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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO

PROCESSO LICITATORIO N'= 44t2021

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS No:4í

Aos 21 (vinte um) dias do mês de outubro de 2021, às 13h00, na Sala da Comissão

Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Félix de Minas, situada na Rua Frei

inocêncio, 236 - Centro - São Félix de Minas/MG, foi instalada a sessão de pregão em

epígrafe, cujo objeto é o registro de preços objetivando a contratação de empresas para

locação de sonorização, iluminação, palco, cabine sanitária, filmagem, tendas, gerador, grid,

painel de LED, placas para fechamento e disciplinador (separador de público), mini-trio,

locutor profissional, recepcionista, além de serviços de cerimonial e produção de evento,

divulgação em rádio, confecção de projeto de prevenção e combate a incêndio, DJ

profissional, para realizaçáo de festas no Município de São Felix de Minas - MG. Nesta

sessão, fizeram-se presentes o Pregoeiro Oficial Sr. Fernando Paulino Rosa, Sr. Edson

Amaro da Cruz - Secretário da CPL e a Srta. Laiza Júnia Vaz Membro da CPL/Equipe de

Apoio designados pelo Decreto Municipal No: 35, de 14 de junho de 2021. O Pregoeiro abriu

a sessão pública dando início à fase de credenciamento como licitantes, compareceram

empresas, a saber: Sergio Gomes Machado ME, CNPJ: 04.083.399/0001-73, rep

por seu titular, Sr. Sérgio Gomes Machado e a empresa GV Geradores e Serviços El

CNPJ: 12.761.795/0001-30, representada por seu titular Sr. Herbert Baldon Garajau da Silva,

que apresentaram documentos pessoais do representantes e sócios das empresas, co

social, declaração de inexistência de fato superveniente e de cumprimento dos requisitos de

habilitação. Em seguida o pregoeiro prosseguiu recolhendo os envelopes de habilitação e

propostas, os envelopes foram protocolados e os documentos apresentados foram

autenticados pelo Pregoeiro. Em seguida, o Pregoeiro passou os documentos do

credenciamento para os membros da CPUEquipe de Apoio e licitantes assinarem. Encerrada

a fase de credenciamento, os envelopes de propostas foram abertos, sendo as mesmas

rubricadas por todos os presentes e lançadas no sistema informatizado deste município,

após a aceitabilidade das propostas pelo Pregoeiro. Ato contínuo, iniciou-se a etapa

competitiva de lances, através de negociação direta entre Pregoeiro e licitantes, buscando

reduzir os preços propostos. Encerradas as negociações, o Pregoeiro abriu os envelopes de

habilitação, sendo constatado que as empresas Sergio Gomes Machado ME CNPJ:

04.083.399/0001-73 e GV Geradores e Serviços EIRELI CNPJ: 12.761.795/0001-30
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atenderam a todas as exigências do edital. Dando prosseguimento à

Sergio Gomes Machado ME CNPJ: 04.083.399/0001-73 e a empresa Geradores e

Serviços EIRELI CNPJ: 12.761.795/0001-30 foram declaradas vencedores do certame. A

empresa GV Geradores e Serviços EIRELI foivencedora nos itens 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09

e 13, totalizando o valor global de R$ 206.020,00 (duzentos e seis mil e vinte reais). A

empresa Sergio Gomes Machado ME foi vencedora nos itens 01,02, 10, 11 ,12, 14 ao 30,

totalizando o valor global de R$ 398.700,00 (trezentos e noventa e oito mil, setecentos reais).

O Pregoeiro Oficial deu início à motivação de recursos aos participantes, conforme reza o

lnciso XVll! do artigo 4o da Lei Federal10.52012002, motivo pelo qual a Pregoeira adjudicou

o objeto da licitação às empresas vencedoras. Os licitantes não manifestaram

descontentamento com o certame. Eu, FERNANDO PAULINO ROSA - Pregoeiro Oficial,

determinei a lavratura da presente ata que depois de lida e aprovada vai assinada por mim,

equipe de apoio, membros da Comissão Permane de Licitações e licitantes presentes.

