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REF.: Pregão Presencial 220/22
Objeto: Registro de preços para futura locação de equipamento de sonorização para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Cultura. 
Empresa: IDNEI ALVES FEITOZA GUARATINGUETA ME 

VALORES REGISTRADOS

ITEM QT UN DESCRIÇÃO DO OBJETO

VALOR
UNITARIO

VALOR 
TOTAL

 TOTAL R$  TOTAL R$

1 25 SV SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - SONORIZAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO:  Contratação  de  empresa
especializada  em  locação  de  equipamentos  de
áudio de pequeno porte para fins de apresentação
de pequena banda e palestras, a serem utilizados
durante  a  programação  cultural  na  Sede  da
Secretaria e em locais a serem determinados por
esta  Secretaria,  segue  abaixo  o  Memorial
Descritivo  dos  equipamentos.  *  Quantidade  25
eventos....................................................................
Eventos: 
>Música no Museu nos meses (fevereiro,  março,
abril, maio, junho, setembro, outubro e novembro)
>Música no Parque nos meses ( fevereiro, março,
abril,  junho,  agosto,  setembro,  outubro  e
novembro) >Noite Lourival dos Santos no mês de
abril 
>Festa da Independência no mês setembro Entre
outros eventos definidos pela secretaria. Locação
avulsa  R$  Prazo:  12  meses  MEMORIAL
DESCRITIVO/TERMO  DE  REFERÊNCIA
Equipamentos  de  áudio:  Sonofletores:  02  (dois)
sonofletores, com gabinete em madeira prensada,
tratada (compensado naval, MDF, e ou similares),
e  ou  materiais  compostos  (fiber  glass  (fibra  de
vidro), plásticos injetados de alta resistência), e ou
similares,  pintadas  com  tintas  resistentes  ás
intempéries  climáticas,  se  ativa,  de  no  mínimo
400W (quatrocentos watts) de potência R.M.S. em
08? (oito ohms) cada, e ou passiva, com utilização
de  amplificador  externo,  de  no  mínimo  2.000W
(dois  mil  watts)  R.M.S.  em  02?  (dois  ohms).  O
sonofletor do tipo single, two-way, e ou three-way;
trapezoidal, e ou retangular; plana, e ou cornetada,
colocada sobre pedestal; deverá conter no mínimo:
01  (um)  transdutor  de  alta  performance,  com
carcaça em alumínio injetado, cone de celulose, e
ou  compostos,  suspensão  em  tecido,  conjunto
magnético de ferrite de bário, e ou neodímio, de
12” (doze polegadas), e ou 15” (quinze polegadas),
com  bobina  de  03”  (três  polegadas),  e  ou  04”
(quatro  polegadas),  com  no  mínimo  400  W

R$ 2.200,00 R$ 55.000,00
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(quatrocentos watts) R.M.S. em 8? (oito ohms). 01
(um) driver de compressão, com boca de 1,5” (uma
e  meia  polegada),  e  ou  02”  (duas  polegadas),
conjunto  magnético  de  ferrite  de  bário,  e  ou
neodímio,  com  domo  de  titânio  e  bobina  de  fio
chato de alumínio, de 03” (três polegadas), e ou
04” (quatro polegadas) de no mínimo 100 W (cem
watts)  R.M.S.  em  08?  (oito  ohms),  com  difusor
cornetado,  e  ou guia de onda (alumínio  fundido,
fiber glass, e ou similares). 02 (dois) conectores,
macho,  para  painel,  de  04  (quatro)  polos,  30A
(trinta  ampères),  corpo  de  metal,  e  ou
termoplástico de alta resistência. Caso a Empresa
opte pelo uso de modelos three way, que utilizem
drivers  com  diafragma  fenólico  e  tweeters,  as
mesmas  deverão  conter:  01  (um)  driver  de
compressão com boca de 02”  (duas polegadas),
conjunto  magnético  de  ferrite  de  bário,  e  ou
neodímio, com domo fenólico e bobina de fio chato
de  alumínio,  e  ou  cobre,  de  03  (três),  e  ou  04
(quatro)  polegadas,  de  no  mínimo  100  W (cem
watts)  R.M.S.  em  08?  (oito  ohms)  com  difusor
cornetado  (alumínio  fundido,  fiber  glass,  e  ou
similares). 01 (um) super tweeter, com carcaça de
alumínio fundido, conjunto magnético de ferrite de
bário, bobina de fio chato de cobre, e ou alumínio,
de no mínimo 75 W (setenta e cinco watts) R.M.S.
em 08? (oito ohms). Cablagem dos Sonofletores:
02  (dois)  cabos,  flexíveis,  com  cobertura  de
composto  termoplástico  de  cloreto  de  polivinila
(PVC),  e  ou  polietileno  (PE),  anti-chama,  sem
chumbo, com isolamento de 01KV (um quilo volt),
baixa resistência ôhmica, 02 (duas vias) X 2,5mm²
(dois e meio milímetros quadrados), conforme NBR
NM 280 e NBR 7289, com 30m (trinta metros) de
comprimento cada. 02 (dois) conectores de linha,
fêmea, de 04 (quatro) polos, 30A (trinta ampères),
com trava, corpo de metal, e ou termoplástico de
alta resistência. Pedestal para os sonofletores: 02
(dois)  pedestais,  tipo  tripé,  para  suporte  dos
sonofletores, com altura regulável, compatível com
o  peso  dos  sonofletores.  Amplificador  (utilização
passiva):  01  (um)  amplificador  de  potência,
estéreo,  de  no  mínimo  2.000W  (dois  mil  watts)
R.M.S. em 02? (dois ohms), classe AB, e ou AB
variável, e ou digitais, com ventilação forçada, A.C.
220V  (duzentos  e  vinte  volts).  Console  de
mixagem: 01 (um) console de mixagem, analógico,
e  ou  digital,  com  configuração  mínima  de  16
(dezesseis) canais de entrada, sendo no mínimo
12  (doze)  canais  para  microfones,  04  (quatro)
canais de linha, phanton power, equalização semi-
paramétrica de 03 (três) bandas por canal, máster,
com processador de efeitos digitais interno (DSP).
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Equalizador: 01 (um) equalizador, gráfico, estéreo,
de  31(trinta  e  uma)  bandas  por  canal,  1/3  (um
terço) de oitava, faders de 45mm (quarenta e cinco
milímetros).  Processador  de  dinâmica:  01  (um)
compressor/limitador,  com  04  (quatro)  canais  de
referência.  Cabos de interligação dos periféricos:
08  (oito)  cabos  de  áudio,  cobertura  de  PVC,
flexível,  balanceados,  espaguetado,  com  reforço
mecânico, 02 (dois) X 22 (vinte e dois) A.W.G., de
02m  (dois  metros)  de  comprimento.  08  (oito)
conectores XLR, de 03 (três) contatos, macho de
linha, corpo metálico, e ou termoplástico. 08 (oito)
conectores XLR, de 03 (três) contatos, fêmea de
linha, corpo metálico, e ou termoplástico. OBS.: O
console  de mixagem digital,  poderá substituir  os
respectivos equalizadores e compressores acima
citados.  Microfones  com  fio:  04  (quatro)
microfones,  para  vocal,  dinâmicos,  cardióide.  04
(quatro)  microfones,  para  percussão,  dinâmicos,
cardióide,  e  ou  supercardióde.  Cabos  dos
microfones com fio: 08 (oito) cabos de microfone
com 10m (dez metros)  cada, cobertura  de PVC,
flexível, balanceados, espaguetados, com reforço
mecânico, 2 (dois) X 22 (vinte e dois) A.W.G.. 08
(oito)  conectores  XLR,  de  03  (três)  contatos,
macho  de  linha,  corpo  metálico,  e  ou
termoplástico.  08  (oito)  conectores  XLR,  de  03
(três) contatos, fêmea de linha, corpo metálico, e
ou termoplástico. Microfones sem fio: 04 (quatro)
sistemas de microfones, sem fio, receptor U.H.F.,
02 (duas) antenas de ½ (meia) onda, com escolha
automática  de  frequências  e  monitoramento  de
carga  de  pilhas,  e  ou  baterias.  04  (quatro)
transmissores  de  mão  (handheld),  U.H.F.,  tipo
bastão,  dinâmico,  cápsula  cardioide,  e  ou
supercardióde,  com  monitoramento  de  carga  de
pilhas, e ou baterias, com as respectivas pilhas AA,
e ou baterias, alcalinas. Cabos do microfone sem
fio:  04  (quatro)  cabos  de  microfone  com  05m
(cinco  metros)  cada,  cobertura  de  PVC,  flexível,
balanceados,  espaguetados,  com  reforço
mecânico, 02 (dois) X 22 (vinte e dois) A.W.G.. 04
(quatro)  conectores  XLR,  de  03  (três)  contatos,
macho  de  linha,  corpo  metálico,  e  ou
termoplástico. 04 (quatro) conectores XLR, de 03
(três) contatos, fêmea de linha, corpo metálico, e
ou  termoplástico.  Players/acessórios:  01  (um)
notebook, configuração mínima: Core 2 Duo, HD
250  Gb,  memória  RAM  8  Gb,  reprodutor  e
gravador CD e DVD, programas de reprodução e
gravação de áudio, 02 (duas) entradas USB 2.0,
com fonte. Cabo para áudio do notebook: 01 (um)
cabo de microfone com 05m (cinco metros) cada,
cobertura  de  PVC,  flexível,  balanceados,
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espaguetados, com reforço mecânico, 02 (dois) X
22 (vinte e dois) A.W.G.. 02 (dois) conectores P-10,
TR,  macho  de  linha,  corpo  metálico.  01  (um)
conector  P-2,  TRS,  macho  de  linha,  corpo
metálico. Fone de ouvido: 01 (um) fone de ouvido
para monitoramento, estéreo. Pedestais: 12 (doze)
pedestais  para  microfones,  tipo  girafa.
Transformador/estabilizador:  01  (uma)  central  de
energia  (Main  Power),  entrada  de  força  220V
(duzentos  e  vinte  volts),  32A  (trinta  e  dois
ampères) por fase, conectores elétricos, voltímetro
e amperímetro para monitoramento da corrente e
carga, de entrada e saída, disjuntores de proteção
de  entrada  e  saídas.  01  (um)
transformador/isolador/estabilizador  de  energia,
com entrada 220V (duzentos e vinte volts) e saída
127V (cento e vinte e sete volts), de no mínimo 03
(três)  KVA,  com  quadro  de  distribuição  de
disjuntores, conectores de A.C., compatíveis com
os  equipamentos.  Cablagem  de  A.C.:  50m
(cinquenta metros) de cabo de energia, com capa
em  polietileno  (P.E.),  e  ou  cloreto  de  polivinila
(P.V.C.), flexíveis, anti-chama, com isolamento de
01KV (um quilo volt), baixa resistência ôhmica, 03
(três vias) X 06 mm² (seis milímetros quadrados).
01 (um) conector de A.C., de 03 (três) polos, de no
mínimo  32A (trinta  e  dois  ampères),  macho  de
linha,  corpo  em  composto  termoplástico  de  alta
resistência. 01 (um) conector de A.C., de 03 (três)
polos, de no mínimo 32A (trinta e dois ampères),
fêmea de linha, corpo em composto termoplástico
de alta resistência. 03 (três) conectores de metal,
tipo  olhal,  e  ou  garfo,  e  ou  pino,  para  cabo  de
secção  10mm²  (dez  milímetros  quadrados).
Considerações  finais:  -  Equipamentos
acondicionados em flight cases. - 01 (um) técnico
de som, com uniforme da empresa e  crachá de
identificação,  disponível  durante  todo  evento.  -
Repertório musical condizente com o evento: Hino
Nacional  cantado,  e  em Continência a Bandeira,
Hino  do  Bandeirante  e  Hino  de  Guaratinguetá,
obrigatórios.  OBSERVAÇÃO:  COLOCAR MARCA
E MODELO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE
ÁUDIO/ILUMINAÇÃO.

