
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000093/2020

ALISSOMSONORIZACAO E SERVICOS - EIRELI

CNPJ:  10.284.308/0001-60

RUA PREF. ANTÔNIO LOFEGO, 148 - Nª Sª DA PENHA - Iúna - ES - CEP: 29390000

ANEXO - TERMO Nº 000093/2020 -  SEQUÊNCIA  N°000002690

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000037/2020 004209/2019

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOLocal

MarcaItem

GERADOR SILENCIADO 180 KVA
descrição:
- locação de grupo gerador, tri-fásico, 180 kva - abastecido.

1.990,001,00 1.990,000DIA005012

PALCO MEDIO PORTE - TAMANHO 8 X 6 M
descrição:
- palco tamanho 8x6 m, cobertura em lonas brancas
modelo 2 águas. piso de madeira 20mm. com house mix .
- pa / sonorização:
8 line array 2 falantes de 12 + 1 driver, 8 sub graves dupla
falante 18&quot; 01 console digital com 32 canais, 1
processador digital, 2 equalizadores 31 bandas , 1
multi-cabo 36 vias splintado, 2 amplificadores de 5600w, 02
amplificadores de 3600w, 02 amp lificadores de 1600w.
- pa/sonorização/pa lco:
01 console digital com 32 canais e 8 auxiliares, 01
equalizador 31 bandas stéreo, 8 monitores, 02 sub grave
falante 18&quot; para side, 02 médio grave para side, 1
processador digital para side, 2 sub graves de 15&quot;
individuais, 01 amplificador de contra baixo com 4 falantes
10&quot; e 1 de 15&quot; 01 amplificador de guitarra com 2
falantes de 12&quot; 20 microfones dinâmicos, 3 microfones
condensser para ambientação 3 sistemas de microfones
sem fio, 4 amplificadores de 3000w para vias de monitores,
01
amp lificador de 5000 rwrs para side, 01 amplificador de
3000 rwrs para side, 01 amplificador de 2000 rwrs para side
40 cabos de microfones xlr balanceados, 20 cabos de
instrumentosp10 mono, 8 direct box passivos, 5 direct box
ativos, 01 main power trifásico.
- iluminação:
12 refletores de alumínio par 64 foco 5, 08 refletor par led
54x3 rgbw, 02 mini bruts de lâmpadas, 12 canais de dimmer
digitais dmx, 01 maquina fumaça dmx(3000 w), 01 mesa
iluminação com 24 canais de dimmers.

3.484,001,00 3.484,000DIA012014

PALCO PEQUENO PORTE - TAMANHO 6 X 4M
descrição:
- palco tamanho 6x4 m, cobertura em lonas branca , modelo
2 águas, piso de madeira 20mm, com house mix.
- pa / sonorização :
4 line array 2 falantes de 12 + 1 driver, 4 sub graves dupla
falante 18&quot; 01 console digital com 32 canais 01
processador digital, 01 multi-cabo 28 vias, 01 amplificador de
5600w, 01 amplificador de 3600w, 01 amplificador de
1600w
011 00016054
- pn sonorização/palco:
4 monitores, 02 sub graves de 15&quot; individuais, 01
amplificador de contra baixo com 4 falantes 10&quot; e 1 de
15&quot; 01 amplificador de guitarra com 2 falantes de
12&quot; 15 microfones dinâmicos, 3 microfones

14.870,005,00 2.974,000DIA013015

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
condensser para ambientação, 2 sistemas de icrofones sem
fio, 2 amplificadores de 3000w para vias de monitores 40
cabos de microfones xlr balanceados, 20 cabos de
instrumentos p1o mono, 8 direct box passivos, 5 direct box
ativos, 01 main power trifásico.
- iluminação:
12 refletores de aluminio par 64 foco 5, 12 canais de di mer
digitais dmx, 08 refletores de led rgbw 54x3w, 01 maquina
fumaça dmx(3000 w), 01 mesa iluminação com 24 canais de
dimmers.

