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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ISP PRP Nº 01/2021 

 
 
A AGÊNCIA PAULISTA DE PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS E 

COMPETITIVIDADE, na qualidade de Entidade Gerenciadora da presenta Ata de 
Registro de Preços, com sede na Avenida Escola Politécnica, 82 – Rio Pequeno – CEP 
05350-000 – São Paulo – SP, inscrito no CNPJ sob nº 10.662.944/0001-88, isento de 
Inscrição Estadual, neste ato representado por seu Presidente, o Sr. Gustavo Diniz 
Junqueira, CPF nº 153.612.478-80 e RG nº 19.823.776-5 SSP/SP, e por seu Diretor 
Administrativo Financeiro, o Sr. João Vicente Ferreira Telles Guariba, CPF nº 
126.516.918-79 e RG nº 12.429.776 SSP/SP, doravante designada INVESTE SÃO 
PAULO, e a empresa DKS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA. – EPP, inscrita no CNPJ 
sob nº 06.698.560/0001-48, neste ato representada por seu representante legal, o Sr. 
Daniel Florindo Klein, CPF nº 305.819.118-90 e RG nº 28.311.141-0 SSP/SP, 
representada na forma de seu Contrato Social, em ordem de preferência por 
classificação, doravante denominada DETENTORA, resolvem firmar o presente ajuste 
para Registro de Preços, de acordo com o Pregão Presencial nº 01/2021 – Processo ISP 
PRP nº 001/2021, com fundamento no art. 8º, V, da Resolução CD-ISP 02/2020 e 
aplicação subsidiária do Decreto Estadual nº 47.297, de 06 de novembro de 2002, da Lei 
Federal nº 8.666/1993 e demais normas aplicáveis à matéria, no que couber e não 
conflitar com as citadas leis, mediante condições e cláusulas a seguir: 

 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1 O objeto da presente Ata de Registro de Preços, é o registro de preços para 

eventual contratação de serviços de Eventos, abrangendo planejamento operacional, 
organização, execução, acompanhamento, fornecimento de alimentação e bebida, 
infraestrutura, transportes, apoio logístico, ornamentação e a confecção e fornecimento 
de materiais de papelaria, apoio na elaboração de impressos em geral, a serem 
realizados e/ou apoiados pela INVESTE SÃO PAULO, em todo o Estado de São Paulo, 
sob demanda, de acordo com as especificações constantes da “Tabela de Serviços” que 
compõe o Termo de Referência como Anexo I,  sob o regime de empreitada por preço 
unitário. 
 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS REGISTRADOS 
 

2.1 Os preços, quantidades, a DETENTORA e as especificações dos produtos 
registrados nesta Ata encontram-se indicados no Termo de Referência que a integra 
como Anexo I, observando-se a ordem de classificação obtida no certame licitatório: 
 
Classificação Empresa Valores 

Unitários 
Ofertados (R$) 

Valor Total (R$) 

1º DKS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA. - EPP 
 

Em conformidade 
com a Planilha de 
Preços – Anexo I 

10.215.120,00 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES E PRAZOS DE ENTREGA 
 

3.1 A DETENTORA deverá executar o serviço em conformidade com o 
estabelecido nesta Ata, a partir de sua assinatura na Ata de Registro de Preços e nos 
prazos indicados no Anexo I, observado o disposto no artigo 110 e seu parágrafo único da 
Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/93, em sua atual redação. 
 

3.2 Quando da ocorrência de evento que envolva serviços de alimentação, e antes 
de sua realização, poderá ser solicitado o encaminhamento à Gerência de Administração 
e Finanças da INVESTE SÃO PAULO, cópia da Licença de Funcionamento concedida 
pelo Órgão de Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DO RECEBIMENTO 
 

4.1 O objeto contratual será recebido nos termos estabelecidos nos respectivos 
Termos de Contrato, cuja minuta constitui o Anexo V do Edital. 
 

4.2 O objeto contratual será recebido provisoriamente em até 48 (quarenta e oito) 
horas, contados da entrega dos produtos. 
 

4.3 Constatadas irregularidades no objeto contratual o responsável pelo 
recebimento poderá: 
 

4.3.1 Se disserem respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, 
determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das 
penalidades cabíveis; 

 
4.3.2 Na hipótese de substituição, a contratada deverá fazê-la em conformidade 

com a indicação da INVESTE SÃO PAULO, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados 
da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 

 
4.3.3 Se disserem respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 

complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
 

4.3.4 Na hipótese de complementação, a DETENTORA deverá fazê-la em 
conformidade com a indicação da INVESTE SÃO PAULO, no prazo máximo de 10 (dez) 
dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 

 
4.4 O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente, em até 10 (dez) dias, 

contados da entrega/execução, computando-se o prazo do recebimento provisório, uma 
vez verificado o atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas. 

 
4.5 Caso os produtos/serviços não sejam entregues/executados a contento, não 

serão eles aceitos. A par disso, a DETENTORA deverá providenciar a sua regularização 
imediatamente após o recebimento da comunicação, sem prejuízo da incidência das 
sanções previstas nesta ATA, pela Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/93, em sua 
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atual redação, bem como por toda legislação que rege a matéria, no que couber e não 
conflitar com as citadas leis. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS 
 

5.1 A gestão e fiscalização será exercida no interesse exclusivo da INVESTE SÃO 
PAULO, não suprimindo a responsabilidade da DETENTORA, inclusive perante terceiros 
por quaisquer irregularidades. 
 

5.2 Atuarão na fase da gestão, da fiscalização do recebimento do objeto, os 
empregados indicados pela INVESTE SÃO PAULO, conforme designação de sua 
Diretoria Executiva. 
 

5.3 Para efeito do disposto nesta cláusula, a INVESTE SÃO PAULO registrará as 
deficiências existentes na execução dos serviços e/ou inobservância das condições 
pactuadas comunicando-as à DETENTORA para imediata correção, sem prejuízo da 
aplicação das penalidades previstas. 
 
 

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA 
 

6.1 O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, 
a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo. 
 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO 
 

7.1 O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, a contar da data do 
recebimento definitivo da Nota Fiscal/Fatura. 

 
7.2 Havendo atraso nos pagamentos sobre o valor devido, incidirá correção 

monetária com base na taxa de variação da UFESP (Unidade Fiscal do Estado de São 
Paulo), nos termos do art. 74 da Lei Estadual nº 6.544/89, e do Decreto Estadual nº 
32.117/90, e juros moratórios, na razão de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata 
tempore, em relação ao atraso verificado. 

 
7.3 O credor que apresentar registro no Cadastro Informativo dos Créditos não 

Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL, deverá ter regularizada 
a pendência junto a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, devendo a 
Contratada comprovar a regularização junto à Gerência de Administração e Finanças da 
INVESTE SÃO PAULO, para efeito de regular pagamento. 

 
7.4 Para o pagamento deverão ser apresentadas Notas Fiscais/Faturas, com a 

indicação do número da Agência e Conta Corrente bancária, as quais serão atestadas 
definitivamente pelos empregados designados pela INVESTE SÃO PAULO. 
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7.4.1. Durante o tempo que perdurar a apuração, não incidirá a aplicação dos 
termos constantes do item 7.2 desta Ata. 
 

7.4.2. A DETENTORA não poderá apresentar nota fiscal/fatura com CNPJ diverso 
do qualificado no preâmbulo da Ata de Registro de Preços. 
 

7.4.3. As Notas Fiscais/Faturas apresentadas em desacordo com o estabelecido 
neste Edital, no Contrato, na Ata de Registro de Preços ou com qualquer circunstância 
que desaconselhe o pagamento será devolvida à adjudicatária e nesse caso o prazo 
previsto no subitem 7.1 será interrompido. 
 

7.4.4. A contagem do prazo previsto para pagamento (item 7.1) será reiniciada a 
partir da respectiva regularização, desconsiderado o prazo anteriormente decorrido 
durante a análise das Notas Fiscais/Faturas consideradas irregulares. 
 

7.5 Quando a empresa emitir o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica – 
DANFE, em substituição a nota fiscal/fatura, no ateste do documento pelo setor 
responsável deverá ser acrescentado que foi verificada a autenticidade da NF-e. 
 

7.5.1. Para confirmação da autenticidade da NF-e, a consulta poderá ser feita na 
Internet digitando-se os números da chave de acesso no site da Secretaria da Fazenda 
do Estado de São Paulo ou Portal Nacional da Nota Fiscal Eletrônica, os quais seguem 
respectivamente, www.fazenda.sp.gov.br => NF-e ou nota fiscal eletrônica => Consulta 
de NF-e de mercadorias ou www.nfe.fazenda.gov.br => Consulta resume de uma Nota 
Fiscal Eletrônica. 
 

7.5.2. No caso de nota fiscal eletrônica, a autenticidade deverá ser verificada de 
acordo com o regulamento do respectivo Município a que se sujeita o recolhimento. 
 

7.6 O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável. 
 

7.7 As despesas decorrentes da execução desta Ata correrão à conta dos recursos 
orçamentários consignados no orçamento da INVESTE SÃO PAULO, advindos do 
Contrato de Gestão GS nº. 13/2014, proc. nº. 336/09, firmado entre ela e a Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São 
Paulo em 08/08/2014 e publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo no dia 
12/08/2014. 
 
 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA 
 

8.1 Fornecer, nas condições previstas no Edital e nesta Ata, os produtos objeto 
deste ajuste. 
 

8.2 Substituir, no local de entrega e no prazo ajustado, após notificação, o produto 
recusado, em conformidade com o estabelecido no Termo de Referência – Anexo I do 
Edital do Pregão Presencial, parte integrante desta Ata de Registro de Preços. 
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8.3 Ficar responsável pelas operações de transporte, carga e descarga. 

