
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000136/2021

TCI TELÕES LOCAÇÕES LTDA ME

CNPJ:  09.177.375/0001-04

Rua AFONSO CLAUDIO, 12 - RIVIERA DA BARRA - Vila Velha - ES - CEP: 29126066

ANEXO - TERMO Nº 000136/2021 -  SEQUÊNCIA  N°000003035

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 FILMAGEM COM TELAO
PROFISSIONAL
descrição: filmagem do evento com 03 câmeras (sendo 1
na rua) e transmissão simultanea para 2 telões de 4x3
metros de tela (imagem) com estrutura em treliça de 4x6
metros com projetores de 2500 lumens e unidade móvel de
gravação com produção de dvd do evento e vídeo editado
com melhores momentos de 3 minutos de duração.

80.000,00040,00 2.000,0000DIA009 TCI036

SERVICO DE LOCACAO DE ILUMINACAO CENICA
descrição: 30 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.

89.680,00040,00 2.242,0000DIA013 TCI050

SERVICO DE LOCACAO DE ILUMINACAO DECORATIVA 25
PONTOS
descrição: locação e instalação de iluminação decorativa
com 25 pontos de luz variados (hqi, set ligth, tx led, par led)
a serem utilizados de acordo com necessidades da
solicitante.

49.140,00042,00 1.170,0000DIA014 TCI025

SERVICO DE LOCACAO DE ILUMINACAO DECORATIVA
COM 50 PONTOS
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.

88.200,00042,00 2.100,0000DIA015 TCI024

SERVICO DE LOCACAO DE PAINEL DE LED

painel de led (outdoor) - instalação e operação de painel de
led (outdoor). no tamanho de tela de 5 x 3 metros, resolução
alta definição real de 10mm smd. estrutura de treliça para
sustentação (em alumínio). processador de vídeo com
entradas: vga, hdmi, dvi. rca. vídeo composto, placa
controladora com duas saídas, central de transmissão ao
vivo com duas câmeras, para gravação e transmissão de
eventos.

59.099,70030,00 1.969,9900DIA016 TCI026

SERVICO DE LOCACAO DE PAINEL DE LED 4K
descrição: painel eletrônico de led, para transmissão de
imagem em alta definição. medida 3m comprimento x 2m
altura. a qualidade de visualização deve ser nítida tanto para
dia ou noite, sem perda de contraste. o dispositivo deve
acompanhar equipamento para leitura dos arquivos a serem
apresentados: cpu integrada com: placa mãe hd de 320gb
memoria ram de 4gb placa de video e som on-board,
processador core i3.

105.560,00040,00 2.639,0000UN017 TCI051

SERVICO DE LOCACAO DE 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:

149.400,00060,00 2.490,0000DIA020 TCI029
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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.

SERVICO DE LOCACAO DE 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.

37.800,00020,00 1.890,0000DIA021 TCI043

SERVICO DE LOCACAO DE 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:

151.200,00080,00 1.890,0000DIA021 TCI030
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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.

SERVICO DE LOCACAO DE PULPITO DE ACRILICO
descrição:  produzido em acrílico espessura 6mm, p
rateleira de apoio com porta microfone e d’agua. altura
110cm, largura 50cm, profundidade 40cm

4.479,60040,00 111,9900UN023 TCI046

SERVICO DE LOCACAO DE REFLETOR LED 200W MODELO
EXTERNO
descrição: potencia 200w, luminosidade 4500, cor branco
frio. tensão: bivolt automatico 110v-220v a prova dágua.
instalado no local do evento.

87.200,00080,00 1.090,0000UN024 TCI049

SERVICO DE LOCACAO DE 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

80.000,000160,00 500,0000DIA026 TCI034

SERVICO DE LOCACAO DE 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

20.000,00040,00 500,0000DIA026 TCI039

SERVICO DE LOCACAO DE TABLADO TAMANHO  4 X 3M
descrição: tablado tamanho 4x3 m, piso de madeira 20mm
com forração em carpete cor grafite - com resina. largura:
2,0 m. espessura: 5 mm. tipo de embalagem: rolo. tipo de
material: fibra de pet e resina sintética.

