
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Pregão Eletrônico Nº 000028/2022 - Processo Nº 002313

Vencedor ART SONORIZACAO LTDA ME

CNPJ 07.714.432/0001-03

Endereço RODOVIA BR 101, s/n - JABAQUARA - ANCHIETA - ES - CEP: 29230000

Contato 2835442054      artsonorizacao@hotmail.com

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00001  LOTE 01 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME, EPP E EQUIPARADAS

Ítem Lote

00002563

ALUGUEL DE PRATICAVEIS
plataformas   moduláveis   para   montagem   de   palco/plateia
multiconfiguração,dimensões:   2x1  metros   /  construção: sistema  de
alta   resistência  /   tampo:compensado  naval (madeira tratada) / altura
ajustável: fechada 15cm, até 1 metroa cada 20cm / carga máxima
distribuída (estática): 1500kg (750kg/m²). todas asplataformas devem
vir com suporte adaptador para guarda-corpo em todos os 04 lados.

198,333,00 66,110UND00001 00001

00002563

ALUGUEL DE PRATICAVEIS
plataformas   moduláveis   para   montagem   de   palco/plateia
multiconfiguração,dimensões:   2x1  metros   /  construção: sistema  de
alta   resistência  /   tampo:compensado  naval (madeira tratada) / altura
ajustável: fechada 15cm, até 1 metroa cada 20cm / carga máxima
distribuída (estática): 1500kg (750kg/m²). todas asplataformas devem
vir com suporte adaptador para guarda-corpo em todos os 04 lados.

9.916,50150,00 66,110UND00002 00001

Total do Lote:  10.114,83

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00007  LOTE 07 - AMPLA PARTICIPACAO

Ítem Lote

00001303

DIARIA DE LOCACAO DE PALCO DE GRANDE PORTE 16X14M
palco em alumínio 16x14m tipo q30/p30; estrutura de box fechado de
sombrites ecompensado naval nas laterais; coberto com lona preta ou
cortina preta anti#chamas; com piso em compensado naval de 20mm
cintado com pés reguláveis de 2m do chão e pé direito do chão de 12m
de altura; guarda-corpo com cerca de proteção de 1.20 metros de
altura nas laterais e fundo todo em alumínio ou aço galvanizado;
escada com corrimão em alumínio ou aço galvanizado; degraus
antiderrapantes; plataformas em compensado naval de 20mm com
acabamentos em cantoneiras galvanizadas; 01 house mix medindo
4x4m com 01 andar; 02 torres de fly em alumínio tipo q30/p30 com slive
box.

13.404,002,00 6.702,000DIA00008 00007

00001303

DIARIA DE LOCACAO DE PALCO DE GRANDE PORTE 16X14M
palco em alumínio 16x14m tipo q30/p30; estrutura de box fechado de
sombrites ecompensado naval nas laterais; coberto com lona preta ou
cortina preta anti#chamas; com piso em compensado naval de 20mm
cintado com pés reguláveis de 2m do chão e pé direito do chão de 12m
de altura; guarda-corpo com cerca de proteção de 1.20 metros de
altura nas laterais e fundo todo em alumínio ou aço galvanizado;
escada com corrimão em alumínio ou aço galvanizado; degraus
antiderrapantes; plataformas em compensado naval de 20mm com
acabamentos em cantoneiras galvanizadas; 01 house mix medindo
4x4m com 01 andar; 02 torres de fly em alumínio tipo q30/p30 com slive
box.

100.530,0015,00 6.702,000DIA00009 00007

00002555

LOCACAO DE ILUMINACAO GRANDE PORTE
24 sgm spot 400;- 24 bean 7r;- 02 grid completo de q30/p30 contendo
04 linhas de 12m, 48m de q 30, 08 eslive,08 sapatas e 08 talhas;- 04
máquinas de fumaça;- 10 strobo ;- 02 canhões seguidores (1500w);-
04 pontos de intercom;- 48 parled 5w rgbw;- 24 acl;- 24 elipsoidal;- 10
refletores mini brut;1  mesa de luz digital com 1024 canais dmx com 4
saídas individuais ecapacidade de gravar 299 cenas;obs.: os
equipamentos deverão atender  às necessidades do rider técnico do
artista

100.530,0015,00 6.702,000DIA00013 00007
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00002547