LINO ROSA
ro Oficial

CRUZ
Secretário da CPL
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LAtzAmffitú,
Membro da CPL/Equipe de Apoio

L

Licitantes

Sergio G
Sergio G

r
Machado
Machado ME

CN PJ : 04.083.399/0001 -73

Herbert Baldon Garajau da Silva
GV Geradores e Serviços EIRELI
CNPJ: 12.761.795/0001 -30
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TÉIX DE MINAS

Estado de Minas Gerais

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES
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Pregão Presencial No 00004í/2021 - 2111012021 - Processo No 000044/2021

Marca Unidade Quantidade Unitário Valor TotalLote Código Especificação

Vencedor

CNPJ

Endereço

Contato

Ítem

00001 00001 00001490

lr' i-r(rú00332

000í0 00010 00000338

00011 00011 00001496

' "'v "^0'12 00000339

00014 00014 00000831

00015 00015 00000833

00016 00016 00001500

00017 00017 0000150í

SERGIO GOMES MAGHADO ME

04.083.399/0001-72

RUA JOAO PINHEIRO, 599 - CENTRO - GOVERNANDOR VALADARES - MG - CEP: 3501030

3332764300 sgmachado@hotmail.com

LOCAÇÃO ESTRUTURA DE PALCO PROFTSSTONAL 14M X
í2M X íOM
locação estrutura de palco profissional 14m x 12m x 10m
locaçâo de estrutura palco profissional de alumínio em p50
e q30, duas águas, no tamanho mÍnimo de 14m x 12m x
10m, tela de fechamento laterais e fundos, asa de pa, com
02 camarins 4m x 4m, housemix para mesa de pa, com no
mínimo.

LOCAÇÃO DE UM PALCO PROFTSSTONAL
locaçáo de palco profissional 10m x 08m x 08m - locação
de um palco profissional de alumínio em q30, tamanho
mínimo de 'l0m x 8m x 8m pé direito coberto em lona
branca, piso, asa de pa, com 02 camarins, 4m x 4m,
housêmix para mesa de pa.

LOCAÇÃO DE BANHETRO QUtMtCO
locação de banheiro quÍmico individual locaçáo de cabine
de banheiro químico individual portátil, com monlagem,
manutenção diária e desmontagem, em polietileno ou
material similar, com teto translúcido, composto de caixa de
dejeto

LOCAÇÃO DE BANHETRO PNE
locaçáo de banheiro pne locaçáo de cabine de banheiro
químico individual portátil para portador de necessldades
especiais, com montagem, manutenção diária e
desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto
translúcido, composto de caixa de dejeto -
FILMAGEM DE EVENTO COM 3 CAMERAS
filmagem do evento filmagem do evento com 3 câmeras e
transmissão simultânea para 2 telÕes de 4x3 metros,
unidade móvel de gravação, com produção de dvd do
evento -
LOCAÇAÔ DE TENDASTAMANHO lOMXlOM
locaçáo de tendas tamanho 10mx10m locação de tendas
tamanho 10mx10m, com 4 metros de pé direito, lona
anti-chamas branca, formato "chapéu de bruxa".

LOCAÇÃO DE TENDA O6MXO6M
locação de tendas tamanho 6mx6m locação de tendas
tamanho 6mx6m, com 3 metros de pe direito, Iona
anti-chamas branca, formato "chapéu de bruxa".

LOCAÇÃO DE TENDAS TAMANHO 4MX4M
locaçáo de tendas tamanho 4mx4m locação de tendas
tamanho 4mx4m, com 3 metros de pé direito, lona
anti-chamas branca, formato "chapéu de bruxa".