18.400,00040,00 460,0000UN028 TCI042

SERVICO DE LOCACAO DE TELAO PROFISSIONAL COM
DATASHOW
descrição: telão com dimensionamento 243x182 cm, em
tecido fibra de poliester branca, 100 de angulo de visão,
ganho de brilho de 1.1 metros de tela (imagem) com projetor
de 2500 lumens.

34.799,60040,00 869,9900UN030 TCI048

SERVICO DE LOCACAO DE TENDA 10 X 10
descrição:
- locação de tendas tamanho 10mx10m, com 3 metros de pé
direito, lona anti-chamas branca

o item descrito acima compete a 1 serviço por dia de
execução.

100.800,000120,00 840,0000SV031 TCI059

SERVICO DE LOCACAO DE TENDA 10 X 10
descrição:
- locação de tendas tamanho 10mx10m, com 3 metros de pé
direito, lona anti-chamas branca

33.600,00040,00 840,0000SV031 TCI060
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o item descrito acima compete a 1 serviço por dia de
execução.

SERVICO DE LOCACAO DE TOTEM 32 POLEGADAS
descrição: totem 32 polegadas sem touchscreen - totem em
aço carbono; tela de 32 polegadas sem touchscreen 9:16
(vertical); cpu integrada com: placa mãe hd de 320gb
memoria ram de 4gb placa de video e som on-board,
processador core i3. porta com chave; sapata niveladora;
dimensões: (lxaxp) mm: 600 x 1660 x 600 peso: 65 kg.
padrão de cor: cinza / branco / preto. o item descrito acima
compete a 5 totens por mês de execução. o item deve ficar a
disposição da prefeitura durante 24h/mês.

103.500,00012,00 8.625,0000MÊS035 TCI052

SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:              1.292.858,900

SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:              1.292.858,900

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTELocal

MarcaItem

SERVICO DE LOCACAO DE FILMAGEM COM TELAO
PROFISSIONAL
descrição: filmagem do evento com 03 câmeras (sendo 1
na rua) e transmissão simultanea para 2 telões de 4x3
metros de tela (imagem) com estrutura em treliça de 4x6
metros com projetores de 2500 lumens e unidade móvel de
gravação com produção de dvd do evento e vídeo editado
com melhores momentos de 3 minutos de duração.

132.000,00066,00 2.000,0000DIA009 TCI016

SERVICO DE LOCACAO DE ILUMINACAO DECORATIVA
COM 50 PONTOS
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.

88.200,00042,00 2.100,0000DIA015 TCI006

SERVICO DE LOCACAO DE PAINEL DE LED

painel de led (outdoor) - instalação e operação de painel de
led (outdoor). no tamanho de tela de 5 x 3 metros, resolução
alta definição real de 10mm smd. estrutura de treliça para
sustentação (em alumínio). processador de vídeo com
entradas: vga, hdmi, dvi. rca. vídeo composto, placa
controladora com duas saídas, central de transmissão ao
vivo com duas câmeras, para gravação e transmissão de
eventos.

66.979,66034,00 1.969,9900DIA016 TCI007

SERVICO DE LOCACAO DE 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,

117.030,00047,00 2.490,0000DIA020 TCI010
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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.

SERVICO DE LOCACAO DE 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.

85.050,00045,00 1.890,0000DIA021 TCI011

SERVICO DE LOCACAO DE 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

54.000,000108,00 500,0000DIA026 TCI014

SERVICO DE LOCACAO DE TENDA 10 X 10
descrição:
- locação de tendas tamanho 10mx10m, com 3 metros de pé
direito, lona anti-chamas branca

o item descrito acima compete a 1 serviço por dia de
execução.

25.200,00030,00 840,0000SV031 TCI058

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE:              568.459,660

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE:              568.459,660

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

SERVICO DE LOCACAO DE SONORIZACAO PARA
AUDITORIO
descrição:

5.000,00010,00 500,0000DIA026 TCI055
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- 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

SERVICO DE LOCACAO DE TENDA 10 X 10
descrição:
- locação de tendas tamanho 10mx10m, com 3 metros de pé
direito, lona anti-chamas branca

o item descrito acima compete a 1 serviço por dia de
execução.

1.680,0002,00 840,0000SV031 TCI057

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              6.680,000

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              6.680,000

TCI TELÕES LOCAÇÕES LTDA ME:                        1.867.998,560
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