ESTADO DE MATO GROSSO
Prefe itu ra M unic ipa l d e J ac iara
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 092/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2015
A presente ATA tem por objeto o “Registro de preços para eventual e futura
contratação de empresa para prestação de serviço de gestão, execução e
fornecimento de infraestrutura para realização dos eventos institucionais e
promocionais desenvolvidos pela Prefeitura de Jaciara/MT”, empresa vencedora,
RDS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SOM, LUZ, PRODUÇÃO, PALCO E
TRANSPORTE EXECUTIVO EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.250.107/0001-49,
conforme planilha abaixo:
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ITEM

04

DESCRIÇÃO
Som profissional para atender eventos com
até 3.000 PESSOAS, Incluindo mesa de 24
canais digital, sendo som periférico p.a. - 01
processador digital, 02 equalizadores de 31
bandas de equalização, 01 efeito digital para
voz, / p.a. - 08 caixas de line array, 04 caixas
sub grave, 04 amplificadores digitais para
as line array, 02 amplificadores digitais
para as frequências de sub / monitor - 06
monitores,03 amplificadores e 6 vias de
equalização / microfones -12 sm 58, 04
sm 57, 02 sm 58 sem fio, 04 microfones
condenser 81, 01 d 52,e cabeamento
necessário para ligação de todo o sistema.

UNID.

QTDE

R$ UNIT.

R$ TOTAL

Diária

20

R$ 5.250,00

R$105.000,00

DESCRIÇÃO
Serviço de som de médio porte para diversas
finalidades com equipamentos para palestra
e reuniões, com público médio de ate 1000
pessoas sem iluminação. (2 colunas de
caixas de som sendo uma por lado com 01
sub grave de 2 falantes de 18” e 01
caixa de médio graves e médio agudos
com 2 falantes de 15 polegadas e driver
titânio neodimeo, com seus respectivos
amplificadores e cabos de ligações e
acessórios
para
funcionamento
com
operador , com 01 mesa de som de 12
canais para o sistema, 2 monitores de
palco com amplificação e equalização, 2
microfones sem fio,04 microfone com fios,
cabos para ligação,06 pedestais.Estando

UNID

QTDE.

R$ UNIT.

R$ TOTAL

Diária

50

R$ 1.725,00

R$ 86.250,00

Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 – CEP 78820-000
Fone: (66) 3461-7900 e Fax: (66) 3461-7930
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QUANTITATIVO LICITADO
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apto no local e data mar
ITEM

07

ITEM

08

DESCRIÇÃO
Locação de iluminação profissional para
atender eventos com até 3.000 PESSOAS,
com 01 mesa digital que controla pelo menos
24 movings, 80 refletores e 100 cenas, 12
refletores, foco 5 de 1000 watts, 08 refletor
par led 3 wats 02 mini brute de 4 lâmpadas,
01 máquinas de fumaça no mínimo 1500
watts, 01 ventilador, 12 canais de dimmer
digital / cabeamento para ligação do sistema
completo.
12 metros de P30 3 metros,04 cubo de P30
de 05 faces,04 base tubular,16 metros de
P30 de 4 metros.

UNID.

QTDE.

R$ UNIT.

R$ TOTAL

Diária

20

R$ 2.645,00

R$ 52.900,00

DESCRIÇÃO
Locação de iluminação profissional para
atender eventos com até 1.000 PESSOAS,
com 01 mesa digital que controla pelo menos
24 movings, 80 refletores e 100 cenas, 12
refletores, foco 5 de 1000 watts, 06 refletor
par led 3 wats 02 mini brute de 4 lâmpadas,
01 máquinas de fumaça no mínimo 1500
watts, 01 ventilador, 12 canais de dimmer
digital / cabeamento para ligação do sistema
completo.12 metros de P30 3 metros,02
cubo de P30 de 05 faces,02 base tubular.

UNID.

QTDE.

R$ UNIT.

R$ TOTAL

Diária

20

R$ 2.555,00

R$ 51.100,00

TOTAL

R$ 295.250,00

QUANTITATIVOS ADERIDOS

03

DESCRIÇÃO
Som profissional para atender eventos com
até 3.000 PESSOAS, Incluindo mesa de 24
canais digital, sendo som periférico p.a. - 01
processador digital, 02 equalizadores de 31
bandas de equalização, 01 efeito digital para
voz, / p.a. - 08 caixas de line array, 04 caixas
sub grave, 04 amplificadores digitais para
as line array, 02 amplificadores digitais
para as frequências de sub / monitor - 06
monitores,03 amplificadores e 6 vias de
equalização / microfones -12 sm 58, 04

UNID.

QTDE

R$ UNIT.

R$ TOTAL

Diária

20

R$5.250,00

R$105.000,00

Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 – CEP 78820-000
Fone: (66) 3461-7900 e Fax: (66) 3461-7930
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO – PREFEITURA DE
CUIABÁ/MT
D.D Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Turismo
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sm 57, 02 sm 58 sem fio, 04 microfones
condenser 81, 01 d 52,e cabeamento
necessário para ligação de todo o sistema.
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07

ITEM

UNID

QTDE.

R$ UNIT.

R$ TOTAL

Diária

50

R$1.725,00

R$ 86.250,00

DESCRIÇÃO
Locação de iluminação profissional para
atender eventos com até 3.000 PESSOAS,
com 01 mesa digital que controla pelo menos
24 movings, 80 refletores e 100 cenas, 12
refletores, foco 5 de 1000 watts, 08 refletor
par led 3 wats 02 mini brute de 4 lâmpadas,
01 máquinas de fumaça no mínimo 1500
watts, 01 ventilador, 12 canais de dimmer
digital / cabeamento para ligação do sistema
completo.
12 metros de P30 3 metros,04 cubo de P30
de 05 faces,04 base tubular,16 metros de
P30 de 4 metros.

UNID.

QTDE.

R$ UNIT.

R$ TOTAL

Diária

20

R$2.645,00

R$ 52.900,00

DESCRIÇÃO

UNID.

QTDE.

R$ UNIT.

R$ TOTAL

3

04

DESCRIÇÃO
Serviço de som de médio porte para diversas
finalidades com equipamentos para palestra
e reuniões, com público médio de ate 1000
pessoas sem iluminação. (2 colunas de
caixas de som sendo uma por lado com 01
sub grave de 2 falantes de 18” e 01
caixa de médio graves e médio agudos
com 2 falantes de 15 polegadas e driver
titânio neodimeo, com seus respectivos
amplificadores e cabos de ligações e
acessórios
para
funcionamento
com
operador , com 01 mesa de som de 12
canais para o sistema, 2 monitores de
palco com amplificação e equalização, 2
microfones sem fio,04 microfone com fios,
cabos para ligação,06 pedestais.Estando
apto no local e data mar
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20

R$2.555,00

R$ 51.100,00

R$ 295.250,00

4

TOTAL

Diária
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Locação de iluminação profissional para
atender eventos com até 1.000 PESSOAS,
com 01 mesa digital que controla pelo menos
24 movings, 80 refletores e 100 cenas, 12
refletores, foco 5 de 1000 watts, 06 refletor
par led 3 wats 02 mini brute de 4 lâmpadas,
01 máquinas de fumaça no mínimo 1500
watts, 01 ventilador, 12 canais de dimmer
digital / cabeamento para ligação do sistema
completo.12 metros de P30 3 metros,02
cubo de P30 de 05 faces,02 base tubular.

Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 – CEP 78820-000
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