LOCAÇÃO DE TENDAS BAR TAMANHO 3MX3M
locação de tendas bar tamanho 3mx3m locação de tendas
tamanho 3mx3m, com 3 metros de pé direito, balcão, lona
anti-chamas branca teto e saia, Íormato "chapéu de bruxa".

LOCAÇÃO DE GRtD GRANDE PORTE
locação de grid grande porte 80 metros de estrutura de
alumínio especial p-50 de 1,2,3,e 4 metros,60 metros de
estrutura de alumínio especial q-30 ou similar de 1,2,3, e 4

DR 6,00 5. í 00,000 30.600,00

DR 8,00 3.300,000 26.400,00

DR í 00,00 165,000 16.500,00

20,00 260,000 5.200,00

1;n)

DR

DR

DR

DR

DR

DR

14,00 2.950,000 41.300,00

16,00 1 .1 90,000 19.040,00

20,00 340,000 6.800,00

24,00 290,000 6.960,00

40,00 280,000 11.200,00

6,00 2.450,000 14.700,00

Emitido Por: FERNANDO PAULINO ROSA
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SERGIO GOMES MACHADO ME

04.083.399/0001-72

RUA JOAO PINHEIRO, 599 - CENTRO - GOVERNANDOR VALADARES - MG - CEP: 3501030

3332764300 sgmachado@hotmail.com

metros,16 box truss de q 70, 06 sleeves box q 70 e para
q30, 04 dobradiças para box, 08 sleeves para q 30;
parafusos/arruelas: 08 bases para q 30 ou similar, 04
sleeves para box, 04 sleeves para q 30 ou similar; talhas /:
08 talhas manuais de 2 tonelada, 24 cintas de 2 toneleda,l6
praticáveis com regulagem de 0,50m á 1m)

LOCAÇÃO DE GRrD MED|O PORTE
locação de grid médio porte 120 metros de estrulura de
alumínio especial q-30 ou similar de 1,2,3, e 4 metros,16
box truss de q 70, 06 sleeves box q 70 e para q30, 04
dobradiças para box, 08 sleeves para q 30;
parafusos/arruelas: 010 bases para q 30 ou similar, 04
sleeves para box, 04 sleeves para q 30 ou similar; talhas /:
08 talhas manuais de 2 tonelada, 24 cinlas de 2 tonelada,l0
praticáveis com regulagem de 0,50m á ím

CNPJ

Endereço

Contato

00019 00019 00001503

00020 00020 00001504

00021 00021 00001505

00( 00022 00001506

00023 00023 00000444

00024 00024 00000345

PLACAS DE FECHAMENTO
placas de fechamento placas de fechamento, estrutura em
aço, tamanho 2,20m x2,20m

GRADES SEPARADOR DE PUBLICO
grades separador de público grades baixas (passa
um/separador de público) tamanho 1,0m de altura por 2,0m
de largura.

CoNTRATAÇÃO DE Mr NE-TR|O
contratação de mine{rio contratação de mine{rio para
acompanhar cavalgada, tamanho mÍnimo de
plataforma/palco 6,50 metros quadrados, contendo os
seguintes equipamentos: 01 mesa analógica ou digital
no mínimo 12 canais de entrada; 01 equalizador digital,
processador digital, 03 amplificadores de 6.000 watts, 't2

caixas de grave com 02 alto falantes de 15" / 450 watts
cada, 03 amplificadores de 4.000 watts, 12 caixas de
médio-grave com 2 alto falantes de 12" 1450 watts, 02
amplificadores de 2.500 watts para drives, 16 drives ; 01

amplificador de 2.500 watts para twitter, 24 twitters, 02
monitores de retorno, 06 microfones com fio, 02 microfones
sem fio, 04 par led, 2 strobos, 1 uma mesa controladora, 01
gerador de mínimo 60 kva, cintas e acessórios, (12
horas/dia)

coNTRATAÇÃO DE LOCUTOR PROFTSSTONAL pOR
DIARIA
contratação de locutor profissional contratação de locutor
com experiência, com no mÍnimo 05 anos de carreira.

