
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000104/2017

LOJAS BOA FÉ LTDA -EPP

CNPJ:  05.055.578/0001-69

PRAÇA ADERBAL GALVÃO, 140 - CENTRO - AFONSO CLÁUDIO - ES - CEP: 29600000

ANEXO - TERMO Nº 000104/2017 -  SEQUÊNCIA  N°000001974

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000041/2017 001493/2017

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOLocal

MarcaItem

CAIXA PASSIVA
descrição:
2 vias passiva;
300 watts 8 ohms;
1 alto falante de 15;
1 driver titânio;
aplicação p.a., monitor e fly;
impedância de 8 ohms;
entrada espkon;
dimensões sem embalagem: 660 x 425 x 390mm;
peso líquido aproximado: 15kg.
garantia mínima de 01 (um) ano.

999,001,00 999,00UN018 DONNER082

MESA DE SOM
descrição:
8 canais de entrada balanceada: 6 canais de entrada
balanceada mono (1 a 6) e 1 canal de entrada balaceada /
desbalanceada stereo (7/8). dos 6 canais de entrada
balanceada mono, 4 pertencem ao phantom power group
(canais de 3 a 6) e 2 estão fora dele (canais 1 e 2)
- 1 canal de saída stereo master l e r balanceada
- 1 canal de saída de monitor
- 1 canal para efeitos contendo, internamente, um
processador digital com 15 preset effect programs (15
pré-seleções de efeitos fundamentais para microfones –
vocal) sendo presets de 1 a 5 – cinco pré- seleções
diferentes de vocal reverb; presents de 6 a 10 – cinco
pré-seleções diferentes de vocal echo; presets de 11 a 15 –
cinco pré-seleções diferentes de vocal delay; com chave
seletora de programa e display de 2 dígitos.
- entrada usb-in – stereo digital player com folder shift –
sistema de troca de pasta, com controle remoto, pen drive ou
para micro cartão sd ou sdhc através de adaptador usb,
localizada na seção master e enviando os sinais para o
canal stereo (7/8)
- chave phantom power group com led indicador
- 1 canal para fone de ouvido stereo com pfl (pré escuta)
- canal de saída para gravação com controle de volume leds
indicadores de nível de saída individuais +4db e clip nos
canais left e right do stereo máster e de monitor
- smps – fonte de alimentação chaveada (fonte automática)
de 90v a 260v 50/60hz
garantia mínima de 01 (um) ano.

1.380,001,00 1.380,00UN037 LL085

MICROFONE COM FIO PROFISSIONAL
- corpo metálico com pintura de alta resistência
- globo metálico com pintura de alta resistência
- cabo coaxial blindado com cinco metros
- peso: 235g (microfone)
23953
características gerais:
- acessório incluso: suporte para microfone sp 58

8.200,0010,00 820,00UN039 LESON090
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- chave on-off

especificações técnicas
- cápsula dinâmica com ímã de neodímio
- resposta de frequência: 50hz a 15khz
- impedância: baixa 350?/alta 5k?
- sensibilidade a 1 khz: em baixa impedância 2,1 mv/pa
(-56dbv/pa)
em alta impedância 6,3 mv/pa (-44dbv/pa)
- conectores: p10 (6,3 mm) e xlr 3 pinos (tipo cannon)
- diagrama polar: cardióide
- fase: uma pressão positiva no diagrama produz uma
tensão positiva no pino 2 em relação ao pino 3 do conector
garantia mínima de 01 (um) ano.

MICROFONE SEM FIO DUPLO
descrição:
cápsula: dinâmica unidirecional
- resposta: 50~20khz
- sensibilidade: 60db
- impedância: 500 ohms
- alimentação: bateria lithium ou 2x dc 1,5 (aa)
acompanha:
1x receiver
2x microfones de mão
2x baterias de lithium
2x adaptadores para pilhas aa
1x case para transporte
1x fonte alimentação
garantia mínima de 01 (um) ano.

