RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 307/2018
MODALIDADE – Pregão N° 93/2018 – REGISTRO DE PREÇOS
OBJETO: Contratação de serviços de: locação de estruturas, segurança, equipamentos e afins para eventos
Item Qtde
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4,00
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Preço
Fornecedor
unitário Vencedor
EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO e ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS DE 1.800,00 MILDENBERGER
MÉDIO PORTE AO AR LIVRE. 01 mesa de som DIGITAL 24 canais 01 Notebook com
CONSTRUÇÕES E
mesa controladora para DJ, 01 sistema line array, 02 bumpers, 01 sistema sub grave,
SERVIÇOS LTDA Potência para amplificação total das caixas, 04 caixas de retorno, 01 amplificador de
ME
Contra Baixo, 01 amplificador para violão, 02 microfones sem fio, 04 microfones bastão,
07 microfones com pedestal para bateria, 06 canhões de Par LED para frente do palco, 02
Set Light para frente do palco, 02 Set Light para o público, 02 Movie Head para frente do
palco, 06 Canhões Par LED para o fundo do palco, 02 Movie Head para o fundo do palco,
04 Canhões Par LED para lateral esquerda e 04 Canhões Par LED para a lateral direita, 01
máquina de fumaça, Mesa DMX para ligação e operação dos equipamentos, Treliças
tubulares de alumínio com encaixe universal, Sapatas para toda a instalação dos
equipamentos acima descritos, Tecido preto para envolver o fundo formando cenário,
Cabeamento necessário e um técnico para instalar e comandar os equipamentos.
SONORIZAÇÃO EVENTO VELOCROSS. 10 Caixas Full Range; 01 sistema sub grave; 1.500,00 MILDENBERGER
01 caixa full range de monitor para o locutor 01 caixa full range com microfone para
CONSTRUÇÕES E
premiação; 01 caixa full range de monitor para o Box; Potência para amplificação total das
SERVIÇOS LTDA caixas, 1 Mesa de Som com 12 canais; 1 Notebook; 02 Microfones sem fio; 01 Microfone
ME
bastão com pedestal para protocolo; Cabeamento necessário e um técnico para instalar e
comandar os equipamentos.
SERVIÇOS DE LOCUÇÃO EM EVENTOS. Contratação de empresa especializada na 380,00
ROSANY A. DO
prestação de serviços de locução, sendo 01 locutor (animador) para animação geral,
NASCIMENTO
coordenação de locução de eventos. Período total da locução: 06 (seis) horas.
RUMOR
EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DE PEQUENO PORTE. 04 1.240,00 ROSANY A. DO
Caixas Full Range; 01 sistema sub grave, Potência para amplificação total das caixas, 1
NASCIMENTO
Mesa de Som com 12 canais; 1 Notebook; 2 Microfones sem fio; 2 Microfones bastão com
RUMOR
pedestal para protocolo; 06 canhões de Par LED para frente do palco, 02 Set Light para
frente do palco, 02 Set Light para o público, 02 Movie Head para frente do palco, 06
Canhões Par LED para o fundo do palco, 02 Movie Head para o fundo do palco, 04
Canhões Par LED para lateral esquerda e 04 Canhões Par LED para a lateral direita, 01
máquina de fumaça, Mesa DMX para ligação e operação dos equipamentos, Treliças
tubulares de alumínio com encaixe universal,
Sapatas para toda a instalação dos equipamentos acima descritos,
Tecido preto para envolver o fundo formando cenário,
Cabeamento necessário e um técnico para instalar e comandar os equipamentos
Serviço de filmagem e projeção em telão retro projetor de alta definição nas medidas de 1.400,00 ROSANY A. DO
4,00 x 3,00 com treliças para fixação
NASCIMENTO
RUMOR
LOCAÇÃO DE CABINES DE CHUVEIRO (COM IDENTIFICAÇÃO) Chuveiro 500,00
SP
EVENTOS
individual, com montagem e manutenção diária, em polietileno ou similar, teto translúcido,
LTDA - ME
dimensões mínima de 1,10m de frente x 1,10m de fundo x 2,10m de altura, fechamento
com trava e identificação de gênero e ocupado. A locação será de no mínimo 04 por
evento.