SONORIZACAO PARA AUDITORIO
descrição:
- 2 caixas com 1 falante de 15 + driver
2 suportes para caixa
1 mesa 16 canais com efeito
4 pedestais
2 microfones sem fio
2 microfones com fio
2 monitores de retorno
1 amplificador de 3000 w

4.475,005,00 895,000DIA017016

SONORIZACAO PEQUENO PORTE
descrição:
- pa
4 line array 2 falantes de 12 + 1 driver
4 sub graves dupla falante 18”
01 console digital com 32 canais
01 processador digital
01 multi-cabo 28 vias
01 amplificador de 5600w
01 amplificador de 3600w
01 amplificador de 1600w

- pa/sonorização
4 monitores
02 sub graves de 15” individuais
01 amplificador de contra baixo com 4 falantes 10” e 1 de
15”
01 amplificador de guitarra com 2 falantes de 12”
15 microfones dinâmicos
3 microfones condensser para ambientação
2 sistemas de microfones sem fio
2 amplificadores de 3000w para vias de monitores
40 cabos de microfones xlr balanceados
20 cabos de instrumentos p10 mono
8 direct box passivos
5 direct box ativos
01 main power trifásico.

8.750,005,00 1.750,000DIA018017

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:              33.569,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:              33.569,00

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

PALCO PEQUENO PORTE - TAMANHO 6 X 4M
descrição:
- palco tamanho 6x4 m, cobertura em lonas branca , modelo
2 águas, piso de madeira 20mm, com house mix.
- pa / sonorização :
4 line array 2 falantes de 12 + 1 driver, 4 sub graves dupla
falante 18&quot; 01 console digital com 32 canais 01
processador digital, 01 multi-cabo 28 vias, 01 amplificador de
5600w, 01 amplificador de 3600w, 01 amplificador de
1600w
011 00016054
- pn sonorização/palco:
4 monitores, 02 sub graves de 15&quot; individuais, 01

2.974,001,00 2.974,000DIA013058

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

amplificador de contra baixo com 4 falantes 10&quot; e 1 de
15&quot; 01 amplificador de guitarra com 2 falantes de
12&quot; 15 microfones dinâmicos, 3 microfones
condensser para ambientação, 2 sistemas de icrofones sem
fio, 2 amplificadores de 3000w para vias de monitores 40
cabos de microfones xlr balanceados, 20 cabos de
instrumentos p1o mono, 8 direct box passivos, 5 direct box
ativos, 01 main power trifásico.
- iluminação:
12 refletores de aluminio par 64 foco 5, 12 canais de di mer
digitais dmx, 08 refletores de led rgbw 54x3w, 01 maquina
fumaça dmx(3000 w), 01 mesa iluminação com 24 canais de
dimmers.

SONORIZACAO PARA AUDITORIO
descrição:
- 2 caixas com 1 falante de 15 + driver
2 suportes para caixa
1 mesa 16 canais com efeito
4 pedestais
2 microfones sem fio
2 microfones com fio
2 monitores de retorno
1 amplificador de 3000 w

8.950,0010,00 895,000DIA017057

SONORIZACAO PEQUENO PORTE
descrição:
- pa
4 line array 2 falantes de 12 + 1 driver
4 sub graves dupla falante 18”
01 console digital com 32 canais
01 processador digital
01 multi-cabo 28 vias
01 amplificador de 5600w
01 amplificador de 3600w
01 amplificador de 1600w

- pa/sonorização
4 monitores
02 sub graves de 15” individuais
01 amplificador de contra baixo com 4 falantes 10” e 1 de
15”
01 amplificador de guitarra com 2 falantes de 12”
15 microfones dinâmicos
3 microfones condensser para ambientação
2 sistemas de microfones sem fio
2 amplificadores de 3000w para vias de monitores
40 cabos de microfones xlr balanceados
20 cabos de instrumentos p10 mono
8 direct box passivos
5 direct box ativos
01 main power trifásico.