VALOR TOTAL R$ 55.000,00
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Seção de Licitações

REF.: Pregão Presencial 220/22
Objeto: Registro de preços para futura locação de equipamento de sonorização para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Cultura. 
Empresa: FÁBIO MACHADO GONÇALVES – ME 

VALORES REGISTRADOS

ITEM QT UN DESCRIÇÃO DO OBJETO

VALOR
UNITARIO

VALOR 
TOTAL

 TOTAL R$  TOTAL R$

2 30 SV SERVIÇOS  ESPECIALIZADOS  -  SONORIZAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO:  Contratação  de  empresa
especializada em locação de equipamentos de áudio
de médio porte , a serem utilizados com os eventos
culturais na sede da Secretaria e em locais a serem
determinados  por  esta  Secretaria,  segue  abaixo  o
Memorial Descritivo dos equipamentos. 
Quantidade 30 eventos  
EVENTOS:  Estação Cultural Black no mês de abril
Estação Hip Hop no mês de abril   Festa do Jongo
nos meses junho/julho > Festival de Inverno no mês
de julho > Estação Rock no mês de julho > Estação
Cultural Jazz no mês de setembro > Natal Cultural no
mês  de  dezembro  Entre  outros  eventos  a  serem
definidos pela secretaria. Locação avulsa R$ Prazo:
12  meses  MEMORIAL  DESCRITIVO
EQUIPAMENTOS  DE  ÁUDIO:  Sonofletores:  04
(quatro)  sonofletores,  com  gabinete  em  madeira
prensada,  tratada  (compensado  naval,  MDF  e  ou
similares) ou materiais compostos (fiber glass (fibra
de vidro), plásticos injetados de alta resistência e ou
similares),  pintadas  com  tintas  resistentes  ás
intempéries  climáticas;  sendo  02  (duas)  modelo
single,  two-  way,  e  ou  three-way e  02  (duas)  sub-
woofer,  para  utilização  em  sistemas  processados
ativos. O sonofletor single, two-way, e ou three-way;
trapezoidal,  e ou retangular;  plana, e ou cornetada;
com pontos para içamento (fly point), e ou colocada
sobre  plataforma;  e  ou  sonofletor  de  acoplamento
vertical  (line array),  e deverá conter no mínimo:  02
(dois) transdutores de alta performance, com carcaça
em  alumínio  injetado,  cone  de  celulose  e  ou
compostos,  suspensão  em  tecido,  conjunto
magnético de ferrite de bário, e ou neodímio, de 12”
(doze polegadas),  e ou 15”  (quinze polegadas),  ou
em  combinações  com  transdutores  de  15”  (quinze
polegadas), e ou 12” (doze polegadas), e ou 10” (dez
polegadas), e ou 08” (oito polegadas), e ou 6,5” (seis
polegadas e meia), de acordo com a marca e modelo
do sonofletor, com bobina de 03” (três polegadas) e
ou 04”  (quatro  polegadas),  com no  mínimo 400  W
(quatrocentos watts) R.M.S. em 8? (oito ohms) cada.
01  (um)  driver  de  compressão,  com  boca  de  02”
(duas  polegadas),  conjunto  magnético  de  ferrite  de
bário, e ou neodímio, com domo de titânio e bobina