Locação de gerador de energia. Serviço de locação de grupo gerador de energia, móvel, 2.150,00 SP
EVENTOS
silencioso, com capacidade mínima de 180 KVA, trifásico, tensão 440/380/110/220 vac,
LTDA - ME
60hz, disjuntor de proteção silenciado em nível de ruído sonoro de 90 DB, 1,5 metros, com
02(dois) jogos de cabos de 95 mm /4 lances/25 metros flexíveis (95 mm x 4 x 25m),
quadro de barramento de cobre para conexão intermediária com isoladores e chave
reversora para as duas fontes de energia elétrica dimensionada de acordo com a potência
do grupo gerador, incluindo custos de montagem, com ponto de aterramento para proteção
composto de uma haste de cobre de três metros de comprimento, com cordoalha de cobre
nu 16 mm, no mínimo com 5 metros e com conectores. Com combustível e operador e
cabos elétricos para ligação e em bom estado de uso. Deverá ficar ligado no mínimo pelo
período de 6 horas.
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Serviços de Som e Iluminação para a Banda Principal. 01 MESA YAMAHA DIGITAL
PM5D-RH OU SUPERIOR 24 LINE ARRAY VERTEC 4888 08 FRONT FILL
ATTACK 01 MAIN POWER PENTACUSTICA RMP 125-1 ILUMINAÇÃO 01 MAIN
POWER ATTACK 10 KVA SONORIZAÇÃO 24 SUB
ATTACK 218 10
AMPLIFICADOR LAB GRUPPEM 10.000 08 AMPLIFICADOR PRO POWER
ATTACK DE 8.000 WATTS 08 AMPLIFICADOR PRO POWER ATTACK 6.000
WATTS 08 AMPLIFICADOR
PRO POWER ATTACK 2.500 WATTS 01
ANALIZADOR DE SPECTRO PAA2 PHONIC 02 PROCESSADOR BSS
OMINIDRYVE 01 PROCESSADOR DBX 260 01 PROCESSADOR DBX 260 STANDBY 01 EQUALIZADOR DBX 31 01PC-8000 PENTACUSTICA (DESTRIBUIDOR DE
ENERGIA COM PROTEÇAO contra queda de energia)01 pc 9002 110v (destribuidor de
energia pentacustica)
Todo cabeamento e plug neutrick, santo angelo e amphenol Obs:sistema de energia toda
aterrada, comforme obrigatoria pela norma tecnica abnt nbr -5410 isntalaçoes eletricas de
baixa e alta tençao.Monitor palco:01 digidesignin profile mix rack plus
01 ada 8000. 01 ps9002 pentacustica(destribuidor de energia). 01
pc-8000
pentacustica(regua de energia com proteçao contra queda de energia).04 caixas sb 850 eaw
side. 04 caixas kf eaw side. 08 monitores de retorno eaw sm 400. 02 sub de batera attack
ativo lsb 118.01 sub de percussão sb 1000.01 processador dbx 260. 01 processador dbx
260 (stand by).02 potencia studio r 10.000. 06 potencias attack 5002. 06 potencias attack
2002. 05 potencias attack 1.400. 01 power play há-8000. 01 mic . R.e 20 eletrovoice. 06
mic. E 604 sennheiser. 01 kit microfones akg (d112,d40,d440). 06 mic. Shure 98 ad/c. 02
mic c 1000 akg. 02 mic c 3000 akg. 02 shure 52 beta a. 07 mic. Sm 81 lc shure. 14 mic.
Sm 57 shure. 06 mic sm 57 beta shure. 12 mic. Sm 58 shure. 05 mic . Sm 58 beta shure.
04 mic. Sennheiser 835. 02 mic. Sem fio shure ur4 capsula ksm 09. 04 mic.sem fio shure
sm 58 beta. 02 mic. Sem fio shure slx 58 beta. 07 microfone condenser (shure ,akg,yoga
,b2). 01 cubo de baixo ampeg svt3 com cx 8x10 originais. 01 cubo de guitarra mh fender 8
de 10” originais. 01 cubo de guitarra fender twin red knob. 01 cubo de guitarra peavy
2x12. 01 bateria rmv concept. 10 garras LP. 22 pedestais microfones. 04 pedestais hercules
pequeno. 03 pedestais mic. Hercules. 04 pedestais pequenos rmv. 12 praticaveis
pantograficos feeling 2,00x1,00. 08 prativaveis telescopicos rosco 2,00x1,00.08 di ativo.
20 di passivo. 02 intercom comunicação palco PA. 04 subsnake 12 multivias.02 subsnake
08 vias. 01 multicabo 56 vias 85 mts + 15 palco. 01 multicabo 08 vias 100 mts. 120
cabos xlr. 80 cabos p10. Todo cabeamento neutryck , santo angelo e amphenol. Som e
luz.02 canhões seguidores 1.500 dts spharus. 01 mesa avolite pearl 2010. 05 rack de
dimmer dcp 60 canais digital. 01 boofer box 8 saidas. 01 boofer box dts 16 saidas. 02 pro
Power. 01 raque tomada dcp. 18 led par 56x 3 wats GSM. 36 canhões par 64 foco 01. 36
canhões par 64 foco 05. 12 canhões par 64 foco 02. 24 acl par56. 04 set light serviço. 03
maquinas de fumaça dts wats dmx. 03 minifan ventilador star. 14 elipsoidal 26 a 50 graus.