3.500,002,00 1.750,000DIA018056

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              15.424,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              15.424,00

00009 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00563 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOLocal

MarcaItem

GERADOR SILENCIADO 180 KVA
descrição:
- locação de grupo gerador, tri-fásico, 180 kva - abastecido.

13.930,007,00 1.990,000DIA005035

GERADOR SILENCIADO 260 KVA
descrição:
- locação de grupo gerador, tri-fásico, 260 kva - abastecido.

10.950,005,00 2.190,000DIA006036

ILUMINACAO DECORATIVA
descrição:

53.476,5035,00 1.527,900DIA008038

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
locação e instalação de iluminação decorativa com 50 pontos
de luz variados (hqi, set ligth, tx led, par led) a serem
utilizados de acordo com necessidades da solicitante.

PALCO GRANDE PORTE - TAMANHO 12 X 8 M
descrição:
- palco em alumínio trelissado q30 tubular com cobertura em
lonas brancas 80 anti-chamas. piso de madeira 20mm,
medindo 12 x 8 m, pé direito 10m, 2 asas de fly em alum(nio
q30 para colocação de pa. com 1 camarim tamanho 4x4,
house mix 3x4.
- sonorização de grande porte
pa / sonorização, 16 line array 2 falantes de 12 + 1 driver
16 sub graves dupla falante 18&quot; 01 console digital com
32 canais, 01 processador digital, 01 multi-cabo 56 vias
splintado, 04 amplificadores de 5600w, 04 amplificadores de
3600w, 04 amplificadores de 1600w.
- pnsonorização/palco:
01 console digital com 32 canais e 16 auxiliares, 10
monitores, 04 sub grave falante 18&quot; para side, 04
médio grave para side 01 processador digital para side 04
sub graves de 18&quot;
- individuais.
01 amplificador de contra baixo com 4 falantes 1o&quot; e 1
de 15&quot; 01 amplificador de guitarra com 2 falantes de
12&quot; 20 microfones dinâmicos para instrumento, 12
microfone dinâmicos para voz, 5 microfones condensser
para ambientação, 05 sistemas de microfones sem fio,
04 amplificadores de 3000 w para vias de monitores, 01
amplificador de 5000 w para side, 01 amplificador de 3000 w
para side, 01 amplificador de 2000 w para side, 100 cabos
de microfones xlr balanceados, 30 cabos de instrumentos
p10 mono, 15 direct box passivos, 10 direct box ativos, 01
main power trifásico, 08 praticáveis carpetados 2x1m.
- iluminação :
36 refletores de alumínio par 64, 04 mini bruts de lâmpadas
24 canais de dimmer digitais dmx, 02 maquinas fumaças
dmx(3000 w), 8 moving bean 200 com 16 canais, 40 cabos
de sinal xlr tamanhos 3-5-10 metros, 01 mesa iluminação
com 60 canais de dimmers e movings, 16 par led dmx rgbw
54x3 w, 2 strobo 3000 w, grid 10x6x6 em estrutura de
aluminio.

75.000,0010,00 7.500,000DIA010040

PALCO GRANDE PORTE PARA SHOWS NACIONAIS -
TAMANHO 15 X 11 M
descrição:
- palco em alumínio trelissado 030 tubular com cobertura em
lonas brancas anti - chamas, piso de madeira 20mm,
medindo 15 x 11 m, pé direito 10m, 2 asas de fly em alumínio
030 para colocação de pa, com 2 camarim tamanho 4x4,
house mix 2 andares , área de serviço 3x4 m.
- pa / sonorização
24 line array 2 falantes de 12 + 1 driver 009 00016057 24
sub graves dupla falante 18&quot; 01 console digital com 48
canais, 01 processador digital, 01 multi-cabo 56 vias
splintado, 06 amplificadores de 5600w, 06 amp lificadores de
3600w, 06 amplificadores de 1600w.
- p.a. sonorização/palco:
01 console digital com 48 canais e 24 auxiliares, 10
monitores, 04 sub grave falante 18&quot; para side, 04
médio grave para side, 01 processador digital para side, 04
sub graves de 18&quot; individuais, 01 amplificador de
contra baixo com 4, falantes 10&quot; e 1 de 15&quot; 01
amp lificador de guitarra com 2 falantes de 12&quot; 20
microfones dinâmicos para instrumento, 20 microfones
dinâmicos para voz, 5 microfones condensser para
ambientação, 05 sistemas de microfones sem fio, 04
amplificadores de 3000 w para vias de monitores, 01
amplificador de 5000 w para side