R$ 4.400,00 R$ 132.000,00
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de fio chato de alumínio, de 03” (três polegadas), e
ou 04” (quatro polegadas) de no mínimo 100 W (cem
watts)  R.M.S.  em  08?  (oito  ohms)  com  difusor
cornetado, e ou guia de onda (alumínio fundido, fiber
glass  (fibra  de  vidro),  e  ou  similares).  Caso  a
Empresa opte pelo uso de modelos three way, que
utilizem drivers com diafragma fenólico e tweeters, as
mesmas  deverão  conter:  01  (um)  driver  de
compressão  com  boca  de  02”  (duas  polegadas),
conjunto  magnético  de  ferrite  de  bário,  e  ou
neodímio, com domo fenólico e bobina de fio chato
de alumínio e ou cobre, de 03 (três) e ou 04 (quatro)
polegadas, de no mínimo 100 W (cem watts) R.M.S.
em 08? (oito ohms) com difusor cornetado (alumínio
fundido, fiber glass (fibra de vidro), e ou similares). 02
(dois)  super  tweeters,  com  carcaça  de  alumínio
fundido,  conjunto  magnético  de  ferrite  de  bário,
bobina de fio chato de cobre, e ou alumínio, de no
mínimo 75 W (setenta e cinco watts) R.M.S. em 08?
(oito ohms). 02 (dois) conectores macho, para painel,
de  08,(oito)  polos,  30A (trinta  ampères),  corpo  de
metal,  e  ou  termoplástico  de  alta  resistência.  O
modelo sub-woofer, de montagem acústica, paralela,
e  ou  push-pull,  e  ou  pull-pull;  trapezoidal,  e  ou
retangular, plana, e ou cornetada, deverá conter no
mínimo:  02  (dois)  transdutores  de  15”  (quinze
polegadas),  e ou 18” (dezoito polegadas),  e ou 21”
(vinte  uma  polegadas),  de  alta  performance,  com
carcaça em alumínio injetado, cone de celulose e ou
compostos,  suspensão  em  tecido,  conjunto
magnético  de  ferrite  de  bário  e  ou  neodímio,  com
bobina de 04” (quatro polegadas) de no mínimo 600
W (seiscentos watts) R.M.S. em 08? (oito ohms). 02
(dois) conectores macho, para painel, de 02 (dois) e
ou 04 (quatro) polos, 30A (trinta ampères), corpo de
metal,  e  ou  termoplástico  de  alta  resistência.
Cablagem  dos  Sonofletores:  02  (dois)  cabos  de
comando  e  controle,  flexíveis,  com  cobertura  de
composto  termoplástico  de  cloreto  de  polivinila
(PVC),  e  ou  polietileno  (PE),  anti-chama,  sem
chumbo,  com  isolamento  de  01KV  (um  quilo  volt),
baixa resistência ôhmica, 04 (quatro vias) X 2,5mm2
(dois e meio milímetros quadrados),  conforme NBR
NM 280 e  NBR 7289,  com  30m  (trinta  metros)  de
comprimento.  02 (dois)  conectores de linha, fêmea,
de 04 (quatro) polos, 30A (trinta ampères), com trava,
corpo  de  metal,  e  ou  termoplástico  de  alta
resistência. 02 (dois) cabos de comando e controle,
flexíveis,  com cobertura  de  composto  termoplástico
de cloreto de polivinila (PVC), e ou polietileno (PE),
anti-chama, sem chumbo, com isolamento de 01KV
(um quilo  volt),  baixa  resistência  ôhmica,  02  (duas
vias)  X  4,0mm2  (quatro  milímetros  quadrados),
conforme NBR NM 280 e NBR 7289, com 30m (trinta
metros)  de  comprimento.  02  (dois)  conectores  de
linha,  fêmea,  de  04  (quatro)  polos,  30A  (trinta
ampères),  com  trava,  corpo  de  metal,  e  ou
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termoplástico  de  alta  resistência.  Case/rack  de
amplificadores:  01 (um) rack  padrão 19”  (dezenove
polegadas),  montado com perfis  de  alumínio,  e  ou
similares, com placas de madeira prensada e tratada,
perfis de fixação com parafusos, com tampas, para
acondicionar os amplificadores de potência. 01 (um)
amplificador  de  potência,  estéreo,  de  no  mínimo
3.000W (três mil watts) R.M.S. em 02? (dois ohms),
classe AB, e ou AB variável, e ou H ou digitais, com
ventilação  forçada,  A.C.  220  V  (duzentos  e  vinte
volts),  para  transdutores  de  graves.  01  (um)
amplificador  de  potência,  estéreo  de  no  mínimo
2.000W (dois mil watts) R.M.S. em 02? (dois ohms),
classe AB, e ou AB, e ou variável, e ou digitais, com
ventilação  forçada,  A.C.  220V  (duzentos  e  vinte
volts), para os transdutores de médio-graves. 01 (um)
amplificador de potência, estéreo de no mínimo 1.000
W (um mil watts) R.M.S. em 02 ? (dois ohms), classe
AB, e ou AB variável,  e ou digitais,  com ventilação
forçada, A.C. 220 V (duzentos e vinte volts), para os
transdutores de médios/agudos. 01 (um) amplificador
de potência, estéreo de no mínimo 1.000W (um mil
watts) R.M.S. em 02 ? (quatro ohms), classe AB, e ou
AB variável,  e  ou  digitais,  com  ventilação  forçada,
A.C.  220  V  (duzentos  e  vinte  volts),  para  os
transdutores  de  agudos,  no  caso  de  utilização
sonofletores three -way. 01 (um) painel de conecção,
de  19”  (dezenove  polegadas),  de  02  U  (duas
unidades de rack), com 01 (uma) entrada de A.C. e
08 (oito) entradas de sinal de áudio. 01(um) conector
de A.C., tipo painel, fêmea, de 02 (dois) pólos, corpo
em composto termoplástico, de no mínimo 32 A (trinta
e dois ampères). 08 (oito) conectores XLR, 03 (três)
contatos,  tipo  painel,  macho,  corpo  de  metal.  02
(dois)  painéis  de  conecção,  de  19”  (dezenove
polegadas), de 02 U (duas unidades de rack), com 04
(quatro)  saídas  para  sonofletores.  04  (quatro)
conectores de 08 (oito) polos, corpo de metal, e ou
termoplástico,  30  A  (trinta  ampères),  tipo  painel,
macho.  Obs.:  Serão  aceitas  montagens  de  racks
diferenciadas,  mas  respeitando  a  quantidade  de
amplificadores  solicitada.  Cablagem  de  interligação
dos amplificadores: 50 m (cinquenta metros) de cabo
multi-vias (multicabo), de 06 (seis) pares + terra, com
corda  de  fio  de  cobre  estanhado  e  recozido,
espaguetados  individualmente,  numerados,  com
blindagem  de  fita  de  poliéster  aluminizada,  com
diâmetro 24 (vinte e quatro) A.W.G., com cobertura
de cloreto de polivinila (PVC), extra flexível. 06 (seis)
conectores XLR, 03 (três) contatos, corpo de metal, e
ou  termoplástico,  fêmea  de  linha.  06  (seis)
conectores XLR, 03 (três) contatos, corpo de metal, e
ou termoplástico, macho de linha. OBS.: No caso de
utilização de sistemas de quatro vias, o cabo deverá
conter  mais  duas  vias  com  os  respectivos
conectores. 30 m (trinta metros) de cabo de energia,
flexível,  cobertura em polietileno (PE), e ou Cloreto
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de Polivinila (PVC), anti- chama, com isolamento de
01KV (um quilo volt), baixa resistência ôhmica, de no
mínimo,  03  (três  vias)  X  06  mm2 (seis  milímetros
quadrados). 02(dois) conectores, de 03 (três) polos,
macho  de  linha,  de  no  mínimo  32  A (trinta  e  dois
ampères),  corpo de composto termoplástico de alta
resistência. Console de mixagem: 01 (um) console de
mixagem, analógico  e  ou  digital,  com configuração
mínima de 32 (trinta e dois) canais de entrada, sendo
no mínimo 28 (vinte e oito) canais para microfones,
04  (quatro)  canais  de  linha,  phanton  power,
equalização paramétrica e ou semi-paramétrica de 03
(três) bandas por canal, 08 (oito) auxiliares, máster,
com  processador  de  efeitos  digitais.  Cablagem  do
console  de  mixagem:  50  m  (cinquenta  metros)  de
cabo multi-vias (multicabo), de 36 (trinta e seis) pares
+  terra,  com  corda  de  fio  de  cobre  estanhado  e
recozido, espaguetados individualmente, numerados,
com blindagem de fita de poliéster aluminizada, com
diâmetro 24 (vinte e quatro) A.W.G., com cobertura
de cloreto de polivinila (PVC), extra flexível. 01 (uma)
banheira, em metal, para conectores XLR de painel
com 36 (trinta e seis) entradas, com prensa cabo e
mola.  36  (trinta  e  seis)  conectores  XLR,  03  (três)
contatos, corpo de metal, fêmea de painel. 36 (trinta
e seis) conectores XLR, 03 (três) contatos, corpo de
metal,  macho  de  linha.  Periféricos:  Processadores,
gerenciadores de sistemas dos transdutores: 01 (um)
processador  gerenciador  de  sistemas  de  alto
falantes, digitais, taxa de amostragem de 24(vinte e
quatro) bits /96Khz (noventa e seis quilohertz), com
interfaces  RS  232  e  RS  485,  com  no  mínimo  02
(duas) entradas e 06 (seis) saídas cada; no caso de
sistemas de 04 (quatro) vias, o processador deverá
conter  02  (duas)  entradas  e  08  (oito)  saídas.
Equalizadores:  05  (cinco)  equalizadores,  gráficos,
estéreo,  de 31(trinta e uma)  bandas por  canal,  1/3
(um terço)  de oitava,  faders  de  45mm (quarenta  e
cinco milímetros). Processador de dinâmica: 02 (dois)
compressores/limitadores, com 04 (quatro) canais de
referência,  cada.  Cabos  de  interligação  dos
periféricos:  10  (dez)  cabos  de  áudio,  cobertura  de
PVC,  flexível,  balanceados,  espaguetado,  com
reforço mecânico, 2(dois) X 22(vinte e dois) A.W.G.,
de  02m  (dois  metros)  de  comprimento.  10  (dez)
conectores  XLR,  de  03  (três)  contatos,  macho  de
linha,  corpo  metálico,  e  ou  termoplástico.  10  (dez)
conectores  XLR,  de  03  (três)  contatos,  fêmea  de
linha,  corpo metálico,  e  ou  termoplástico.  OBS.:  O
console  de  mixagem  digital,  poderá  substituir  os
respectivos  equalizadores,  efeitos  e  compressor,
acima  citados.  Microfones  com  fio:  08  (oito)
microfones, dinâmico, cardioide, para vocais e back
vocals.  08  (oito)  microfones,  dinâmico,  cardioide,
para  percussão  e  instrumentos.  01  (um)  kit  para
bateria,  composto  de  microfones  dinâmicos,
supercardioide, para a 01 (uma) caixa, 02 (dois) tons,
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01  (um)  surdo  e  01  (um)  bumbo  e  03  (três)
microfones condensador, cardioide, para os pratos e
chimbal. Cabos dos microfones com fio: 24 (vinte e
quatro) cabos de microfone com 15m (quinze metros)
cada,  cobertura  de  PVC,  flexível,  balanceados,
espaguetados, com reforço mecânico, 2 (dois) X 22
(vinte e dois) A.W.G. e 02 (dois) conectores XLR, de
03 (três) contatos, macho de linha, corpo metálico, e
ou termoplástico e 02 (dois) conectores XLR, de 03
(três) contatos, fêmea de linha, corpo metálico, e ou
termoplástico.  Pedestais  de  microfone:  24  (vinte  e
quatro)  pedestais  para  microfone,  do  tipo  girafa,
grande. Microfones sem fio: 04 (quatro) sistemas de
microfone,  sem  fio,  receptor  U.H.F.,  02  (duas)
antenas de 1?2 (meia) onda, com escolha automática
de frequências e monitoramento de carga de pilhas.
04  (quatro)  transmissores  de  mão,  U.H.F.,  tipo
bastão,  dinâmico,  cápsula  supercardióide,  com  as
respectivas pilhas AA, alcalinas. Cabo do microfone
sem fio:  04 (quatro)  cabos  de microfone com 05m
(cinco  metros)  cada,  cobertura  de  PVC,  flexível,
balanceados, espaguetados, com reforço mecânico,
2  (dois)  X  22  (vinte  e  dois)  A.W.G.  e  04  (quatro)
conectores  XLR,  de  03  (três)  contatos,  macho  de
linha, corpo metálico, e ou termoplástico e 04 (quatro)
conectores  XLR,  de  03  (três)  contatos,  fêmea  de
linha,  corpo  metálico,  e  ou  termoplástico.  Direct
boxes: 03 (três) direct boxes, passivos e ou ativos,
com  chaves  de  atenuação  de  ganho  e  chaves  de
aterramento,  entrada P-10 e  saída  XLR.  Cabos  de
interligação: 03 (três) cabos de áudio, cobertura de
PVC,  flexível,  balanceados,  espaguetados,  com
reforço  mecânico,  02  (dois)  X  22  (vinte  e  dois)
A.W.G., de 05m (cinco metros) de comprimento. 03
(três) conectores XLR, de 03 (três) contatos, macho
de linha, corpo metálico, e ou termoplástico. 03 (três)
conectores  XLR,  de  03  (três)  contatos,  fêmea  de
linha,  corpo metálico,  e  ou  termoplástico.  03  (três)
cabos  de  áudio,  cobertura  de  PVC,  flexível,
balanceados, espaguetados, com reforço mecânico,
01 (um) X 22 (vinte e dois)  A.W.G., de 05m (cinco
metros)  de comprimento. 06 (seis)  conectores P-10
TR,  macho  de  linha,  corpo metálico.  Back  line:  01
(uma) bateria completa, composta de: 01 (um) bumbo
de 20” (vinte polegadas) X 18” (dezoito polegadas),
02  (dois)  tons,  sendo  01  (um)  high  de  10”  (dez
polegadas) X 8” (oito polegadas) e 01 (um) mid de
12” (doze polegadas X 9” (nove polegadas), 01 (um)
surdo  de  14”  (catorze  polegadas)  X  14”  (catorze
polegadas) e 01 (uma) caixa de aço de 14” (catorze
polegadas)  X  5,5”  (cinco  polegadas  e  meia),
ferragens  dos  tons  e  surdo,  suporte  para  caixa,
banco, estantes para: pratos, de ataque, condução e
chimbals. 01 (um) amplificador, tipo combo, 02 (dois)
canais independentes, efeito reverber, de no mínimo
100W (cem watts) R.M.S., com 02 (dois) transdutores
de  12”  (doze  polegadas),  para  ser  utilizado  com
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guitarra,  violão,  viola,  banjo  e  ou  cavaco.  01  (um)
sistema para contra baixo e ou violão de 07 (sete)
cordas, composto de: amplificador, tipo cabeçote, de
no mínimo 300W (trezentos watts) R.M.S. e caixas,
sendo 01 (uma) com 04 (quatro) transdutores de 10”
(dez polegadas) e 01 (um) driver de compressão com
corneta difusora, com acabamento em carpete e ou
courvin;  e  outra  com  01  (um)  transdutor  de  15”
(quinze polegadas), com acabamento em carpete, e
ou courvin. Cabos de interligação de instrumentos: 06
