MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Processo n° 1.273/2017
Pregão Presencial nº. 06/2017
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Os itens do referido certame foi adjudicado pelo Pregoeiro Sr. Edson Carlos Pereira a empresa participante
com valores unitários abaixo discriminados.
Item

Unid.

Qtd.

01

Diária de
até
12 horas

20

02

Diária de
até
12 horas

04

03

Diária de
até
12 horas

04

Especificação do Objeto
Som P.A 1 X 1- Especificações: 01 caixa de som sub grave com
02 falantes de 18” e 01 caixa de som com frequências altas por
lado) modelo Kf ou Line contendo 01 mesa de som 12 canais; 01
equalizador; 01 processador de áudio; 01 efeito de voz;
Amplificadores para P.A. e Monitores; 01 via de monitor com 02
spots; 05 microfones com fio; 05 pedestais para microfones; 01
microfone sem fio; 08 refletores de Led; 01 mesa de iluminação
digital; Cabos e conectores.
Som P.A. 2 X 2 - Especificações: 02 caixas de som sub grave com
02 falantes de 18” cada e 02 caixas de som com frequências altas
por lado) modelo Kf ou Line contendo: 01 mesa de som 24 canais
com 06 auxiliares; 01 equalizador para P.A. e via de monitor; 01
processador de áudio; 01 efeito de voz; Amplificadores para as vias
de P.A. e monitores; 01 amplificador para Baixo; 01 amplificador
para Guitarra; 01 via de monitor na frente com dois spots; 03 vias
de fone (bateria – teclado – percussão); 01 corpo de bateria
(bumbo, tom I , tom II e tom III); Kit microfone bateria; 08
microfones com fio; 08 pedestais para microfone; 01 microfone
sem fio; 03 direct box; 12 refletores de Led; 02 araras (treliças)
para suporte de iluminação; 01 mesa de iluminação digital; 01
máquina de fumaça; Cabos e conectores.
Som P.A. 4 X 4 - Especificações: 04 caixas de som sub grave com
02 falantes de 18 “ cada e 04 caixas de som com frequências altas
por lado) modelo Kf ou Line contendo:01 mesa de som 32 canais
com 06 auxiliares; 01 processador de áudio; 02 equalizadores para
P.A , via de monitore e said ful; Amplificadores para as vias de
P.A., Sid Full e monitores; 01 efeito de voz; 01 amplificador para
Baixo; 01 amplificador para Guitarra; 01 via de monitor na frente
com dois spots; 01 sistem de sid full (01 sub e 01 alta por lado); 03
vias de fone (bateria – teclado – percussão); 01 corpo de bateria
(bumbo, tom I , tom II e tom III); 01 kit microfone bateria; 12
microfones com fio; 12 pedestais para microfones; 02 microfones
sem fio; 04 direct box; 01 sobre palco bateria; Box truss em
formato U com cortina preta nas laterais e fundo; 24 refletores de
led; 04 moving heads 575 ou beam, 04 televisões de 42”; 01
distribuidor de vídeo; 01 aparelho de dvd; 01 mesa de iluminação
digital; 01 máquina de fumaça; Cabos e conectores.
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Valor
Unitário/Diária

R$ 450,00

R$ 1.300,00

R$ 1.775,00
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04

Iluminação para eventos - Especificações: 24 refletores de led
(mínimo tri-led); 04 movings Heads 575; Estrutura de box truss; 01
04
R$ 1.500,00
mesa de iluminação digital (mínimo Pilot 2.000) para os movings;
01 mesa digital para os leds; Cabos e conectores.
Itens acima: LUIZ GUSTAVO NEODINI – ME. – CNPJ. 12.749.224/0001-80

Diária de
até
12 horas

Porto Ferreira, 17 de fevereiro de 2017.