 
8.4 Manter durante toda a vigência deste Registro de Preços, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigida 
na licitação, sendo verificado pela INVESTE SÃO PAULO, antes da elaboração do 
Termo de Contrato, por meio eletrônico hábil de informações, as certidões de 
regularidade de débito do fornecedor perante o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e a Fazenda 
Nacional (Certidão Conjunta de Débitos, ou Positiva com efeitos de Negativa, relativa a 
tributos federais e a dívida ativa da União), bem como a inexistência de registros em 
nome do fornecedor no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e 
Entidades Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL”. 
 

8.4.1 Se não for possível obter as certidões na forma estabelecida no item 8.4 o 
fornecedor será notificado para, no prazo de 2 (dois) dias úteis, a partir da data da 
notificação, apresentar as mesmas certidões sob pena de a contratação não se 
concretizar. 
 

8.5 São obrigações gerais da DETENTORA, também, o elencado no item 4 do 
Anexo I, desta Ata. 

 
 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA INVESTE SÃO PAULO 
 
9.1 As obrigações da INVESTE SÃO PAULO constam do item 22 do Anexo I do Edital 

do Pregão Eletrônico. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

10.1 Aplicam-se às obrigações decorrentes do presente ajuste as sanções 
previstas nas Leis Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

11.1 As partes contratadas estão sujeitas, além das cláusulas desta Ata e do Edital 
às normas da Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/93, em sua atual redação, bem como 
toda a legislação atinente à matéria. 
 

11.2 O cancelamento do Registro de Preços ocorrerá nas hipóteses e condições 
estabelecidas no artigo 18 do Decreto Estadual nº 47.945, de 16 de julho de 2003. 
 

11.3 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a INVESTE 
SÃO PAULO não será obrigada a firmar as contratações que deles poderão advir, 
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ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às 
licitações, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento 
em igualdade de condições. 
 

11.4 Os preços, os quantitativos, o fornecedor e a especificação resumida do 
objeto, como também as possíveis alterações da presente Ata de Registro de Preços 
serão publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo, Caderno Empresarial, na 
forma de extrato, em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 61 da Lei 
nº 8.666/93. 
 

11.5 A Diretoria Executiva da INVESTE SÃO PAULO poderá determinar o 
cancelamento do Contrato que vier a ser assinado em decorrência desta licitação e 
rescindi-lo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, assegurando-se o 
contraditório e ampla defesa quando a DETENTORA venha a contratar empregados que 
sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de Direção e de assessoramento e de 
outros empregados da INVESTE SÃO PAULO. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 
 

12.1 O foro competente para toda e qualquer ação decorrente da presente Ata de 
Registro de Preços é o Foro da Comarca do Estado de São Paulo. 
 

12.2 A presente Ata foi lavrada de acordo com a(s) proposta(s) ofertada(s) e as 
condições estabelecidas no Edital de Licitação. Nada mais, lido e achado em 
conformidade, vai assinada pelas partes, atendidas as formalidades legais. 
 
  

São Paulo, 13 de setembro de 2021. 
 
 
 

AGÊNCIA PAULISTA DE PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS 
E COMPETITIVIDADE - INVESTE SÃO PAULO 

 
 
 

 
________________________________            _______________________________ 

Gustavo Diniz Junqueira                                       João Vicente Guariba 
Presidente                                                                Diretor 
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DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇOS 

DKS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA. - EPP 
 

 
 

_______________________________ 
Daniel Florindo Klein 
Sócio Administrador 

 
 
 

 
 
TESTEMUNHAS: 

 
 
 
 __________________________ 
 Nome:  
 CPF:  
 
 
 

___________________________ 
 Nome:  
 CPF:  
 
 
  
 
 
 

https://investspsign.na3.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA-uLXO93ddvnZ-NO7noqJ3o_1F0RI-lin
https://investspsign.na3.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA-uLXO93ddvnZ-NO7noqJ3o_1F0RI-lin
https://investspsign.na3.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA-uLXO93ddvnZ-NO7noqJ3o_1F0RI-lin
https://investspsign.na3.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA-uLXO93ddvnZ-NO7noqJ3o_1F0RI-lin
https://investspsign.na3.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA-uLXO93ddvnZ-NO7noqJ3o_1F0RI-lin


 

8 

 

ANEXO I – PREÇOS REGISTRADOS 
 
Item Descrição Descrição Unidade de 

Medida 
Qtde. 
Geral 

Preço 
Unitário 

Preço Total 

1. ALIMENTAÇÃO 

1.1.  Alimentação fora do ambiente hoteleiro 

1 Coffee - break • Mini-sanduíches nos pães mini 
croissant; mini brioche e mini 
baguetes (4 variedades de  
• recheio) 
• Pão de queijo 
• Mini pães doces recheados (2 
variedades de recheio) 
• Mini-brownies; financiers; mini-
madeleines 
• Bolo ou rocambole 
• 6 opções de salgado 
• Frutas fatiadas ( variadas ) ou 
salada de frutas 
• Petit-four (3 tipos) 
• Bebidas: Café, leite quente, 
chocolate; suco natural (3 tipos: 
laranja e outros ) 
• Açúcar, adoçante  

Por pessoa 20.000 33,00 660.000,00 

2 Almoço/jantar  • Entrada: saladas, cremes e 
mousses (2 tipos), com as 
respectivas guarnições  
• Massa: 01 tipo 
• Prato principal: peixe, ave ou 
carne (02 tipos), 
acompanhamentos (02 tipos) 
• Sobremesa: doce (2 tipos, 
incluindo mousse de chocolate 
ou de maracujá) 
• Frutas (da estação) 
• Bebidas: água mineral 
(com/sem gás), suco natural (02 
tipos), refrigerante (03 tipos 
entre normal e light /zero) 

Por pessoa 1200 56,00 67.200,00 

3 Coquetel • Alimentação: 6 tipos de 
canapés frios; 10 quentes (3 
tipos de mini-folheados, 3 tipos 
de mini-quiches, 2 tipos de    
mini-tortas, 2 tipos de canapés 
quentes) ; 2 pratos mini-
degustação ; salgados;  2 tipos 
doces. 
• Tábua de frios com cestas de 
pães 
• Terrinas, patês e mousses 
sobre torradinhas finas 
• Bebidas:  Água mineral (com e 
sem gás); 3 tipos de suco de 
frutas (sendo 1 light); 
refrigerante normal e zero 
• Mesa de café, chás e petit-
fours. 
• Coquetel de frutas sem álcool 

Por pessoa 4.000 67,00 268.000,00 
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4 Água mineral em 
garrafas individuais 

Disponibilização de água 
(com/sem gás) para a mesa 
diretiva e/ou reuniões. A água 
mineral deverá ser fornecida em 
garrafas individuais de 300 ml. 

Unidade 8.000 2,00 16.000,00 

5 Água mineral em 
garrafão de 20 litros 

Disponibilização de água para 
bebedouro (garrafões de 20 
litros). 

Unidade/diária 500 23,00 11.500,00 

6 Café Disponibilização de garrafa 
térmica com capacidade para 2 
litros, açucareiro 
permanentemente abastecido ou 
sachês, suprimento permanente 
de adoçante (líquido ou sachês), 
copos e colheres descartáveis 
térmicos ou de louça/inox, a 
critério da INVESTE-SP. 

Garrafa 
2l/diária 

150 26,00 3.900,00 

1.2.  Alimentação dentro de ambiente hoteleiro 

7 Coffee - break • Mini-sanduíches nos pães mini 
croissant; mini brioche e mini 
baguetes (4 variedades de  
• recheio) 
• Pão de queijo 
• Mini pães doces recheados (2 
variedades de recheio) 
• Bolo ou rocambole 
• 2 opções de salgado 
• Frutas fatiadas (variadas) ou 
salada de frutas 
• Petit-four (2 tipos) 
• Bebidas: Café, leite quente, 
chocolate; suco natural (2 tipos: 
laranja e outros) 
• Açúcar, adoçante  

Por pessoa 6.000 35,00 210.000,00 

8 Coquetel – 30 a 300 • Alimentação: 6 tipos de 
canapés frios; 10 quentes (3 
tipos de mini-folheados, 3 tipos 
de mini-quiches, 2 tipos de mini-
tortas, 2 tipos de canapés 
quentes) ; 2 pratos mini-
degustação ; salgados;  2 tipos 
doces. 
• Tábua de frios com cestas de 
pães 
• Terrinas, patês e mousses 
sobre torradinhas finas 
• Bebidas:  Água mineral (com e 
sem gás); 3 tipos de suco de 
frutas (sendo 1 light); 
refrigerante normal e zero 
• . Mesa de café, chás e petit-
fours. 
• . Coquetel de frutas sem álcool 

Por pessoa 1.000 79,00 79.000,00 
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9 Almoço/jantar   • Entrada: saladas, cremes ou 
mousses (2 tipos), com as 
respectivas guarnições  
• Massa: 01 tipo; Prato principal: 
peixe, ave ou carne (02 tipos), 
acompanhamentos (02 tipos);  
Sobremesa: doce (2 tipos) 
• Frutas (da estação) 
• Bebidas: água mineral 
(com/sem gás), suco natural (02 
tipos), refrigerante (03 tipos 
entre  
• normal e light/zero) 

Por pessoa 500 88,00 44.000,00 

10 Água mineral em 
garrafas individuais 

Disponibilização de água 
(com/sem gás) para a mesa 
diretiva e/ou reuniões. A água 
mineral deverá ser fornecida em 
garrafas individuais de 300 ml. 
OBS: esse item será pago 
mediante a apresentação das 
comandas de entrega e retirada, 
assinadas pelo responsável pelo 
evento, ou nota fiscal de compra 

Unidade 2.500 4,00 10.000,00 

11 Água mineral em 
garrafão de 20 litros 

Disponibilização de água para 
bebedouro (garrafões de 20 
litros). 