(seis)  cabos  de  áudio,  cobertura  de  PVC,  flexível,
balanceados, espaguetados, com reforço mecânico,
01(um)  X 22 (vinte  e  dois)  A.W.G.,  de  05m  (cinco
metros) de comprimento. 12 (doze) conectores P-10
TR,  macho  de  linha,  corpo  metálico.  Monitores  –
utilização  passiva:  04  (quatro)  monitores  de  chão
(spot  floor),  com  gabinete  em  madeira  prensada,
tratada (compensado naval, MDF, e ou similares) ou
materiais compostos (fiber glass, plásticos injetados
de  alta  resistência,  e  ou  similares),  pintadas  com
tintas resistentes ás intempéries climáticas, contendo
no  mínimo:  02  (dois)  alto-falantes  de  10”  (dez
polegadas), e ou 12” (doze polegadas) de no mínimo
300W (trezentos watts) R.M.S. em 08 ? (oito ohms).
01  (um) driver  de  compressão de no mínimo 75W
(setenta e cinco watts) R.M.S. em 08 ? (oito ohms),
corneta  diretiva  de  fibra  de  vidro,  e  ou  alumínio
injetado,  divisores  de  frequência  (passivas)  e  ou
amplificadores internos (ativas),  e ou amplificadores
tipo painel in box. 02 (dois) conectores, macho, para
painel,  de  02  (dois),  e  ou  04  (quatro)  polos,  30A
(trinta ampères), corpo de metal, e ou termoplástico
de alta  resistência.  Cablagem dos  Sonofletores:  04
(quatro) cabos de comando e controle, flexíveis, com
cobertura  de  composto  termoplástico  de  cloreto  de
polivinila  (PVC),  e  ou  polietileno  (PE),  anti-chama,
sem  chumbo,  com  isolamento  de  01KV  (um  quilo
volt), baixa resistência ôhmica, 02 (dois condutores)
X  2,5mm2  (dois  e  meio  milímetros  quadrados  de
seção),  conforme NBR NM 280 e  NBR 7289,  com
10m  (dez  metros)  de  comprimento  e  02  (dois)
conectores de linha, fêmea, de 04 (quatro) polos, 30A
(trinta  ampères),  com  trava,  corpo  de  metal,  e  ou
termoplástico  de  alta  resistência,  em  cada.
Amplificação dos Monitores: 02 (dois) amplificadores
de potência, estéreo, de no mínimo 3.000W (três mil
watts) R.M.S. em 02? (dois ohms), classe AB, e ou
AB variável,  e  ou  digitais,  com  ventilação  forçada,
A.C.  220V  (duzentos  e  vinte  volts).  Cabos  de
interligação  dos  amplificadores  dos  monitores:  04
(quatro) cabos de áudio, cobertura de PVC, flexível,
balanceados,  espaguetado,  com  reforço  mecânico,
02  (dois)  X  22(vinte  e  dois)  A.W.G.,  de  50  m
(cinquenta  metros)  de  comprimento  cada,  com  02
(dois) conectores XLR, de 03 (três) contatos, macho
de  linha,  corpo  metálico,  e  ou  termoplástico  e  02
(dois) conectores XLR, de 03 (três) contatos, fêmea
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de  linha,  corpo  metálico  ,e  ou  termoplástico,  em
cada. Obs.: poderão ser utilizados amplificadores de
fones de ouvido, ou em combinações com spots de
chão,  desde  que  autorizados  pela  produção  do
espetáculo.  Players/acessórios:  Notebook:  01  (um)
notebook, configuração mínima: Core 2 Duo, HD 250
Gb, memória RAM 8 Gb, reprodutor e gravador CD e
DVD, programas de reprodução e gravação de áudio,
02(duas)  entradas  USB 2.0,  com fonte.  Cabo para
áudio do notebook: 01 (um) cabo de microfone com
05m (cinco metros) cada, cobertura de PVC, flexível,
balanceados, espaguetados, com reforço mecânico,
02  (dois)  X  22  (vinte  e  dois)  A.W.G..  02  (dois)
conectores P-10, TR, macho de linha, corpo metálico.
01 (um) conector P-2, TRS, macho de linha,  corpo
metálico.  Fone de ouvido:  01  (um) fone de ouvido
para  monitoramento,  estéreo.
Transformador/estabilizador:  01(uma)  central  de
energia  (Main  Power),  entrada  de  força  220V
(duzentos e vinte volts), 32A (trinta e dois ampères)
por  fase,  conectores  elétricos,  voltímetro  e
amperímetro  para  monitoramento  da  corrente  e
carga, de entrada e saída, disjuntores de proteção de
entrada  e  saídas.  01(um)
transformador/isolador/estabilizador  de energia,  com
entrada 220V (duzentos e vinte volts) e saída 127V
(cento e vinte e sete volts), de no mínimo 03 (três)
KVA,  com  quadro  de  distribuição  de  disjuntores,
conectores  de  A.C.,  compatíveis  com  os
equipamentos.  Cablagem  de  A.C.:  50m  (cinquenta
metros) de cabo de energia, com capa em polietileno
(P.E.) e ou cloreto de polivinila (P.V.C.), flexíveis, anti-
chama,  com  isolamento  de  01  KV (um  quilo  volt),
baixa resistência ôhmica, 03 (três condutores) X 10
mm2 (dez milímetros quadrados).  01 (um) conector
de  A.C.,  de  03  (três)  polos,  de  no  mínimo  63  A
(sessenta e três ampères), macho de linha, corpo em
composto termoplástico de alta resistência. 01 (um)
conector de A.C., de 03 (três) polos, de no mínimo 63
A (sessenta e três ampères), fêmea de linha, corpo
em  composto  termoplástico  de  alta  resistência.  03
(três) conectores de metal,  tipo olhal,  para cabo de
secção  10mm2  (dez  milímetros  quadrados).
ILUMINAÇÃO  DE  PALCO:  Refletores  PAR  64:  12
(doze)  refletores,  tipo  Combat,  de  alumínio  polido,
lâmpada PAR 64, 1.000 W (um mil watts), foco # 5
(WPL, FFS),127 V (cento e vinte sete volts) para vara
seriada ou 220 V (duzentos e vinte volts) para vara
paralela com soquete PAR, rabicho em cabo PP, 03 X
2,5mm2 (três condutores por dois e meio milímetro
quadrado  de  seção),  com  plug  2P+T,  10  A  (dez
ampères),  macho  de  linha,  porta  filtro  de  cor
(gelatina), garra, e ou algema padrão P-30/Q-30. 12
(doze)  refletores,  tipo  Combat,  de  alumínio  polido,
lâmpada PAR 64, 1.000 W (um mil watts), foco # 2
(NSP, FFP),127 V (cento e vinte sete volts) para vara
seriada ou 220 V (duzentos e vinte volts) para vara
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paralela com soquete PAR, rabicho em cabo PP, 03 X
2,5mm2 (três condutores por dois e meio milímetro
quadrado  de  seção),  com  plug  2P+T,  10  A  (dez
ampères),  macho  de  linha,  porta  filtro  de  cor
(gelatina), garra, e ou algema padrão P-30/Q-30. 12
(doze)  refletores,  tipo  Combat,  de  alumínio  polido,
lâmpada PAR 64, 1.000 W (um mil watts), foco # 1
(VNSP,  FFN),127 V  (cento  e  vinte  sete  volts)  para
vara seriada ou 220 V (duzentos e vinte volts) para
vara paralela com soquete PAR, rabicho em cabo PP,
03  X  2,5mm2  (três  condutores  por  dois  e  meio
milímetro quadrado de seção), com plug 2P+T, 10 A
(dez  ampères),  macho  de  linha,  porta  filtro  de  cor
(gelatina),  garra,  e  ou  algema  padrão  P-30/Q-30.
Obs.:  poderão  ser  utilizados  refletores  PAR  LED
RGBW, modelo  similar  aos PAR 64 em potência e
luminosidade,  desde  que  autorizado pela  produção
do  espetáculo.  Varas  elétricas  para  refletores  PAR
64: 06 (seis) varas elétricas, seriadas e ou paralelas,
com 06 (seis) tomadas 2P+T, de embutir, 10 A (dez
ampères), com 06 (seis) rabichos e ligações em cabo
PP 03  X  1,5mm2 (três  condutores  por  um e  meio
milímetro quadrado de seção) com plug 2P+T, 10 A
(dez ampères), macho de linha, 02 (duas) garras, e
ou algemas padrão P-30/Q-30. Cabos de comando e
controle para refletores PAR 64: 06 (seis) cabos de
comando  e  controle,  flexíveis,  com  cobertura  de
composto  termoplástico  de  Cloreto  de  Polivinila
(PVC)  e  ou  polietileno  (PE),  anti-chama,  sem
chumbo,  com  isolamento  de  01KV  (um  quilo  volt),
baixa  resistência  ôhmica,  12  (doze  condutores)  X
2,5mm2  (dois  e  meio  milímetros  quadrados  de
seção),  numerados, conforme NBR NM 280 e NBR
7289, com 30m (trinta metros) de comprimento cada,
com  06  (seis)  plugs  2P  +T,  10  A (dez  ampères),
macho de linha e 06 (seis)  plugs 2P +T, 10 A (dez
ampères),  fêmea  de  linha.  Dimmers:  24  (vinte  e
quatro) canais de dimmer, montados em rack padrão
19”  (dezenove polegadas),  sendo:  4.000 W (quatro
mil  watts)  por  canal,  em  220  V  (duzentos  e  vinte
volts),  com  transformadores  /isoladores  por  canal,
controle  digital,  via  protocolo  DMX  512,  com
ventilação forçada, mínimo de 02 (duas) tomadas de
embutir, 2P+T, 20 A (vinte ampères) por canal. Mesa
de  controle  de  Iluminação:  01  (uma)  mesa
controladora  de  iluminação,  de  24  (vinte  e  quatro)
canais, digital, protocolo DMX 512, 220 V, com cabo
DMX de 50m (cinquenta metros). Gerador de Névoa
(máquina de fumaça): 01 (um) gerador de névoa, de
1.500 W (um mil e quinhentos watts) de potência, 220
V (duzentos e vinte volts),  com líquido neutro e de
boa  qualidade,  com  ventilador  dispersor  de  névoa,
com ajuste de velocidade. Cablagem de A.C. : 150m
(cento e cinquenta metros) de cabo de energia, com
capa em polietileno (P.E.)  e ou cloreto de polivinila
(P.V.C.), flexíveis, anti-chama, com isolamento de 01
KV (um quilo volt), baixa resistência ôhmica, 35mm2
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(trinta  e  cinco  milímetros  quadrados  de  seção),
divididos  em  03  (três)  pernas  de  50m  (cinquenta
metros) cada, identificadas como T, R e S. 03 (três)
conectores,  tipo  granada,  capa  isolante,  fêmea  de
linha, 400 A (quatrocentos ampères), para conecção
dos dimmers. 03 (três) terminais metálicos, tipo olhal,
35mm2  (trinta  e  cinco  milímetros  quadrados),
grimpados  aos  cabos  de  energia.  ESTRUTURAS:
Estruturas treliçadas de alumínio para montagem de
grids para iluminação, para atender as necessidades
do espetáculo, respeitando as limitações do local da
apresentação e as metragens lineares do memorial:
04 (quatro) colunas de 04m (quatro metros), 300mm
(trezentos  milímetros)  X  300mm  (trezentos
milímetros),  com treliça em duas faces, escada em
duas  faces,  em  alumínio,  liga  estrutural  6351T6  e
6082T6,  tubos  externo  de 2"  x  1/8"  e  treliçado  de
11/2" x 3/32", polido. 08 (oito) colunas de 03m (três
metros),  300mm  (trezentos  milímetros)  X  300mm
(trezentos  milímetros),  com  treliça  em  duas  faces,
escada em duas faces,  em alumínio, liga estrutural
6351T6  e  6082T6,  tubos  externo  de  2"  x  1/8"  e
treliçado de 11/2" x 3/32", polido. 04 (quatro) colunas
de 02m (dois metros), 300mm (trezentos milímetros)
X 300mm (trezentos milímetros), com treliça em duas
faces,  escada  em  duas  faces,  em  alumínio,  liga
estrutural  6351T6 e 6082T6,  tubos externo de 2" x
1/8" e treliçado de 11/2" x 3/32", polido. 04 (quatro)
colunas  de  01m  (um  metro),  300mm  (trezentos
milímetros)  X  300mm  (trezentos  milímetros),  com
treliça  em  duas  faces,  escada  em  duas  faces,  em
alumínio,  liga  estrutural  6351T6  e  6082T6,  tubos
externo  de  2"  x  1/8"  e  treliçado  de  11/2"  x  3/32",
polido.  04  (quatro)  colunas  de  0,5m  (meio  metro),
300mm  (trezentos  milímetros)  X  300mm  (trezentos
milímetros),  com treliça em duas faces, escada em
duas  faces,  em  alumínio,  liga  estrutural  6351T6  e
6082T6,  tubos  externo  de 2"  x  1/8"  e  treliçado  de
11/2" x 3/32", polido. 04 (quatro) bases tubulares, de
0,75m (setenta e cinco centímetros) X 0,75m (setenta
e  cinco  centímetros),  em  alumínio,  liga  estrutural
6351T6  e  6082T6,  tubos  de  2"  x  1/8",  polido.  04
(quatro)  sleeve  block,  de  04(quatro)  faces,  linha
300mm  (trezentos  milímetros),  em  alumínio,  liga
estrutural  6351T6  e  6082T6,  tubos  de  2"  x  1/8",
polido. 04 (quatro) paus de carga, para talha manual,
linha 300mm (trezentos milímetros), em alumínio, liga
estrutural  6351T6  e  6082T6,  polido.  04  (quatro)
talhas manuais, carga de trabalho01t (uma tonelada),
com 10m (dez metros) de corrente de elevação. 04
(quatro)  cintas  de elevação de carga,  de  01m (um
metro)  cada,  carga  de  trabalho  de  02t  (duas
toneladas). 04 (quatro) manilhas padrão “D”, de 3?4”
(três quartos de polegada), aço 1045, forjadas, pino
reforçado,  acabamento  galvanizado,  carga  de
trabalho  2,5t  (duas  toneladas  e  meia).  04  (quatro)
baldes  de  lona,  com  armação  de  aço,  carga  de
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trabalho de 50Kg (cinquenta quilos), com mosquetão
de trava roscada. 100 (cem) conjuntos mecânicos, de
01  (um)  parafuso,  02  (duas)  arruelas  e  01  (uma)
porca,  galvanizados,  para  montagem  dos  grids  da
linha  300mm  (trezentos  milímetros).  02  (duas)
cortinas  em  tecido,  pretas,  para  ser  usada  como
rotunda, de 5,0m (cinco metros) X 6,0m (seis metros)
cada. Considerações finais:  -  Caixa de ferramentas
completa  para  a  confecção  dos  serviços.  -
Abraçadeiras plásticas para travamento dos cabos. -
Equipamentos  acondicionados  em  flight  cases.  -
Escadas  de  diversos  tamanhos  para  atender  as
especificações dos espetáculos. - Andaimes, quando
necessário,  para  afinação  e  montagem  da
iluminação. - 01(um) técnico de som com uniforme da
empresa  e  crachá  de  identificação,  disponível
durante todo evento. - 01(um) técnico de iluminação
com uniforme da empresa e crachá de identificação,
disponível durante todo evento. - Carregadores para
mobilização  e  desmobilização  dos  equipamentos  e
materiais necessários ao espetáculo OBSERVAÇÃO:
COLOCAR  MARCA  E  MODELO  DE  TODOS  OS
EQUIPAMENTOS ÁUDIO/ILUMINAÇÃO. UNIDADED
DE MEDIDA: 30 

