
 
 
 
 
 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS 

DEPARTAMENTO LICITAÇÃOES E CONTRATOS 
 
 

 

ORÇAMENTO PREVIO: VALOR DE REFERêNCIA 

CONVITE  Nº  103/2019 
 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND Quant valor V.TOTAL 
1.0 Montagem   Barraca,   limpeza   de   madeira   e 

desmontagem de  Barraca  6x10   -  madeira, 
compensado,  cobertura  de  palha  c/fechamento 

6x8 mt e carreg.  dos materiais de ida e volta 

Und 04 1.500,00 6.000,00 

2.0 Montagem  de  Barraca,  limpeza  de  madeira  e 
desmontagem  de Barraca  6X10 MT  -  madeira, 
compensado, cobertura de palha com fechamento 

4X6 mt. e carreg. dos materiais de ida e volta 

 
und 

 
05 

 
1.400,00 

 
7.000,00 

3.0 Montagem  de  barraca,  limpeza  de  madeira  e 
desmontagem  de  Barraca  6x4  mt  -  madeira, 
compensado/coberta de Telha c/ fechamento 3x4 

mt e carregamento dos materiais de ida e volta 

Und 02 1.500,00 3.000,00 

4.0 Montagem  de  barraca,  limpeza  de  madeira  e 
desmontagem de Barracas 6x12 mt - 
madeira/compensado/coberta de palha 
c/fechamento   10x6   mt   e   carregamento   dos 

materiais de ida e volta 

Und 01 1.800,00 1.800,00 

5.0 Montagem  de  barraca,  limpeza  da  madeira  e 
desmontagem de Barracas 6X10 mt - 
madeira/compensado/coberta de palha c/ 
fechamento 4x6 mt e carreg. dos mat.de ida/ volta 

Und 01 1.400,00 1.400,00 

6.0 Montagem  de  barraca,  limpeza  de  madeira  e 
desmontagem de Barracão 6x15 mt - 
madeira/compensado/coberta de palha 
c/fechamento   3x6   mt   e   carregamento   dos 

materiais de ida e volta 

Unid 01 1.800,00 1.800,00 

7.0 Montagem  e  desmontagem  de  Tendas  Tubular 
c/lona 5x4 e 4x4 mts c/ fechamento2x5 e 2x4 mt e 

carregamento dos materiais de ida e volta 

Und 28 900,00 25.200,00 

8.0 Montagem de Tendas Tubular c/ lona 8x8 mt c/ 
fechamento 2x4 mt e carregamento dos materiais 

de ida e volta 

 
 

und 

 
 
03 

 
 

1.600,00 

 
 

4.800,00 
09.0 Montagem  e  desmontagem  de  banheiros  em 

madeira e compensado 02x1,50 mt com 01 vaso 
e 01 chuveiro e carreg. dos mat. de ida e volta 

Unid 18 500,00 9.000,00 

10.0 Plataforma em madeira para caixa d’água 2x16 
mts e carregamento dos materiais de ida e volta 

Und 01 7.000,00 7.000,00 
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