coNTRATAÇÃO DE RECEPCTONTSTA
contratação de recepcionista contratação de recepcionista
(masculino/feminino) devidamente uniÍorm izados, apto a
trabalhar 06h00 por dia ou noite.

sERV|ÇO DE CERTMONTAL E PRODUÇÃO DO EVENTO
GRANDE PORTE
serviço de cerimonial e produção do evento grande porte
compreendendo, equipe de apoio para realizaçáo das
tarefas na relativas a organização do evento,
acompanhamento da montagem do espaço onde
acontêcerá o êvênto, supervisão de serviços contrâtados,

DR 8,00 1.950,000 15.600,00

250,00 26,000 6.500,00

250,00 25,000 6.250,00

DR 2,00 4.000,000 8.000,00

14,00'1.150,000 16.100,00

200,00 160,000 32.000,00

DR 6,00 5.450,000 32.700,00

DR

DR

\
DR

DR

00025 00025 00001507

2

Emitido Por: FERNANDO PAULINO ROSA
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A.a

Vencedor

CNPJ

Endereço

Contato

00026 00026 00001508

00027 00027 00001509

00028 00028 000015í0

00029 00029 00001511

SERGIO GOMES MACHADO ME

04.083.399/0001-72

RUA JOAO PINHEIRO, 599 - CENTRO - GOVERNANDOR VALADARES - MG - CEP: 3501030

3332764300 sgmachado@hotmail.com

assistência e disponibilidade durante todo o evento,
manutenção do camarins com as seguintes itens: 120

águas minerais 500m1, 20 suco de frutas com 1 litro, 30
unidades de água de coco caixinha com 200m1, 60
reÍrigerantes (coca-cola, fanta, guaraná) 350m1, 03 litros
de whisk í2 anos, 08 pizzas grandes, 300 salgados
salgados, 50 mistos (páo de forma presunto e mussarela),
04 bandejas de frios, 20kg de frutas variadas para cada
dia (banana, maçá, laranja, pera, uva).

sERV|ÇO DE CERTMONTAL E PRODUÇÃO DO EVENTO
MEDIO PORTE
serviço de cerimonial e produçáo do evento médio porte
compreendendo, equipe de apoio para realizaçáo das
tarefas na relativas a organização do evento,
acompanhamento da montagem do espaço onde
acontecerá o evento, supervisão de serviços contratados,
assistência e disponibilidade durante todo o evento,
manutençâo do camarins com as seguintes itens: 60 águas
minerais 500m1, 10 suco de frutas com í litro, 15 unidades
de água de coco caixinha com 200m1, 30 refrigerantes
(coca-cola, fanta, guaraná) 350m1, 01 litros de whisk 12

anos, 04 pizzas grandes, 150 salgados salgados, 25
mistos (páo de forma presunto e mussarela), 02 bandejas
de frios, 1Okg de frutas variadas para cada dia (banana,
maçá, laranja, pera, uva). (diária)

DrvuLGAÇÃO EM RAD|O
divulgaçáo em rádio divulgaçâo em rádio fm de cobertura
regional, com inserçÕes diárias, com duraçáo de 30"

coNFECÇÃO DE PROJETO
INCÊNDIO - MÉDIO PORTE

DE PREVENÇÃO E COMBATE

confecçâo de projeto de prevençáo e combate a incêndio
médio porte projetos de pânico e incêndio de pequeno
para até 3.000 pessoas de público, com todos os
equipamentos de segurança necessários (extintores,
placas de indicação) protocolado e aprovado junto ao
corpo de bombeiros de minas gerais e acompanhamênto de
vistoria.

CoNFECÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A
INCÊNDIO - GRANDE PORTE
confecção de projeto de prevenção e combate a incêndio -
grande porte
projetos de pânico e incêndio de médio porte para 3.000 a
10.000 pessoas de público, (extintorês, placas de
indicaçáo), com todos os equipamentos de segurança
necessários protocolado e aprovado junto ao corpo de
bombeiros de minas gerais e acompanhamento de vistoria.

CoNTRATAÇÂO DE DJ PROFTSSTONAL
contrataçâo de dj profissional
contratação de dj musical profissional de reconhecimento
regional, com no mínimo 02 anos de experiência, cdjs e
mixer

DR

500,00 30,000 15.000,00

DR 5,00 4.650,000 23.250,00

DR 2,00 7.850,000 15.700,00

DR 10,00 1.850,000 18.500,00

\

i0001 5 1 2

Emitido Por: FERNANDO PAULINO ROSA

Total do Fornecedor: 398.700,00

3
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8,00 3.800,000 30.400,00
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Unitário Valor TotalMarca Unidade QuantidadeLote Código Especificação

Vencedor

CNPJ

Endereço

Contato

Item

00003 00003 00001491

cv GERADORES E SERV|ÇOS EIRELI

12 761 .795tO001-30

RUA R ANTONIO ALVES LIMA, 111 - CENTRO - NAQUE - MG - CEP: 3511797C

3399890574 agnaldocontabilidade@ig.com.br

LOCAÇÃO DE SONORTZAÇÃO DE GRANDE PORTE
locaçáo de sonorização de grande porte: mesa p.a: 01

mesa digital com 56 canais (yamaha pm 5 d rh,

digidesignervenue d show, digico d 5 ou similar); mesa
monitor: 01 mesa digital com 56 canais (yamaha pm 5 d rh.,

digidesgnervenue d show, digico d 5 ou similar); sistema de
p.a: 24 caixas linearray - 02 linhas de 12 elementos por

Iinha (adamson y 1 0, jbl vertec 4889, v dosc, eaw kf 760
ou similar), 24 caixas de sub grave com 2 altos falantes de
18" cada (eaw sb 1000, adamson t 21, jbl vertec, vdosc ou

similar), amplificaçáo compatÍvel com o sistema de p.a
(labgruppen, crown, qsc, crest áudio ou similar), 04
motores de 1 tonelada com 16 metros de elevação,01
comando pera motores com 04 vias, cintas e acessórios;
drive rack: 02 processadores digitais com 04 entradas e 12

saÍdas (dolby lake contour, xla226 ou similar), 01 software
de gerenciamento dos sistemas, 02 equalizadores gráficos
stereo 31 bandas por canal (klarkteknic, xta, bss ou

similar), 01 spleetercom 08 saídas (xta , bss, klarkteknic,
avion ou similar), 01 analizador rta (klarkteknic ou similar),
01 cd player, 01 md; insert rack p.a: 12 canais de
compressores limitares (dbx, klarkteknic, bss, drawmer ou
similar), 12 canais de noisegate (klarkteknic, drawmer, bss
ou similar), 04 compressores valvulados avalons 737,04
processadores de efeitos digitais (yamaha spx 990,
yamaha pro r 3, lexicon pcm 80, tc electronic m 2000 ou
similar), 01 digital delay tc eletronic 2290 ou similar; insert
rack monitor: 12 canais de compressores limitares (dbx,
klarkteknic, bss, drawmer ou similar), '12 canais de
noisegate (klarkteknic, drawmer, bss ou similar); monitor:
16 monitores tipo spot com alto falantes de 12" ou 15" e
drive (eaw sm 222, sm 400, clair, ev, adamson ou similar),
amplificação compatível com o sistema de monitor
(labgruppen, qsc, crown, crestaudio, carver ou simila0;
sidefill: side fill stéreo com 03 caixas line array fly e 03
subs por lado (adamsonspectrix, jbl vertec 4889, vdsc,
eaw kf 7ô0 ou similar), amplificaçâo compatÍvel com o
sistema de sideÍill (labgruppen, qsc, crown, crest áudio ou
similar); sistema: sistema de delay: 02 linhas de delay com
04 caixas linearray (adamson y 1 0, eaw kf 760, v dosc, jbl
4889 ou similafl, ampliÍicaçáo compatÍvel com o sistema de
delay (labgruppen, crown, qsc, crest áudio ou similar),
processador digital (xta, dolby lake contour ou similar);
estruturas de delay: 02 torres de delay completas com 04
torres q 30 com 10 metros de altura ou similar, 04 box
truss, 02 talhas, cintas e acessórios; microfones: 40
microfones entre: shure sm 57, sm 58, sm 57 beta, sm 58,
sm 81, sm 91, sm 98, akg, c 451 eb, c 3000, c 4í4 eb, c
518, c 519, c 211 , c 480, electrovoice, re 209, Íe 27 , nd
408, sennheiser, md 421 , md 441 , md 409, 609 ou similar),
newman, km 185, km 105, audiotechinica, at 335, at 4050
ou similar; direct box: 16 direct box (imp 3, klarkteknic, bss,
countryman ou similar); equipamentos wireless: 02