VALOR TOTAL R$ 132.000,00
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REF.: Pregão Presencial 220/22
Objeto: Registro de preços para futura locação de equipamento de sonorização para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Cultura. 
Empresa: P H NUNES FERREIRA & CIA LTDA – ME 

VALORES REGISTRADOS

ITEM QT UN DESCRIÇÃO DO OBJETO

VALOR
UNITARIO

VALOR 
TOTAL

 TOTAL R$  TOTAL R$

3 20 SV ESPECIFICAÇÃO:  Contratação  de  empresa
especializada em locação de equipamentos de
áudio  e  iluminação  de  grande  porte,  a  serem
utilizados durante a programação de Eventos de
shows  musicais  na  Sede  da  Secretaria  e  em
locais  a  serem  determinados  por  esta
Secretaria, segue abaixo o Memorial Descritivo
dos  equipamentos.  *  Quantidade  20  eventos
Eventos:  >Show das  cantoras  >Aniversário  de
Guaratinguetá  >Festival  Dilermando  Reis
>Festival Cultura Popular Entre outros eventos a
serem definidos pela secretaria. Locação avulsa
R$  Prazo:  12  meses  MEMORIAL
DESCRITIVO/TERMO  DE  REFERENCIA
EQUIPAMENTOS  DE  ÁUDIO:  Sonofletores:  8
(oito)  sonofletores,  com  gabinete  em  madeira
prensada,  tratada (compensado naval,  MDF,  e
ou  similares),  e  ou  materiais  compostos  (fiber
glass (fibra de vidro), plásticos injetados de alta
resistência, e ou sim0ilares), pintadas com tintas
resistentes ás intempéries climáticas; sendo 04
(quatro) modelo single, two- way, e ou three-way
e  04  (quatro)  sub-woofer,  para  utilização  em
sistemas  processados  ativos.  O  sonofletor
single,  two-way,  e ou three-way;  trapezoidal,  e
ou  retangular;  plana,  e  ou  cornetada;  com
pontos para içamento (fly point), e ou colocada
sobre  plataforma;  e  ou  sonofletor  de
acoplamento vertical (line array), e deverá conter
no  mínimo:  02  (dois)  transdutores  de  alta
performance, com carcaça em alumínio injetado,
cone  de celulose e  ou  compostos,  suspensão
em  tecido,  conjunto  magnético  de  ferrite  de
bário, e ou neodímio, de 12” (doze polegadas), e
ou 15” (quinze polegadas), ou em combinações
com transdutores de 15” (quinze polegadas), e
ou  12”  (doze  polegadas),  e  ou  10”  (dez
polegadas), e ou 08” (oito polegadas), e ou 6,5”
(seis polegadas e meia), de acordo com a marca
e modelo do sonofletor, com bobina de 03” (três

R$ 6.000,00 R$ 120.000,00
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polegadas), e ou 04” (quatro polegadas), com no
mínimo 400 W (quatrocentos watts) R.M.S. em
8?  (oito  ohms)  cada.  01  (um)  driver  de
compressão, com boca de 02” (duas polegadas),
conjunto  magnético  de  ferrite  de  bário,  e  ou
neodímio, com domo de titânio e bobina de fio
chato de alumínio, de 03” (três polegadas), e ou
04”  (quatro  polegadas)  de  no  mínimo  100  W
(cem  watts)  R.M.S.  em  08?  (oito  ohms)  com
difusor cornetado, e ou guia de onda (alumínio
fundido,  fiber  glass  (fibra  de  vidro),  e  ou
similares).  Caso  a  Empresa  opte  pelo  uso de
modelos  three  way,  que  utilizem  drivers  com
diafragma  fenólico  e  tweeters,  as  mesmas
deverão conter:  01 (um) driver de compressão
com  boca  de  02”  (duas  polegadas),  conjunto
magnético  de  ferrite  de  bário,  e  ou  neodímio,
com  domo  fenólico  e  bobina  de  fio  chato  de
alumínio,  e  ou  cobre,  de  03  (três),  e  ou  04
(quatro) polegadas, de no mínimo 100 W (cem
watts)  R.M.S. em 08? (oito ohms) com difusor
cornetado  (alumínio  fundido,  fiber  glass,  e  ou
similares).  02  (dois)  super  tweeters,  com
carcaça de alumínio fundido, conjunto magnético
de ferrite de bário, bobina de fio chato de cobre,
e ou alumínio,  de no mínimo 75 W (setenta e
cinco  watts)  R.M.S.  em  08?  (oito  ohms).  02
(dois)  conectores,  macho,  para  painel,  de
08(oito)  polos,  30A (trinta  ampères),  corpo  de
metal, e ou termoplástico de alta resistência. O
modelo  sub-woofer,  de  montagem  acústica,
paralela,  e  ou  push-pull,  e  ou  pull-pull;
trapezoidal,  e  ou  retangular,  plana,  e  ou
cornetada, deverá conter no mínimo:  02 (dois)
transdutores de 15” (quinze polegadas), e ou 18”
(dezoito  polegadas),  e  ou  21”  (vinte  uma
polegadas),  de  alta  performance,  com carcaça
em  alumínio  injetado,  cone  de  celulose,  e  ou
compostos,  suspensão  em  tecido,  conjunto
magnético  de  ferrite  de  bário,  e  ou  neodímio,
com  bobina  de  04”  (quatro  polegadas)  de  no
mínimo 600 W (seiscentos watts) R.M.S. em 08?
(oito ohms). 02 (dois) conectores, macho, para
painel, de 02 (dois), e ou 04 (quatro) polos, 30A
(trinta  ampères),  corpo  de  metal,  e  ou
termoplástico de alta resistência. Cablagem dos
Sonofletores:  02  (dois)  cabos  de  comando  e
controle,  flexíveis,  com cobertura de composto
termoplástico de cloreto de polivinila (PVC), e ou
polietileno (PE), anti-chama, sem chumbo, com
isolamento  de  01KV  (um  quilo  volt),  baixa
resistência  ôhmica,  04 (quatro  vias)  X 2,5mm²



27

ANO 61 Guaratinguetá, 29 de dezembro de 2022 - EDIÇÃO ONLINE Nº 4.456

Diário Ofi cial 
da Estância Turística de Guaratinguetá

Rua Aluísio José de Castro, nº 147 - Chácara Selles - Guaratinguetá - SP – Tel.: (12) 3128.2800 
CEP. 12.505-470  www.guaratingueta.sp.gov.br