Unidade 50 33,00 1.650,00 

12 Café Disponibilização de garrafa 
térmica com capacidade para 2l, 
açucareiro permanentemente 
abastecido ou sachês, 
suprimento permanente de 
adoçante (líquido ou sachês), 
copos e colheres descartáveis 
térmicos ou de louça/inox, a 
critério da INVESTE-SP. 

Garrafa 2l 50 27,00 1.350,00 

2. EQUIPAMENTOS 

2.1. Informática 
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13 Notebook Notebook: Configurações 
Minimas -  Notebook Monitor de 
14" ou superior Processador 
Intel® Core™ Intel® Core™ i5-
8265U (1.6 GHz até 3.9 GHz, 
cache de 6MB, quad-core, 8ª 
geração) ou superior Sistema 
operacional instalado - 
Windows® 10 Professional 64 
bits, Memória de 8GB (1x8GB), 
DDR4, 2666MHz; expansível até 
16GB   Portas1394a  
Alimentação de CADisplayPort 
Conector de acoplamento Porta 
combinada eSATA/USB 2.0  
secundária Fone de 
ouvido/saída de linha estéreo 
Entrada estéreo para microfone  
Entrada VGA  3 USB 2.0 Áudio 
alta definição, alto falantes 
estéreo, saída fone de 
ouvido/linha estéreo, entrada 
microfone estéreo, microfone 
duplo integrado .Teclado  de 
tamanho integral com drenagem 
Interface de rede Conexão Intel 
Interface de rede wireless. 
Requisitos de energia Adaptador 
AC 65 W  Tipo de bateria de íon 
de lítio de 6 células (55 WHr)   
Rede on board 10/100 ou 
superior; DVD-RW; Pacote 
Office 365; PDF & Flash Reader. 
Extensões para laptop: 
cabeamento RJ45 para acesso à 
rede. Mouse sem fio quando 
solicitado. Antivírus eficiente 
instalado. 

Unidade/diária 500 86,00 43.000,00 

14 Roteador wireless Roteador wireless com conexão 
para 24 aparelhos (ou superior). 
Padrão 802.11 b/g/n.  

Unidade/diária 60 62,00 3.720,00 

15 Multifuncional laser 
colorida 

Resolução mínima: 1200 x 1200 
dpi; velocidade: 40 ppm ou 
superior monocromática / 20 
ppm ou superior color; tamanho 
de papel: carta, A4, A3, e ofício 
tipo 2; primeira página: < 20s; 
cópia e impressões em frente e 
verso padrão; interfaces: USB, 
rede 10/100, Base TX; e wireless 
(Padrão 802.11g); scanner: 600 
x 600 dpi color ou superior; 
compatibilidade de drivers de 
impressão com o sistema 
operacional dos equipamentos 
listados; cartucho de tonner 
abastecido.  

Unidade/diária 100 376,00 37.600,00 
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16 Impressora Laser P/B Resolução mínima: 1200 x 1200 
dpi; velocidade mínima de 
impressão de 53 ppm; tamanho 
de papel: carta, A4 e ofício tipo 
2; a impressão da primeira 
página deverá sair com um 
tempo menor a 8,5s; cópia e 
impressões em frente e verso 
padrão; interfaces USB, rede 
ethernet 10/100; rede wireless 
(padrão 802.11g); resolução 
scanner: 600 x 600 dpi; 
compatibilidade de drivers de 
impressão com o sistema 
operacional dos equipamentos 
listados; cartucho de toner 
abastecido.  

Unidade/diária 100 280,00 28.000,00 

17 Impressora Laser 
Colorida 

Resolução mínima: 1200 x 1200 
dpi; velocidade mínima de 
impressão de 33 ppm; tamanho 
de papel: carta, A4 e ofício tipo 
2; a impressão da primeira 
página deverá sair com um 
tempo menor a 12s; cópia e 
impressões em frente e verso 
padrão; interfaces USB, rede 
ethernet 10/100; rede wireless 
(padrão 802.11g); resolução 
scanner: 600 x 600 dpi; 
compatibilidade de drivers de 
impressão com o sistema 
operacional dos equipamentos 
listados; cartucho de toner 
abastecido.  

Unidade/diária 100 269,00 26.900,00 

18 Impressora Térmica p 
etiquetas de crachás 

Resolução: 203dpi; Método de 
Impressão: Transferência 
térmica e/ou térmica direta; 
Largura de Impressão: 104 mm; 
Velocidade de Impressão: 
3"/seg.; Sensores: Reflexivo.  

Unidade/diária 100 300,00 30.000,00 
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19 Sistema de 
credenciamento - até 
600 convidados 

Acesso simultâneo da base de 
dados com tecnologia 
cliente/servidor e ambiente 
WEB; Banco de Dados de 
pequena a média capacidade de 
armazenamento; entrada de 
dados de identificação do 
evento; entrada de dados de 
datas e horários; entrada de 
dados para inscrição (nome, 
cargo, cidade, telefone, e-mail, 
instituição, CPF ou RG, 
endereço); Conformação de 
inscrição por e-mail ou WEB; 
Entrada de dados financeiros 
(valor monetário, valor da 
inscrição por extenso, data da 
inscrição, data da confirmação 
do pagamento, forma de 
pagamento e forma de 
confirmação da inscrição); 
alteração e exclusão de dados; 
emissão de listas de presença, 
emissão de crachás de 
identificação dos participantes; 
emissão de etiquetas para 
correspondência; emissão de 
certificados de participação; 
emissão de relatórios de 
participantes; emissão de 
relatórios financeiros; emissão 
de recibo de pagamentos 
efetuados 

Unidade/diária 42 514,00 21.588,00 

20 Rede Rede lógica com cabeamento 
estruturado categoria 5,10/100 
ou superior, incluso cabos e 
conectores 

Ponto/diária 80 45,00 3.600,00 

21 Link de internet- 20 MB 20 MB dedicado full duplex de 
upload e download simétricos, 
99% de sla uptime ou de acordo 
com o nível de serviço. Servidor 
de rede, com processador SIX 
core 2.7GHZ ou superior, 7 
placas, de rede, configuração e 
firewall e balanceamento de 
carga entre os links de internet, 
com sistema operacional 
Windows server 2008 ou 
superior. Compartilhamento de 
internet e gerenciamento de 
banda, com limpeza de cash-
instalado no DG central do 
evento juntamente com os 
rauters dos links de internet. 

Unidade/diária 80 807,00 64.560,00 

22 Switch Switch 24 portas 10/100 Mbps 
não gerenciável  

Unidade/diária 20 113,00 2.260,00 

2.2. Audiovisual e Interativo 
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23 Projetor multimídia Luminosidade 6000 ANSI 
Lumens; resolução nativa ou real 
XGA (1024 x 768); controle 
remoto; razão de contraste 
3000.1; nível de ruído 38 dB 
(alta luminosidade) e 25 dB 
(baixa luminosidade); correção 
de efeito de trapézio automático; 
lâmpadas estimativas de vida 
mínima de 4.000 horas de 
duração no modo normal; 
compatibilidade de vídeo 
NTSC/NTSC4. 43/PAL/M-
PAL/NPAL/PAL60/ SECAM 480i, 
480p, HDTV: 720p, 1080i; 
reprodução de cores 24 bit, 16.7 
milhões de cores; áudio alto-
falantes estéreo incorporados 1 
Watts; distância de projeção 40 
a 300 Polegadas; método de 
projeção teto e frontal; 
alimentação elétrica voltagem: 
100 V - 240 V CA, frequência: 
50-60 Hz; zoom e foco manuais; 
cabeamento necessário; 
conexões: VGA, RCA e HDMI 

Unidade/diária 80 205,00 16.400,00 

24 Tela de projeção I - 
100" 

Tela de projeção 100" (1,80 x 
1,80)  a 120” (2,40 x 1,80)  com 
tripé ou pendurada. 

Unidade/diária 100 82,00 8.200,00 

25 Tela de projeção II - 
150" 

Tela de projeção 150’’ (3,05m x 
2,29m) com tripé ou pendurada. 

Unidade/diária 100 73,00 7.300,00 

26 Tela de projeção III - 
300" 

Tela de projeção 300’’ (6,10m x 
4,57m) com tripé ou pendurada. 

