabilizar-se-á por quaisquer danos a equipamentos da 
CONTRATANTE (EBC), ou de terceiros, causados por empregados da CONTRATADA (______) 
durante a execução do evento. 
 
4.6. A CONTRATADA (______) deverá providenciar a substituição dos equipamentos 
defeituosos ou que não estejam atendendo satisfatoriamente às demandas do serviço ou dos 
organizadores, nos seguintes prazos máximos: 

 
a) equipamentos necessários às fases pré e pós-evento: até 02 (duas) horas; 
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b) equipamentos relacionados às apresentações durante o evento: imediato; 
 
c) equipamentos de apoio utilizados durante o evento: imediato. 
 
 

5. INSTALAÇÕES E MOBILIÁRIO 
 
5.1. Os móveis colocados à disposição da CONTRATANTE (EBC) deverão estar em bom 
estado de conservação e manutenção, não podendo apresentar: arranhões visíveis; estofamento 
manchado, furado ou rasgado; vidros trincados ou quebrados; marcas de ferrugem ou 
revestimentos descascados; instabilidades; estruturas descoladas ou quebradas; ou qualquer 
defeito que possa colocar em risco a segurança dos usuários. 
 
5.2. No caso de montagem ou desmontagem de estandes, estruturas e instalações elétricas, a 
CONTRATADA (______) deverá apresentar a respectiva ART (Anotação de Responsabilidade 
Técnica) - registrada no CREA da praça onde será realizado o evento, do profissional legalmente 
habilitado como responsável técnico pela execução dos serviços. 

 
a) A elaboração do Projeto Básico de Arquitetura dos estandes deverá seguir, além da 
legislação específica, as diretrizes estabelecidas pela CONTRATANTE (EBC), contendo 
planta baixa, layout, paisagismo, cobertura, material utilizado, elétrica e hidráulica além de 
montagem e desmontagem conforme especificado. 
 
b) O jogo de plantas de arquitetura deverá estar aprovado sempre junto ao Corpo de 
Bombeiros e, se necessário, às concessionárias locais de água, esgoto, gás e energia, 
contendo relação de materiais e especificações técnicas complementares, bem como 
quaisquer peças gráficas necessárias às eventuais aprovações dos projetos que se façam 
necessárias em Órgãos Públicos, incluindo as aprovações, antes da realização do evento. 
 
 

6. ALIMENTOS E BEBIDAS 
 
6.1. Os itens de Alimentação e Bebidas, previstos na Planilha, Anexo I deste Contrato, deverão 
ser servidos em louça, talheres e copos de vidro de boa qualidade, não descartáveis, com a 
presença de pelo menos um responsável da CONTRATADA (______) durante o evento. A 
CONTRATADA (______) deverá apresentar a proposta de cardápio para prévia autorização da 
CONTRATANTE (EBC). 

 
a) Quando da presença de autoridades nacionais e estrangeiras, deverão ser obedecidas 
com rigor todas as regras de cerimonial e protocolo. 
 
b) A critério da CONTRATANTE (EBC), poderá ser exigido da CONTRATADA (______) 
pelo menos 03 (três) cardápios, assinados por representante de empresa de buffet, para 
apreciação e escolha. 
 
c) De acordo com a categoria do serviço, poderão ser exigidos, em termo específico 
formalizado pela CONTRATANTE (EBC): toalhas e guardanapos de alto padrão; copos e 
taças de cristal; talheres de prata ou de alto padrão, previamente aprovados pela 
CONTRATANTE (EBC). Além disso, os serviços deverão ser prestados por copeiras e 
garçons com experiência e preparo para a função, devidamente uniformizados. 
 

6.2. A CONTRATADA (______) deverá providenciar o acompanhamento por staff  de apoio 
(maitres, garçons, copeiros, cozinheiras, auxiliares de cozinha), devidamente uniformizados, bem 
como a disponibilização de material necessário para a realização dos serviços de coffee break, 
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coquetel, almoço e jantar, incluindo decoração e limpeza, conforme definido pela CONTRATANTE 
(EBC). 
 