6,00 5.500,000 33.000,00

&

4

Emitido Por: FERNANDO PAULINO ROSA
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' ,1or GV GERADORES E SERVTçOS ETRELT

12.761 .795t0001-30

RUA R ANTONIO ALVES LIMA, 111 - CENTRO - NAQUE - MG - CEP: 3511797C

3399890574 agnaldocontabilidade@ig.com.br

microfones sem fio shure uhf serie u ou similar, distribuidor
de antenas shure ou similar, baterias para alimentação dos
equipamentos; pedestais/garras: 40 pedestais boom ou
similar, 16 ganas lp ou similar; multicabo: 01 multicabo
analógico de 64 canais com 80 metros de comprimento, 04
sub snakes de 12 canais cada com multipinos; back line: 01

bateria completa (tama, yamaha, pearl, premier ou similar),
01 amplificadores marshall jcm 900 ou similar com 02
caixas cada, 01 amplificador ampeg sü 3 ou similar com
caixa com 08 alto falantes de 10", 01 amplificador fender
twin reverb ou similar, 01 sistema de teclado com mesa 16
canais e 02 caixas com alto falantes de 15" e drive, 30
metros de protetores de cabo 5 canais em polietileno
antiderrapante resistente até 15 toneladas, sistema de ac;
elétrica: 0't main power trifásico de 400 ampéres com
chave seletora de voltagem, 03 distribuidores de energia
trifásico, p.a e delays, cabeamento dimensionado para
atender as necessidades de energia dos sistemas de pa,
monitor e delays; aterramento geral dos sistemas.

