
Séq. QuantidadeUn Especificação Marca Vlr. TotalCódigo Vlr. Unitário

1 UN 120,00 36733 PRESTACAO DE SERVIÇOS DE APOIO-SEGURANÇA PARA EVENTOS: VEM PRA PRAÇA, CORRIDA DE
CICLISMO, ROCK IN RUA ENTRE OUTROS COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS
TRABALHADAS/DIA, DURANTE CADA EVENTO

2 UN 1,00 36732 Locação de serviço de 13 Sons Grande porte acima de 1000 até 10.000 pessoas somPA 4X4, 08 caixas de altas
com 02 falantes de 12 polegadas,driver cada, 08 caixas de SUB com 02 falantes de 18 polegadas, driver cada, 02
amplificadores de 2000 watts cada para MA, 02 amplificadores de 4000 watts para MG, 02 amplificadoresde
14000 watts para SUB, 01 mesa de 40 canais digital, 02 processadores de PA eside digital, 01 side 1X1 composto
por 02 caixas tipo SB-850 (2X 18 polegadas e02 caixas de 03 vias tipo KF, com 02 de 12 polegadas cada, com
amplificadores correspondentes, 02 monitores de 03 vias com falante de 15 polegadas, 01 kit microfone para
bateria, garrafas e pedestais, com 04 unidades, 10 canais com directbox ativo, 06 passivos, 05 microfones de voz
SM-58, 05 beta 57, pedestais e garras, 03 microfones sem fio Beta 58, 03 SM 57, pedestais e garras, 04 microfones
condensadores, 01 powerplay de 08 canais, cabos, 01 serviço de técnico de som ou DJ, 01 condicionador de
energia furman 110 volts, 50 cabos XLR diversos tamanhos,10 extensões de A/C. Iluminação: 08 beam 5R, 20
canais (não serve moving head 250,575 ou 700), 02 maquinas de fumaça DMX, 01 atomic 3000, 01 laser show de
1 watt com notebook, 10 canhões PAR Led de 03 watts, com 54 leds RGBW, 01 mesa DMX 380 canais, 02 araras
com 04 canhões DYS ou par 64 em cada vara, 01 serviço de técnico de luz. Central de AC com cabo no mínimo de
16 milímetros, palco / 13 palcos de 10 metros de frente, 7 metros de fundo, 6 metros de PE direito, cobertura BO
em lona branca ante chamas com laudo,guarda corpo com 120cm de altura, 01 escada com corrimão e piso ante
derrapante, sombrite 80% nas laterais e fundo, pisocom compensado Naval de mínimo 150cm de altura nivelado,
02 luzes de emergência, 02 luzes de serviço, placa de saída de emergência e extintores, aterrado: Palco de acordo
com normas do corpo de bombeiros 2017, suporte para caixas Line e Fly (niveladas), telhado e pé direito montado
em estrutura Q-30 e SOM e PALCO Rockin Rua 2017 EQUIPAMENTOS: 02 consoles 40 canais(PA e Side,
preferência Digitais), PA mínimo 4x4 com quinta via, 02 Processadores digitais p/ PA e Side, 08 caixas de 3
vias(2x12 polegadas + Drives), 08 caixas de SUB tipo SB-1000 ou superiores, 04 caixas de Sub tipo SB-850 ou
SB-1000 ou superior, 04 caixas de Sub (quinta via no centro do palco) mais potencias, 04 Amplificadores mínimo
2000watts RMScada para MA, 02 Amplificadores mínimo 4000 watts RMS cada para MG, 02 Amplificadores
mínimo 14000 watts RMS cada para SB, 02 Side 1x1 com 2 caixas de SUB mais02 caixas de altas de 3 vias mais
potencia, 01 Delay montado mix compatível como local.BACK LINE: 02 Copos de bateria contendo bumbo, 2
tons, 1 surdo mais estantes, 02 cabeçotes de guitarra JCM-900, 01 amplificador de baixo contendo 1x15 + 4x10
polegadas, 02 kits microfones para bateria acústica (mínimo 14 microfones), 03 microfones sem fio beta 58. 05
microfones SM 58 para voz, 10 microfones SM57 p/ cubos (tipo Shure), 20 pedestais + 10 garras + suportes
próprios p/ microfones diversos, multe vias para bateria + mínimo 60 cabos XLR (balanceados e revisados), 06
praticáveis para as baterias, 02 caixas SP-4 para retorno de bateria+ amplificadores, 06 monitores de chão
tipo Yamaha SM-15 (15 polegadas +TI) amplificadores para os monitores de chão, 01 Powerplay de 8 vias com
cabos, 10 canais de directbox Ativos + 6 passivos total de 16 canais, 04 microfones condensadores para pratos e
efeitos, 01 multicado no mínimo de 36 vias (palco e PA).ILUMINAÇÂO: 08 bean SR de 20 canais, 02 maquinas
de fumaça, 01 atômico 3000, 10 canhões PAR LED 54x3, 02 varas de canhões na frente, 01 mesa 380 canais +
splintter DMX, 01 Grid do mesmo tamanhão da área do palco (Q-30) com parafusos apropriadospara a
montagem.EQUIPE: 02 técnico de som, por 2 dias, 02 Holding, por 2 dias, 01 Técnico de luz , por 2 dias, 02
carregadores, por 2 dias.PALCO: 10 metros de frente, 7 metros de fundo, 6 metros de pé direito, Cobertura BO em
lona branca ante chamas com laudo, Gurad corpo com 120 cm de altura, 01 Escada com corrimão episo ante
derrapante, Sombrite 80% nas laterais e fundo, Piso com compensado Naval de mínimo 18 mm, Piso com no
mínimo 150 cm de altura nivelado, 02 luzes de emergência + 2 luzes de serviço, Placa de saída de emergência e
extintores. ATERRADO PISO E TELHADO: Palco de acordo com normas do corpo de bombeiros 2017, Suporte
para caixas Line e Fly (niveladas). Telhado de pé direito Montado em Estrutura. 40 metros de fechamento. 02
círculos Q-30 de 3 metros interno. 32 metros de estrutura para entrada( com parafusos apropriados).
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Carimbo Padronizado
Validade da Proposta

(no mínimo em 60 dias)

Prazo para Entrega _______/_______/_____________

_______/_______/_____________
Total Geral   R$  ____________________________

_____________________________________

Observações

çghlkhglkhkkljhlkhlklk                                                          

Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preēos e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condiēões gerais e especiais estabelecidas para esta
licitaēćo, as quais nos submetemos incondicional e integralmente.

Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrencias posteriores.
Assinatura:  _________________________________________________________________________________________________________         Data:     _______/_______/___________
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