c VALORES REGISTRADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ

Seção de Licitações

(dois  e  meio  milímetros  quadrados),  conforme
NBR  NM  280  e  NBR  7289,  com  30m  (trinta
metros)  de  comprimento.  02  (dois)  conectores
de linha, fêmea, de 04 (quatro) polos, 30A (trinta
ampères),  com  trava,  corpo  de  metal,  e  ou
termoplástico de alta resistência. 02 (dois) cabos
de comando e controle, flexíveis, com cobertura
de  composto  termoplástico  de  cloreto  de
polivinila  (PVC),  e  ou  polietileno  (PE),  anti-
chama, sem chumbo, com isolamento de 01KV
(um  quilo  volt),  baixa  resistência  ôhmica,  04
(quatro vias) X 2,5mm² (dois e meio milímetros
quadrados),  conforme  NBR  NM  280  e  NBR
7289, com 03m (três metros) de comprimento.
02  (dois)  conectores  de  linha,  fêmea,  de  04
(quatro) polos, 30A (trinta ampères), com trava,
corpo  de  metal,  e  ou  termoplástico  de  alta
resistência.  02  (dois)  cabos  de  comando  e
controle,  flexíveis,  com cobertura de composto
termoplástico de cloreto de polivinila (PVC), e ou
polietileno (PE), anti-chama, sem chumbo, com
isolamento  de  01KV  (um  quilo  volt),  baixa
resistência  ôhmica,  02  (duas  vias)  X  4,0mm²
(quatro  milímetros  quadrados),  conforme  NBR
NM 280 e NBR 7289, com 30m (trinta metros)
de comprimento. 02 (dois) conectores de linha,
fêmea,  de  04  (quatro)  polos,  30A  (trinta
ampères),  com  trava,  corpo  de  metal,  e  ou
termoplástico de alta resistência. 02 (dois) cabos
de comando e controle, flexíveis, com cobertura
de  composto  termoplástico  de  cloreto  de
polivinila  (PVC),  e  ou  polietileno  (PE),  anti-
chama, sem chumbo, com isolamento de 01KV
(um  quilo  volt),  baixa  resistência  ôhmica,  02
(duas  vias)  X  4,0mm²  (quatro  milímetros
quadrados),  conforme  NBR  NM  280  e  NBR
7289, com 03m (três metros) de comprimento.
02  (dois)  conectores  de  linha,  fêmea,  de  04
(quatro) polos, 30A (trinta ampères), com trava,
corpo  de  metal,  e  ou  termoplástico  de  alta
resistência.  Case/rack  de  amplificadores:  01
(um)  rack  padrão  19”  (dezenove  polegadas),
montado com perfis de alumínio, e ou similares,
com  placas  de  madeira  prensada  e  tratada,
perfis  de  fixação com parafusos,  com tampas,
para acondicionar os amplificadores de potência.
01 (um) amplificador de potência, estéreo, de no
mínimo 5.000W (cinco mil watts) R.M.S. em 02?
(dois ohms), classe AB, e ou AB variável, e ou H,
e ou digitais, com ventilação forçada, A.C. 220 V
(duzentos  e  vinte  volts),  para  transdutores  de
graves.  01  (um)  amplificador  de  potência,
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estéreo de no mínimo 3.000W (três  mil  watts)
R.M.S. em 02? (dois ohms), classe AB, e ou AB
variável,  e  ou digitais,  com ventilação forçada,
A.C.  220V  (duzentos  e  vinte  volts),  para  os
transdutores  de  médio-graves.  01  (um)
amplificador de potência, estéreo de no mínimo
2.000 W (dois mil watts) R.M.S. em 02 ? (dois
ohms), classe AB, e ou AB variável, e ou digitais,
com ventilação forçada, A.C. 220 V (duzentos e
vinte  volts),  para  os  transdutores  de
médios/agudos.  01  (um)  amplificador  de
potência, estéreo de no mínimo 2.000W (dois mil
watts) R.M.S. em 02 ? (quatro ohms), classe AB,
e ou AB variável,  e ou digitais, com ventilação
forçada,  A.C.  220  V  (duzentos  e  vinte  volts),
para  os  transdutores  de  agudos,  no  caso  de
utilização sonofletores three -way. 01 (um) painel
de conecção, de 19” (dezenove polegadas), de
02 U (duas  unidades de rack),  com 01 (uma)
entrada de A.C. e 08 (oito) entradas de sinal de
áudio.  01(um)  conector  de  A.C.,  tipo  painel,
fêmea,  de  02(dois)  pólos,  corpo em composto
termoplástico, de no mínimo 32 A (trinta e dois
ampères).  08  (oito)  conectores  XLR,  03  (três)
contatos, tipo painel, macho, corpo de metal. 02
(dois)  painéis  de  conecção,  de  19”  (dezenove
polegadas),  de 02 U (duas unidades de rack),
com  04  (quatro)  saídas  para  sonofletores.  04
(quatro) conectores de 08 (oito) polos, corpo de
metal, e ou termoplástico, 30 A (trinta ampères),
tipo  painel,  macho.  Obs.:  Serão  aceitas
montagens  de  racks  diferenciadas,  mas
respeitando  a  quantidade  de  amplificadores
solicitadas.  Cablagem  de  interligação  dos
amplificadores: 50 m (cinquenta metros) de cabo
multi-vias (multicabo), de 06 (seis) pares + terra,
com corda de fio de cobre estanhado e recozido,
espaguetados individualmente, numerados, com
blindagem de fita de poliéster aluminizada, com
diâmetro  24  (vinte  e  quatro)  A.W.G.,  com
cobertura  de  cloreto  de  polivinila  (PVC),  extra
flexível.  06  (seis)  conectores  XLR,  03  (três)
contatos,  corpo  de  metal  e  ou  termoplástico,
fêmea de linha.  06  (seis)  conectores  XLR,  03
(três)  contatos,  corpo  de  metal  e  ou
termoplástico, macho de linha. Obs.: No caso de
utilização  de  sistemas  de  quatro  vias,  o  cabo
deverá conter mais duas vias e os respectivos
conectores.  30  m  (trinta  metros)  de  cabo  de
energia, flexível, cobertura em polietileno (PE) e
ou Cloreto de Polivinila (PVC), anti-chama, com
isolamento  de  01KV  (um  quilo  volt),  baixa
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resistência ôhmica, de no mínimo, 03 (três vias)
X 06 mm² (seis milímetros quadrados). 02(dois)
conectores, de 03 (três) polos, macho de linha,
de no mínimo 32 A (trinta e dois ampères), corpo
de composto  termoplástico  de alta  resistência.
Console  de  mixagem:  01  (um)  console  de
mixagem,  analógico,  e  ou  digital,  com
configuração mínima de 32 (trinta e dois) canais
de entrada,  sendo no mínimo 28 (vinte e oito)
canais  para microfones,  04  (quatro)  canais  de
linha,  phanton  power,  equalização  paramétrica
de  03 (três)  bandas  por  canal,  mínimo  de  12
(doze)  auxiliares,  máster,  com processador  de
efeitos  digitais.  Cablagem  do  console  de
mixagem:  50  m  (cinquenta  metros)  de  cabo
multi-vias (multicabo), de 36 (trinta e seis) pares
+ terra, com corda de fio de cobre estanhado e
recozido,  espaguetados  individualmente,
numerados, com blindagem de fita de poliéster
aluminizada,  com diâmetro  24  (vinte e  quatro)
A.W.G.,  com cobertura  de  cloreto  de  polivinila
(PVC),  extra  flexível.  01  (uma)  banheira,  em
metal,  para conectores XLR de painel  com 36
(trinta e seis) entradas, com prensa cabo e mola.
36  (trinta  e  seis)  conectores  XLR,  03  (três)
contatos,  corpo de metal,  fêmea de painel.  36
(trinta  e  seis)  conectores  XLR,  03  (três)
contatos,  corpo  de  metal,  macho  de  linha.
Periféricos:  Processadores,  gerenciadores  de
sistemas dos transdutores: 01 (um) processador
gerenciador  de  sistemas  de  alto  falantes,
digitais,  taxa  de  amostragem  de  24(vinte  e
quatro) bits /96Khz (noventa e seis quilohertz),
com  interfaces  RS  232  e  RS  485,  com  no
mínimo 02 (duas)  entradas  e  06 (seis)  saídas
cada, no caso de utilização de sistemas de 04
(quatro)  vias,  o  processador  deverá  conter  02
(duas)  entradas  e  08  (oito)  saídas.
Processadores  de  dinâmica:  02  (dois)
compressores/limitadores, de 04 (quatro) canais
de  referência  e  ou  04  (quatro)
compressores/limitadores, com 02 (dois) canais
de  referência.  Equalizadores:  07  (sete)
equalizadores, gráficos, estéreo, de 31 (trinta e
uma) bandas por canal, 1/3 (um terço) de oitava,
faders de 45mm (quarenta e cinco milímetros).
Cabos de interligação dos periféricos: 12 (doze)
cabos  de  áudio,  cobertura  de  PVC,  flexível,
balanceados,  espaguetado,  com  reforço
mecânico, 02 (dois) X 22 (vinte e dois) A.W.G.,
de 02m (dois metros) de comprimento. 12 (doze)
conectores XLR,  de 03 (três)  contatos,  macho
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de linha, corpo metálico, e ou termoplástico. 12
(doze)  conectores  XLR,  de  03 (três)  contatos,
fêmea  de  linha,  corpo  metálico,  e  ou
termoplástico.  Obs.:  O  console  de  mixagem
digital,  poderá  substituir  os  respectivos
equalizadores  e  compressores,  acima  citados.
Microfones  com  fio:  10  (dez)  microfones,
dinâmicos, cardioide, para vocais e back vocals.
10 (dez) microfones, dinâmicos, cardioide, para
percussão  e  instrumentos.  01  (um)  kit  para
bateria,  composto  de  microfones  dinâmicos,
supercardióide, para a 01 (uma) caixa, 02 (dois)
tons, 01 (um) surdo e 01 (um) bumbo e 03 (três)
microfones  condensador,  cardióide,  para  os
pratos e chimbal. Cabos dos microfones com fio:
32 (trinta e dois) cabos de microfone com 15m
(quinze  metros)  cada,  cobertura  de  PVC,
flexível,  balanceados,  espaguetados,  com
reforço mecânico,  2 (dois)  X 22 (vinte e dois)
A.W.G. 32 (trinta e dois) conectores XLR, de 03
(três) contatos, macho de linha, corpo metálico,
e ou termoplástico. 32 (trinta e dois) conectores
XLR,  de  03  (três)  contatos,  fêmea  de  linha,
corpo metálico, e ou termoplástico. Pedestais e
garras de microfone: 28 (vinte e oito) pedestais
para microfone, do tipo girafa. 06 (seis) garras,
tipo LP, para percussão. Microfones sem fio: 04
(quatro)  sistemas  de  microfone,  sem  fio,
receptor U.H.F., 02 (duas) antenas de ½ (meia)
onda, com escolha automática de frequências e
monitoramento de carga de pilhas, e ou baterias.
04 (quatro)  transmissores de mão,  U.H.F.,  tipo
bastão,  dinâmico,  cápsula supercardióide,  com
as  respectivas  pilhas  AA,  e  ou  baterias,
alcalinas.  Cabo  do  microfone  sem  fio:  04
(quatro)  cabos  de  microfone  com  05m  (cinco
metros)  cada,  cobertura  de  PVC,  flexível,
balanceados,  espaguetados,  com  reforço
mecânico, 2 (dois) X 22 (vinte e dois) A.W.G. e
04  (quatro)  conectores  XLR,  de  03  (três)
contatos,  macho de linha,  corpo metálico e ou
termoplástico e 04 (quatro) conectores XLR, de
03  (três)  contatos,  fêmea  de  linha,  corpo
metálico,  e  ou  termoplástico,  em  cada.  Direct
boxes:  06  (seis)  direct  boxes,  passivos  e  ou
ativos,  com chaves  de atenuação de ganho e
chaves  de  aterramento,  entrada  P-10  e  saída
XLR. Cabos de interligação: 06 (seis) cabos de
áudio, cobertura de PVC, flexível, balanceados,
espaguetados, com reforço mecânico, 02 (dois)
X  22  (vinte  e  dois)  A.W.G.,  de  05m  (cinco
metros)  de  comprimento.  06  (seis)  conectores
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XLR,  de  03  (três)  contatos,  macho  de  linha,
corpo  metálico  e  ou  termoplástico.  06  (seis)
conectores XLR, de 03 (três) contatos, fêmea de
linha,  corpo  metálico  e  ou  termoplástico.  06
(seis)  cabos  de  áudio,  cobertura  de  PVC,
flexível,  balanceados,  espaguetados,  com
reforço mecânico,  01 (um) X 22 (vinte e dois)
A.W.G., de 05m (cinco metros) de comprimento.
12 (doze) conectores P-10 TR, macho de linha,
corpo  metálico.  .  Back  line:  01  (uma)  bateria
completa, composta de: 01 (um) bumbo de 20”
(vinte polegadas) X 18” (dezoito polegadas), 02
(dois)  tons,  sendo  01(um)  high  de  10”  (dez
polegadas) X 8” (oito polegadas) e 01 (um) mid
de 12” (doze polegadas X 9” (nove polegadas),
01 (um) surdo de 14” (catorze polegadas) X 14”
(catorze polegadas) e 01 (uma) caixa de aço de
14” (catorze polegadas) X 5,5” (cinco polegadas
e  meia),  ferragens  dos  tons  e  surdo,  suporte
para  caixa,  banco,  estantes  para:  pratos,  de
ataque,  condução  e  chimbals.  02  (dois)
amplificadores,  tipo  combo,  02  (dois)  canais
independentes,  efeito  reverber,  de  no  mínimo
100W  (cem  watts)  R.M.S.,  com  02  (dois)
transdutores de 12” (doze polegadas), para ser
utilizado com guitarra, violão, viola, banjo, e ou
cavaco. 01 (um) sistema para contra baixo, e ou
violão  de  07  (sete)  cordas,  composto  de:
amplificador, tipo cabeçote, de no mínimo 300W
(trezentos  watts)  R.M.S.  e  caixas,  sendo  01
(uma) com 04 (quatro) transdutores de 10” (dez
polegadas) e 01 (um) driver de compressão com
corneta difusora, com acabamento em carpete e
ou courvin; e outra com 01 (um) transdutor de
15”  (quinze  polegadas),  com  acabamento  em
carpete e ou courvin. Cabos de interligação de
instrumentos:  06  (seis)  cabos  de  áudio,
cobertura  de  PVC,  flexível,  balanceados,
espaguetados, com reforço mecânico, 01(um) X
22 (vinte e dois) A.W.G., de 05m (cinco metros)
de comprimento. 12 (doze) conectores P-10 TR,
macho  de  linha,  corpo  metálico.  Monitores  –
utilização passiva:  08 (oito)  monitores de chão
(spot floor), com gabinete em madeira prensada,
tratada  (compensado  naval,  MDF,  e  ou
similares), e ou materiais compostos (fiber glass,
plásticos  injetados  de  alta  resistência,  e  ou
similares),  pintadas  com  tintas  resistentes  ás
intempéries climáticas, contendo no mínimo: 02
(dois) alto-falantes de 10” (dez polegadas), e ou
12”  (doze  polegadas)  de  no  mínimo  300W
(trezentos watts) R.M.S. em 08 ? (oito ohms). 01
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(um) driver de compressão de no mínimo 75W
(setenta  e  cinco  watts)  R.M.S.  em 08  ?  (oito
ohms),  corneta diretiva  de  fibra de  vidro  e ou
alumínio  injetado,  divisores  de  frequência
(passivas) e ou amplificadores internos (ativas),
e ou amplificadores tipo painel in box. 02 (dois)
conectores, macho, para painel, de 02 (dois), e
ou 04 (quatro) polos, 30A (trinta ampères), corpo
de metal, e ou termoplástico de alta resistência.
Obs.: poderão ser utilizados amplificadores para
fone de ouvido, ou em composições de spots de
chão  e  fones  de  ouvido,  com  a  devida
autorização  da  produção  do  espetáculo.
Cablagem dos Sonofletores: 08 (oito) cabos de
comando e controle, flexíveis, com cobertura de
composto termoplástico de cloreto de polivinila
(PVC),  e  ou  polietileno  (PE),  anti-chama,  sem
chumbo,  com  isolamento  de  01KV  (um  quilo
volt),  baixa  resistência  ôhmica,  02  (dois
condutores) X 2,5mm² (dois  e meio milímetros
quadrados de seção), conforme NBR NM 280 e