4.100,0010,00 410,00UN040
HARMONIC

K
084

RACK PARA MESA DE SOM
descrição:
rack para periféricos, padrão 19
dados técnicos:
capacidade (un): 7
peso aproximado: 5kg
capacidade de carga: 60kg
embalagem (c x a x l/cm): 8 x 46 x 55
altura útil: 36cm
altura máxima: 99,5cm
altura mínima: 59cm
largura: 51,2cm
largura útil: 36cm
comprimento: 42,5cm
material: aço/plástico
ajustes: inclinação/largura
características especiais: dimensões ideais para músico /
compacto / permite colocar mesa fora do padrão 19

175,001,00 175,00UN046 ASK087

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:              14.854,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:              14.854,00

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

CAIXA AMPLIFICADORA/ALTO-FALANTE DE 12’’

descrição:
-  tweeter cerâmico; pot. rms: 50w; pot. mus: 420w; canais:
03 - canal 1: 1 entrada para guitarra, violão ou cavaquinho e
outros instrumentos. com 2 entradas, alto e baixo ganho,
com conectores p 10 (1/4’’ ts) e controle de volume; canal 2:
1 entrada stéreo com nível de linha e com 2 conectores rca
para auxiliares (cd, md, tape-deck, pc audio line, etc) e 1
entrada com conector p10 para teclado, disckman, walkman,
mpman, mp3, mp4, mp5, etc. com controle de volume; canal
3: entrada específica para 2 microfones com conectores p
10 (1/4’’ ts) e controle de volume; máster: equalizador de 2

788,001,00 788,00UN016 LL012

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

vias, graves 100 hz +/- 12 db e agudo 10 khz +/12 db;
autovolt - permite operação em qualquer tomada de 90 a 240
vac; fusível de proteção externo; dimensões  (lxaxp) 53 x
65x26 cm
garantia mínima de 01 (um) ano.

MICROFONE SEM FIO PROFISSIONAL

descrição:
- microfone duplo; banda alta (620 a 806 mhz), dotado do
sistema gostless, com saídas independentes balanceadas
(xlr) e desbalanceadas (p10); microfones alimentados com
pilhas aa e suporte para mini rack. cápsula dinâmica, padrão
polar super cardóide. frequencia de trabalho: 620 a 806 mhz.
resposta de frequência: de 50 a 15000 hz a + ou - 3db.
microfones alimentados com pilhas tipo aa. fonte de 12 a 18
v dc/100 a 240 ac bivolt.
garantia mínima de 01 (um) ano.

755,001,00 755,00PAR041 TSI011

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              1.543,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              1.543,00

00009 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00563 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOLocal

MarcaItem

MICROFONE COM FIO

descrição:
- chave on/off; cor prata; impedância: baixa 250 ohms alta 5k
ohm; resposta frequencia: 50 hz a 15 khz, cabo de 5 metros
com conector p10 de 6,3 mm e xlr 3 pinos (tipo cannon);
corpo metálico com pintura eletrostática; globo em aço com
pintura eletrostática; cabo coaxial blindado e balanceado
com cinco metros; chave on-off no corpo; conector xlr 3
pinos; seleção interna de impedância; garantia de 1 ano;

420,003,00 140,00UN038 DONNER003

MICROFONE SEM FIO PROFISSIONAL

descrição:
- microfone duplo; banda alta (620 a 806 mhz), dotado do
sistema gostless, com saídas independentes balanceadas
(xlr) e desbalanceadas (p10); microfones alimentados com
pilhas aa e suporte para mini rack. cápsula dinâmica, padrão
polar super cardóide. frequencia de trabalho: 620 a 806 mhz.
resposta de frequência: de 50 a 15000 hz a + ou - 3db.
microfones alimentados com pilhas tipo aa. fonte de 12 a 18
v dc/100 a 240 ac bivolt.
garantia mínima de 01 (um) ano.