Unidade/diária 20 80,00 1.600,00 
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27 Painel de LED Painel de LED 4x2 de até 15m², 
com poder de processamento de 
imagem de 14 bit. Ângulo de 
visão horizontal acima de 160 
graus e vertical acima de 80 
graus. Tecnologia SMD LED. 
Processamento de 14 bit traz 
profundidade de cor superior e 
uniformidade. Taxa de proteção 
IP 31, adequada para uso 
interno. Pixel Pitch(Real): 10mm;  
Pixel Composition: 1RGB;  Pixel 
Density(Real): 10000dots/m²;  
LED Encapsulation SMD: 3528;  
LED Chip Red: 9mil Opto-tech 
Green And Blue: 12mil Silan;  
Ingress Protection: IP31;  
Module Resolution: 32 dots * 
16dots;  Module Size: 
320mm(W)x160mm(H);  Cabinet 
Resolution(Real): 128 dots * 
96dots;  Cabinet Size: 
1280mm(W)x960mm(H);  
Cabinet Depth: 130mm;  Cabinet 
Weight: ≤55kg;  Display Viewing 
Angle Horizontal: 120 degree 
(+10/-10) / Vertical: 120 degree 
(+10/-10);  Drive Mode constant 
current driver: 1/8 scan;  Display 
Brightness: ≥900cd/m2;  Best 
Viewing Distance: 10m~70m;  
Life Span: ≥50,000 hours;  Max 
Power Consumption: 470w/m²;  
Ave Power Consumption: 
200w/m²;  Input Voltage: 
220V±10% or 110V±10%;  
Operating Environment 
Temperature: -20°C ~60°C; 
Humidity : 10%~95%. 

m2/diária 1000 750,00 750.000,00 

28 TV 52" colorida LCD HDTV, de acordo com o 
perfil do evento, 1920 x 1080 
pixels (full hd), entrada USB e 
HDMI, entrada para 
UHF/VHF/CATV com suporte ou 
pedestal. .(Smart TV) 

Unidade/diária 25 181,00 4.525,00 

29 TV 60" colorida LCD HDTV, de acordo com o 
perfil do evento, 1920 x 1080 
pixels (full hd), entrada USB e 
HDMI, entrada para 
UHF/VHF/CATV com suporte ou 
pedestal. (Smart TV) 

Unidade/diária 29 220,00 6.380,00 
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30 Totem interativo para 
autoatendimento 

Totens com monitores de 15", 
17" ou 32" touch screen; Teclado 
e track ball anti-vandalismo; 
Adesivação; 520 GB de HD; 
Processador Dual Core; 4GB de 
RAM; Windows 7; Placa de 
vídeo onboard; Altura: 1,55cm / 
Largura 0,51cm / Lateral 0,07cm 
/ Base 0,60cm; Fechamento de 
tampas traseiras por parafusos; 
Bi-volt. O custo deverá 
contemplar a criação, 
programação, tratamento das 
imagens e informações, 
transporte, instalação e 
operação do equipamento. 
Produção de conteúdo interativo 
audiovisual conforme briefing 
fornecido pelo cliente. 

Unidade/diária 5 851,00 4.255,00 

31 Totem multitouch 
horizontal/vertical 42" 

Tecnologia dual touch screen 
para LCD's ou LED´s  Estrutura 
em 45º para facilitar a 
navegação. PC integrado de 
última geração e sistema 
operacional Windows 7 para 
permitir interação com qualquer 
conteúdo. Alta precisão com 
respostas imediatas sensíveis ao 
toque; PC e LCD ou LED Full 
HD; Sensoriamento ótico 
infravermelho com borda; Plug-
and-Play; Totem vertical - 
dimensões: 1,80 (altura) / 1,10 
(base) / 61cm (profundidade) / 
Consumo de 0,6kva; Totem 
horizontal - dimensões: 1,26 
(altura) / 1,06 (comprimento) / 
56cm (profundidade) / Consumo 
de 0,6kva / ângulo 45º. O custo 
deverá contemplar a criação, 
programação, tratamento das 
imagens e informações, 
transporte, instalação e 
operação do equipamento. 
Produção de conteúdo interativo 
audiovisual conforme briefing 
fornecido pelo cliente. 

Unidade/diária 5 1.087,00 5.435,00 

32 Totem carregador para 
celulares 

Estrutura vertical, identificada 
com a logomarca da INVESTE-
SP, para carregar até 30 
telefones celulares, disponível 
no local do evento. 

Unidade/diária 50 98,00 4.900,00 

33 Tablet Chip A9x e coprocessador M9 
ou Processador 1.6GHz 
Octacore, tela de 9.7”a 12.9”, 
Resolução 2048x1536”, 
tecnologia TFT, Profundidade da 
cor 16M, bateria de mais de 8 
horas de duração. 

Valor 
unitário/diário 

70 78,00 5.460,00 
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34 Projetor interativo de 
imagens animadas 

Projetor interativo de imagens 
animadas em superfícies planas. 

Valor 
unitário/diário 

5 4.602,00 23.010,00 

35 Película interativa Com tecnologia touch screen e 
revestimento com camada 
protetora em Pet. Formatos 40” 
a 100”. Película total contraste, 
para ambientes com alta 
incidência de iluminação. O 
custo deve compreender 
criação, tratamento de imagens 
e conteúdo, transporte, 
montagem, desmontagem, 
operação e seguro (quando 
necessário). 

Valor 
unitário/diário 

5 1.411,00 7.055,00 

36 Transmissão via web-
streaming - até 4.000 
pessoas 

Servidor privado e dedicado, 
licenciado Flash Media Server, 
alocado em Data Center com 
banda de conexão restrita 
garantida para até 4000 
conexões simultâneas. SLA 99% 
up time. 

Por hora 400 900,00 360.000,00 

37 Vitrine interativa Vitrine interativa composta por 
película touch screen acoplada à 
placa de vidro para projeção 
com até 120 polegadas. 
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. 

Unidade/diária 10 1.604,00 16.040,00 

38 Switcher de Video Switcher/scaler de vídeo de 9 
entradas para sinais analógicos, 
digitais, e sinais de áudio 
balanceados estéreo e S/PDIF. 
Executa us-scales ou down-
scales em vídeo composto, s-
video (Y/C), vídeo componente 
(YUV), HDMI e vídeos de 
computação gráfica (VGA) e 
JPEG para saídas em HDMI ou 
2 saídas de 15 pinos com 
resolução VGA ou HDTV. Saída 
amplificada para sistemas de 
som 

Unidade/diária 25 679,00 16.975,00 

2.3. Sonorização 
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39 Sistema de 
sonorização 

Sistema de Sonorização  
Equipamento de 
som/sonorização para local 
aberto e/ou fechado: Mesa de 
som digital com 32 (Trinta e 
Dois) canais, amplificador com 
potência de no mínimo de 400 
WRMS; 4 (quatro) caixas 
acústicas e subwoofer de no 
mínimo 200 WRMS, com tripé e 
pedestal tipo girafa para 
microfone, com: 
- Operador de equipamentos 
responsável pela instalação, 
testes, ajustes e articulação 
durante o evento 
- Montagem na véspera ou no 
dia do evento 
- Desmontagem ao término do 
evento 

Unidade/diária 120 1.095,00 131.400,00 

40 Microfone I - de lapela  Microfone de lapela sem fio: 
UHF Profissional, com bateria 

Unidade/diária 150 53,00 7.950,00 

41 Microfone II - sem fio BETA 58 sem fio; com bateria e 
com pedestal de mesa ou de 
chão, quando necessários 

Unidade/diária 150 61,00 9.150,00 

42 Microfone III - 
gooseneck 

Microfone “gooseneck”, para uso 
da palavra, com bateria. 

Unidade/diária 80 61,00 4.880,00 

43 Microfone IV - auricular 
tipo "madonna" 

Microfone auricular, tipo 
“Madonna”, sem fio com 
amplificador portátil e bateria ou 
pilha inclusos. 

Unidade/diária 217 60,00 13.020,00 

2.4. Iluminação 

44 Sistema de iluminação Para palco de teatros, auditórios, 
espaços em ambiente hoteleiro, 
pequenos espaços ao ar livre. 
Sistema de iluminação que 
possua até 24 Canhões de 1000 
watts com lâmpada PAR 64 
(foco 1, 2 e foco 5) e gelatinas 
coloridas conforme o espetáculo 
(se necessário o mesmo 
montado em varas de 4 ou 6 
refletores); 01 rack de luz com 
24 kw no mínimo (preferência 
digital com sinal dmx); 01 mesa 
de luz com multicabo para ligar a 
mesma no rack (preferência 
mesa digital com sinal dmx); 01 
ac do rack com 50 mts no 
mínimo; 01 máquina de fumaça; 
Extensões, treliças, cabos e 
conectores para ligação do 
mesmo conforme o rider técnico 

Unidade/diária 120 835,00 100.200,00 
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acima especificado. 

45 Iluminação eficiente - 
Led 

Lâmpada de Led – cores 
diversas. 

Unidade/diária 100 67,00 6.700,00 

46 Refletor Elipsoidal Com fios e conectores inclusos Unidade/diária 100 68,00 6.800,00 

47 Refletor Fresnel Com fios e conectores inclusos Unidade/diária 100 63,00 6.300,00 

48 Refletor impar Setlight Com fios e conectores inclusos Unidade/diária 100 68,00 6.800,00 

49 Refletor Par 64 Com fios e conectores inclusos Unidade/diária 100 70,00 7.000,00 

2.5. Equipamentos Diversos 

50 Ponto elétrico Ponto elétrico para tomada e 
extensão 

Unidade/diária 1000 45,00 45.000,00 

51 Ponto lógico Instalação de ponto de rede 
(com material necessário. Ex: 
conectores e cabos) 

Unidade/diária 500 49,00 24.500,00 

8. TRADUÇÃO SIMULTÂNEA 

52 Kit para tradução 
simultânea  

KIT para tradução simultânea 
para eventos composto de 
transmissor, rádios receptores, 
fones de ouvido para 50 
pessoas.  

kit/diário 20 2.743,00 54.860,00 

53 Cabine acústica para 
tradução simultânea 

Com isolamento acústico, central 
de intérprete, transmissor, 2 
microfones e 2 fones de ouvido 
para os intérpretes e fones para 
audiência 

Unidade/diária 20 1.195,00 23.900,00 

9. MOBILIÁRIO 
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54 Mesa I - retangular  Retangular com base de ferro ou 
madeira, com tampo de vidro ou 
madeira medindo 
aproximadamente 
0,9x2,30x0,78m ou 
1,0x3,0x0,78m, com opção de 
pés preto, dourado, prata, 
branco ou ferro envelhecida 

Unidade/diária 30 178,00 5.340,00 

55 Mesa II - redonda Redonda com base de ferro ou 
madeira, com tampo de vidro ou 
madeira medindo 
aproximadamente 1,20 ou 1,40 
m de diâmetro e 0,78 m de 
altura, com opções de pés preto, 
prata, branco, ferro envelhecido 
ou dourado. 

