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Registro de Preços destinado à Contratação de Empresa Especializada em Serviços de
Sonorização e Iluminação para os Eventos da Secretaria Municipal da Educação.

65/2019

c) Modalidade: Pregão presencial

O(a)  Sr(a).  Prefeito  Municipal,  no  uso  das  atribuições  que  lhe  são  conferidas  pela  legislação  em  vigor,
especialmente pela Lei 10.520/2002, e subsidiariamente, pela Lei 8.666/1993 e alterações posteriores, resolve:

26/2019 - PR

e) Objeto da Licitação:

a) Processo Nr.:
b) Licitação Nr.:

01 - Homologar a presente Licitação nestes termos:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

d) Data Homologação: 26/06/2019

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores: Total do ItemQuant.Unid. Vlr. UnitárioMarca

PAULO MARCIO CISLAGHI - ME

11.400,00 22.800,002,0000SV1 Sonorização para evento conforme termos abaixo:
Sonorização com sistema de som completo de 03 vias
com 08 caixas de 800 watts em pedestais espalhados
pelo local do evento;
 01 microfone de lapela sem fio;
 03 microfones de mão sem fio;
 02 microfones com fio;
 03 pedestais;
 02 retornos;
 02 aparelho de cd e dvd;
 Rack de potências;
 Mesa de som digital com 16 canais;
 02 técnicos responsáveis durante todo o evento;
 Filmagem com 02 cameras Digitais e dois cinegrafistas
para gravação de todo o evento, com entrega do DVD
com a filmagem completa do evento;
 Projeção com 02 telões de 4x3 metros ao lado do palco
com projetor de 4500 lumens;
 02 telões de 3x3 metros com projetor de 4500 lumens do
meio do espaço (para o pessoal do fundo);
 01 notebook, caneta laser com comando mouse para a
troca de projeção;
 Estrutura de alumínio (treliças) para fundo do palco,
banner´s e telões com aproximadamente 60 metros no
total com sleeve, cintas, pau de carga e talhas.
 Iluminação elevada fixada em estrutura de alumínio com
12 metros de treliça Q30 e contendo 12 canhões. Par 64
com gelatina coloridas, 04 mini Brut´s, 02 moving de
LED, 04 set light´s e 02 elipsoidal, com técnico para
manipulação;
 Iluminação com 24 canhões de LED de 3 watts para
decoração de malhas, hall de entrada e banner´s.

ANTONIO CERON

Lages,

Prefeito Municipal
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f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores: Total do ItemQuant.Unid. Vlr. UnitárioMarca
 Montagem e desmontagem de painel de LED medindo
no mínimo 5,00 mt de largura x 3,00 mt de altura, modelo
P5mm indoor, modelos de 1,024 x 0,768 com dotpitch 5
mm real, resolução por módulo de 960 x 720 pixels,
sistema de cores RGB, consumo de energia de 700W ou
2A por módulo, processamento dedicado via software e
hardware, mainpower de distribuição de energia trifásico
com neutro e terra, 01 notebook com software de
controle, 01 processador de imagem de vídeo e 01
operador.

2.030,00 6.090,003,0000SV2 Sonorização para evento conforme termos abaixo:
Sonorização com 10 pontos de caixas de som de 1000
watts cada caixa em andaimes de 02 metros de altura
com distância de 20 metros entre as torres;
 02 retornos;
 aparelho de cd com hino nacional e de Lages;
 02 racks de potências;
 mesa de som com 12 canais;
 02 técnicos responsáveis durante todo o evento.

8.550,00 17.100,002,0000SV3 Sonorização para evento conforme termos abaixo:
 Sonorização com 08 PA´s de 03 vias com 5000 watts
cada PA próximo ao palanque;
 16 torres de caixas de som com 1000 watts cada caixa
em andaime de 02 metros de altura com distância de 30
metros entre as torres com ligação de cabos
balanceados com 600 metros pela avenida;
 10 rack´s de potência e no final da avenida (início do
desfile) sistema de som linearraw em PA Fly de 10.000
watts;
 02 microfones sem fio UHF;
 02 retornos;
 Aparelhos de cd com hino nacional e de Lages;
 06 rack`s de potência;
 mesa de som digital com 16 canais;
 06 técnicos responsáveis durante todo o evento.

8.380,00 16.760,002,0000SV4 Sonorização para evento conforme termos abaixo:
 Sonorização com sistema de som completo de 03 vias
com 08 caixas de 800 watts em pedestais espalhados
pelo local do evento;
 03 microfones de mão sem fio;
 02 microfones com fio;
 03 pedestais;
 02 retornos;
 Mesa de som digital com 16 canais;
 02 técnicos responsáveis durante todo o evento;
 Filmagem com 02 câmeras Digitais e dois cinegrafistas
para gravação de todo o evento, com entrega do DVD
com a filmagem completa do evento;
 Projeção com 02 telões de 4x3 metros ao lado do palco
com projetor de 4500 lumens;
 01 notebook, caneta laser com comando mouse para a
troca de projeção;
 Estrutura de alumínio (treliças) para fundo do palco,
banner´s e telões com aproximadamente 60 metros no
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f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores: Total do ItemQuant.Unid. Vlr. UnitárioMarca
total com sleeve, cintas, pau de carga e talhas.
 Iluminação elevada fixada em estrutura de alumínio com
12 metros de treliça Q30 e contendo 12 canhões. Par 64
com gelatina coloridas, 04 mini Brut´s, 02 moving de
LED, 04 set light´s e 02 elipsoidal, com técnico para
manipulação;
 Iluminação com 24 canhões de LED de 3 watts para
decoração de malhas, hall de entrada e banner´s.
 Locação montagem e desmontagem de painel de LED
medindo no mínimo 5,00 mt de largura x 3,00 mt de
altura, modelo P5mm indoor, modelos de 1,024 x 0,768
com dotpitch 5 mm real, resolução por módulo de 960 x
720 pixels, sistema de cores RGB, consumo de energia
de 700W ou 2ª por módulo, processamento dedicado via
software e hardware, mainpower de distribuição de
energia trifásico com neutro e terra, 01 notebook com
software de controle, 01 processador de imagem de
vídeo e 01 operador.

62.750,00Total Fornecedor:
62.750,00Total geral:
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