LOCACAO DE SOM GRANDE PORTE
pa
01 console digital com no mínimo 48 canais 24 auxiliares (condicionado
as necessidades do rider técnico do artista); sistema de line array,
composto com no mínimo 36 caixas de alta frequência e20 subwoofer,
capaz de reproduzir 115 db a 50 metros com resposta de frequência
de 20 hz a 20 khz dimensionado, conforme o local do evento; sistema
delay para reforço do sistema de pa capaz de reproduzir 115 db a
50metros com resposta de frequência de 20 hz a 20 khz;
processamento digital de alta qualidade para atender todos os
sistemas; multi-cabo com no mínimo 56 vias splitado

palco
01 console digital com no mínimo 48 canais 24 auxiliares (condicionado
as necessidades do rider técnico do artista); 01 intercomunicador pa /
monitor (palco); 01 bateria completa; 02 amplificadores de guitarra; 01
amplificador para contrabaixo; 04 microfones sem fio de primeira linha;
05 microfones dinâmicos de boa qualidade com resposta de frequência
entre 50hz e 18khz; kit de microfones para bateria e percussão com no
mínimo 15 microfones; 10 direct box; 02 side; 06 monitores; 01
powerplay para 08 fones; 01 side fill para bateria; caixa de sub-grave
2 x 18; equipamento para proteção elétrica; equipe técnica
especializada e toda fiação necessária e acessórios como: cabos
conexões, plugs, tomadas e outros necessários para o funcionamento
dos equipamentos.

100.530,0015,00 6.702,000DIA00017 00007

Total do Lote:  314.994,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00008  LOTE 08 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME, EPP E EQUIPARADAS

Ítem Lote

00001313

DIARIA DE LOCACAO DE PASSARELA METRO LINEAR
passarela em praticaveis, medindo 2,0 x 1,0 metros, com altura variavel
de 30 cm a 02 metros de altura, com escada de acesso na largura da
passarela, conforme solicitações das secretarias

14.649,00300,00 48,830METRO00010 00008

Total do Lote:  14.649,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00012  LOTE 12 - AMPLA PARTICIPAÇÃO

Ítem Lote

00002546

LOCACAO DE SOM MICRO PORTE
- 01 mesa de som de 08 canais com entradas xlr e equalizadores de
três vias comum paramétrico;
- 02 caixas se som ativas de 500w rms com reposta de frequência de
50hz a 18hkz, com tripé;
- 02 microfones sem fio de boa qualidade;
- 02 microfones com fio de boa qualidade;- cabos e estruturas
necessárias para o funcionamento;- técnico capacitado.

8.297,688,00 1.037,210DIA00023 00012

00002546

LOCACAO DE SOM MICRO PORTE
- 01 mesa de som de 08 canais com entradas xlr e equalizadores de
três vias comum paramétrico;
- 02 caixas se som ativas de 500w rms com reposta de frequência de
50hz a 18hkz, com tripé;
- 02 microfones sem fio de boa qualidade;
- 02 microfones com fio de boa qualidade;- cabos e estruturas
necessárias para o funcionamento;- técnico capacitado.

15.558,1515,00 1.037,210DIA00024 00012
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00002546

LOCACAO DE SOM MICRO PORTE
- 01 mesa de som de 08 canais com entradas xlr e equalizadores de
três vias comum paramétrico;
- 02 caixas se som ativas de 500w rms com reposta de frequência de
50hz a 18hkz, com tripé;
- 02 microfones sem fio de boa qualidade;
- 02 microfones com fio de boa qualidade;- cabos e estruturas

51.860,5050,00 1.037,210DIA00025 00012

00002548

LOCAÇAO DE ILUMINACAO MICRO
12 movie head 05 r; 01 máquina de fumaça dmx; 01 mesa de luz digital
com 1024 canais dmx com 4 saídas individuais ecapacidade de gravar
299 cenas.

69.150,0050,00 1.383,000DIA00030 00012

Total do Lote:  144.866,33

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00013  LOTE 13 - AMPLA PARTICIPAÇÃO

Ítem Lote

00002551

LOCACAO DE SOM PEQUENO PORTE
- 01 console digital com no mínimo 16 canais e 08 canais auxiliares;- 02
microfones sem fio (com bateria);- 04 microfones com fio (com
bateria);- 04 pedestais articulados para microfone grande;- 04 directs
box passivos com chave on/off anti ruído;- 01 notebook com entrada
para cd;- 04 caixas de som com 02 vias e com potência de no mínimo
de 500w cada;- 01 amplificador stereo com potência de no mínimo de
3000w rms (quando ascaixas de som forem passivas);- 02 réguas de
ac 120c 60hz estabilizados e com aterramento;- toda a fiação
necessária e acessórios como: cabos, conexões, plugs, tomadas
eoutros itens necessários para o funcionamento dos equipamentos;-
apresentar todas as arts e licenças necessárias.