Unidade/diária 30 145,00 4.350,00 

56 Mesa III - plástica Mesa plástica, formato 
quadrado, produzida em 
polipropileno, para ambiente 
interno e externo na cor branca. 

Unidade/diária 20 12,00 240,00 

57 Mesa de centro Mesa de centro em madeira ou 
com pés cromados e tampo de 
vidro, em formato redondo ou 
quadrado para apoio.  

Unidade/diária 30 81,00 2.430,00 

58 Armário pequeno com 
chave 

Armário de madeira com chave 
para guarda de pertences e 
material de fomento, nos 
eventos 

Unidade/diária 10 423,00 4.230,00 

59 Sofá I - dois lugares Em couro ou tecido branco ou 
preto de dois lugares, com ou 
sem encosto e braços laterais, 
cor a ser definida pela INVESTE-
SP 

Unidade/diária 15 276,00 4.140,00 

60 Sofá II - três lugares Em couro ou tecido branco ou 
preto de três lugares, com ou 
sem encosto e braços laterais, 
cor a ser definida pela INVESTE-
SP 

Unidade/diária 15 293,00 4.395,00 

61 Poltrona - um lugar De um lugar, em couro sintético 
ou tecido, com encosto, com ou 
sem braço lateral, com pés 
cromados ou madeira, cor a ser 
definida pela INVESTE-SP 

Unidade/diária 15 178,00 2.670,00 

62 Cadeira I - sem braço Sem braço nas cores branca, 
dourada, preta, prata ou 
transparente, com assento 
almofadado 

Unidade/diária 20.000 22,00 440.000,00 

63 Cadeira II - com braço Cadeira estofada fixa ou com 
rodinhas, com braço. 

Unidade/diária 20.000 21,00 420.000,00 

64 Cadeira III - de plástico Cadeira plástica, produzida em 
polipropileno, para ambiente 
interno e externo, com 
capacidade para suportar até 
140kg. 

Unidade/diária 1.000 4,00 4.000,00 

65 Pufe I Quadrado ou redondo de couro 
ou malha em diversas cores 
medindo aproximadamente 
0,40X0,40m ou 0,40m de 
diâmetro respectivamente. 

Unidade/diária 200 59,00 11.800,00 
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66 Pufe II Retangular, quadrado ou 
redondo de couro ou malha em 
diversas cores medindo 
aproximadamente 1,10X0,60m, 
0,80X0,80m ou 0,85m de 
diâmetro respectivamente.  

Unidade/diária 200 63,00 12.600,00 

67 Aparador  Retangular com base de ferro ou 
madeira e tampo de vidro ou 
madeira medindo 
aproximadamente 
1,20x0,40x0,78m, com opção de 
pés preto, dourado, prata, 
branco ou ferro envelhecido. 

Unidade/diária 150 299,00 44.850,00 

68 Púlpito Em acrílico ou madeira, com 
suporte para microfone e água  

Unidade/diária 80 147,00 11.760,00 

69 Praticável Produção e montagem de um 
palco de piso chapeado com 
MDF contendo rampa de 
acesso, forração e acabamento 
em carpete, altura a partir de 
15cm, com degrau 
confeccionado do mesmo 
material. Cor a ser definida a 
partir do perfil do evento. 

Por m2/diário 1.000 58,00 58.000,00 

70 Tablado forrado Estrutura de madeira revestido 
com carpete 4mm e rampa para 
acesso de cadeirante, 
devidamente sinalizada  

Por m2/diário 200 64,00 12.800,00 

71 Bancada receptiva 
construída 

Bancada receptiva, em Oriented 
Strand Board, de até: 1,20 alt x 
2m comp. Cores diversas 

Por m/diária 250 66,00 16.500,00 

72 Mesa bistrô  Em madeira ou ratan (ou outro 
material a ser definido a partir do 
perfil do evento), com tampo de 
vidro ou madeira. 

Unidade/diária 30 58,00 1.740,00 

73 Banqueta bistrô Em madeira ou ratan (ou outro 
material a ser definido a partir do 
perfil do evento), de acento em 
madeira ou acolchoado em 
couro ou tecido semelhante que 
orne com o ambiente do evento. 

Unidade/diária 120 33,00 3.960,00 

74 Passadeira Passadeiras em carpete (cor e 
medidas definida para cada 
evento). 

Por m2/diário 120 37,00 4.440,00 

75 Carpete e tapete Cor e medidas definidas para 
cada evento 

Por m2/diário 120 39,00 4.680,00 

10. DECORAÇÃO 

76 Arranjo para mesa I Arranjo com aproximadamente 
24 cm de altura e 17 cm de 
largura ou diâmetro, com mix de 
flores naturais e vaso de vidro ou 
cachepot (suporte) 

Unidade 100 117,00 11.700,00 

77 Arranjo para mesa II Arranjo com aproximadamente 
45 cm de altura e 17 cm de 
largura ou diâmetro, com mix de 
flores naturais e vaso de vidro, 
bule branco de chá ou cachepot 
(suporte). 

Unidade 100 135,00 13.500,00 
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78 Arranjo para púlpito ou  
mesa diretiva 

Arranjo com aproximadamente 
40 cm/2m de altura e 50 de 
largura com mix de flores 
naturais, gérberas ou flores 
similares, adequadas ao 
ambiente do eventos. O arranjo 
deverá conter bastante folhagem 

Unidade 100 137,00 13.700,00 

79 Vasos ornamentais Tipo palmeira Phoenix, 
Bambusa, Palmeira Raphis, 
Payrus Chinês, Ficus, entre 
outros. A decisão do tipo de 
vaso vai depender da decoração 
do ambiente, porém, para efeito 
de cotação, levar em 
consideração os tipos acima 

Unidade/diária 100 462,00 46.200,00 

80 Toalha I - redonda Redondas em linho, gorgurinho 
ou outros tecidos, em cores 
variadas, para mesas de 
aproximadamente 1,20 ou 1,40 
m de diâmetro e 0,78 m de 
altura. 

Unidade/diária 500 33,00 16.500,00 

81 Toalha II - retangular Retangular em linho, gorgurinho, 
ou outros tecidos, em cores 
variadas, para mesas de 
aproximadamente 0,90X2,30 
x0,78m de altura ou 1,0m x 3,0m 
x 0,78m de altura 

Unidade/diária 500 34,00 17.000,00 

11. TRANSPORTE   

82 Carro executivo Carro executivo 4 (quatro) portas 
com ar condicionado, motorista 
com conhecimento da cidade, 
uniformizado, portando aparelho 
celular,  franquia de até 200 km 
por dia.  Serão exigidos veículos 
com no máximo 2 (dois) anos de 
fabricação.  Item a ser utilizado 
apenas para convidados da 
presidência, diretores e 
presidente. Locação para 
perímetro urbano.  

Diária de até 
12 horas 

5 364,00 1.820,00 

83 Van Van com ar condicionado, para 
14 passageiros, com motorista 
uniformizado portando aparelho 
celular franquia de até 200 km 
por dia. Locação para perímetro 
urbano. 

Diária de até 
12 horas 

45 670,00 30.150,00 

84 Micro ônibus Micro ônibus tipo executivo com 
ar condicionado, para 25 
passageiros, com motorista 
uniformizado portando aparelho 
celular franquia de até 300 km 
por dia. Locação para perímetro 
urbano. 

Diária de até 
12 horas 

20 1.167,00 23.340,00 

85 Ônibus Ônibus tipo executivo com ar 
condicionado, para 42 
passageiros, com motorista 
uniformizado portando aparelho 
celular franquia de até 300 km 
por dia. Locação para perímetro 
urbano. 

Diária de até 
12 horas 

20 1.635,00 32.700,00 
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86 Serviços de primeiro 
socorros (Ambulância 
UTI MÓVEL) 

(UTI Móvel) dotada de 
equipamentos de urgência para 
pronto atendimento e 
encaminhamento à unidades 
hospitalares quando necessário, 
com 2 enfermeiros, 01 médico e 
01 motorista. Considerando 
média de 100km dia. 

Diária/ 12 
horas 

60 1.847,00 110.820,00 

12. FOTO, FILMAGEM E REPRODUÇÃO  

87 Filmes/Vinhetas 
Institucionais 

Produção e Criação de Filmes 
e/ou Vinhetas Institucionais para 
utilização em sites e nas redes 
sociais (Twitter, Facebook, 
Instagram, Youtube, blogs e 
outros), com duração de até 3 
minutos. 

unidade 40 2.044,00 81.760,00 

88 Filmagem Filmagem: Prestação de serviço 
de captação de áudio e vídeo, 
sendo o mínimo requerido: três 
câmeras HD, dois tripés para as 
câmeras, um ponto de 
iluminação de estúdio, dois 
microfones, cabos e conexões 
para uso no equipamento e 
computador com placa de 
captura de vídeo, envolvendo 
corte de imagens, ajuste de 
áudio e geração de caracteres. 
O sinal de áudio e vídeo poderá 
ser gravado e/ou transmitido 
para um ou mais telões no 
mesmo local ou em local 
diferente, mas no mesmo edifício 
onde se realiza o evento. Poderá 
ainda ser transmitido via web 
streaming. Equipe necessária:                                                     
I. Diretor de Imagem com 
experiência na seleção das 
imagens a serem transmitidas; 
II. 3 Cinegrafistas; 
III. Operador técnico de corte 
IV. Editor de Vídeo; 
V. Assistente; 

Por hora 2000 300,00 600.000,00 

89 Gravação em áudio Gravação em arquivo digital, 
com entrega do produto final em 
Pendrive, identificado com o 
nome do evento, data e hora, 
com prestação de serviços de 
técnico treinado e capacitado. A 
gravação deverá ocorrer com 
equipamento profissional, 
considerando o som dos vários 
microfones, quando for o caso, 
não consistindo meramente em 
captar o som ambiente. Quando 
já houver equipamento de som 
para o evento, a gravação 
poderá ocorrer a partir da saída 
de áudio desse equipamento. 

