
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE
02/04/2019 16:26:38

Pregão Presencial Nº 000014/2019 - 02/04/2019 - Processo Nº 000681/2019

Vencedor SCORPION TELÕES LTDA - EPP

CNPJ 05.792.158/0001-65

Endereço RUA SANTA CATARINA, 171 - ITAPOÃ - VILA VELHA - ES - CEP:

Contato 2732899327      contato@scorpionlocacoes.com.br

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00005  LOTE 04

Ítem Lote

00005052

ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO COM GRID
- iluminação:

sistema de  iluminação médio porte
08 – moving head
01- mesa de luz digital 04 saídas dmx
individuais com 2048 canais e 299 cenas atualizados sotware 2010
12 -par led 3wats tri led
12-par 64 foco 5 com gelatinas
04 - refletor mini brut 6 lâmpadas
02 –ventilador
02-maquina de fumaça 3000
04-strobo 3000
02-rack dimer 12 canais
02-rack dijuntor 12 canais
04 -splinter 1 entrada 2 saídas
obs.: é necessária uma série de equipamentos para acompanhar e
complementas os demais citados acima. (como cabos conectores e
outros, conforme rider técnico dos artistas.

-grid

grid de ground em p30/p50 nas medidas compatíveis com a metragem
do palco ( item 3)

12.000,0006,00 2.000,000UND00004 00005

Total do Lote:  12.000,00

Total do Fornecedor:  12.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE
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Pregão Presencial Nº 000014/2019 - 02/04/2019 - Processo Nº 000681/2019

Vencedor TCI TELÕES LOCAÇÕES LTDA ME

CNPJ 09.177.375/0001-04

Endereço RUA DUBLIN, 107 - ARAÇAS - VILA VELHA - ES - CEP:

Contato 2730342641      fabiola@fkempresarial.com

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00002  LOTE 01

Ítem Lote

00005050

DISCIPLINADOR
100m disciplinador (separador de público), com 1,10 metro de altura em
tubo de 2” galvanizado, pés individual  travados com parafusos ou
pinos de segurança a cada 03mt,com barras verticais de 15 em 15 cm
de 1”.podendo variar até 10% para mais ou para menos .

3.535,0206,00 589,170UND00001 00002

Total do Lote:  3.535,02

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00003  LOTE 02

Ítem Lote

00005051

ESTRUTURA DE PALCO, CAMARIM, HOUSE MIX, ÁREA DE SERVIÇO,
PASSARELA
- palco:

palco de box estrutural,estrutura de box alumínio medindo 10x10 em
estruturas de alumínio com 04 ou 6 pés em  q-30, p30 ou p50,
travados através de correias ou cabos de aço ao solo por estacas de
sustentação, sistema de teto em estrutura de box ou p50, teto com as
partes internas  treliçados  e face  de no mínimo 2 em 2 metros para
evitar formação de bolsas de água, com lona na cor branca, preta ou
cinza , anti chamas, som brites na cor preta área de cena com 13
metros de comprimento mínimo, por 11 de largura mínimo perfazendo
um total de 90 m² de piso livre ( mínimo) em compensado naval de
20mm cintado, pés com regulagem de 10cm em 10cm  a 2 metros de
altura do solo ao piso  e  7 metros  do piso ao teto (frente), com
fechamentos  das laterais  a 1,10 mt de altura , saia frontal  composto
de  01 escada de as cesso; podendo variar até 10% para mais ou para
menos conforme rider técnico dos artistas.
obs: a área do palco 10x10 deve ser livre (de camarim e área de
serviço.)

- camarim:

02 camarim acarpetado com portas e chave na altura do piso do palco
medindo 03mts x 03mts  fechado nas laterais com alumínio e ts de
2,20mt de altura na cor branca ,teto estrutura metálica galvanizado
coberto  com lona anti-chamas na cor cinza ou preta em uma água e
caída mínima de 70 cm de altura da frente para trás, piso em
compensado naval de 20mm cintado com pés com regulagem de 10cm
em 10cm; com altura mínima de 01metros e máxima de 2,50 metros do
chão para correção do desnível do solo e pé direito do teto ao chão de
04 mts de altura cintado e travado com estacas de sustentação ao
solo, composto de 01 escada de acesso e climatizado, podendo variar
até 10% para mais ou para menos conforme rider técnico dos artistas.
obs: a área do camarim não deve diminuir o espaço da medida do palco
(10x10).

- house mix:

palco/house mix medindo 4,40mts x 3,20mts com teto em estrutura
metálica galvanizada coberto  com lona anti-chamas na cor cinza ou

24.889,9806,00 4.148,330UND00002 00003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE
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Pregão Presencial Nº 000014/2019 - 02/04/2019 - Processo Nº 000681/2019

Vencedor TCI TELÕES LOCAÇÕES LTDA ME

CNPJ 09.177.375/0001-04

Endereço RUA DUBLIN, 107 - ARAÇAS - VILA VELHA - ES - CEP:

Contato 2730342641      fabiola@fkempresarial.com

preta em uma água e caída mínima de 70 cm de altura da frente para
trás,   piso em compensado naval de 20mm cintado com pés com
regulagem de 10cm em 10cm; com altura mínima de 25 cm  do chão
para correção do desnível do solo  e pé direito do teto ao chão de 04
mts de altura cintado , travado com estacas de sustentação ao solo e
fechamento nas laterais, podendo variar até 10% para mais ou para
menos conforme rider técnico dos artistas.
obs: a área do house mix não deve diminuir o espaço da medida do
palco (10x10).