CNPJ

Enciercço

v

. ,' rt04 00000334

LOCAÇÃO DE SONORTZAÇÃO DE MEDrO PORTE
locaçáo de sonorizaçáo de médio porte: mesa pa: 01 mesa
digital com 48 canais de entrada (yamaha m7 cl ou similar);
mesa monitor: 01 mesa digital com 48 canais de entrada
(yamaha m7 cl ou similar), 12 auxiliares; sistema de pa: í6
caixas linearray - 02 linhas de 08 elementos por linha
(adamson y 10, jbl vertec 4889, v dosc, eaw kf 760 ou
similaQ, 16 caixas de subgrave com 2 alto Íalantes de 18"
cada (eaw sb 1 000, adamson t 21 , jbl vertec, vdosc ou
similar), amplificaçáo compatÍvel com o sistema de p.a
(labgruppen, crown, qsc, crestáudio ou similar), 04 talhas
manuais de 1 tonelada cada com 08 metros de elevaçáo,
cintas e acessórios; drive rack: 01 processador digital com
04 entradas e 12 saídas (dolby lake contour, xla226 ou
similar), 0í software de gerenciamento dos sistemas, 01
equalizador gráfico estéreo 31 bandas por canal
(klarkteknic, xta, bss ou similar), 01 analisador rta
(klarkteknic ou similar), 0'l microfone calibrado, 01 cd
player, 01 md; insert rack pa: 08 canais de compressores
limitares (dbx, klarkteknic, bss, drawmer ou similar), 08
canais de noisegate (klarkteknic, drawmer, bss ou similar),
02 processadores de efeitos digitais (yamaha spx 990,
yamaha pro r 3, lexicon pcm 80, tc electronic m 2000 ou
similar); insert rack monitor: 08 canais de compressores
limitares (dbx, klarkteknic, bss, drawmer ou similar), 08
canais de noisegate (klarkteknic, drawmer, bss ou similar),
02 processadores de efeitos digitais (yamaha spx 990,
yamaha pro r 3, lexicon pcm 80, tc electronic m 2000 ou
similar); monitor: 12 monitores tipo spot com alto falantes de
12" ou í 5" e drive (eaw sm 222, sm 400, clair, ev, adamson
ou similar), amplificaçáo compatível com o sistema de
monitor (labgruppen, qsc, crown, crestaudio, carver ou
similar); sidefill: sidefillstéreo com 02 caixas array e 02 por
lado (eaw kf 850. sb 850 ou similar), amplificação
compatível com o sistema de sidefill (labgruppen, qsc,
crown, crest áudio ou similar); microÍones: 24 microfones

DR 8,00 4.390,000 35.'120,00
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Vencedor

CNPJ

Endereço

GV GERADORES E SERVIÇOS EIRELI

12.761.795/0001-30

RUA R ANTONIO ALVES LIMA, 11'l - CENTRO - NAQUE - MG - CEP: 3511797C

3399890574 agnaldocontabilidade@ig.com.br

shure, sm 57, sm 58, sm 57 beta, sm 58, sm 81, sm 91, sm

98, akg, c 451 eb, c 3000, c 414 eb, c 518, c 519, c211, c
480 ou similar, electrovoice. re 209, re 27, nd 408 ou

similar, sennheiser md 421 , md 441, md 409, 609 ou similar,
newman km 185, km 185 km 105 ou similar, audiotechinica
at 335, at 4050 ou similar; direct box: 08 direct box (imp 3,

klarkteknic, bss, countryman ou similafl; equipamentos:
equipamentos wireless: 02 microfones sem fio shure uhf
ou similar, distribuidor de antenas shure ou similar, baterias
para alimentação dos equipamentos; pedestais/garras: 24
pedestais boom ou similar, 06 garras lp ou similar;
multicabo: 01 multicabo analógico de 64 canais com 80
metros de comprimento, 02 sub snakers de 12 canais cada
com multipinos, back line: 01 bateria completa (tama,
yamaha, pearl, premier ou similar), 0'l amplificador gk 800
rb ou similar com caixa com 01 falante de 15 e 01 caixa
com 04 falantes de 10, 01 amplificador fender twinreverb
ou jazz chorus 120 ou similar; 30 metros de protetores de
cabo 5 canais em polietileno antiderrapante resistente até
15 toneladas, sistema: sistema de ac elétrica: 01

mainpower triÍásico de 100 ampéres com chave seletora
de voltagem, 02 distribuidores de energia trifásicos: pa e
monitor, cabeamento dimensionado para atender as
necessidades de energia dos sistemas de pa monitor,
aterramento geral dos sistemas. iluminaçáo: '12 par led, 04
mini bruti com 06 lâmpadas cada, 12 canhÕes par 64 e
mesa controladora.