Por hora 2500 57,00 142.500,00 
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90 Cobertura fotográfica Registro fotográfico profissional 
digital: Com entrega do produto 
final em Pendrive com 
identificação de cada foto no 
formato mínimo aproximado de 
26x17cm e resolução mínima de 
300 dpi, devendo conter, no 
arquivo, as seguintes 
informações: assunto, local, 
cidade, estado, data e crédito do 
fotógrafo. As fotos já devem ser 
entregues em formato final para 
impressão, cabendo à 
contratada, eventuais ajustes em 
softwares de manipulação de 
imagens (ex: Photoshop). 

Por hora 3000 119,00 357.000,00 

13. MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA 

91 Recepcionista Registro fotográfico profissional 
digital: Com entrega do produto 
final em Pendrive com 
identificação de cada foto no 
formato mínimo aproximado de 
26x17cm e resolução mínima de 
300 dpi, devendo conter, no 
arquivo, as seguintes 
informações: assunto, local, 
cidade, estado, data e crédito do 
fotógrafo. As fotos já devem ser 
entregues em formato final para 
impressão, cabendo à 
contratada, eventuais ajustes em 
softwares de manipulação de 
imagens (ex: Photoshop). 

Diária/8 horas 400 192,00 76.800,00 

92 Recepcionista bilíngue Profissional com boa 
apresentação, trajando roupas 
clássicas, cabelos bem aparados 
ou presos e maquiagem leve, no 
caso de ser do sexo feminino. 
Este profissional desempenhará 
as seguintes atividades: 
• Recepção e encaminhamento 
de autoridades, convidados, 
consultores e participantes aos 
locais das reuniões/eventos; 
• Credenciamento dos 
participantes; 
• Colocação de pulseiras 
identificadoras e demais 
atividades pertinentes aos 
serviços de recepção, inclusive a 
guarda de pertences; 
• Recepção e distribuição dos 
materiais relacionados ao 
evento; 
• Atendimento das ligações 
telefônicas e anotação dos 
recados, entregando-os direta e 
prontamente ao interessado; 
• Atendimento tempestivo das 
solicitações dos palestrantes, 
conferencistas, autoridades, 
consultores, convidados e 

Diária/8 horas 100 217,00 21.700,00 
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demais participantes; e 
• Distribuição aos participantes, 
ao final de cada evento, de 
fichas de avaliação que também 
deverão ser recolhidas e 
entregues ao Coordenador do 
evento. 

93 Técnico de áudio Profissional responsável pela 
perfeita sonorização das 
reuniões/eventos, com as 
seguintes atividades: 
• Manutenção e operação de 
toda a aparelhagem de áudio 
durante o evento; 
• Instalação e reparo dos 
equipamentos; 
• Desmontagem do sistema de 
sonorização 
• Execução de tarefas correlatas, 
conforme necessidade. 

Diária/8 horas 280 241,00 67.480,00 
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94 Serviço de RSVP ativo Profissionais qualificados para 
realização de RSVP 
diferenciado, com alto padrão de 
atendimento para realizar os 
seguintes serviços: 
• Clean-up, de duplicação, 
identificação de inconsistências 
e padronizações de mailing  
• Envio eletrônico de convites 
para mala direta de 5.000 
contatos 
• Expedição de convites pelo 
correio com impressão de 
etiquetas e postagem 
• Confirmação de presença, 
esclarecimento de dúvidas, 
informações sobre logística de 
aéreo e hospedagem; 
• Site com acesso exclusivo para 
acompanhamento on-line do seu 
evento, onde usuários 
previamente autorizados 
visualizam confirmações e 
informações de logística 
multimodal; 
• Criação de relatórios 
específicos para atender a 
necessidade do seu evento; 
• Contato com convidados para 
confirmação de presença no 
evento, e passar quaisquer 
informações necessárias; 
• Elaboração e disponibilização 
da lista de confirmados de forma 
clara, organizada (planilhas 
gerais de envio e confirmações e 
por ordem alfabética) 

Diária/8 horas 500 189,00 94.500,00 

95 Mestre de cerimônia Profissional com experiência em 
solenidades oficiais, capaz de 
conduzir com desenvoltura os 
cerimoniais, de preferência 
filiada ao CNCP. 

Diária/4 Horas 50 579,00 28.950,00 

96 Mestre de cerimônia 
bilíngue 

Com experiência comprovada, 
de preferência filiada ao CNCP. 
Fluência em uma língua 
estrangeira (inglês, francês ou 
espanhol) e português. 

Diária/4 Horas 30 879,00 26.370,00 

97 Mestre de 
cerimônia/apresentado
r 

Apresentador com experiência 
em cerimônias técnico-
científicas, capacitado para a 
realização de serviços de 
condução do evento 

Diária/ 4 Horas 6 2.067,00 12.402,00 

98 Mestre de 
Cerimônias/Mediador 

Profissional capacitado para a 
realização de serviços de 
condução e mediação do evento 
que tenha experiência como 
jornalista âncora em telejornal ou 
seja ator de reconhecimento 
incontestável – sujeito à 
aprovação. 

Diária/ 4 Horas 10 15.000,00 150.000,00 
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99 Cerimonialista Com experiência comprovada 
em cerimonial, será responsável 
pela organização do evento e do 
bom andamento do mesmo, bem 
como identificação de 
autoridades e convidados VIPs, 
preparação da mesa diretora, 
preparação de nominatas, 
elaboração de roteiro, entre 
outros, com a orientação e 
supervisão da INVESTE-SP. De 
preferência filiado ao CNCP. 

Diária/ 12 
horas 

40 422,00 16.880,00 

100 Tradutor Sultâneo Tradutor simultâneo de idiomas, 
com experiência comprovada.  

Diária/6 horas 20 1.875,00 37.500,00 

101 Técnico de informática Profissional responsável pela 
infraestrutura de computação 
necessária à realização das 
reuniões/eventos, devendo 
realizar as seguintes atividades, 
entre outras: 
• Instalação dos equipamentos 
de informática utilizados na 
reunião/evento; 
• Montagem de redes de 
computadores quando 
necessário; 
• Realização de simulações e 
testes nos programas instalados 
e na rede montada; 
• Resolução de problemas de 
software, hardware e internet;  
• Guarda, conservação, 
manutenção e limpeza dos 
equipamentos, instrumentos e 
materiais utilizados;  
• Execução de outras tarefas 
correlatas, conforme 
necessidade. 

Diária/8 Horas 120 291,00 34.920,00 

102 Operador de 
equipamentos 
audiovisuais 

Operador de equipamentos 
audiovisuais, responsável pela 
instalação, testes, ajustes e 
manuseio dos equipamentos. 
Profissional contratado para 
operar equipamento já existente 
no local do evento ou 
equipamento contratado 

Diária/8 Horas 120 275,00 33.000,00 

103 Programador visual Profissional especializado em 
criação de peças gráficas para 
impressão impressão 

Diária/8 Horas 20 235,00 4.700,00 

104 Pessoal de apoio de 
limpeza 

Auxiliar de serviços gerais, 
capacitado e uniformizado, 
responsável pela execução dos 
serviços de limpeza e 
conservação. 

Diária/8 Horas 120 148,00 17.760,00 

105 Segurança diurno Uniformizado, capacitado para 
execução de segurança 
desarmada. Necessária a 
apresentação de nada consta da 
Polícia Civil. 

Diária/8 Horas 40 296,00 11.840,00 
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106 Segurança noturno Uniformizado, capacitado para 
execução de segurança 
desarmada. Necessária a 
apresentação de nada consta da 
Polícia Civil. 

Diária/8 Horas 40 286,00 11.440,00 

107 Garçom Profissional uniformizado para 
atendimento aos eventos 
demandados pela INVESTE-SP 

Diária/8 Horas 50 169,00 8.450,00 

108 Copeira Profissional uniformizada para 
atendimento aos eventos 
demandados pela INVESTE-SP 

Diária/8 Horas 50 171,00 8.550,00 

109 Carregadores Profissional capacitado a prestar 
serviços de carregador de 
materiais diversos em eventos. 

Diária/8 Horas 160 138,00 22.080,00 

110 Técnico de iluminação Profissional capacitado para a 
instalação de iluminação e 
manutenção de serviços de 
iluminação. 

Diária/8 Horas 40 280,00 11.200,00 

111 Eletricista Profissional com experiência 
comprovada em eventos 
corporativos, feiras e 
exposições. 

Diária/8 Horas 40 239,00 9.560,00 

112 Brigadista Profissional para atuar em 
situações emergenciais, 
combate a incêndios, pronto 
socorro, entre outras atividades. 

Diária/ 12 
Horas 

80 379,00 30.320,00 

113 Interprete de Libras serviço de apoio à pessoa surda 
usuária da Língua Brasileira de 
Sinais – Libras com o objetivo de 
auxiliá-la na compreensão de 
conteúdos em Português, 
traduzidos simultaneamente ou 
consecutivamente para Libras e 
vice-versa. 

