
Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

Governo do Estado do Espírito Santo

VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE
13/12/2017 09:01:41

Pregão Presencial Nº 000045/2017 - 13/12/2017 - Processo Nº 005622/2017

Vencedor Reginaldo Pereira Lorencini ME

CNPJ 10.673.605/0001-05

Endereço Avenida  Doutor Valerio, 108 - centro - Vila Valério - ES - CEP: 29785000

Contato 2799099681

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00001  Lote 00001

Ítem Lote

00000661

SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUNIMAÇÃO - EVENTOS DE
PEQUENO PORTE
serviços de sonorização - eventos de pequeno porte - para atender as
necessidades em: palestras, treinamentos, reuniões e outros.

descrição:
08-caixas trapezoidais  grave/médio/agudo (2 vias) com potencia de
750 rms (unidade) com falante de 12 e um drive de 2 (ativa).
08- tripés em alumínio com capacidade de sustentação de uma caixa
com até 110kg.
01-console digital 16 canais, 8 auxiliares (gate, compressor, efeitos e
equalizadores) - inclusos no console digital com software atualizado.
01-equalizador gráfico 31 bandas stereo.
01-microfones sem fio p/ profissional uhf.
05-microfones com fio p/voz sm58.
07-pedestais para microfones tipo girafa.
obs.: será necessário uma série de equipamentos para acompanhar e
complementar os demais citados acima, como cabos conectores e
outros.

26.250,0025,00 1.050,00DR00001 00001

Total do Lote:  26.250,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00002  Lote 00002

Ítem Lote

00000662

SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUNIMAÇÃO - EVENTOS DE
PEQUENO PORTE.
serviços de sonorização - eventos de pequeno porte. - para atenderas
necessidades em: apresentações musicais, teatros, feiras de
musicas e outros.

descrição:
descrição: sistema p.a.
04-caixas flay, grave/médio/agudo (3 vias) com potencia de 1.750 rms
(unidade), contendo 2 alto falantes de 400 rms e 1 drive de 150rms.
04-caixas de sub grave com 2 alto falantes de 18 /800 rms (por
falante),
01-console digital 16 canais, 4 auxiliares (gate,compressor, efeitos e
equalizadores) - inclusos na mesa digital com software atualizado.
01-processador de frequencias (doze vias).
01-equalizador gráfico 31 bandas stereo
01-amplificador com 14.000 rms de potência  subgrave,
01-amplificador com 8.000 rms de potência  médio grave ,
01-amplificador com 2.800 rms de potência ,
02-monitores com alto falantes de 12 400 rms mais drive.
02-microfone sem fio p/ profissional uhf multifreqüência,
05-microfones com fio p/voz sm58.
05-microfones com fio p/ instrumentos sm57.
10-pedestais para microfones tipo girafa.
obs.: será necessário uma série de equipamentos para acompanhar e
complementas os demais citados acima, como cabos conectores e
outros.

53.400,0030,00 1.780,00DR00002 00002

Total do Lote:  53.400,00
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Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00003  Lote 00003

Ítem Lote

00000663

SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUNIMAÇÃO - EVENTOS DE MÉDIO
PORTE
serviços de sonorização - para atender as necessidades em
apresentações musicais como bandas e apresentações culturais.

descrição:
: sistema p.a.
08-caixas line arrai grave /médio /agudo (3 vias) compotencia de 1.750
rms (unidade), contendo 4 alto falantes de 8 400 rms e dois drives de
2150rms.
08-caixas de sub grave com 16 alto falantes de 18 /800 rms (por
falante)
01-console digital 32 canais, 8 auxiliares (gate, compressor, efeitos e
equalizadores)  inclusos namesa digital com software atualizado.
01-processador de frequências (doze vias).
01-equalizador gráfico 31 bandas stereo.
01-sistema multi cabos com 36 vias com 50 metros de comprimento
com splite.
02-amplificadores com 14.000 rms de potência  sub grave.
02-amplificadores com 8.000 rms de potência  médio grave .
01-amplificadores com 2.800 rms de potência alta .
sistema de palco:
01-console digital 32 canais, 8 auxiliares (gate, compressor, efeitos
eequalizadores) - inclusos na mesa digital. com software atualizado.
01-processador de frequencias (doze vias),
03-equalizadores gráficos 31 bandas / 12 canais.,
01-sistemas de fones com 8 vias / com fones,
02-sistema de side l e r( 4 vias) - duas caixas de sub graves com 4 alto
falantes de 18 800rms e 4caixas line array grave/médio/agudo (3 vias)
com potencia de 1750 rms., 06-monitores com dois alto falantes de 12
400 rms, mais drive sm400.
01-amplificador de guitarra com dois alto falantes de12 250 rms
01-amplificador de contra baixo  - com 04 alto falantes de 10 250rms e
01 alto falante de 15400rms.,
04-praticáveis telescópico  2x1m x 0.40,
02-microfones sem fio - profissional uhf multifreqüência,
10-microfones com fio p/voz sm58,
10-microfones com fio p/ instrumentos sm57,
10-garras para microfones,
10-pedestais para microfones tipo girafa
5-direct box ativo.,
5-direct box passivo;,
02-amplificador com 6000 rms de potencia       sub side,
02-amplificador com 5000 rms de potencia.      médio grave,
02-amplificador com 3000 rms de potencia médio alta
01-sistema elétrico steck com 50 metros de cabos.
obs.: será necessário uma série de equipamentos para acompanhar e
complementar os demais citados acima, como cabos conectores e
outros.

36.450,009,00 4.050,00DR00003 00003

Total do Lote:  36.450,00
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Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00004  Lote 00004

Ítem Lote

00000736

SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUNIMAÇÃO - EVENTOS DE MÉDIO
PORTE.
serviços de iluminação - para atender as necessidades em
apresentações musicais como bandas e apresentações culturais.

descrição:
iluminação
06 –movingbean.
01- mesa de luz digital 04 saidasdmx.
12 -par led 12wats.
12-par 64 foco 5 com gelatinas
04 -refletor mini brut 6 lampadas
01 -ventilador
01-maquina de fumaça 3000
02-atomic 3000
01-rack dimer 12 canais
01-rack dijuntor 12 canais
01 -splinter 1 entrada 2 saidas
obs.: será necessário uma série de equipamentos para acompanhar e
complementar os demais citados acima, como cabos conectores e
outros.

22.500,009,00 2.500,00DR00004 00004

Total do Lote:  22.500,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00005  Lote 00005

Ítem Lote

00000737

SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUNIMAÇÃO - EVENTOS DE MÉDIO
PORTE..
serviços e locação de estrutura de alumínio - gride - para atender as
necessidades em apresentações musicais como bandas e
apresentações culturais.

descrição:
01- gride de alumínio em q30 ou p50, no tamanho 8x6x6 metros com
variação de 15%, acompanhado de sapatas, pau de carga, slive e
demais acessórios necessários.

15.300,009,00 1.700,00DR00005 00005

Total do Lote:  15.300,00

Total do Fornecedor:  153.900,00

Total Geral:  153.900,00
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