ILUMINAÇÃO PARA SHOW DE GRANDE PORTE
iluminação para show de grande porte: mesa controladora:
01 mesa computadorizada com 2048 canais (avolite pearl

2010, grammalightfullsize ou similar); dimmer: 36 canais de
dimmer rack dmx ou similar com 4000 watts por canal,24
canais de mainpower para movings; reÍletores: 48
refletores par 64 focos ou similar 1,2 e 5; 16 refletores
locolight ou similar, 08 refletores elipsoidais etc ou similar,
04 refletores molefay ou similar com 08 lâmpadas dwe ou
similar; movings/intercons/equipamentos dmx/follow spots:
12 movingsbean, 03 pontos de intercon, 02 máquinas de
fumaça zr 33 ou similar; 02 canhÕes seguidores de mínimo
1200 wats; 16 mini brut, 08 atomic.

v

\-

00005 0000s 00001493 DR

DR 8,00 1 .880,000 15.040,00

6,00 2.650,000 15.900,00

TLUMTNAÇÃO PARA SHOW DE MÉDrO PORTE
iluminação para show de médio porte: mesa controladora:
01 mesa computadorizada com 2048 canais (avolite pearl
2010, grammalightfullsize ou similar); dimmer: 36 canais de
dimmer rack dmx ou similar com 4000 watts por canal,24
canais de mainpower para movings; refletores: 48
refletores par 64 focos ou similar 1,2 e 5;16 refletores
locolight ou similar, 08 refletores elipsoidais etc ou similar,
04 refletores molefay ou similar com 08 lâmpadas dwe ou
similar; movings/intercons/equipamentos dmx/follow spots:
03 pontos de intercon, 02 máquinas de fumaça zr 33 ou
similar; 02 canhôes seguidores de mÍnimo 1200 wats 16
mini brut, 08 atomic.

00006 00006 00001492
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3399890574 agnaldocontabilidade@ig.com.br

MOVING BEAN 2OO

moving bean 200 movingbean 200 com 19 canais dmx, 02

discos de cor com 6 cores dicróicas + branco , disco de
gobos rotativos com 5 gobos intercambiáveis + branco,
disco de gobos fixo com 7 gobos intercambiáveis + branco,

, com velocidade ajustável , disco de prisma: branco +

prisma de 3 faces + prisma de 5 faces + cto + frost , disco
de efeitos: 1x branco, 1 x Íiltro ultravioleta. 1x filtro, de cor
dupla, 1 x lente de angulo fechado, I x de angulo aberto,
angulo de raio. 12",19',22". Íoco controlado via dmx,
strobo de 0,3 - 6 f.p.s

LOCAÇÃO GRUPOS DE GERADORES MOVEIS
locaçáo grupos de geradores móveis locaçâo de 02 (dois)
grupos de gerador móveis, com capacidade mínima de 250
kva, trifásico, tensáo 440/38012201110 vac, 60 hz, disjuntor
de proteção, chave reversora. silencioso, para uso em
shows, com técnico e abastecido.

LOCAÇÃO DE GRUPO DE GERADOR MOVEL
locação grupo de gerador móvel locação de um grupo de
gerador móvel, com capacidade mínima de 250 kva,

trifásico, tensão 440/38012201110 vac, 60 hz, disjuntor de
proteçâo, silencioso, para uso em shows, com técnico e
abastecido.

LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED
locação de painel de led locaçâo de 2 painéis de led:
(indoor), com 24 placas de led 0,96x0,96m, para formaçáo
de 2 painéis, no tamanho de 4 x 3 metros, resolução alta
deÍinição real de 10mm smd, estrutura de treliça em q30
para sustentação (em alumínio), processador de vídeo com
entradas: vga, hdmi, dvi, rca, vídeo composto, placa
controladora com duas saídas, central de transmissão ao
vivo com duas câmeras, para gravação e transmissão ao
vivo.

DR 40,00 265,000 10.600,00

DR 6,00 5.775,000 34.650,00

DR 6,00 3.600,000 21.600,00

14,00 2.865,000 40.110,00

Total do Fornecedor: 206.020,00

Total Geral: 604.720,00
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