Hora 320 144,00 46.080,00 

114 Produtor Serviço de Produção de eventos, 
desde a captação de 
informações em diversas frentes, 
como: locais do evento, atrações 
artísticas, órgãos de apoio, 
fornecedores entre outros, 
passando pelo monitoramento 
das montagens, elaboração de 
cronograma, bem como 
acompanhamento dos serviços e 
monitoramento in loco do 
andamento do evento. Deverá 
participar do contexto de 
captação, anotação ou registro e 
repasse de informação para 
balizar as decisões, deliberações 
e ações de planejamento, além 
do registro de ocorrências para 
elaboração de relatório (escrito e 
fotográfico) das atividades e 
como forma de documentação e 
referência para planejamento de 
edições futuras; Deverá efetuar 
o levantamento adequado das 
necessidades dos fornecedores, 
órgãos externos e artistas 
contratados, para a implantação 
de cada serviço em cada 

Diária/ 12 
Horas 

200 330,00 66.000,00 
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local/posto, como 
posicionamento, montagens e 
orientação aos funcionários das 
empresas terceirizadas e 
serviços relacionados.  

14 - ESTRUTURA 

115 Estande I - padrão Estandes básicos, estilo 
octanorm, compreendendo 
montagem, manutenção e 
desmontagem, com plotagem 
nas três paredes do estande, 
contendo: três tomadas,  
acarpetado, iluminação 
apropriada, testeira com 
adesivação e iluminação, 
bancada (arte fornecida pela 
INVESTE-SP, impressão e 
aplicações dos adesivos sob 
responsabilidade da empresa).  

Por m2/diário 5000 100,00 500.000,00 

116 Estande II - construído 
ou misto 

Locação de estande construído 
ou misto, compreendendo 
montagem, manutenção e 
desmontagem, com plotagem 
em toda a extensão da parede 
principal, contendo 6 tomadas, 
acarpetado,  iluminação 
adequada, testeira com 
adesivação e iluminação, 
bancada e recepção construída, 
podendo ser  adesivadas, de 
acordo com projeto do painel 
plotado ao fundo. (arte fornecida 
pela INVESTE-SP com 
impressão e aplicação dos 
adesivos sob responsabilidade 
da empresa). O  projeto deverá 
ser aprovado pela INVESTE-SP.  

Por m2/diário 5000 170,00 850.000,00 
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117 Tenda com fechameto 
lateral 

Tenda modular em lona 
impermeável e lona térmica. 
Com fechamento lateral, 
estrutura metálica em alumínio 
anodizado ou aço galvanizado, 
fechamento lateral completo com 
lona Antichamas 

Por m2/diário 5000 50,00 250.000,00 

118 Montagem de piso em 
madeira 

Montagem de piso tipo tablado 
preferencialmente de 
compensado naval 
antiderrapante, elevado a 
aproximadamente 10cm, 
revestido com fibras naturais, 
com nivelamento, prevendo 
rampa para cadeirante 
devidamente sinalizada de até 
200m². Cores diversas. 

Por m2/diário 8000 45,00 360.000,00 

119 Cenografia Cenografia compreendendo 
lonas impressas, vinil recortado, 
back drop, lycra tensionada, 
cortinas, lustres, montagens 
temporárias e mobiliários/peças 
especiais e projetos especiais de 
montagem para ambientação e 
identificação visual do evento/ 
projeto de até 200m². 

Por m2/diário 5000 90,00 450.000,00 

120 Unifilas Unifilas usada em eventos. 
Cromadas ou em ferro preto. 
Pedestais com cordão de 
isolamento retrátil. 

Unidade/diária 10000 12,00 120.000,00 

15. TROFÉUS 

121 Troféu personalizado Troféu em aço inox com 
vergalhões foscos e um com 
brilho, e 2 gravações sendo uma 
em série e 1 personalizada. 
Base em alumínio com recorte 
especial, de acordo com o 
projeto aprovado pela INVESTE-
SP, com respectivo banho de 
ouro, bronze e prata cor no 
material. 

Unidade 5 604,00 3.020,00 

122 Troféu I Troféu tipo placa em acrílico, de 
acordo com o projeto aprovado 
pela INVESTE-SP,  
Material: acrílico transparente / 
base acrílico preto - capa de 
veludo preto  
Gravação de texto no acrílico 
Aplicação de 4 logomarcas 
coloridas na base. 

Unidade 5 350,00 1.750,00 

123 Placa I Placa em aço inox, protegida por 
acrílico cristal, de acordo com o 
projeto aprovado pela INVESTE-
SP.  

Unidade 5 650,00 3.250,00 

124 Placa II Placa de aço, com impressão 
em silk screen, em até 5 (cinco) 
cores, acondicionados em 
estojos aveludados 

Unidade 5 693,00 3.465,00 

17. LOCAÇÃO DE ESPAÇO  
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125 Locação de 
Salas/Auditórios em 
ambiente hoteleiro  

Espaço físico climatizado 
(auditório, sala ou espaços 
multiuso) -com metragem a ser 
definida de acordo com o 
número de participantes. 

m2/diária 4000 16,00 64.000,00 

126 Locação de 
Salas/Auditório fora de 
Ambiente Hoteleiro 

Espaço físico climatizado 
(auditório, sala ou espaços 
multiuso) -com metragem a ser 
definida de acordo com o 
número de participantes. 

m2/diária 4000 15,00 60.000,00 

19. DIVERSOS 

127 Tonner avulso - 
Impressora laser preto 
e branco 

Para impressão em Impressora 
Preto e branco 

Unidade/diária 20 73,00 1.460,00 

128 Tonner avulso - 
Impressora laser 
colorida 

Para impressão em Impressora 
Laser colorida 

Unidade/diária 20 96,00 1.920,00 

129 Flip chart Cavalete, bloco com 50 folhas e 
3 (três) pincéis atômicos nas 
cores azul, preto e vermelho 

Unidade/diária 80 77,00 6.160,00 

130 Quadro branco Tamanho 1,5 x 1,0 m, com 
marcador para quadro branco 
nas cores azul, preto e vermelho 
e apagador 

Unidade/diária 80 50,00 4.000,00 

131 Prismas de mesa Medindo 20 ou 30cm de 
comprimento, 10cm de altura e 
2mm de espessura, incluindo a 
impressão de nomes  

Unidade/diária 750 12,00 9.000,00 

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

Unidade/diária 50 12,00 600,00 

133 Crachá em PVC Cartões em PVC branco para 
impressão térmica de logo da 
INVESTE-SP e arte a ser 
escolhida pela INVESTE-SP, 
qualidade gráfica 100% medindo 
9cm x 13cm aproximadamente e 
cordão em cor a ser escolhida 
pela INVESTE-SP 

Unidade 6.000 4,00 24.000,00 

134 Certificado Formato 9cm x 13cm 
aproximadamente, papel AP ou 
similar 180g∕m², impressão4∕0 
cores, acabamento refilado e 
cordão em cor a ser escolhida 
pela INVESTE-SP. 

Unidade 6.000 5,00 30.000,00 
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135 Livro para presença Formato 21cm x 29,7cm, papel 
AP ou similar 180g/m², 
impressão 4/0 cores e 
acabamento refilado. 

Unidade 80 5,00 400,00 

136 Totem indicativo ou  de 
sinalização 

Impresso digital em vinil adesivo 
– formato 1m80 de altura x 1m 
de larg – acabamento em MDF 
de 9mm com iluminação ou sem 
iluminação. 

Unidade/diária 80 76,00 6.080,00 

137 Totem de identificação 
em acrílico 

Em acrílico ou material 
semelhante. Criação, confecção, 
impressão, transporte, 
montagem e retirada de totem. 
Em quatro cores, com estrutura 
e formato aproximado de 2m de 
altura x 1,20m de larg. 

Unidade/diária 80 122,00 9.760,00 

138 Totens de identificação 
iluminados 

Totens retro iluminados no 
formato mínimo de 0,70m x 
0,70m x 2,20m de altura, para 
identificação. 

Unidade/diária 100 200,00 20.000,00 

139 Lona Produção e montagem de 
Banner ou painel em estrutura 
back drop envelopada com lona 
fosca. Arte da lona a ser enviada 
pela INVESTE-SP.  

Por m2/diário 1.000 79,00 79.000,00 

140 Adesivo Adesivo personalizado, fosco ou 
brilhante, colorido, de acordo 
com a arte enviada pela 
INVESTE-SP. 

Por m2/diário 100 55,00 5.500,00 

141 Porta Banner Porta Banner fabricado em 
alumínio anodizado fosco de alta 
qualidade com haste telescópica 
de 1(um) estágio, base 
articulada e detalhes em plástico 
de alta resistência. Tamanho de 
até 2m20 aproximadamente. 
Base em ferro com pintura 
eletroestática de 3kg em cor a 
ser escolhida pela INVESTE-SP. 
Medida: 2,20 metros de altura. 

Unidade/diária 80 54,00 4.320,00 

142 Estrutura de box truss Q15, Q30, Q25 (estrutura 
pesada) para uso como fundo de 
palco, dispositivo em entrada de 
eventos ou divisor de espaços.  

Por m/diário 1.000 59,00 59.000,00 

143 Placa de sinalização Confeccionada em metal 
galvanizado e pintura aplicada 
em até 4 cores. 

Por m2/diária 100 32,00 3.200,00 

144 Radio comunicador Rádio Comunicador, tipo HT 
Motorola ou similar, de curto ou 
longo alcance , com kit 
handsfree.  (com possibilidade 
de abertura para utilização no 
exterior). 