2.265,003,00 755,00PAR041 TSI004

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO:              2.685,00

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO:              2.685,00

00011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOSSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00481 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOSLocal

MarcaItem

CAIXA AMPLIFICADORA / ALTO FALANTE DE 15"

descrição:
- driver cerâmico; pot. rms:150w; pot. mus: 1250w; canais:
06
canal 1: entrada para guitarra, violão ou cavaquinho e outros
instrumentos. com entrada de alto e baixo ganho, e controle
de volume e efeito (overdrive); canal 2: canal de entrada
específico para contrabaixo. com entrada de alto e baixo
ganho, controle de volume e bright (médios e
médios-agudos); canal 3: canal de entrada específico para
teclados com 2 entradas e controle de volume; canal 4: canal

1.249,001,00 1.249,00UN015 LL111
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de entrada específico para 2 microfones com 2 entradas e
controle de volume; canal 5: canal de entrada específico
para 2 microfones com 2 entradas e controle de volume;
canal 6: canal de entrada específico para cd, md, tape-deck,
saída de linha, computador, etc com 2 entradas rca (stéreo)
e controle de volume; dimensões - (lxaxp) : 60x79x32;
máster: equalizador de 2 vias, graves 100 hz +/- 12 db e
agudo 10 khz +/12 db; autovolt - permite operação em
qualquer tomada de 90 a 240 vac; fusível de proteção
externo; dimensões - (lxaxp) 53 x 65x26 cm.
garantia mínima de 01 (um) ano.

MICROFONE SEM FIO PROFISSIONAL

descrição:
- microfone duplo; banda alta (620 a 806 mhz), dotado do
sistema gostless, com saídas independentes balanceadas
(xlr) e desbalanceadas (p10); microfones alimentados com
pilhas aa e suporte para mini rack. cápsula dinâmica, padrão
polar super cardóide. frequencia de trabalho: 620 a 806 mhz.
resposta de frequência: de 50 a 15000 hz a + ou - 3db.
microfones alimentados com pilhas tipo aa. fonte de 12 a 18
v dc/100 a 240 ac bivolt.
garantia mínima de 01 (um) ano.

755,001,00 755,00PAR041 TSI112

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOS:              2.004,00

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOS:              2.004,00

00016 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00433 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALLocal

MarcaItem

CAIXA AMPLIFICADORA / ALTO FALANTE DE 15"

descrição:
- driver cerâmico; pot. rms:150w; pot. mus: 1250w; canais:
06
canal 1: entrada para guitarra, violão ou cavaquinho e outros
instrumentos. com entrada de alto e baixo ganho, e controle
de volume e efeito (overdrive); canal 2: canal de entrada
específico para contrabaixo. com entrada de alto e baixo
ganho, controle de volume e bright (médios e
médios-agudos); canal 3: canal de entrada específico para
teclados com 2 entradas e controle de volume; canal 4: canal
de entrada específico para 2 microfones com 2 entradas e
controle de volume; canal 5: canal de entrada específico
para 2 microfones com 2 entradas e controle de volume;
canal 6: canal de entrada específico para cd, md, tape-deck,
saída de linha, computador, etc com 2 entradas rca (stéreo)
e controle de volume; dimensões - (lxaxp) : 60x79x32;
máster: equalizador de 2 vias, graves 100 hz +/- 12 db e
agudo 10 khz +/12 db; autovolt - permite operação em
qualquer tomada de 90 a 240 vac; fusível de proteção
externo; dimensões - (lxaxp) 53 x 65x26 cm.
garantia mínima de 01 (um) ano.

1.249,001,00 1.249,00UN015 LL101

MICROFONE COM FIO

descrição:
- chave on/off; cor prata; impedância: baixa 250 ohms alta 5k
ohm; resposta frequencia: 50 hz a 15 khz, cabo de 5 metros
com conector p10 de 6,3 mm e xlr 3 pinos (tipo cannon);
corpo metálico com pintura eletrostática; globo em aço com
pintura eletrostática; cabo coaxial blindado e balanceado
com cinco metros; chave on-off no corpo; conector xlr 3
pinos; seleção interna de impedância; garantia de 1 ano;

560,004,00 140,00UN038 DONNER100

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:              1.809,00

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:              1.809,00

LOJAS BOA FÉ LTDA -EPP:                        22.895,00
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