NBR  7289,  com  10m  (dez  metros)  de
comprimento  e  02  (dois)  conectores  de  linha,
fêmea,  de  04  (quatro)  polos,  30A  (trinta
ampères),  com  trava,  corpo  de  metal,  e  ou
termoplástico  de  alta  resistência,  em  cada.
Amplificação  dos  Monitores:  04  (quatro)
amplificadores  de  potência,  estéreo,  de  no
mínimo 3.000W (três mil watts) R.M.S. em 02?
(dois ohms), classe AB, e ou AB variável, e ou
digitais,  com  ventilação  forçada,  A.C.  220V
(duzentos  e  vinte  volts).  Cablagem  de
interligação  dos  amplificadores  dos  monitores:
50  m  (cinquenta  metros)  de  cabo  multi-vias
(multicabo),  de  12  (doze)  pares  +  terra,  com
corda  de  fio  de  cobre  estanhado  e  recozido,
espaguetados individualmente, numerados, com
blindagem de fita de poliéster aluminizada, com
diâmetro  24  (vinte  e  quatro)  A.W.G.,  com
cobertura  de  cloreto  de  polivinila  (PVC),  extra
flexível.  12  (doze)  conectores  XLR,  03  (três)
contatos,  corpo  de  metal  e  ou  termoplástico,
fêmea de linha. 12 (doze) conectores XLR, 03
(três)  contatos,  corpo  de  metal  e  ou
termoplástico,  macho  de  linha.
Players/acessórios:  01  (um)  notebook,
configuração mínima: Core 2 Duo, HD 250 Gb,
memória RAM 8 Gb, reprodutor e gravador CD e
DVD, programas de reprodução e gravação de
áudio, 02 (duas) entradas USB 2.0, com fonte.
Cabo para áudio do notebook: 01 (um) cabo de
microfone  com  05m  (cinco  metros)  cada,
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cobertura  de  PVC,  flexível,  balanceados,
espaguetados, com reforço mecânico, 02 (dois)
X 22 (vinte e dois) A.W.G.. 02 (dois) conectores
P-10,  TR,  macho de linha,  corpo  metálico.  01
(um) conector P-2, TRS, macho de linha, corpo
metálico.  Fone  de  ouvido:  01  (um)  fone  de
ouvido  para  monitoramento,  estéreo.
Transformador/estabilizador: 01 (uma) central de
energia  (Main  Power),  entrada  de  força  220V
(duzentos  e  vinte  volts),  32A  (trinta  e  dois
ampères)  por  fase,  conectores  elétricos,
voltímetro  e  amperímetro  para  monitoramento
da  corrente  e  carga,  de  entrada  e  saída,
disjuntores de proteção de entrada e saídas. 01
(um)  transformador/isolador/estabilizador  de
energia,  com  entrada  220V  (duzentos  e  vinte
volts) e saída 127V (cento e vinte e sete volts),
de  no  mínimo  03  (três)  KVA,  com quadro  de
distribuição de disjuntores, conectores de A.C.,
compatíveis  com  os  equipamentos.  Cablagem
de A.C.:  150m (cinquenta metros)  de  cabo de
energia,  com  capa  em  polietileno  (P.E.)  e  ou
cloreto  de  polivinila  (P.V.C.),  flexíveis,  anti-
chama,  com  isolamento  de  01  KV  (um  quilo
volt), baixa resistência ôhmica, 35 mm² (trinta e
cinco  milímetros  quadrados),  divididos  em  03
(três) pernas de 50m (cinquenta metros) cada,
identificadas  como  T,  R  e  S.  03  (três)
conectores,  tipo granada, capa isolante, fêmea
de  linha,  400  A (quatrocentos  ampères),  para
conecção no main power.  03 (três)  conectores
de metal, tipo olhal, para cabo de secção 35mm²
(trinta  e  cinco  milímetros  quadrados).
ILUMINAÇÃO DE PALCO:  Refletores  PAR 64:
24 (vinte e quatro)  refletores,  tipo  Combat,  de
alumínio polido, lâmpada PAR 64, 1.000 W (um
mil watts), foco # 5 (WPL, FFS),127 V (cento e
vinte  sete  volts)  para  vara  seriada  ou  220  V
(duzentos e vinte volts) para vara paralela com
soquete PAR, rabicho em cabo PP, 03 X 2,5mm²
(três  condutores  por  dois  e  meio  milímetro
quadrado de seção), com plug 2P+T, 10 A (dez
ampères),  macho  de  linha,  porta  filtro  de  cor
(gelatina), garra, e ou algema padrão P-30/Q-30.
24 (vinte e quatro)  refletores,  tipo  Combat,  de
alumínio polido, lâmpada PAR 64, 1.000 W (um
mil watts), foco # 2 (NSP, FFP),127 V (cento e
vinte  sete  volts)  para  vara  seriada  ou  220  V
(duzentos e vinte volts) para vara paralela com
soquete PAR, rabicho em cabo PP, 03 X 2,5mm²
(três  condutores  por  dois  e  meio  milímetro
quadrado de seção), com plug 2P+T, 10 A (dez
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ampères),  macho  de  linha,  porta  filtro  de  cor
(gelatina), garra, e ou algema padrão P-30/Q-30.
24 (vinte e quatro)  refletores,  tipo  Combat,  de
alumínio polido, lâmpada PAR 64, 1.000 W (um
mil watts), foco # 1 (VNSP, FFN),127 V (cento e
vinte  sete  volts)  para  vara  seriada  ou  220  V
(duzentos e vinte volts) para vara paralela com
soquete PAR, rabicho em cabo PP, 03 X 2,5mm²
(três  condutores  por  dois  e  meio  milímetro
quadrado de seção), com plug 2P+T, 10 A (dez
ampères),  macho  de  linha,  porta  filtro  de  cor
(gelatina), garra, e ou algema padrão P-30/Q-30.
Obs.: poderão ser utilizados refletores PAR LED
RGBW, modelo similar aos PAR 64 em potência
e  luminosidade,  desde  que  autorizado  pela
produção  do  espetáculo.  Varas  elétricas  para
refletores  PAR  64:  12  (doze)  varas  elétricas,
seriadas e ou paralelas, com 06 (seis) tomadas
2P+T, de embutir, 10 A (dez ampères), com 06
(seis)  rabichos  e  ligações  em  cabo  PP 03  X
2,5mm²  (três  condutores  por  dois  e  meio
milímetro quadrado de seção) com plug 2P+T,
10 A (dez ampères), macho de linha, 02 (duas)
garras e ou algemas padrão P-30/Q-30. Cabos
de comando e controle para refletores PAR 64:
12  (doze)  cabos  de  comando  e  controle,
flexíveis,  com  cobertura  de  composto
termoplástico de Cloreto de Polivinila  (PVC),  e
ou  polietileno  (PE),  anti-chama,  sem  chumbo,
com isolamento de 01KV (um quilo volt),  baixa
resistência  ôhmica,  12  (doze  condutores)  X
2,5mm² (dois  e  meio  milímetros  quadrados de
seção),  numerados,  conforme NBR NM 280 e
NBR  7289,  com  30m  (trinta  metros)  de
comprimento cada, com 06 (seis) plugs 2P +T,
10 A (dez ampères), macho de linha e 06 (seis)
plugs  2P  +T,  10  A (dez  ampères),  fêmea  de
linha,  cada.  Dimmers:  48  (quarenta  e  oito)
canais de dimmers,  montados em rack padrão
19”  (dezenove  polegadas),  sendo:  4.000  W
(quatro mil watts) por canal, em 220 V (duzentos
e vinte volts),  com transformadores /isoladores
por  canal,  controle  digital,  via  protocolo  DMX
512,  com  ventilação  forçada,  mínimo  de  02
(duas)  tomadas de embutir,  2P+T,  20  A (vinte
ampères) por canal. Moving heads beam, e ou
spot: 08 (oito) moving heads beam, e ou spot,
dependendo  da  especificação  técnica  do
espetáculo.  Especificações  técnicas  moving
head beam: Moving head beam, lâmpada MSR
5R  200W  (duzentos  watts),  16  (dezesseis)
canais  DMX  512,  PAN  540º  (quinhentos  e
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quarenta graus), TILT 270º (duzentos e setenta
graus),  auto-correção,  14  (quatorze)  cores,  17
(dezessete)  gobos,  8  (oito)  faces,  prisma
rotativo, frost, ajuste de foco, strobo/dimmer – 0-
100%  (zero  a  cem  por  cento),  protetor  e
aquecimento, feixe de ângulo de 0º a 4º (zero a
quatro graus), 220V (duzentos e vinte volts), e
ou  bi-volt  automático.  Especificações  técnicas
moving head spot: Moving head spot, com 14, e
ou 16 canais DMX-512, PAN: 570° (quinhentos e
quarenta graus), TILT: 270° (duzentos e setenta
graus), disco de cores: 11 (onze) cores + branco,
efeito rainbow com velocidade variável, segundo
disco  de  cores:  11  (onze)  cores  +  branco,  02
(dois) filtros de correção de cor: 3200° K (três mil
e duzentos graus Kelvin),  e 5000° K (cinco mil
graus Kelvin), 09 (nove) gobos intercambiáveis +
aberto, 06 (seis) gobos rotativos intercambiáveis
+ aberto, 05 (cinco) gobos em metal, 01(m) gobo
vidro, prisma de 03 (três) faces rotativo de alta
velocidade,  em  ambas  as  direções,  obturador
motorizado  variável  (para  estrobo),  iris
motorizada  variável,  foco  motorizado  variável,
dimmer  motorizado  variável  0–100%  (zero  a
cem por  cento),  anal  de reset  elétrico remoto,
on/off  da  lâmpada  e  velocidade  de  vetor,
correção de pan/tilt automático, ângulo do facho:
15° (quinze graus), lâmpada: HMI 575/GS 575W
(quinhentos  e  setenta  e  cinco  watts),  220V
(duzentos e vinte volts), e ou bi-volt automático.
Cabos PP para Moving Heads: 08 (oito) cabos
PP, revestimento PVC, preto, isolamento 750 V
(setecentos  e  cinquenta  volts),  03  X  2,5mm²
(dois  e  meio  milímetros  quadrados  de  seção),
conforme NBR 6880 e NBR 13249, com 01 (um)
plug 2P +T, 10 A (dez ampères), macho de linha
e  01  (um)  plug  2P  +T,  10  A (dez  ampères),
fêmea  de  linha,  de  30m  (trinta  metros)  de
comprimento  cada.  Mesa  de  controle  de
Iluminação:  01  (uma)  mesa  controladora  de
iluminação,  de  48  (quarenta  e  oito)  canais,
digital,  protocolo  DMX  512,  220  V,  com  cabo
DMX  de  50m  (cinquenta  metros).  Gerador  de
Névoa (máquina de fumaça): 01(um) gerador de
névoa, de 1.500 W (um mil e quinhentos watts)
de potência, 220 V (duzentos e vinte volts), com
líquido neutro de boa qualidade, com ventilador
dispersor de névoa, com ajuste de velocidade.
Cablagem de  A.C.  :  150m (cento  e  cinquenta
metros)  de  cabo  de  energia,  com  capa  em
polietileno  (P.E.)  e  ou  cloreto  de  polivinila
(P.V.C.),  flexíveis,  anti-chama,  com  isolamento
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de  01  KV  (um  quilo  volt),  baixa  resistência
ôhmica, 50mm² (cinquenta milímetros quadrados
de seção), divididos em 03 (três) pernas de 50m
(cinquenta metros) cada, identificadas como T, R
e  S.  03  (três)  conectores,  tipo  granada,  capa
isolante,  fêmea  de  linha,  400  A (quatrocentos
ampères), para conecção dos dimmers. 03 (três)
terminais metálicos, tipo olhal, 50mm² (cinquenta
milímetros quadrados), grimpados aos cabos de
energia. ESTRUTURAS: Estruturas treliçadas de
alumínio  para  montagem  de  grids  para
iluminação,  para  atender  as  necessidades  do
espetáculo,  respeitando  as  limitações  do  local
da apresentação e as metragens do memorial:
08  (oito)  colunas  de  04m  (quatro  metros),
300mm  (trezentos  milímetros)  X  300mm
(trezentos  milímetros),  com  treliça  em  duas
faces, escada em duas faces, em alumínio, liga
estrutural 6351T6 e 6082T6, tubos externo de 2"
x  1/8"  e  treliçado  de  11/2"  x  3/32",  polido.  08
(oito)  colunas  de  03m  (três  metros),  300mm
(trezentos  milímetros)  X  300mm  (trezentos
milímetros), com treliça em duas faces, escada
em  duas  faces,  em  alumínio,  liga  estrutural
6351T6 e 6082T6, tubos externo de 2" x 1/8" e
treliçado  de  11/2"  x  3/32",  polido.  08  (oito)
colunas  de  02m  (dois  metros),  300mm
(trezentos  milímetros)  X  300mm  (trezentos
milímetros), com treliça em duas faces, escada
em  duas  faces,  em  alumínio,  liga  estrutural
6351T6 e 6082T6, tubos externo de 2" x 1/8" e
treliçado  de  11/2"  x  3/32",  polido.  04  (quatro)
colunas de 01m (um metro), 300mm (trezentos
milímetros)  X  300mm  (trezentos  milímetros),
com  treliça  em  duas  faces,  escada  em  duas
faces,  em  alumínio,  liga  estrutural  6351T6  e
6082T6, tubos externo de 2" x 1/8" e treliçado de
11/2"  x  3/32",  polido.  04  (quatro)  colunas  de
0,5m  (meio  metro),  300mm  (trezentos
milímetros)  X  300mm  (trezentos  milímetros),
com  treliça  em  duas  faces,  escada  em  duas
faces,  em  alumínio,  liga  estrutural  6351T6  e
6082T6, tubos externo de 2" x 1/8" e treliçado de
11/2" x 3/32", polido. 08 (oito) bases tubulares,
de 0,75m (setenta e cinco centímetros) X 0,75m
(setenta e cinco centímetros), em alumínio, liga
estrutural 6351T6 e 6082T6, tubos de 2" x 1/8",
polido.  04 (quatro)  sleeve block,  de 04(quatro)
faces,  linha 300mm (trezentos  milímetros),  em
alumínio, liga estrutural 6351T6 e 6082T6, tubos
de 2" x 1/8", polido. 04 (quatro) corners block, de
05  (cinco)  faces,  linha  300mm  (trezentos
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milímetros), em alumínio, liga estrutural 6351T6
e 6082T6, tubos de 2" x 1/8", polido. 04 (quatro)
paus de carga, para talha manual, linha 300mm
(trezentos  milímetros),  em  alumínio,  liga
estrutural  6351T6  e  6082T6,  polido.  06  (seis)
talhas  manuais,  carga  de  trabalho01t  (uma
tonelada), com 10m (dez metros) de corrente de
elevação. 10 (dez) cintas de elevação de carga,
de 01m (um metro) cada, carga de trabalho de
02t (duas toneladas). 10 (dez) manilhas padrão
“D”, de ¾” (três quartos de polegada), aço 1045,
forjadas,  pino  reforçado,  acabamento
galvanizado,  carga  de  trabalho  2,5t  (duas
toneladas e meia). 06 (seis) baldes de lona, com
armação  de  aço,  carga  de  trabalho  de  50Kg
(cinquenta  quilos),  com  mosquetão  de  trava
roscada.  200  (duzentos)  conjuntos  mecânicos,
de 01 (um) parafuso,  02 (duas)  arruelas  e 01
(uma) porca, galvanizados, para montagem dos
grids da linha 300mm (trezentos milímetros). 04
(quatro)  cortinas  em  tecido,  pretas,  para  ser
usada como rotunda, de 5,0m (cinco metros) X
6,0m (seis metros) cada. Considerações finais: -
Caixa  de  ferramentas  completa  para  a
confecção dos serviços. - Abraçadeiras plásticas
para  travamento  dos  cabos.  -  Equipamentos
acondicionados  em flight  cases.  -  Escadas de
diversos  tamanhos  para  atender  as
especificações  dos  espetáculos.  -  Andaimes,
quando necessário, para afinação e montagem
da iluminação.  -  01(um)  técnico  de  som,  com
uniforme da empresa e crachá de identificação,
disponível durante todo evento. - 01(um) auxiliar
de palco, com uniforme da empresa e crachá de
identificação,  disponível  durante todo evento.  -
01(um) técnico de iluminação, com uniforme da
empresa  e  crachá  de  identificação,  disponível
durante  todo  evento.  -  01(um)  auxiliar  de
iluminação, com uniforme da empresa e crachá
de identificação, disponível durante todo evento.
-  Carregadores  para  mobilização  e
desmobilização  dos  equipamentos  e  materiais
necessários  ao  espetáculo  OBSERVAÇÃO:
COLOCAR MARCA E MODELO DE TODOS OS
EQUIPAMENTOS  DE  ÁUDIO/  ILUMINAÇÃO.
UNIDADE DE MEDIDA: 20 