79.920,008,00 9.990,000DIA011041

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
01 amplificador de 3000 w para side, 01 amplificador de
2000 w para side, 100 cabos de microfones xlr balanceados
30 cabos de instrumentos p10 mono, 15 direct box passivos
10 direct box ativos, 01 main power trifásico, 14 praticáveis
carpetados 2x1m.
- iluminação:
24 refletores de alumínio par 64, 08 mini bruts de lâmpadas
24 canais de dimmerdigitais dmx, 02 maquinas fu aças
dmx(3000 w), 24 moving bean 200 com 16 canais, 40 cabos
de sinal xlr tamanhos 3-5-10 metros, 01 mesa iluminação
com 60 canais de dimmers e movings, 24 par led dmx rgbw
54x3w, 16 elipsoidal, 8 strobo 3000 w, 02 canhoes
seguidores grid 12x8x6 em estrutura de aluminio q50.

PALCO MEDIO PORTE - TAMANHO 8 X 6 M
descrição:
- palco tamanho 8x6 m, cobertura em lonas brancas
modelo 2 águas. piso de madeira 20mm. com house mix .
- pa / sonorização:
8 line array 2 falantes de 12 + 1 driver, 8 sub graves dupla
falante 18&quot; 01 console digital com 32 canais, 1
processador digital, 2 equalizadores 31 bandas , 1
multi-cabo 36 vias splintado, 2 amplificadores de 5600w, 02
amplificadores de 3600w, 02 amp lificadores de 1600w.
- pa/sonorização/pa lco:
01 console digital com 32 canais e 8 auxiliares, 01
equalizador 31 bandas stéreo, 8 monitores, 02 sub grave
falante 18&quot; para side, 02 médio grave para side, 1
processador digital para side, 2 sub graves de 15&quot;
individuais, 01 amplificador de contra baixo com 4 falantes
10&quot; e 1 de 15&quot; 01 amplificador de guitarra com 2
falantes de 12&quot; 20 microfones dinâmicos, 3 microfones
condensser para ambientação 3 sistemas de microfones
sem fio, 4 amplificadores de 3000w para vias de monitores,
01
amp lificador de 5000 rwrs para side, 01 amplificador de
3000 rwrs para side, 01 amplificador de 2000 rwrs para side
40 cabos de microfones xlr balanceados, 20 cabos de
instrumentosp10 mono, 8 direct box passivos, 5 direct box
ativos, 01 main power trifásico.
- iluminação:
12 refletores de alumínio par 64 foco 5, 08 refletor par led
54x3 rgbw, 02 mini bruts de lâmpadas, 12 canais de dimmer
digitais dmx, 01 maquina fumaça dmx(3000 w), 01 mesa
iluminação com 24 canais de dimmers.

104.520,0030,00 3.484,000DIA012042

PALCO PEQUENO PORTE - TAMANHO 6 X 4M
descrição:
- palco tamanho 6x4 m, cobertura em lonas branca , modelo
2 águas, piso de madeira 20mm, com house mix.
- pa / sonorização :
4 line array 2 falantes de 12 + 1 driver, 4 sub graves dupla
falante 18&quot; 01 console digital com 32 canais 01
processador digital, 01 multi-cabo 28 vias, 01 amplificador de
5600w, 01 amplificador de 3600w, 01 amplificador de
1600w
011 00016054
- pn sonorização/palco:
4 monitores, 02 sub graves de 15&quot; individuais, 01
amplificador de contra baixo com 4 falantes 10&quot; e 1 de
15&quot; 01 amplificador de guitarra com 2 falantes de
12&quot; 15 microfones dinâmicos, 3 microfones
condensser para ambientação, 2 sistemas de icrofones sem
fio, 2 amplificadores de 3000w para vias de monitores 40
cabos de microfones xlr balanceados, 20 cabos de
instrumentos p1o mono, 8 direct box passivos, 5 direct box
ativos, 01 main power trifásico.
- iluminação:
12 refletores de aluminio par 64 foco 5, 12 canais de di mer