22.172,008,00 2.771,500DIA00026 00013

00002551

LOCACAO DE SOM PEQUENO PORTE
- 01 console digital com no mínimo 16 canais e 08 canais auxiliares;- 02
microfones sem fio (com bateria);- 04 microfones com fio (com
bateria);- 04 pedestais articulados para microfone grande;- 04 directs
box passivos com chave on/off anti ruído;- 01 notebook com entrada
para cd;- 04 caixas de som com 02 vias e com potência de no mínimo
de 500w cada;- 01 amplificador stereo com potência de no mínimo de
3000w rms (quando ascaixas de som forem passivas);- 02 réguas de
ac 120c 60hz estabilizados e com aterramento;- toda a fiação
necessária e acessórios como: cabos, conexões, plugs, tomadas
eoutros itens necessários para o funcionamento dos equipamentos;-
apresentar todas as arts e licenças necessárias.

138.575,0050,00 2.771,500DIA00027 00013

00002553

LOCAÇAO DE ILUMINACAO PEQUENO PORTE
composto por:
01 mesa de luz digital com 24 canais dmx
04 beam 5r
12 par led 3w rgbw
01 máquinas de fumaça martin dmx com fan abastecidas
conexões plugs tomadas e outros necessários para o funcionamento
dos equipamentos

88.688,0040,00 2.217,200UND00031 00013

00002556

LOCAÇAO DE PALCO PEQUENO PORTE 08X06M
- palco em alumínio 08x06m tipo q30/p30 estrutura de box fechado de
sombrites ecompensado   naval   nas   laterais,   coberto   com   lona
preta   ou   cortina   pretaantichamas com piso em compensado naval
de 20mm cintado com pés reguláveisa 02m do chão e 6m de pé direito
com  guarda-corpo com cerca de proteção de1.20 metros de altura nas
laterais e fundo todo em alumínio ou aço galvanizadoescada com

33.261,4010,00 3.326,140DIA00033 00013
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corrimão em alumínio ou aço galvanizado degraus
antiderrapantesplataformas em alumínio ou aço galvanizado degraus
antiderrapantes plataformasem compensado naval de 20mm com
acabamentos em cantoneiras galvanizadas.- 01 escada com piso
antiderrapante e sistema de aterramento bilateral comfechamento nas
laterais e fundo.

00002556

LOCAÇAO DE PALCO PEQUENO PORTE 08X06M
- palco em alumínio 08x06m tipo q30/p30 estrutura de box fechado de
sombrites ecompensado   naval   nas   laterais,   coberto   com   lona
preta   ou   cortina   pretaantichamas com piso em compensado naval
de 20mm cintado com pés reguláveisa 02m do chão e 6m de pé direito
com  guarda-corpo com cerca de proteção de1.20 metros de altura nas
laterais e fundo todo em alumínio ou aço galvanizadoescada com
corrimão em alumínio ou aço galvanizado degraus
antiderrapantesplataformas em alumínio ou aço galvanizado degraus
antiderrapantes plataformasem compensado naval de 20mm com
acabamentos em cantoneiras galvanizadas.- 01 escada com piso
antiderrapante e sistema de aterramento bilateral comfechamento nas
laterais e fundo.

133.045,6040,00 3.326,140DIA00034 00013

00002556

LOCAÇAO DE PALCO PEQUENO PORTE 08X06M
- palco em alumínio 08x06m tipo q30/p30 estrutura de box fechado de
sombrites ecompensado   naval   nas   laterais,   coberto   com   lona
preta   ou   cortina   pretaantichamas com piso em compensado naval
de 20mm cintado com pés reguláveisa 02m do chão e 6m de pé direito
com  guarda-corpo com cerca de proteção de1.20 metros de altura nas
laterais e fundo todo em alumínio ou aço galvanizadoescada com
corrimão em alumínio ou aço galvanizado degraus
antiderrapantesplataformas em alumínio ou aço galvanizado degraus
antiderrapantes plataformasem compensado naval de 20mm com
acabamentos em cantoneiras galvanizadas.- 01 escada com piso
antiderrapante e sistema de aterramento bilateral comfechamento nas
laterais e fundo.