12 muving beam 3000 dts hpl. 12 muving acme 575 imove pro shows. 08 strobos atomico
3000. 08 mini bruts 6 lâmpadas. 04 mini bruts 4 lâmpadas. 140 metros de treliça de
aluminio q30 pesada feeling. 80 metros de treliça de aluminio q50 pesada feeling. 10 slives
alumínio. 10 paus de carga de alumínio. 10 bases de alumínio. 04 dobradiças q30 linha
pesada. 04 debradiças q50 linha pesada. 10 talhas koch 8 metros de 1 tonelada. 04 talhas
soch 8 metros de 2 toneladas. 08 mão francesa de segurança. Todos os sistemas de barra de
canhão e acl rosco. 60 algemas rosco
Serviços de Segurança Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
SEGURANAÇA EM EVENTOS DO TIPO DESARMADA, para garantir a incolumidade
física das pessoas e a integridade do patrimônio dentro dos locais, pelo período de 12
meses, nos seguintes horários: diurno (das 06:00min as 19:00min) e noturno (das
19:00min as 06:00min), com fornecimento de mão de obra, para eventos artísticos
culturais produzidos e apoiados pela -Secretaria de Cultura e Turismo. Equipe de
segurança desarmada, certificada pela Polícia Federal. Todos os membros da equipe
deverão estar com equipamentos necessários e com uniforme da empresa.
LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS ( COM IDENTIFICAÇÃO) Individual,
portátil, com montagem, manutenção diária e desmontagem, em polietileno ou material
similar, com teto translúcido, dimensões mínimas de 1,16m de frente por 1,22m de fundo
por 2,10m de altura, composto de caixa de dejetos, com fechamento e identificação de
ocupado, porta papel higiênico, papel higiênico e demais materiais para manutenção dos
equipamentos. A locação será de no mínimo 04 por evento.
LOCAÇÃO DE MESAS COM CADEIRAS EM PVC Com 4 cadeiras para cada mesa, na
cor branca, limpas e em perfeito estado de uso. A locação do item será de no mínimo 50
jogos por evento.
LOCAÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAIS Com montagem e desmontagem, de tendas
piramidal fechada, tamanho 10x10m com coberturas em lona branca blackout estilo
piramidal, com base em estrutura metálica constituída e composta de calhas inteiriças
laterais para captação e escoamento de água e abertura superior com protetor triangular
tipo chapéu para evasão de ar quente. Altura de 3,50 metros em seus pés de sustentação
lateral. A locação do item será de no mínimo 01 por evento. A contratada deverá
apresentar ART – Atestado de Responsabilidade Técnica no dia do evento.
Grades de proteção em aço galvanizado de 2,00 x 1,20
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LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO. 01 tablado de 10x7 metros, 01 escada com
corrimão, 01 cobertura de 10x07 metros com 06 metros de pé direito, 01 house mix, ART
(atestado de responsabilidade técnica), transporte, montagem e desmontagem por conta da
empresa contratada. Sendo para os dias 14, 15 e 16 de dezembro de 2018, com datas a
serem definidas posteriormente. A contratada deverá apresentar ART – Atestado de
Responsabilidade Técnica no dia do evento
7
30,00
un
LOCAÇÃO DE TENDA CHAPÉU DE BRUXA. Locação com montagem e desmontagem
de tendas chapéu de bruxa, tamanho 3x3 metros com fechamento lateral. Estrutura
metálica em aço galvanizado. Revestimento em vinilona de PVC -na cor branca e black
out solar impermeável, limpas e em perfeito estado. Com colocação e retirada. No mínimo
03 por evento
12
1,00
srv
LOCAÇÃO DE PAVILHÃO 20m x 40 m com 6 metros de pé direito. Vão livre de 20
metros, cobertura com lonas brancas anti chama e anti mofo, com treliça de aço
galvanizado, com tablado/palco medindo 12x12m e 1,50m de altura) com montagem e
desmontagem. Sendo a locação para 03 (três) dias, com data a ser definida. A contratada
deverá apresentar ART – Atestado de Responsabilidade Técnica no dia do evento
Rio Negro, 25 de outubro de 2018 - MISAEL ANTONIO KÖENE - Pregoeiro
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