142.752,0048,00 2.974,000DIA013043

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
digitais dmx, 08 refletores de led rgbw 54x3w, 01 maquina
fumaça dmx(3000 w), 01 mesa iluminação com 24 canais de
dimmers.

SONORIZACAO PARA AUDITORIO
descrição:
- 2 caixas com 1 falante de 15 + driver
2 suportes para caixa
1 mesa 16 canais com efeito
4 pedestais
2 microfones sem fio
2 microfones com fio
2 monitores de retorno
1 amplificador de 3000 w

31.325,0035,00 895,000DIA017047

SONORIZACAO PEQUENO PORTE
descrição:
- pa
4 line array 2 falantes de 12 + 1 driver
4 sub graves dupla falante 18”
01 console digital com 32 canais
01 processador digital
01 multi-cabo 28 vias
01 amplificador de 5600w
01 amplificador de 3600w
01 amplificador de 1600w

- pa/sonorização
4 monitores
02 sub graves de 15” individuais
01 amplificador de contra baixo com 4 falantes 10” e 1 de
15”
01 amplificador de guitarra com 2 falantes de 12”
15 microfones dinâmicos
3 microfones condensser para ambientação
2 sistemas de microfones sem fio
2 amplificadores de 3000w para vias de monitores
40 cabos de microfones xlr balanceados
20 cabos de instrumentos p10 mono
8 direct box passivos
5 direct box ativos
01 main power trifásico.

61.250,0035,00 1.750,000DIA018048

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO:              573.123,50

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO:              573.123,50

00011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOSSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00481 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOSLocal

MarcaItem

ILUMINACAO DECORATIVA
descrição:
locação e instalação de iluminação decorativa com 50 pontos
de luz variados (hqi, set ligth, tx led, par led) a serem
utilizados de acordo com necessidades da solicitante.

7.639,505,00 1.527,900DIA008021

PALCO MEDIO PORTE - TAMANHO 8 X 6 M
descrição:
- palco tamanho 8x6 m, cobertura em lonas brancas
modelo 2 águas. piso de madeira 20mm. com house mix .
- pa / sonorização:
8 line array 2 falantes de 12 + 1 driver, 8 sub graves dupla
falante 18&quot; 01 console digital com 32 canais, 1
processador digital, 2 equalizadores 31 bandas , 1
multi-cabo 36 vias splintado, 2 amplificadores de 5600w, 02
amplificadores de 3600w, 02 amp lificadores de 1600w.
- pa/sonorização/pa lco:
01 console digital com 32 canais e 8 auxiliares, 01
equalizador 31 bandas stéreo, 8 monitores, 02 sub grave
falante 18&quot; para side, 02 médio grave para side, 1

34.840,0010,00 3.484,000DIA012023

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
processador digital para side, 2 sub graves de 15&quot;
individuais, 01 amplificador de contra baixo com 4 falantes
10&quot; e 1 de 15&quot; 01 amplificador de guitarra com 2
falantes de 12&quot; 20 microfones dinâmicos, 3 microfones
condensser para ambientação 3 sistemas de microfones
sem fio, 4 amplificadores de 3000w para vias de monitores,
01
amp lificador de 5000 rwrs para side, 01 amplificador de
3000 rwrs para side, 01 amplificador de 2000 rwrs para side
40 cabos de microfones xlr balanceados, 20 cabos de
instrumentosp10 mono, 8 direct box passivos, 5 direct box
ativos, 01 main power trifásico.
- iluminação:
12 refletores de alumínio par 64 foco 5, 08 refletor par led
54x3 rgbw, 02 mini bruts de lâmpadas, 12 canais de dimmer
digitais dmx, 01 maquina fumaça dmx(3000 w), 01 mesa
iluminação com 24 canais de dimmers.

