PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO
Praça Almirante Tamandaré, 16-19 – Paço Municipal
PRESIDENTE EPITÁCIO - Est. de São Paulo - Fone: (18) 3281-9777
CEP: 19470-000 - C.N.P.J. : 55.293.427/0001-17
Secretaria de Administração
Divisão de Licitação

PROCESSO N.º 076/2010
PREGÃO (PRESENCIAL) N.º 040/2010
CONTRATO N.º 088/2012
(2.º ADITIVO DE PRORROGAÇÃO)

ANEXO I
DESCRIÇÃO TÉCNICA
Item
01

Quant. Unid.
113

Serv.

Descrição
=SONORIZAÇÃO
MECÂNICA
DE
PEQUENO
PORTE=
Contratação de locação combinada com a prestação
de serviços para fornecimento, transporte, montagem,
operação e desmontagem de equipamentos de
SONORIZAÇÃO MECÂNICA DE PEQUENO PORTE,
em eventos pontuais a serem realizados pela
Secretaria de Turismo e Cultura, conforme modulação
abaixo:
01 (uma) mesa de som 6 a 12 canais**
02 (duas) caixas de som de 03 (três) vias com falantes
de 15 polegadas
02 (dois) pedestais para caixas de som
01 (uma) potência para caixas de som de no mínimo
3000 w
01 (um) módulo de efeito (reverb digital) **
01 (um) aparelho de reprodução de CD Player
01 (um) microfone com fio
01 (um) microfone sem fio
02 (dois) pedestais para microfones
01 (um) módulo de iluminação com 02 holofotes
**com dispositivo de multi efeito é dispensável o
módulo de efeito.

Valor
Unit.

Valor
Total

306,36

34.619,22

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO
Praça Almirante Tamandaré, 16-19 – Paço Municipal
PRESIDENTE EPITÁCIO - Est. de São Paulo - Fone: (18) 3281-9777
CEP: 19470-000 - C.N.P.J. : 55.293.427/0001-17
Secretaria de Administração
Divisão de Licitação
03

26

Serv.

04

43

Serv.

07

428

Serv.

=SONORIZAÇÃO MECÂNICA DE MÉDIO PORTE=
Contratação de locação combinada com a prestação
de serviços para fornecimento, transporte, montagem,
operação e desmontagem de equipamentos de
SONORIZAÇÃO MECÂNICA DE MÉDIO PORTE, em
eventos pontuais a serem realizados pela Secretaria
de Turismo e Cultura, conforme modulação abaixo:
01 (uma) mesa de som de no mínimo 24 canais **
02 (duas) caixas de som grave
02 (duas) caixas de som de 03 (três) vias: médio,
médio agudo e agudo
02 (duas) caixas de retorno de som de 02 (duas) vias ,
para médio e agudo
03 (três) potências com no mínimo 5000w
01 (um) módulo de efeito (reverb digital) **
01 (um) aparelho de reprodução de CD Player
01 (um) crossover de 04 (quatro) vias
03 (três) microfones com fio
01 (um) microfone sem fio
04 (quatro) pedestais para microfones
02 (dois) módulos de iluminação com 04 holofotes
01 (um) fly (estrutura suspensa para suporte das
caixas de som)
**com dispositivo de multi efeito é dispensável o
módulo de efeito
= SONORIZAÇÃO AO VIVO DE MÉDIO PORTE =
Contratação de locação combinada com a prestação
de serviços para fornecimento, transporte, montagem,
operação e desmontagem de equipamentos de
SONORIZAÇÃO AO VIVO DE MÉDIO PORTE, em
eventos pontuais a serem realizados pela Secretaria
de Turismo e Cultura, conforme modulação abaixo:
01 (uma) mesa de som de no mínimo 24 canais **
02 (duas) caixas de som grave
02 (duas) caixas de som de 03 (três) vias: médio,
médio agudo e agudo
02 (duas) caixas de retorno de som de 02 (duas) vias ,
para médio e agudo
01 (um) side/01 grave (caixa de retorno para bateria)
01 (um) side/03 vias (caixa de retorno para bateria)
03 (três) potências com no mínimo 5000w
01 (um) crossover de 04 (quatro) vias
01 (um) módulo de efeito (reverb digital) **
01 (um) aparelho de reprodução de CD Player
01 (um) cubo de baixo
01 (um) cubo de guitarra
01 (um) cubo de teclado
04 (quatro) microfones com fio
02 (dois) microfones sem fio
06 (seis) pedestais para microfones
01 (um) kit de microfone específico para bateria
02 (dois) módulos de iluminação com 04 holofotes
01 (um) módulo de iluminação com 02 holofotes
01 (um) fly (estrutura suspensa para suporte das
caixas de som)
**com dispositivo de multi efeito é dispensável o
módulo de efeito

733,32

19.066,32

858,26

36.905,01

= SONORIZAÇÃO VOLANTE =
Contratação de veículo para prestação de serviços
ocasionais de SONORIZAÇÃO VOLANTE para
divulgação de eventos pontuais encampados pela
Secretaria de Turismo e Cultura.
A contratada deverá ficar responsável por todas as
ações que envolvam o objeto do contrato bem como
por todas e quaisquer despesas com equipamentos e
veículos utilizados, tais como: combustíveis e afins,
deslocamentos, transportes, montagem, operação,
desmontagem, etc.

21,73

9.299,58

VALOR TOTAL

99.890,62
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Presidente Epitácio, 06 de julho de 2.012.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO
DR. JOSÉ ANTÔNIO FURLAN
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

MARIZA FRANCISCA DE SOUZA SONORIZAÇÃO ME
MARIZA FRANCISCA DE SOUZA
EMPRESÁRIA
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
BRUNO CÉSAR DOS SANTOS RAMOS
RG: 42.823.456-2 – SSP/SP
CPF: 324.490.558-78

CLAUDIA VILLALBA RIBEIRO TALAVERA
RG: 27.814.616-8 – SSP/SP
CPF: 258.869.278-83

