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REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PROPAGANDA DE RUA E
PRODUÇÃO/GRAVAÇÃO DE MÍDIA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL
RAMOS/SC, SUAS SECRETARIAS, FUNDO E FUNDAÇÕES, em conformidade com as
especificações prescritas no Anexo I – Termo de Referência e minuta contratual, toda
parte integrante deste Edital.

99/2021

c) Modalidade: Pregão presencial

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente  pela  Lei  10.520/02,  e  alterações  posteriores,  a  vista  do  parecer  conclusivo  exarado  pela
Comissão de Licitações, resolve:

61/2021 - PR

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação: 05/11/2021

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar a presente Licitação nestes termos:

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores: Un. Total dos ItensQuantidade Vl. Unitário

PRO-EVENTOS PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME

R$ 25.500,0030,000 850,00001 - SISTEMA DE SOM e PROJEÇÃO DE IMAGENS PARA EVENTOS
ATÉ 200 PESSOAS
• Sistema Som, “L/R” com 02 caixas sub e 02 lines verticais com
tripé;
• 02 microfones para voz, dinâmico, supercardióide ou
cardióide, resposta de frequência: 50Hz - 20KHz, impedância: 150 Ohms;
• 01 Monitore de chão ativo ou passivo, falante 12”, driver 1,5”
(ou maior), resp. 60Hz a 17KHz, dentro de + 3dB, 133 dB/SPL (pico),
cobertura 90º x 50º;
• 03 Sistemas de microfone sem fio, UHF, até 100m (linha de
visão da antena), bastão: dinâmico, supercardioide 5Hz~15KHz, potência
10~30 mw, pilha AA (1,5V), autonomia: > 6 horas;
• 03 Pedestais tipo Girafa;
• 04 cabos para instrumentos musicais;
• Mesa de Som analógica ou digital de no mínimo 08 canais;
• Projetores multimídia de no mínimo 2.400 Ansi Lumens
entrada HDMI;
• Tela de projeção tripé 100 polegadas ou maior;
• Notebook 15 pol. Processador corel I5, similiar ou superior;
• Conjunto de cabos e acessórios para o funcionamento do
sistema; - Marca:

SERV

R$ 39.000,0010,000 3.900,00002 - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS ATÉ
2000 PESSOAS
• 01 Sistema com caixas de som “L/R” (complementadas por
sub woofers), com amplificação ativa ou passiva, suspensas ou apoiadas,
capazes de produzir níveis de pressão sonora contínua da ordem de 115
dB/SPL a 15 metros a partir das caixas de som, com variação menor ou
igual a 6 dB SPL em toda e extensão de sua cobertura, resposta de

SERV
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f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores: Un. Total dos ItensQuantidade Vl. Unitário
frequência uniforme entre 35Hz a 20kHz, dentro de + 3dB; incluindo ao
sistema processadores de dinâmica e sinal compatíveis com o local do
evento;
• 04 Monitores de chão ativos ou passivos, falante 12”, driver
1,5” (ou maior), resp. 60Hz a 17KHz, dentro de + 3dB, 133 dB/SPL (pico),
cobertura 90º x 50º;
• 01 console de mixagem digital, mínimo de 24 canais de
entrada de microfone com atenuador, insert e phantom power (48v),
mínimo 08 auxiliar send, equalizador e multi-efeito por canal (e para
auxiliares), saída master estéreo;
• 06 microfones para voz, dinâmico, supercardióide ou
cardióide, resposta de frequência: 50Hz - 20KHz, impedância: 150 Ohms;
• 02 microfones para instrumento, dinâmico, cardióide, resposta
de frequência: 40Hz - 15KHz, impedância: 310 Ohms;
• 06 Sistemas de microfone sem fio, UHF, até 100m (linha de
visão da antena), bastão: dinâmico, supercardioide 5Hz~15KHz, potência
10~30 mw, pilha AA (1,5V), autonomia: > 6 horas;
• 04 direct-Box passivo (transformador), chave ground/lift,
entrada P10 (1/4”), paralelo P10 (1/4”), saída XLR;
• 01 bateria com 01 bombo de 22”, 01 caixa 14”, 03 ton-tons
sendo cada um de 12”, 13” e 16”, 01 estante de caixa, 01 máquina do hi-
hat, 03 estantes de pratos e 01 banco;
• 01 kit microfones para bateria com garra;
• 01 amplificador de guitarra com dois alto falantes de 12” 250
watts;
• 01 caixa cubo amplificada para contrabaixo, mínimo 300 watts;
• 01 subgrave para bateria com 1 alto falante de 18” 800rms;
• Cabos, multicabos, conectores, réguas de energia, pedestais e
garras de microfones; e demais acessórios necessários para o
funcionamento deste sistema de som.
• Estrutura Box Truss Q30 grid em alumínio de no mínimo 7x4x5
metros (L x P x A);
• 16 refletores par led RGBWA 3W 52 leds ou superior;
• 08 moving beam 200w 5R ou superior;
• 08 refletores Par 64 Foco 5;
• 01 Mesa de iluminação digital;
• 01 Cortina elétrica com 10 x 4 metros (L x A) tecido preto;
• 02 minibrute de 6 lâmpadas cada;
• 02 maquinas de Fumaça de 1500W;
• 12 canais dimmer 4000w cada DMX 512;
Cabos, multicabos, conectores, réguas de energia, pedestais e garras de
microfones; e demais acessórios necessários para o funcionamento deste
sistema de som e iluminação. - Marca:

R$ 5.800,002,000 2.900,00003 - SISTEMA DE PAINEL DE LED
• 01 painel P5 ou superior indoor de dimensões de 2,0mt x 4,0
mt = 8,00 m2 formato: mov e mp4,/ resolução: 1920x1080 / 1280x720,/
pixel pitch: 2,46 até 5 mm- densidade;
• trave de treliças modelo q-30 de 4 m de largura x 4 m de altura
montados com pé de galinha e cubos 02 talhas para elevar o painel.
ajustes (conforme demanda) - Marca:

SERV

ROGERIO MERTEN 50962280968

R$ 24.750,00500,000 49,50004 - Serviço de publicidade e/ou de propaganda ambulantes para
divulgação de atos e campanhas de caráter informativo, educativo e
social, compreende: Serviço de carro de som incluindo elaboração e
gravação de anúncio, motorista, combustível e demais insumos. - Marca:

SERV

R$ 95.050,00Total geral:
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