PALCO PEQUENO PORTE - TAMANHO 6 X 4M
descrição:
- palco tamanho 6x4 m, cobertura em lonas branca , modelo
2 águas, piso de madeira 20mm, com house mix.
- pa / sonorização :
4 line array 2 falantes de 12 + 1 driver, 4 sub graves dupla
falante 18&quot; 01 console digital com 32 canais 01
processador digital, 01 multi-cabo 28 vias, 01 amplificador de
5600w, 01 amplificador de 3600w, 01 amplificador de
1600w
011 00016054
- pn sonorização/palco:
4 monitores, 02 sub graves de 15&quot; individuais, 01
amplificador de contra baixo com 4 falantes 10&quot; e 1 de
15&quot; 01 amplificador de guitarra com 2 falantes de
12&quot; 15 microfones dinâmicos, 3 microfones
condensser para ambientação, 2 sistemas de icrofones sem
fio, 2 amplificadores de 3000w para vias de monitores 40
cabos de microfones xlr balanceados, 20 cabos de
instrumentos p1o mono, 8 direct box passivos, 5 direct box
ativos, 01 main power trifásico.
- iluminação:
12 refletores de aluminio par 64 foco 5, 12 canais de di mer
digitais dmx, 08 refletores de led rgbw 54x3w, 01 maquina
fumaça dmx(3000 w), 01 mesa iluminação com 24 canais de
dimmers.

29.740,0010,00 2.974,000DIA013024

SONORIZACAO PARA AUDITORIO
descrição:
- 2 caixas com 1 falante de 15 + driver
2 suportes para caixa
1 mesa 16 canais com efeito
4 pedestais
2 microfones sem fio
2 microfones com fio
2 monitores de retorno
1 amplificador de 3000 w

13.425,0015,00 895,000DIA017026

SONORIZACAO PEQUENO PORTE
descrição:
- pa
4 line array 2 falantes de 12 + 1 driver
4 sub graves dupla falante 18”
01 console digital com 32 canais
01 processador digital
01 multi-cabo 28 vias
01 amplificador de 5600w
01 amplificador de 3600w
01 amplificador de 1600w

- pa/sonorização
4 monitores

26.250,0015,00 1.750,000DIA018027

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
02 sub graves de 15” individuais
01 amplificador de contra baixo com 4 falantes 10” e 1 de
15”
01 amplificador de guitarra com 2 falantes de 12”
15 microfones dinâmicos
3 microfones condensser para ambientação
2 sistemas de microfones sem fio
2 amplificadores de 3000w para vias de monitores
40 cabos de microfones xlr balanceados
20 cabos de instrumentos p10 mono
8 direct box passivos
5 direct box ativos
01 main power trifásico.

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOS:              111.894,50

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOS:              111.894,50

00016 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00433 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALLocal

MarcaItem

ILUMINACAO DECORATIVA
descrição:
locação e instalação de iluminação decorativa com 50 pontos
de luz variados (hqi, set ligth, tx led, par led) a serem
utilizados de acordo com necessidades da solicitante.