39.913,6812,00 3.326,140DIA00040 00013

00002553

LOCAÇAO DE ILUMINACAO PEQUENO PORTE
01 mesa de luz digital com 24 canais dmx;- 04 beam 5r;- 12 par led 5w
rgbw;- 01 máquina de fumaça dmx com fan abastecida;- conexões
plugs tomadas e outros necessários para o funcionamento dos
equipamentos

44.344,0020,00 2.217,200DIA00043 00013

Total do Lote:  499.999,68

Total do Fornecedor:  984.623,84
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Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00002  LOTE 02 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME, EPP E EQUIPARADAS

Ítem Lote

00001398

DIARIA DE LOCACAO DE CAMARIM 3X3M
camarim 3x3mts, em octanorme ou compensado naval com porta
contendo fechadura ou cadeado, piso em compensado naval de 20 mm
carpetado deverá conter pontos de energia 110v e 220v; e sistema de
iluminação. coberto com toldos na cor branca de 3 x 3 mts.

13.500,0015,00 900,000UND00003 00002

Total do Lote:  13.500,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00003  LOTE 03 - AMPLA PARTICIPAÇÃO

Ítem Lote

00001970

DIARIA DE LOCACAO DE CAMARIM 4X4M
camarim 4x4mts, em octanorme ou compensado naval com porta
contendo fechadura ou cadeado, piso em compensado naval de 20 mm
carpetado deverá conter pontos de energia 110v e 220v; e sistema de
iluminação. coberto com toldos na cor branca de 4 x 4 mts.

23.728,2015,00 1.581,880UND00004 00003

00001970

DIARIA DE LOCACAO DE CAMARIM 4X4M
camarim 4x4mts, em octanorme ou compensado naval com porta
contendo fechadura ou cadeado, piso em compensado naval de 20 mm
carpetado deverá conter pontos de energia 110v e 220v; e sistema de
iluminação. coberto com toldos na cor branca de 4 x 4 mts.

31.637,6020,00 1.581,880UND00035 00003

Total do Lote:  55.365,80

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00004  LOTE 04 - AMPLA PARTICIPACAO

Ítem Lote

00001307

DIARIA DE LOCACAO DE CAMARIM 5X5M
camarim 5x5mts, em octanorme ou compensado naval com porta
contendo fechadura ou cadeado, piso em compensado naval de 20 mm
carpetado deverá conter pontos de energia 110v e 220v; e sistema de
iluminação. coberto com toldos na cor branca de 5 x 5 mts.

36.769,6515,00 2.451,310UND00005 00004

00001307

DIARIA DE LOCACAO DE CAMARIM 5X5M
camarim 5x5mts, em octanorme ou compensado naval com porta
contendo fechadura ou cadeado, piso em compensado naval de 20 mm
carpetado deverá conter pontos de energia 110v e 220v; e sistema de
iluminação. coberto com toldos na cor branca de 5 x 5 mts.

24.513,1010,00 2.451,310UND00036 00004

Total do Lote:  61.282,75

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00005  LOTE 05 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME, EPP E EQUIPARADAS

Ítem Lote

00001070

DIARIA DE LOCACAO DE FECHAMENTO METRO LINEAR
fechamento em metalon ou compensado naval 20 mm, com 2 metros de
comprimento e no mínimo 2,20 m de altura;
para cercamento de restrição de publico

37.800,00800,00 47,250METRO00006 00005

Total do Lote:  37.800,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00009  LOTE 09 - AMPLA PARTICIPAÇÃO

Ítem Lote

00001961
DIARIA DE LOCACAO DE Q30 METRO LINEAR
q30 com medidas de 0,5m 1m 2m 3 e 4metros linear linha pesada com
espessura minima de 2mm já incuido cubos, pau de carga, base e slive,

26.991,00900,00 29,990METRO00011 00009
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parafusos.

00001961

DIARIA DE LOCACAO DE Q30 METRO LINEAR
q30 com medidas de 0,5m 1m 2m 3 e 4metros linear linha pesada com
espessura minima de 2mm já incuido cubos, pau de carga, base e slive,
parafusos.

8.997,00300,00 29,990METRO00037 00009

Total do Lote:  35.988,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00010  LOTE 10- PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME, EPP E EQUIPARADAS

Ítem Lote

00001962

DIARIA DE LOCACAO DE SEPARADOR DE PUBLICO METRO LINEAR
grade de contenção de publico com 1,20m de altura x 2,00m de
comprimento, 3,5 cm de largura com boa  sustentação, em bom estado
de conservação, montados com tubos de no mínimo de 2.0 mm de
espessura e galvanizado barra periférica em tubo 1 1/2
divisórias em tubo na chapa 18 ou ferro liso com espaços no mínimo de
15 em 15 cm