- area de serviço:

palco/área de serviço medindo 4,80mts x 4,40mts com teto em
estrutura metálica galvanizada coberto com lona anti-chamas na cor
cinza ou preta em uma água e caída mínima de 70 cm de altura da
frente para trás,   piso em compensado naval de 20mm cintado com
pés com regulagem de 10cm em 10cm; com altura mínima de 01metros
e máxima de 2,50 metros do chão para correção do desnível do solo  e
pé direito do teto ao chão de 04 mts de altura cintado e travado com
estacas de sustentação ao solo, com fechamentos  das laterais  a 1,10
mt de altura, composto de 01 escada de acesso, podendo variar até
10% para mais ou para menos conforme rider técnico dos artistas.

- passarela desfile:

em estrutura de piso: 2x1 altura: 40cm montado em “t” com tamanho
total de 8x6

Total do Lote:  24.889,98

Total do Fornecedor:  28.425,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE
02/04/2019 16:26:38

Pregão Presencial Nº 000014/2019 - 02/04/2019 - Processo Nº 000681/2019

Vencedor JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI

CNPJ 04.101.779/0001-92

Endereço RUA SÃO CARLOS, 08 - VILA LENIRA - COLATINA - ES - CEP:

Contato 2737210091

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00001  LOTE 05

Ítem Lote

00004891

LOCAÇÃO GERADOR DE ENERGIA
gerador de energia silencioso de 250kva com cabos e chave reversora
manual, com técnico responsável disponivel durante o evento, incluso:
diesel, instalação, operador nos dias do evento.

11.500,0206,00 1.916,670UND00005 00001

Total do Lote:  11.500,02

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00004  LOTE 03

Ítem Lote

00005049

ESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO  P.A. E PALCO COM FLY
sonorização:

sistema de sonorização médio porte p.a
24-caixas line array “grave/médio/agudo” (3 vias) com potencia de
1.750 rms (unidade)
24-caixas de subgrave com 48 alto falantes de 18” / 800 rms (por
falante)
01-console digital 48 canais, 24 auxiliares.
(gate, compressor, efeitos e equalizadores) – inclusos na mesa digital
com software atualizado.
01-processador de freqüências (doze vias)
01-equalizador gráfico 31 bandas estéreo
01-sistema multi cabos com 60 vias com 50 metros de comprimento
com split
06-amplificadores com 14.000 rms de potência subgrave
08-amplificadorescom 8.000 rms de potência médio grave
04-amplificadorescom 2.800 rms de potência alta
obs.: é necessária uma série de equipamentos para acompanhar e
complementar os demais citados acima. (como cabos conectores e
outros)
sonorização de palco
01-console digital 48 canais, 24 auxiliares.
(gate, compressor, efeitos e equalizadores) – inclusos na mesa digital.
com software atualizado
02-processadores de freqüências (seis vias)
06-equalizadores gráficos 31 bandas / 12 canais.
02-sistemas de fones com 8 vias / com fones
02-sistema de side l e r(duplo / 4 vias) - quatro caixas de subgraves
com 8 alto falantes de 18” 800rms e quatro caixas fly
degrave/médio/agudo com falantes 15, 10+ drive titanium.
“08-monitores com dois alto falantes de 12” 400 rms mais drive.
“02-subgraves para bateria com 02 alto falantes de 18” 800rms.
“01-amplificador de guitarra com dois alto falantes de 12” 250 rms
01-amplificador de contra baixo – com 04 alto falantes de 10”250rms e
01 alto falante de 15”400rms.
01-bateria profissional – bumbo, ton. 1, ton. 2 e surdo.
10-praticáveis telescópico para bateria e percussão 2x1m x 0.40
02-kitmicrofones para bateria.
03-microfones sem fio – profissional uhf multi freqüência
30-microfones com fiop/voz de boa qualidade
12-microfones com fiop/ instrumentos de boa qualidade
15-garras para microfones
20-pedestais para microfones girafa

29.800,0206,00 4.966,670UND00003 00004
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE
02/04/2019 16:26:38
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Vencedor JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI

CNPJ 04.101.779/0001-92

Endereço RUA SÃO CARLOS, 08 - VILA LENIRA - COLATINA - ES - CEP:

Contato 2737210091

10-direct box ativo.
10-direct box passivo;
02-amplificador com 6000 rms de potencia       sub sid
02-amplificador com 5000 rms de potencia.      médio grav
02-amplificador com 3000 rms de potencia.      médio alto
02-amplificador com 2000 rms de potencia.      monitor
02-sistemas elétricos steck com 50 metros de cabos.
01-bateria completa
microfones
pedestais
retorno para baixo guitarra e teclado  conforme rider técnico do artista
obs.: é necessária uma série de equipamentos para acompanhar e
complementas os demais citados acima. (como cabos conectores e
outros)

fly:

locação de sistema fly com 02 estruturas de 3mts x 2.5mts x 10mts de
altura, travados ao chão, com cabos de sustentação podendo variar
até 10% para mais ou para menos conforme rider técnico dos artistas.

Total do Lote:  29.800,02

Total do Fornecedor:  41.300,04

Total Geral:  81.725,04
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