3.055,802,00 1.527,900DIA008001

PALCO MEDIO PORTE - TAMANHO 8 X 6 M
descrição:
- palco tamanho 8x6 m, cobertura em lonas brancas
modelo 2 águas. piso de madeira 20mm. com house mix .
- pa / sonorização:
8 line array 2 falantes de 12 + 1 driver, 8 sub graves dupla
falante 18&quot; 01 console digital com 32 canais, 1
processador digital, 2 equalizadores 31 bandas , 1
multi-cabo 36 vias splintado, 2 amplificadores de 5600w, 02
amplificadores de 3600w, 02 amp lificadores de 1600w.
- pa/sonorização/pa lco:
01 console digital com 32 canais e 8 auxiliares, 01
equalizador 31 bandas stéreo, 8 monitores, 02 sub grave
falante 18&quot; para side, 02 médio grave para side, 1
processador digital para side, 2 sub graves de 15&quot;
individuais, 01 amplificador de contra baixo com 4 falantes
10&quot; e 1 de 15&quot; 01 amplificador de guitarra com 2
falantes de 12&quot; 20 microfones dinâmicos, 3 microfones
condensser para ambientação 3 sistemas de microfones
sem fio, 4 amplificadores de 3000w para vias de monitores,
01
amp lificador de 5000 rwrs para side, 01 amplificador de
3000 rwrs para side, 01 amplificador de 2000 rwrs para side
40 cabos de microfones xlr balanceados, 20 cabos de
instrumentosp10 mono, 8 direct box passivos, 5 direct box
ativos, 01 main power trifásico.
- iluminação:
12 refletores de alumínio par 64 foco 5, 08 refletor par led
54x3 rgbw, 02 mini bruts de lâmpadas, 12 canais de dimmer
digitais dmx, 01 maquina fumaça dmx(3000 w), 01 mesa
iluminação com 24 canais de dimmers.

10.452,003,00 3.484,000DIA012003

PALCO PEQUENO PORTE - TAMANHO 6 X 4M
descrição:
- palco tamanho 6x4 m, cobertura em lonas branca , modelo
2 águas, piso de madeira 20mm, com house mix.
- pa / sonorização :
4 line array 2 falantes de 12 + 1 driver, 4 sub graves dupla
falante 18&quot; 01 console digital com 32 canais 01
processador digital, 01 multi-cabo 28 vias, 01 amplificador de
5600w, 01 amplificador de 3600w, 01 amplificador de
1600w
011 00016054

8.922,003,00 2.974,000DIA013004
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- pn sonorização/palco:
4 monitores, 02 sub graves de 15&quot; individuais, 01
amplificador de contra baixo com 4 falantes 10&quot; e 1 de
15&quot; 01 amplificador de guitarra com 2 falantes de
12&quot; 15 microfones dinâmicos, 3 microfones
condensser para ambientação, 2 sistemas de icrofones sem
fio, 2 amplificadores de 3000w para vias de monitores 40
cabos de microfones xlr balanceados, 20 cabos de
instrumentos p1o mono, 8 direct box passivos, 5 direct box
ativos, 01 main power trifásico.
- iluminação:
12 refletores de aluminio par 64 foco 5, 12 canais de di mer
digitais dmx, 08 refletores de led rgbw 54x3w, 01 maquina
fumaça dmx(3000 w), 01 mesa iluminação com 24 canais de
dimmers.

SONORIZACAO PARA AUDITORIO
descrição:
- 2 caixas com 1 falante de 15 + driver
2 suportes para caixa
1 mesa 16 canais com efeito
4 pedestais
2 microfones sem fio
2 microfones com fio
2 monitores de retorno
1 amplificador de 3000 w

8.950,0010,00 895,000DIA017005

SONORIZACAO PEQUENO PORTE
descrição:
- pa
4 line array 2 falantes de 12 + 1 driver
4 sub graves dupla falante 18”
01 console digital com 32 canais
01 processador digital
01 multi-cabo 28 vias
01 amplificador de 5600w
01 amplificador de 3600w
01 amplificador de 1600w

- pa/sonorização
4 monitores
02 sub graves de 15” individuais
01 amplificador de contra baixo com 4 falantes 10” e 1 de
15”
01 amplificador de guitarra com 2 falantes de 12”
15 microfones dinâmicos
3 microfones condensser para ambientação
2 sistemas de microfones sem fio
2 amplificadores de 3000w para vias de monitores
40 cabos de microfones xlr balanceados
20 cabos de instrumentos p10 mono
8 direct box passivos
5 direct box ativos
01 main power trifásico.

5.250,003,00 1.750,000DIA018006

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:              36.629,80

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:              36.629,80

ALISSOMSONORIZACAO E SERVICOS - EIRELI:                        770.640,80
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