6.3. A critério da CONTRATANTE (EBC), a CONTRATADA (______) deverá apresentar, no 
mínimo, 03 (três) opções de estabelecimento do ramo de alimentação, dentro da categoria 
solicitada pela CONTRATANTE (EBC), que contenha as características necessárias à realização 
do evento, discriminando os itens inclusos em cada espaço, no prazo máximo de 72 (setenta e 
duas) horas após solicitação. A CONTRATANTE (EBC) analisará as opções, de modo que o local 
escolhido reflita a melhor relação custo-benefício para a Administração Pública e para a realização 
do evento. 
 
6.4. Em se tratando de número previsto de participantes, poderá haver acréscimo ou 
decréscimo do quantitativo de número de alimentação, mediante demanda da CONTRATANTE 
(EBC), no prazo de até 02 (dois) dias úteis antes do evento. 
 
 
7. TRANSPORTES 
 
7.1. Nos serviços de transportes, deverão estar incluídas as despesas com combustível, 
motorista, telefone celular, taxas, impostos, contribuições, seguros, pedágios e outras necessárias 
para a boa prestação dos serviços de locomoção. 
 
7.2. Os motoristas deverão possuir habilitação compatível com o transporte solicitado pela 
CONTRATANTE (EBC) e apresentar-se devidamente uniformizados. 
 
7.3. Os veículos deverão estar em perfeito estado de conservação e funcionamento, estar com 
toda documentação em dia, e ter no máximo 04 (quatro) anos de fabricação. 
 
7.4. Os serviços descritos no subitem 7.1 deste item deverão obedecer à descrição constante 
na Planilha, Anexo I deste Contrato, inclusive no referente ao tipo de diária e limites de 
quilometragem. 
 
 
8. LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA EVENTOS 
 
8.1. Os itens de Espaço Físico, previstos na Planilha, Anexo I deste Contrato, deverão contar 
com ar condicionado, ponto lógico de internet e acesso wireless, conforme leiaute solicitado pela 
CONTRATANTE (EBC). O local deverá ter estacionamento para acomodar automóveis de todos 
os participantes e condições de acessibilidade para pessoas com deficiência. 
 
8.2. A critério da CONTRATANTE (EBC) e dependendo do porte do evento, poderá ser 
solicitado mais de um espaço para realização desse, a saber: Uma ou mais sala/auditório para 
realização do evento em si, sala adjacente tipo business center com metragem mínima de 30m²; 
espaço para receptivo e credenciamento dos participantes, sala vip para recepção diferenciada de 
autoridades, com no mínimo 30m². 
 
8.3. Os espaços indicados acima são apenas exemplificativos, podendo a CONTRATANTE 
(EBC), a depender do evento a ser realizado, demandar espaços com outras características e 
dimensões. 
 
8.4. Os espaços deverão contar com instalações sanitárias dimensionadas e compatíveis com 
o número de pessoas previsto para a ocupação destes, inclusive no que se refere a instalações 
sanitárias adaptadas a pessoa com deficiência; 
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8.5. Os acessos aos espaços deverão assegurar a acessibilidade plena, em especial às 
pessoas com deficiência. 
 
8.6. Durante todo o transcorrer do evento, inclusive antes da abertura, a CONTRATADA 
(______) ficará responsável pela limpeza e manutenção da higiene em todas as instalações, em 
especial nos sanitários, provendo insumos necessários, por exemplo, cestos de lixo, sacos 
plásticos, vassouras, baldes, rodos, material de limpeza pesada, toalhas descartáveis, sabonete 
líquido, papel higiênico, entre outros, assim como contará com profissionais de manutenção e 
limpeza em número suficiente para a adequada e confortável condução do evento. 
 
8.7. Quando da necessidade de subcontratação de espaços, a CONTRATADA (______) 
deverá apresentar à CONTRATANTE (EBC), no mínimo, 3 (três) propostas alternativas com os 
respectivos orçamentos, cabendo a essa escolher a opção que melhor atender a seus interesses. 
 
8.8. Quando da subcontratação, tomando como referência o valor constante do documento 
fiscal emitido pelo subcontratado (responsável ou dono do espaço), o LICITANTE VENCEDCOR 
deverá emitir sua nota fiscal considerando sua planilha de proposta de preço, conforme detalhado 
na Planilha, Anexo I deste Contrato. 
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ANEXO III 
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ANEXO IV 
 

PROPOSTA COMERCIAL DA CONTRATADA (_____) 