15.750,00500,00 31,500METRO00012 00010

00001962

DIARIA DE LOCACAO DE SEPARADOR DE PUBLICO METRO LINEAR
grade de contenção de publico com 1,20m de altura x 2,00m de
comprimento, 3,5 cm de largura com boa  sustentação, em bom estado
de conservação, montados com tubos de no mínimo de 2.0 mm de
espessura e galvanizado barra periférica em tubo 1 1/2
divisórias em tubo na chapa 18 ou ferro liso com espaços no mínimo de
15 em 15 cm

18.900,00600,00 31,500METRO00038 00010

Total do Lote:  34.650,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00011  LOTE 11 - AMPLA PARTICIPAÇÃO

Ítem Lote

00002557

LOCACAO DE PALCO MEDIO PORTE 12X08M
- palco em alumínio 12x08m tipo q30/p30 estrutura de box fechado de
sombrites ecompensado   naval   nas   laterais,   coberto   com   lona
preta   ou   cortina   pretaantichamas com piso em compensado naval
de 20mm cintado com pés reguláveisde 2m do chão e pé direito do
chão de 12m de altura guarda-corpo com cerca deproteção de 1.20
metros de altura nas laterais e fundo todo em alumínio ou
açogalvanizado escada com corrimão em alumínio ou aço galvanizado
degrausantiderrapantes   plataformas   em   alumínio   ou   aço
galvanizado   degrausantiderrapantes plataformas em compensado
naval de 20mm com acabamentosem cantoneiras galvanizadas;- 01
house mix medindo 4x4m com 01 andar;- 02 torres de fly em alumínio
tipo q30/p30 com slive box

10.000,002,00 5.000,000DIA00014 00011

00002557

LOCACAO DE PALCO MEDIO PORTE 12X08M
- palco em alumínio 12x08m tipo q30/p30 estrutura de box fechado de
sombrites ecompensado   naval   nas   laterais,   coberto   com   lona
preta   ou   cortina   pretaantichamas com piso em compensado naval
de 20mm cintado com pés reguláveisde 2m do chão e pé direito do
chão de 12m de altura guarda-corpo com cerca deproteção de 1.20
metros de altura nas laterais e fundo todo em alumínio ou
açogalvanizado escada com corrimão em alumínio ou aço galvanizado
degrausantiderrapantes   plataformas   em   alumínio   ou   aço
galvanizado   degrausantiderrapantes plataformas em compensado
naval de 20mm com acabamentosem cantoneiras galvanizadas;- 01
house mix medindo 4x4m com 01 andar;- 02 torres de fly em alumínio
tipo q30/p30 com slive box

150.000,0030,00 5.000,000DIA00015 00011
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Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Pregão Eletrônico Nº 000028/2022 - Processo Nº 002313

Vencedor MAIS EST LOCACAO DE TENDAS E BRINQUEDOS LTDA EPP

CNPJ 02.352.322/0001-25

Endereço RUA TOPAZIO, 01 - NOSSA SENHORA DA PENHA - VILA VELHA - ES - CEP: 29110178

Contato 2733295760      contato@picbum.com.br

00002557

LOCACAO DE PALCO MEDIO PORTE 12X08M
- palco em alumínio 12x08m tipo q30/p30 estrutura de box fechado de
sombrites ecompensado   naval   nas   laterais,   coberto   com   lona
preta   ou   cortina   pretaantichamas com piso em compensado naval
de 20mm cintado com pés reguláveisde 2m do chão e pé direito do
chão de 12m de altura guarda-corpo com cerca deproteção de 1.20
metros de altura nas laterais e fundo todo em alumínio ou
açogalvanizado escada com corrimão em alumínio ou aço galvanizado
degrausantiderrapantes   plataformas   em   alumínio   ou   aço
galvanizado   degrausantiderrapantes plataformas em compensado
naval de 20mm com acabamentosem cantoneiras galvanizadas;- 01
house mix medindo 4x4m com 01 andar;- 02 torres de fly em alumínio
tipo q30/p30 com slive box

50.000,0010,00 5.000,000DIA00016 00011

00002552

LOCACAO DE SOM MEDIO PORTE
sistema pa:
01 console digital com no mínimo 32 canais e com no mínimo 14
auxiliares;- 16 caixas acústicas (08 caixas por lado), tipo line array,
com seus respectivossubgraves, amplificadores e processamento,
capazes de reproduzir 115 db a 50metros com resposta de frequência
de 20 hz a 20 khz.

