
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000130/2021

DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME

CNPJ:  18.085.614/0001-89

RUA BOM JESUS DO LIVRAMENTO, 131 - CENTRO - GUAÇUÍ - ES - CEP: 29560000

ANEXO - TERMO Nº 000130/2021 -  SEQUÊNCIA  N°000003029

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000057/2021 001999/2021

00002 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇASSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00577 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇASLocal

MarcaItem

SERVICO DE LOCACAO DE 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.

81.599,88012,00 6.799,9900DIA018 DIAMETRO027

SERVICO DE LOCACAO DE 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

86.499,90010,00 8.649,9900DIA019 DIAMETRO028
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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
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.

SERVICO DE LOCACAO DE 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.

102.000,000100,00 1.020,0000DIA027 DIAMETRO035

SERVICO DE LOCACAO DE 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

40.800,00040,00 1.020,0000DIA027 DIAMETRO040
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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.

SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:              310.899,780

SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:              310.899,780

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTELocal

MarcaItem

SERVICO DE LOCACAO DE 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.

135.999,80020,00 6.799,9900DIA018 DIAMETRO008

SERVICO DE LOCACAO DE PALCO GRANDE PORTE PARA
SHOWS NACIONAIS - TAMANHO 15 X 11 M
descrição:
- palco em alumínio trelissado 030 tubular com cobertura em

138.399,84016,00 8.649,9900DIA019 DIAMETRO009
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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
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.

SERVICO DE LOCACAO DE 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.

35.700,00035,00 1.020,0000DIA027 DIAMETRO015

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE:              310.099,640

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE:              310.099,640

DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME:                        620.999,420
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