Unidade/diária 80 57,00 4.560,00 

145 Ar condicionado Ar condicionado de 12.000 btus 
ou superior 

Unidade/diária 40 573,00 22.920,00 
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146 Gerador Diesel Gerador diesel trifásico 
silenciado  de 150 KVA sobre 
veículo VUC com possibilidade 
de tensões de saída 127/220V 
ou 220/380V (a ser informado 
em função do local do evento) 
acompanhado de cabos de 25 
metros de 95 mm2 e caixa 
intermediária para conexão em 
“Y” de até 02 conjuntos de cabos 
25 metros de 25 mm2 com 
terminais em suas extremidades 
para conexão com os painéis do 
local do evento. Apresentação 
de ART-Anotação de 
Responsabilidade Técnica junto 
ao CREA). Equipe mínima de 01 
técnico e 01 ajudante com 
ferramental, equipamentos de 
medição e EPI´s adequados 
para a montagem, conexão das 
cargas, testes e 
acompanhamento do evento. 

Unidade/diária 40 2.500,00 100.000,00 

147 Nobreak Configuração mínima: 0.6 kva, 
bivolt (110/220) 4 saídas, 600va 

Unidade/diária 40 71,00 2.840,00 

148 Apontador laser 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. 
Devem ser observadas normas 
técnicas específicas e os prazos 
de validade dos equipamentos. 

Unidade/diária 80 51,00 4.080,00 

149 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 110v e suporte 
para copo descartável 

Unidade/diária 30 79,00 2.370,00 

150 Lixeira Lixeira de plástico ou alumínio 
capacidade 5, 15 ou 30 litros. 

Unidade/diária 80 59,00 4.720,00 

151 Máquina de Café com 
insumos (100 
cápsulas) 

Incluindo açúcar, adoçante, 
copos e colheres descartáveis, 
100 cápsulas de café 

Kit/diária 80 410,00 32.800,00 
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152 Confecção de 
camisetas em algodão 

Confecção de camisetas 100% 
algodão, malha 30.1 a partir de 
165 gr, tam P, M,G, GG e XG 
podendo ser colorida.Com arte 
para impressão enviada pela 
INVESTE-SP. 
Confecção de camisetas Dry-fit 
Confecção de camisetas 
confeccionada com malha Dry 
Fit, tamanhos P, M, G, GG e XG. 
Podendo ser colorida. Com arte 
para impressão enviada pela 
INVESTE-SP. 

Unidade 250 27,00 6.750,00 

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

Valor 
unitário/diário 

35 60,00 2.100,00 

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

Valor 
unitário/diário 

35 55,00 1.925,00 

155 Mastro e panóplia Mastro e panóplia para bandeira Conjunto/diári
o 

20 60,00 1.200,00 

156 Pulseira lacre adesivo Pulseira personalizável, papel 
sintético de alta qualidade, lacre 
picotado inviolável. Área de 
impressão: 1,8cm x 1ocm. Arte a 
ser fornecida pela INVESTE-SP. 
Cores diversas. 

Unidade 800 2,00 1.600,00 

20. MATERIAL DE FOMENTO 

157 Bolsa ecológica 
ecobag algodão 

Ecobag modelo pastel fabricada 
em lona de algodão cru 220g∕m 
linear nas dimensões 42x32cm. 
Costura reforçada. Alça de 
ombro produzida com fita de 
algodão cru trançado de 60cm e 
30mm de largura. Base 
reforçada em algodão na mesma 
cor escolhida para a alça. 
Aplicação de arte em 4 cores 

Unidade 500 35,00 17.500,00 

158 Canetas 
personalizadas 

Canetas retráteis, em plástico 
branco ou transparente, escrita 
fina, cores diversas (azul, 
vermelha e preta) com aplicação 
da logomarca e 
preferencialmente em material 
reciclável. 

Unidade 6.000 4,00 24.000,00 

159 Lápis personalizados Lápis grafite Nº2 de madeira 
reflorestada e com certificação 
FSC com borracha na ponta. 

Unidade 6.000 3,00 18.000,00 

160 Pin personalizado Conjunto contendo duas canetas 
de corpo e clip metálicos, sendo 
uma esferográfica com tampa e 
outra com acionamento giratório. 
Acopladas em estojo de veludo 
com 1 gravação a laser em 
ambas as peças. (Arte da 
gravação a ser fornecida pela 
INVESTE-SP). 

Unidade 1000 22,00 22.000,00 
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161 Pen drive 
personalizado 

Pen drive, modelo pico de metal. 
Capacidade de armazenamento: 
memória de 8GB.  

Unidade 1000 45,00 45.000,00 

162 Squeeze plástico Garrafa plástica do tipo squeeze, 
com frasco em polietileno, tampa 
com rosca e bico em PVC cristal 
atóxico. Capacidade 500ml. 
Aplicação de arte a ser fornecida 
pela INVESTE-SP. Impressão 
em 4 cores. 

Unidade 1000 30,00 30.000,00 

163 Panfleto Tamanho (105 x 148 mm) - 
Papel Couchê Fosco 

unidade 10000 2,00 20.000,00 

164 Criação de peça de 
arte 

Criação de arte e logomarca 
para banner, placas, cartaz, 
flyer, folder, certificado, convite, 
crachá e etc., inclusive em 
conteúdos para Redes Sociais. 

unidade 150 57,00 8.550,00 

21 HOSPEDAGEM 

165 Apto Single 4 estrelas Apartamento Single em hotel 4 
estrelas 

diária 100 475,00 47.500,00 

166 Apto Duplo 4 estrelas Apartamento Duplo em hotel 4 
estrelas 

diária 100 497,00 49.700,00 

167 Apto Single 3 estrelas Apartamento Single em hotel 3 
estrelas 

diária 100 350,00 35.000,00 

168 Apto Duplo 3 estrelas Apartamento Duplo em hotel 3 
estrelas 

diária 100 382,00 38.200,00 

(Dez milhões, duzentos e quinze mil, cento e vinte reais) R$ 10.215.120,00 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
 

 
CONTRATANTE: AGÊNCIA PAULISTA DE PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS E 
COMPETITIVIDADE – INVESTE SÃO PAULO 
 
CONTRATADO: DKS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA. 
 
CONTRATO Nº (DE ORIGEM): ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2021 
 
OBJETO: Prestação de serviços de Eventos, abrangendo planejamento operacional, 
organização, execução, acompanhamento, fornecimento de alimentação e bebida, 
infraestrutura, transportes, apoio logístico, ornamentação e a confecção e fornecimento de 
materiais de papelaria, apoio na elaboração de impressos em geral, a serem realizados e/ou 
apoiados pela INVESTE SÃO PAULO, em todo o Estado de São Paulo, sob demanda, em regime 
de preço unitário. 
 
ADVOGADO - Nº OAB/e-mail: Arcênio Rodrigues da Silva / OAB/SP 183.031 – 
arceniorodrigues@uol.com.br 
 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 
 

1. Estamos CIENTES de que: 
 

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução 
contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

 
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações 

de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de 
Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 
do TCESP; 

 
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que 

vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário 
Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, 
de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos 
processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 

 
 

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no 
módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos 
previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de 
Atualização Cadastral” anexa (s); 
 

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre 
atualizados. 

 
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
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a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 
publicação; 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, 
exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 
 
 
LOCAL e DATA: São Paulo, 10 de setembro de 2021. 
 
 
AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
 
Nome: GUSTAVO DINIZ JUNQUEIRA 
Cargo: PRESIDENTE 

CPF: 153.612.478-80   
 
RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA 
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 
 
Nome: GUSTAVO DINIZ JUNQUEIRA  
Cargo: PRESIDENTE 

CPF: 153.612.478-80 
 
 
Assinatura: ________________________________________ 
 
RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 
 
Pelo contratante: 
 
Nome: JOÃO VICENTE FERREIRA TELLES GUARIBA 
Cargo: DIRETOR 

CPF: 126.516.918-79 
 
 
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
 
Pela contratada: 
 
Nome: DANIEL FLORINDO KLEIN 
Cargo: SÓCIO DIRETOR 
CPF: 305.819.118-90 
 
 
Assinatura: ______________________________________________________ 
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ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 
 
Nome: JOÃO VICENTE FERREIRA TELLES GUARIBA 
Cargo: DIRETOR 

CPF: 126.516.918-79 
 
 
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
 
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 

 

https://investspsign.na3.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA-uLXO93ddvnZ-NO7noqJ3o_1F0RI-lin


 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

 O Presidente da AGÊNCIA PAULISTA DE PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS E 
COMPETITIVIDADE – INVESTE SÃO PAULO, Sr. Gustavo Diniz Junqueira, no uso de suas 
atribuições legais e, considerando haver a Gerência de Administração e Finanças cumprido 
todas as exigências do procedimento de licitação, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de Eventos, abrangendo planejamento operacional, 
organização, execução, acompanhamento, fornecimento de alimentação e bebida, 
infraestrutura, transportes, apoio logístico, ornamentação e a confecção e fornecimento de 
materiais de papelaria, apoio na elaboração de impressos em geral, a serem realizados e/ou 
apoiados pela INVESTE SÃO PAULO, em todo o Estado de São Paulo, sob demanda, sob o 
regime de empreitada por preço unitário global, conforme especificações contidas no Termo 
de Referência do Edital de Pregão Presencial nº 01/2021, vem homologar o procedimento de 
contratação na modalidade Pregão Presencial nº 01/2021, para que produza os efeitos legais e 
jurídicos. 

 Assim, nos termos da legislação vigente, fica o presente processo HOMOLOGADO, em 
favor da Licitante vencedora, a empresa DKS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA., CNPJ nº 
06.698.560/0001-48, que será contratada sob demanda mediante a constituição de ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS, cujo valor total é de R$ 10.215.120,00 (Dez milhões, duzentos e quinze 
mil, cento e vinte reais. 

 Encaminhe-se à Gerência de Administração e Finanças para as providências 
cabíveis.  

 

 São Paulo, 10 de setembro de 2021. 

 

 

____________________________________ 

Gustavo Diniz Junqueira 
Presidente da Investe São Paulo 
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