monitor
01 console digital, 32 canais input com no mínimo 14 auxiliares;- 01
intercomunicador pa / monitor (palco);- 01 bateria completa;- 01
amplificadores de guitarra;- 01 amplificador para contrabaixo;- 01 caixa
para contrabaixo 04 x 10 + 1 x 15;- 01 caixa para teclado;      - 02
microfones sem fio;- 05 microfones dinâmicos de boa qualidade com
resposta de frequência entre50hz e 18khz;- kit de microfones para
bateria e percussão com no mínimo 15 microfones; 10 direct box;-
caixas de monitor: side fill de 02 caixas de grave 2 x 18;- 02 caixas
com autofalantes de 10 ou 12 e 01 (uma) corneta bi-radial 60 x 40com
driver de 150w;- 06 monitores com 02 autofalantes de 12 + corneta
bi-radial com driver de 150w;- 01 powerplay para 08 fones;- 01 side fill
para bateria;- caixa de sub-grave 2 x 18;- equipamento para proteção
elétrica.
equipe técnica especializada e toda fiação necessária e acessórios
como: cabos conexões, plugs, tomadas e  outros necessários  para o
funcionamento  dos equipamentos

105.000,0030,00 3.500,000DIA00018 00011

00002552

LOCACAO DE SOM MEDIO PORTE
sistema pa:
01 console digital com no mínimo 32 canais e com no mínimo 14
auxiliares;- 16 caixas acústicas (08 caixas por lado), tipo line array,
com seus respectivossubgraves, amplificadores e processamento,
capazes de reproduzir 115 db a 50metros com resposta de frequência
de 20 hz a 20 khz.

monitor
01 console digital, 32 canais input com no mínimo 14 auxiliares;- 01
intercomunicador pa / monitor (palco);- 01 bateria completa;- 01
amplificadores de guitarra;- 01 amplificador para contrabaixo;- 01 caixa
para contrabaixo 04 x 10 + 1 x 15;- 01 caixa para teclado;      - 02
microfones sem fio;- 05 microfones dinâmicos de boa qualidade com
resposta de frequência entre50hz e 18khz;- kit de microfones para
bateria e percussão com no mínimo 15 microfones; 10 direct box;-
caixas de monitor: side fill de 02 caixas de grave 2 x 18;- 02 caixas
com autofalantes de 10 ou 12 e 01 (uma) corneta bi-radial 60 x 40com

28.000,008,00 3.500,000DIA00019 00011
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Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE
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Endereço RUA TOPAZIO, 01 - NOSSA SENHORA DA PENHA - VILA VELHA - ES - CEP: 29110178

Contato 2733295760      contato@picbum.com.br

driver de 150w;- 06 monitores com 02 autofalantes de 12 + corneta
bi-radial com driver de 150w;- 01 powerplay para 08 fones;- 01 side fill
para bateria;- caixa de sub-grave 2 x 18;- equipamento para proteção
elétrica.
equipe técnica especializada e toda fiação necessária e acessórios
como: cabos conexões, plugs, tomadas e  outros necessários  para o
funcionamento  dos equipamentos

00002552

LOCACAO DE SOM MEDIO PORTE
sistema pa:
01 console digital com no mínimo 32 canais e com no mínimo 14
auxiliares;- 16 caixas acústicas (08 caixas por lado), tipo line array,
com seus respectivossubgraves, amplificadores e processamento,
capazes de reproduzir 115 db a 50metros com resposta de frequência
de 20 hz a 20 khz.

monitor
01 console digital, 32 canais input com no mínimo 14 auxiliares;- 01
intercomunicador pa / monitor (palco);- 01 bateria completa;- 01
amplificadores de guitarra;- 01 amplificador para contrabaixo;- 01 caixa
para contrabaixo 04 x 10 + 1 x 15;- 01 caixa para teclado;      - 02
microfones sem fio;- 05 microfones dinâmicos de boa qualidade com
resposta de frequência entre50hz e 18khz;- kit de microfones para
bateria e percussão com no mínimo 15 microfones; 10 direct box;-
caixas de monitor: side fill de 02 caixas de grave 2 x 18;- 02 caixas
com autofalantes de 10 ou 12 e 01 (uma) corneta bi-radial 60 x 40com
driver de 150w;- 06 monitores com 02 autofalantes de 12 + corneta
bi-radial com driver de 150w;- 01 powerplay para 08 fones;- 01 side fill
para bateria;- caixa de sub-grave 2 x 18;- equipamento para proteção
elétrica.
equipe técnica especializada e toda fiação necessária e acessórios
como: cabos conexões, plugs, tomadas e  outros necessários  para o
funcionamento  dos equipamentos