Edson C. Pereira
Pregoeiro
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Processo n° 1.273/2017
Pregão Presencial nº. 006/2017

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Sra. Carla Renata Hissnauer, na qualidade de Autoridade Competente em exercício, e por delegação de
competência prevista no inciso V do Art. 5º do Decreto Municipal nº. 141/05, fundamentado nos elementos
constantes dos autos do processo da licitação em epígrafe, e considerando a inexistência de recurso contra os atos
do Pregoeiro, em conformidade com o inciso XX, do artigo 4º da Lei Federal nº. 10.520/02 HOMOLOGA os atos
do procedimento licitatório, em conformidade ao decreto nº. 80/2013, com fulcro no inciso XXII, do Art. 4 da Lei
Federal nº. 10.520/02 e Lei 147/2014, acolhendo o julgamento do Pregoeiro, Sr. Edson Carlos Pereira, a empresa
participante abaixo discriminada.
Item

Unid.

Qtd.

01

Diária de
até
12 horas

20

02

Diária de
até
12 horas

04

03

Diária de
até
12 horas

04

Especificação do Objeto
Som P.A 1 X 1- Especificações: 01 caixa de som sub grave com
02 falantes de 18” e 01 caixa de som com frequências altas por
lado) modelo Kf ou Line contendo 01 mesa de som 12 canais; 01
equalizador; 01 processador de áudio; 01 efeito de voz;
Amplificadores para P.A. e Monitores; 01 via de monitor com 02
spots; 05 microfones com fio; 05 pedestais para microfones; 01
microfone sem fio; 08 refletores de Led; 01 mesa de iluminação
digital; Cabos e conectores.
Som P.A. 2 X 2 - Especificações: 02 caixas de som sub grave com
02 falantes de 18” cada e 02 caixas de som com frequências altas
por lado) modelo Kf ou Line contendo: 01 mesa de som 24 canais
com 06 auxiliares; 01 equalizador para P.A. e via de monitor; 01
processador de áudio; 01 efeito de voz; Amplificadores para as vias
de P.A. e monitores; 01 amplificador para Baixo; 01 amplificador
para Guitarra; 01 via de monitor na frente com dois spots; 03 vias
de fone (bateria – teclado – percussão); 01 corpo de bateria
(bumbo, tom I , tom II e tom III); Kit microfone bateria; 08
microfones com fio; 08 pedestais para microfone; 01 microfone
sem fio; 03 direct box; 12 refletores de Led; 02 araras (treliças)
para suporte de iluminação; 01 mesa de iluminação digital; 01
máquina de fumaça; Cabos e conectores.
Som P.A. 4 X 4 - Especificações: 04 caixas de som sub grave com
02 falantes de 18 “ cada e 04 caixas de som com frequências altas
por lado) modelo Kf ou Line contendo:01 mesa de som 32 canais
com 06 auxiliares; 01 processador de áudio; 02 equalizadores para
P.A , via de monitore e said ful; Amplificadores para as vias de
P.A., Sid Full e monitores; 01 efeito de voz; 01 amplificador para
Baixo; 01 amplificador para Guitarra; 01 via de monitor na frente
com dois spots; 01 sistem de sid full (01 sub e 01 alta por lado); 03
vias de fone (bateria – teclado – percussão); 01 corpo de bateria
(bumbo, tom I , tom II e tom III); 01 kit microfone bateria; 12
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Valor
Unitário/Diária

R$ 450,00

R$ 1.300,00

R$ 1.775,00
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04

microfones com fio; 12 pedestais para microfones; 02 microfones
sem fio; 04 direct box; 01 sobre palco bateria; Box truss em
formato U com cortina preta nas laterais e fundo; 24 refletores de
led; 04 moving heads 575 ou beam, 04 televisões de 42”; 01
distribuidor de vídeo; 01 aparelho de dvd; 01 mesa de iluminação
digital; 01 máquina de fumaça; Cabos e conectores.
Iluminação para eventos - Especificações: 24 refletores de led
Diária de
(mínimo tri-led); 04 movings Heads 575; Estrutura de box truss; 01
até
04
R$ 1.500,00
mesa de iluminação digital (mínimo Pilot 2.000) para os movings;
12 horas
01 mesa digital para os leds; Cabos e conectores.
Itens acima: LUIZ GUSTAVO NEODINI – ME. – CNPJ. 12.749.224/0001-80

Autorizando a convocação do adjudicatário para assinatura do contrato ou retirada de termos equivalentes, com
fulcro no inciso XXII, do art. 4, da Lei Federal nº. 10.520/02.

Porto Ferreira, 17 de fevereiro de 2017.

Carla Renata Hissnauer
Autoridade Competente
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