70.000,0020,00 3.500,000DIA00020 00011

00002552

LOCACAO DE SOM MEDIO PORTE
sistema pa:
01 console digital com no mínimo 32 canais e com no mínimo 14
auxiliares;- 16 caixas acústicas (08 caixas por lado), tipo line array,
com seus respectivossubgraves, amplificadores e processamento,
capazes de reproduzir 115 db a 50metros com resposta de frequência
de 20 hz a 20 khz.

monitor
01 console digital, 32 canais input com no mínimo 14 auxiliares;- 01
intercomunicador pa / monitor (palco);- 01 bateria completa;- 01
amplificadores de guitarra;- 01 amplificador para contrabaixo;- 01 caixa
para contrabaixo 04 x 10 + 1 x 15;- 01 caixa para teclado;      - 02
microfones sem fio;- 05 microfones dinâmicos de boa qualidade com
resposta de frequência entre50hz e 18khz;- kit de microfones para
bateria e percussão com no mínimo 15 microfones; 10 direct box;-
caixas de monitor: side fill de 02 caixas de grave 2 x 18;- 02 caixas
com autofalantes de 10 ou 12 e 01 (uma) corneta bi-radial 60 x 40com
driver de 150w;- 06 monitores com 02 autofalantes de 12 + corneta
bi-radial com driver de 150w;- 01 powerplay para 08 fones;- 01 side fill
para bateria;- caixa de sub-grave 2 x 18;- equipamento para proteção
elétrica.
equipe técnica especializada e toda fiação necessária e acessórios
como: cabos conexões, plugs, tomadas e  outros necessários  para o

3.500,001,00 3.500,000DIA00021 00011
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funcionamento  dos equipamentos

00002552

LOCACAO DE SOM MEDIO PORTE
sistema pa:
01 console digital com no mínimo 32 canais e com no mínimo 14
auxiliares;- 16 caixas acústicas (08 caixas por lado), tipo line array,
com seus respectivossubgraves, amplificadores e processamento,
capazes de reproduzir 115 db a 50metros com resposta de frequência
de 20 hz a 20 khz.

monitor
01 console digital, 32 canais input com no mínimo 14 auxiliares;- 01
intercomunicador pa / monitor (palco);- 01 bateria completa;- 01
amplificadores de guitarra;- 01 amplificador para contrabaixo;- 01 caixa
para contrabaixo 04 x 10 + 1 x 15;- 01 caixa para teclado;      - 02
microfones sem fio;- 05 microfones dinâmicos de boa qualidade com
resposta de frequência entre50hz e 18khz;- kit de microfones para
bateria e percussão com no mínimo 15 microfones; 10 direct box;-
caixas de monitor: side fill de 02 caixas de grave 2 x 18;- 02 caixas
com autofalantes de 10 ou 12 e 01 (uma) corneta bi-radial 60 x 40com
driver de 150w;- 06 monitores com 02 autofalantes de 12 + corneta
bi-radial com driver de 150w;- 01 powerplay para 08 fones;- 01 side fill
para bateria;- caixa de sub-grave 2 x 18;- equipamento para proteção
elétrica.
equipe técnica especializada e toda fiação necessária e acessórios
como: cabos conexões, plugs, tomadas e  outros necessários  para o
funcionamento  dos equipamentos

7.000,002,00 3.500,000DIA00022 00011

00002554

LOCAÇAO DE ILUMINACAO MEDIO PORTE
1 mesa de luz digital com 1024 canais dmx com 4 saídas individuais
ecapacidade de gravar 299 cenas;- 08 beam 5r;- 04 atomic 3000;- 02
mini brutt c/ 06 lâmpadas cada;- 16 par led 5w rgbw;- 02 máquinas de
fumaça dmx com fan abastecidas;- 02 ventiladores/48 canais dimmer;-
01 grid em q30 com 3 linhas de treliças montado de acordo com o mapa
depalco;- conexões plugs tomadas e outros necessários para o
funcionamento dos equipamentos

106.050,0030,00 3.535,000DIA00028 00011

00002554

LOCAÇAO DE ILUMINACAO MEDIO PORTE
1 mesa de luz digital com 1024 canais dmx com 4 saídas individuais
ecapacidade de gravar 299 cenas;- 08 beam 5r;- 04 atomic 3000;- 02
mini brutt c/ 06 lâmpadas cada;- 16 par led 5w rgbw;- 02 máquinas de
fumaça dmx com fan abastecidas;- 02 ventiladores/48 canais dimmer;-
01 grid em q30 com 3 linhas de treliças montado de acordo com o mapa
depalco;- conexões plugs tomadas e outros necessários para o
funcionamento dos equipamentos

7.070,002,00 3.535,000DIA00029 00011

00002552

LOCACAO DE SOM MEDIO PORTE
sistema pa:
01 console digital com no mínimo 32 canais e com no mínimo 14
auxiliares;- 16 caixas acústicas (08 caixas por lado), tipo line array,
com seus respectivossubgraves, amplificadores e processamento,
capazes de reproduzir 115 db a 50metros com resposta de frequência
de 20 hz a 20 khz.

monitor
01 console digital, 32 canais input com no mínimo 14 auxiliares;- 01
intercomunicador pa / monitor (palco);- 01 bateria completa;- 01
amplificadores de guitarra;- 01 amplificador para contrabaixo;- 01 caixa
para contrabaixo 04 x 10 + 1 x 15;- 01 caixa para teclado;      - 02

175.000,0050,00 3.500,000DIA00041 00011
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microfones sem fio;- 05 microfones dinâmicos de boa qualidade com
resposta de frequência entre50hz e 18khz;- kit de microfones para
bateria e percussão com no mínimo 15 microfones; 10 direct box;-
caixas de monitor: side fill de 02 caixas de grave 2 x 18;- 02 caixas
com autofalantes de 10 ou 12 e 01 (uma) corneta bi-radial 60 x 40com
driver de 150w;- 06 monitores com 02 autofalantes de 12 + corneta
bi-radial com driver de 150w;- 01 powerplay para 08 fones;- 01 side fill
para bateria;- caixa de sub-grave 2 x 18;- equipamento para proteção
elétrica.
equipe técnica especializada e toda fiação necessária e acessórios
como: cabos conexões, plugs, tomadas e  outros necessários  para o
funcionamento  dosequipamentos

00002554

LOCAÇAO DE ILUMINACAO MEDIO PORTE
1 mesa de luz digital com 1024 canais dmx com 4 saídas individuais
ecapacidade de gravar 299 cenas;- 08 beam 5r;- 04 atomic 3000;- 02
mini brutt c/ 06 lâmpadas cada;- 16 par led 5w rgbw;- 02 máquinas de
fumaça dmx com fan abastecidas;- 02 ventiladores/48 canais dimmer;-
01 grid em q30 com 3 linhas de treliças montado de acordo com o mapa
depalco;- conexões plugs tomadas e outros necessários para o
funcionamento dos equipamentos

88.375,0025,00 3.535,000DIA00042 00011

Total do Lote:  799.995,00

Total do Fornecedor:  1.038.581,55
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE
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Vencedor VITORIA SHOW EIRELI - ME

CNPJ 23.409.235/0001-37

Endereço RUA MARIA AMALIA DE FREITAS CALDEIRAS, 4 - SANTOS DUMONT - VILA VELHA - ES - CEP: 29109570

Contato 2730613390      rodrigo@vitoriashow.com

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00014  LOTE 14 - AMPLA PARTICIPAÇÃO

Ítem Lote

00002549
LOCAÇAO DE PAINEL DE LED P4 INDOOR
painel de led p4 indoor rbg full hd, com estrutura em alumínio q30 e
instalação.

98.898,00300,00 329,660M200032 00014

Total do Lote:  98.898,00

Total do Fornecedor:  98.898,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Pregão Eletrônico Nº 000028/2022 - Processo Nº 002313

Vencedor DIELETRIC GERADORES LTDA

CNPJ 28.000.611/0001-59

Endereço RODOVIA PEDRO CUTINI, 150 - BARRAGEM - IBIRACU - ES - CEP: 29670000

Contato 0000000000      dieletric@gmail.com

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00006  LOTE 06 - AMPLA PARTICIPAÇÃO

Ítem Lote

00001310
DIARIA DE LOCACAO DE GRUPO GERADOR 250 KVA
grupo de gerador acústico de 250 kva’s, com cabo de 200 metros de
240 milímetros com chave reversora de 800 amperes.

123.327,0030,00 4.110,900DIA00007 00006

00001310
DIARIA DE LOCACAO DE GRUPO GERADOR 250 KVA
grupo de gerador acústico de 250 kva’s, com cabo de 200 metros de
240 milímetros com chave reversora de 800 amperes.

24.665,406,00 4.110,900DIA00039 00006

Total do Lote:  147.992,40

Total do Fornecedor:  147.992,40

Total Geral:  2.270.095,79
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