4 20 SV SERVIÇOS  ESPECIALIZADOS  -
SONORIZAÇÃO  ESPECIFICAÇÃO:
Contratação  de  empresa  especializada  em
locação de equipamentos de áudio e iluminação
de  grande  porte  para  peças  teatrais  e

R$ 6.700,00 R$ 134.000,00
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espetáculos  de  dança,  a  serem  utilizados
durante  a  programação  cultural  na  Sede  da
Secretaria  e  em  locais  a  serem determinados
por  esta  Secretaria,  segue  abaixo  o  Memorial
Descritivo dos equipamentos. 
Quantidade  20  eventos:  Evento:  >Mostra  de
teatro no mês de outubro >Mostra de dança no
mês de novembro >Convite a dança nos meses
(  abril,  agosto)  >Convite  ao  teatro  nos  meses
(  março,  maio,julho)  Entre  outros  eventos  a
serem  definidos  pela  secretaria.  Locações
avulsas  R$  Prazo:  12  meses  MEMORIAL
DESCRITIVO/TERMO  DE  REFERENCIA
EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO: Sonofletores:  08
(oito)  sonofletores,  com  gabinete  em  madeira
prensada,  tratada (compensado naval,  MDF,  e
ou  similares),  e  ou  materiais  compostos  (fiber
glass (fibra de vidro), plásticos injetados de alta
resistência, e ou similares), pintadas com tintas
resistentes ás intempéries climáticas; sendo 04
(quatro) modelo single, two- way e ou three-way
e  04  (quatro)  sub-woofer,  para  utilização  em
sistemas  processados  ativos.  O  sonofletor
single,  two-way,  e ou three-way;  trapezoidal,  e
ou  retangular;  plana,  e  ou  cornetada;  com
pontos para içamento (fly point), e ou colocada
sobre  plataforma;  e  ou  sonofletor  de
acoplamento vertical (line array), e deverá conter
no  mínimo:  02  (dois)  transdutores  de  alta
performance, com carcaça em alumínio injetado,
cone  de celulose e  ou  compostos,  suspensão
em  tecido,  conjunto  magnético  de  ferrite  de
bário, e ou neodímio, de 12” (doze polegadas), e
ou 15” (quinze polegadas), ou em combinações
com transdutores de 15” (quinze polegadas), e
ou  12”  (doze  polegadas),  e  ou  10”  (dez
polegadas), e ou 08” (oito polegadas), e ou 6,5”
(seis polegadas e meia), de acordo com a marca
e modelo do sonofletor, com bobina de 03” (três
polegadas), e ou 04” (quatro polegadas), com no
mínimo 400 W (quatrocentos watts) R.M.S. em
8?  (oito  ohms)  cada.  01  (um)  driver  de
compressão, com boca de 02” (duas polegadas),
conjunto  magnético  de  ferrite  de  bário,  e  ou
neodímio, com domo de titânio e bobina de fio
chato de alumínio, de 03” (três polegadas), e ou
04”  (quatro  polegadas)  de  no  mínimo  100  W
(cem  watts)  R.M.S.  em  08?  (oito  ohms)  com
difusor cornetado, e ou guia de onda (alumínio
fundido,  fiber  glass  (fibra  de  vidro),  e  ou
similares).  Caso  a  Empresa  opte  pelo  uso de
modelos  three  way,  que  utilizem  drivers  com
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diafragma  fenólico  e  tweeters,  as  mesmas
deverão conter:  01 (um) driver de compressão
com  boca  de  02”  (duas  polegadas),  conjunto
magnético  de  ferrite  de  bário,  e  ou  neodímio,
com  domo  fenólico  e  bobina  de  fio  chato  de
alumínio,  e  ou  cobre,  de  03  (três),  e  ou  04
(quatro) polegadas, de no mínimo 100 W (cem
watts)  R.M.S. em 08? (oito ohms) com difusor
cornetado (alumínio fundido, fiber glass (fibra de
vidro), e ou similares). 02 (dois) super tweeters,
com  carcaça  de  alumínio  fundido,  conjunto
magnético de ferrite de bário, bobina de fio chato
de cobre,  e ou  alumínio,  de  no mínimo 75 W
(setenta  e  cinco  watts)  R.M.S.  em  08?  (oito
ohms). 02 (dois) conectores macho, para painel,
de 08(oito) polos, 30A (trinta ampères), corpo de
metal, e ou termoplástico de alta resistência. O
modelo  sub-woofer,  de  montagem  acústica,
paralela,  e  ou  push-pull,  e  ou  pull-pull;
trapezoidal,  e  ou  retangular,  plana,  e  ou
cornetada, deverá conter no mínimo:  02 (dois)
transdutores de 15” (quinze polegadas), e ou 18”
(dezoito  polegadas),  e  ou  21”  (vinte  uma
polegadas),  de  alta  performance,  com carcaça
em  alumínio  injetado,  cone  de  celulose,  e  ou
compostos,  suspensão  em  tecido,  conjunto
magnético  de  ferrite  de  bário,  e  ou  neodímio,
com  bobina  de  04”  (quatro  polegadas)  de  no
mínimo 600 W (seiscentos watts) R.M.S. em 08?
(oito ohms). 02 (dois) conectores, macho, para
painel, de 02 (dois), e ou 04 (quatro) polos, 30A
(trinta  ampères),  corpo  de  metal,  e  ou
termoplástico de alta resistência. Cablagem dos
Sonofletores:  02  (dois)  cabos  de  comando  e
controle,  flexíveis,  com cobertura de composto
termoplástico de cloreto de polivinila (PVC), e ou
polietileno (PE), anti-chama, sem chumbo, com
isolamento  de  01KV  (um  quilo  volt),  baixa
resistência  ôhmica,  04 (quatro  vias)  X 2,5mm²
(dois  e  meio  milímetros  quadrados),  conforme
NBR  NM  280  e  NBR  7289,  com  30m  (trinta
metros)  de  comprimento.  02  (dois)  conectores
de linha, fêmea, de 04 (quatro) polos, 30A (trinta
ampères),  com  trava,  corpo  de  metal,  e  ou
termoplástico de alta resistência. 02 (dois) cabos
de comando e controle, flexíveis, com cobertura
de  composto  termoplástico  de  cloreto  de
polivinila  (PVC),  e  ou  polietileno  (PE),  anti-
chama, sem chumbo, com isolamento de 01KV
(um  quilo  volt),  baixa  resistência  ôhmica,  04
(quatro vias) X 2,5mm² (dois e meio milímetros
quadrados),  conforme  NBR  NM  280  e  NBR
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7289, com 03m (três metros) de comprimento.
02  (dois)  conectores  de  linha,  fêmea,  de  04
(quatro) polos, 30A (trinta ampères), com trava,
corpo  de  metal,  e  ou  termoplástico  de  alta
resistência.  02  (dois)  cabos  de  comando  e
controle,  flexíveis,  com cobertura de composto
termoplástico de cloreto de polivinila (PVC), e ou
polietileno (PE), anti-chama, sem chumbo, com
isolamento  de  01KV  (um  quilo  volt),  baixa
resistência  ôhmica,  02  (duas  vias)  X  4,0mm²
(quatro  milímetros  quadrados),  conforme  NBR
NM 280 e NBR 7289, com 30m (trinta metros)
de comprimento. 02 (dois) conectores de linha,
fêmea,  de  04  (quatro)  polos,  30A  (trinta
ampères),  com  trava,  corpo  de  metal,  e  ou
termoplástico de alta resistência. 02 (dois) cabos
de comando e controle, flexíveis, com cobertura
de  composto  termoplástico  de  cloreto  de
polivinila  (PVC),  e  ou  polietileno  (PE),  anti-
chama, sem chumbo, com isolamento de 01KV
(um  quilo  volt),  baixa  resistência  ôhmica,  02
(duas  vias)  X  4,0mm²  (quatro  milímetros
quadrados),  conforme  NBR  NM  280  e  NBR
7289, com 03m (três metros) de comprimento.
02  (dois)  conectores  de  linha,  fêmea,  de  04
(quatro) polos, 30A (trinta ampères), com trava,
corpo  de  metal,  e  ou  termoplástico  de  alta
resistência.  Case/rack  de  amplificadores:  01
(um)  rack  padrão  19”  (dezenove  polegadas),
montado com perfis de alumínio, e ou similares,
com  placas  de  madeira  prensada  e  tratada,
perfis  de  fixação com parafusos,  com tampas,
para acondicionar os amplificadores de potência.
01 (um) amplificador de potência, estéreo, de no
mínimo 5.000W (cinco mil watts) R.M.S. em 02?
(dois ohms), classe AB, e ou AB variável, e ou H,
e ou digitais, com ventilação forçada, A.C. 220 V
(duzentos  e  vinte  volts),  para  transdutores  de
graves.  01  (um)  amplificador  de  potência,
estéreo de no mínimo 3.000W (três  mil  watts)
R.M.S. em 02? (dois ohms), classe AB, e ou AB
variável,  e  ou digitais,  com ventilação forçada,
A.C.  220V  (duzentos  e  vinte  volts),  para  os
transdutores  de  médio-graves.  01  (um)
amplificador de potência, estéreo de no mínimo
2.000 W (dois mil watts) R.M.S. em 02 ? (dois
ohms), classe AB, e ou AB variável, e ou digitais,
com ventilação forçada, A.C. 220 V (duzentos e
vinte  volts),  para  os  transdutores  de
médios/agudos.  01  (um)  amplificador  de
potência, estéreo de no mínimo 2.000W (dois mil
watts) R.M.S. em 02 ? (quatro ohms), classe AB,
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e ou AB variável,  e ou digitais, com ventilação
forçada,  A.C.  220  V  (duzentos  e  vinte  volts),
para  os  transdutores  de  agudos,  no  caso  de
utilização sonofletores three -way. 01 (um) painel
de conecção, de 19” (dezenove polegadas), de
02 U (duas  unidades de rack),  com 01 (uma)
entrada de A.C. e 08 (oito) entradas de sinal de
áudio.  01(um)  conector  de  A.C.,  tipo  painel,
fêmea,  de  02(dois)  pólos,  corpo em composto
termoplástico, de no mínimo 32 A (trinta e dois
ampères).  08  (oito)  conectores  XLR,  03  (três)
contatos, tipo painel, macho, corpo de metal. 02
(dois)  painéis  de  conecção,  de  19”  (dezenove
polegadas),  de 02 U (duas unidades de rack),
com  04  (quatro)  saídas  para  sonofletores.  04
(quatro) conectores de 08 (oito) polos, corpo de
metal, e ou termoplástico, 30 A (trinta ampères),
tipo  painel,  macho.  Obs.:  Serão  aceitas
montagens  de  racks  diferenciadas,  mas
respeitando  a  quantidade  de  amplificadores
solicitadas.  Cablagem  de  interligação  dos
amplificadores: 50 m (cinquenta metros) de cabo
multi-vias (multicabo), de 06 (seis) pares + terra,
com corda de fio de cobre estanhado e recozido,
espaguetados individualmente, numerados, com
blindagem de fita de poliéster aluminizada, com
diâmetro  24  (vinte  e  quatro)  A.W.G.,  com
cobertura  de  cloreto  de  polivinila  (PVC),  extra
flexível.  06  (seis)  conectores  XLR,  03  (três)
contatos,  corpo  de  metal  e  ou  termoplástico,
fêmea de linha.  06  (seis)  conectores  XLR,  03
(três)  contatos,  corpo  de  metal  e  ou
termoplástico,  macho de linha.  OBS.:  No caso
de utilização de sistemas de quatro vias, o cabo
deverá conter mais duas vias e os respectivos
conectores.  30  m  (trinta  metros)  de  cabo  de
energia, flexível, cobertura em polietileno (PE) e
ou Cloreto de Polivinila (PVC), anti- chama, com
isolamento  de  01KV  (um  quilo  volt),  baixa
resistência ôhmica, de no mínimo, 03 (três vias)
X 06 mm² (seis milímetros quadrados). 02(dois)
conectores, de 03 (três) polos, macho de linha,
de no mínimo 32 A (trinta e dois ampères), corpo
de composto  termoplástico  de alta  resistência.
Console  de  mixagem:  01  (um)  console  de
mixagem,  analógico,  e  ou  digital,  com
configuração mínima de 16 (dezesseis)  canais
de  entrada,  sendo  no  mínimo  14  (catorze)
canais  para  microfones,  02  (dois)  canais  de
linha,  phanton  power,  equalização  semi-
paramétrica de 03 (três)  bandas por canal,  04
(quatro) auxiliares, máster, com processador de
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efeitos  digitais.  Cablagem  do  console  de
mixagem:  50  m  (cinquenta  metros)  de  cabo
multi-vias (multicabo), de 19 (dezenove) pares +
terra,  com corda de fio  de cobre estanhado e
recozido,  espaguetados  individualmente,
numerados, com blindagem de fita de poliéster
aluminizada,  com diâmetro  24  (vinte e  quatro)
A.W.G.,  com cobertura  de  cloreto  de  polivinila
(PVC),  extra  flexível.  01  (uma)  banheira,  em
metal,  para conectores XLR de painel  com 19
(dezenove) entradas, com prenssa cabo e mola.
19  (dezenove)  conectores  XLR,  03  (três)
contatos,  corpo de metal,  fêmea de painel.  19
(dezenove) conectores XLR, 03 (três) contatos,
corpo  de  metal,  macho  de  linha.  Periféricos:
Processadores, gerenciadores de sistemas dos
transdutores:  01 (um) processador  gerenciador
de  sistemas  de  alto  falantes,  digitais,  taxa  de
amostragem de 24(vinte  e  quatro)  bits  /96Khz
(noventa e  seis  quilohertz),  com interfaces RS
232  e  RS  485,  com  no  mínimo  02  (duas)
entradas e 06 (seis)  saídas  cada,  no caso de
utilização  de  sistemas  de  04  (quatro)  vias,  o
processador deverá conter 02 (duas) entradas e
08  (oito)  saídas.  Equalizadores:  03  (três)
equalizadores,  gráficos,  estéreo,  de  31(trinta  e
uma) bandas por canal, 1/3 (um terço) de oitava,
faders de 45mm (quarenta e cinco milímetros).
Processador  de  dinâmica:  01  (um)
compressor/limitador, com 04 (quatro) canais de
referência. Cabos de interligação dos periféricos:
10  (dez)  cabos  de  áudio,  cobertura  de  PVC,
flexível, balanceados, espaguetado, com reforço
mecânico, 2(dois) X 22(vinte e dois) A.W.G., de
02m  (dois  metros)  de  comprimento.  10  (dez)
conectores XLR,  de 03 (três)  contatos,  macho
de linha, corpo metálico, e ou termoplástico. 10
(dez)  conectores  XLR,  de  03  (três)  contatos,
fêmea  de  linha,  corpo  metálico,  e  ou
termoplástico.  OBS.:  O  console  de  mixagem
digital,  poderá  substituir  os  respectivos
equalizadores  e  compressores,  acima  citados.
Microfones  com  fio:  08  (oito)  microfones,
condensador,  cardioide,  resposta  plana,  com
filtro  passa  alta,  atenuador,  phanton  power.
Cabos dos microfones com fio: 08 (oito) cabos
de  microfone  com  10m  (dez  metros)  cada,
cobertura  de  PVC,  flexível,  balanceados,
espaguetados, com reforço mecânico, 2 (dois) X
22 (vinte e dois) A.W.G. e 02 (dois) conectores
XLR,  de  03  (três)  contatos,  macho  de  linha,
corpo metálico  e  ou  termoplástico  e  02  (dois)
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conectores XLR, de 03 (três) contatos, fêmea de
linha,  corpo  metálico,  e  ou  termoplástico  em
cada.  Pedestais  de  microfone:  08  (oito)
pedestais para microfone, do tipo girafa, grande.
Microfones  sem  fio:  04  (quatro)  sistemas  de
microfone,  sem fio,  receptor  U.H.F.,  02  (duas)
antenas  de  ½  (meia)  onda,  com  escolha
automática de frequências e monitoramento de
carga  de  pilhas.  04  (quatro)  transmissores  de
mão,  U.H.F.,  tipo  bastão,  dinâmico,  cápsula
supercardióide,  com as  respectivas  pilhas  AA,
alcalinas.  Cabo  do  microfone  sem  fio:  04
(quatro)  cabos  de  microfone  com  05m  (cinco
metros)  cada,  cobertura  de  PVC,  flexível,
balanceados,  espaguetados,  com  reforço
mecânico, 2 (dois) X 22 (vinte e dois) A.W.G. e
04  (quatro)  conectores  XLR,  de  03  (três)
contatos, macho de linha, corpo metálico, e ou
termoplástico e 02 (dois) conectores XLR, de 03
(três) contatos, fêmea de linha, corpo metálico, e
ou  termoplástico.  Microfones  sem  fio,  tipo
headset,  e  ou  lapela:  04  (quatro)  sistemas de
microfone,  sem fio,  receptor  U.H.F.,  02  (duas)
antenas  de  ½  (meia)  onda,  com  escolha
automática de frequências e monitoramento de
carga de pilhas. 04 (quatro) transmissores para
headset, e ou lapela, com headset , discreto, cor
da  pele,  U.H.F.,  condensador,  com  as
respectivas  pilhas  AA,  alcalinas.  Cabo  do
microfone  sem  fio  headset  e  ou  lapela:  04
(quatro)  cabos  de  microfone  com  05m  (cinco
metros)  cada,  cobertura  de  PVC,  flexível,
balanceados,  espaguetados,  com  reforço
mecânico, 2 (dois) X 22 (vinte e dois) A.W.G. e
04  (quatro)  conectores  XLR,  de  03  (três)
contatos,  macho de linha,  corpo metálico e ou
termoplástico e 02 (dois) conectores XLR, de 03
(três) contatos, fêmea de linha, corpo metálico, e
ou termoplástico. Monitores: 02 (dois) monitores
de chão (spot floor), com gabinete em madeira
prensada,  tratada (compensado naval,  MDF,  e
ou  similares)  ou  materiais  compostos  (fiber
glass,  plásticos injetados de alta resistência,  e
ou similares), pintadas com tintas resistentes ás
intempéries  climáticas,  contendo  no  mínimo:
02(dois) alto-falantes de 10” (dez polegadas), e
ou 12”  (doze polegadas)  de  no mínimo 300W
(trezentos  watts)  R.M.S.  em 08 ? (oito  ohms).
01(um) driver de compressão de no mínimo 75W
(setenta  e  cinco  watts)  R.M.S.  em 08  ?  (oito
ohms),  corneta diretiva de fibra de vidro,  e ou
alumínio  injetado,  divisores  de  frequência
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(passivas),  e  ou  amplificadores  internos
(ativas) ,e ou amplificadores tipo painel in box.
02 (dois) conectores, macho, para painel, de 02
(dois)  e  ou  04  (quatro)  polos,  30A  (trinta
ampères), corpo de metal, e ou termoplástico de
alta resistência. Cablagem dos Sonofletores: 02
(dois)  cabos  de comando e  controle,  flexíveis,
com  cobertura  de  composto  termoplástico  de
cloreto de polivinila (PVC) e ou polietileno (PE),
anti-chama,  sem  chumbo,  com  isolamento  de
01KV (um quilo volt),  baixa resistência ôhmica,
02 (duas vias) X 2,5mm² (dois e meio milímetros
quadrados),  conforme  NBR  NM  280  e  NBR
7289, com 20m (vinte metros) de comprimento.
02  (dois)  conectores  de  linha,  fêmea,  de  04
(quatro) polos, 30A (trinta ampères), com trava,
corpo  de  metal,  e  ou  termoplástico  de  alta
resistência. Amplificação dos Monitores: 01 (um)
amplificador de potência, estéreo, de no mínimo
3.000W (três mil watts) R.M.S. em 04? (quatro
ohms), classe AB, e ou AB variável, e ou digitais,
com ventilação forçada, A.C. 220V (duzentos e
vinte  volts).  Cabos  de  interligação  dos
amplificadores  dos  monitores:  02  (dois)  cabos
de  áudio,  cobertura  de  PVC,  flexível,
balanceados,  espaguetado,  com  reforço
mecânico, 2(dois) X 22(vinte e dois) A.W.G., de
50  m  (cinquenta  metros)  de  comprimento.  02
(dois)  conectores  XLR,  de  03  (três)  contatos,
macho  de  linha,  corpo  metálico,  e  ou
termoplástico. 02 (dois) conectores XLR, de 03
(três) contatos, fêmea de linha, corpo metálico, e
ou termoplástico. Players/acessórios: Notebook:
01 (um) notebook, configuração mínima: Core 2
Duo,  HD  160  Gb,  memória  RAM  8  Gb,
reprodutor e gravador CD e DVD, programas de
reprodução  e  gravação  de  áudio,  02(duas)
entradas USB 2.0, com fonte. Cabo para áudio
do notebook:  01  (um) cabo de microfone com
05m  (cinco  metros)  cada,  cobertura  de  PVC,
flexível,  balanceados,  espaguetados,  com
reforço mecânico, 02 (dois) X 22 (vinte e dois)
A.W.G.. 02 (dois)  conectores P-10,  TR, macho
de linha, corpo metálico. 01 (um) conector P-2,
TRS, macho de linha, corpo metálico. Fone de
ouvido:  01  (um)  fone  de  ouvido  para
monitoramento,  estéreo.  CD Players:  02 (dois)
CD Players, anti-shock, Cue, Start preciso, leitor
nos  formatos  MP3,  WAV,  para  CD  s,  CDR,
CDRW.  Transformador/estabilizador:  01  (uma)
central  de  energia  (Main  Power),  entrada  de
força 220V (duzentos e vinte volts), 32A (trinta e
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dois  ampères)  por  fase,  conectores  elétricos,
voltímetro  e  amperímetro  para  monitoramento
da  corrente  e  carga,  de  entrada  e  saída,
disjuntores de proteção de entrada e saídas. 01
(um)  transformador/isolador/estabilizador  de
energia,  com  entrada  220V  (duzentos  e  vinte
volts) e saída 127V (cento e vinte e sete volts),
de  no  mínimo  03  (três)  KVA,  com quadro  de
distribuição de disjuntores, conectores de A.C.,
compatíveis  com  os  equipamentos.  Cablagem
de  A.C.:  50m  (cinquenta  metros)  de  cabo  de
energia,  com  capa  em  polietileno  (P.E.)  e  ou
cloreto  de  polivinila  (P.V.C.),  flexíveis,  anti-
chama,  com  isolamento  de  01  KV  (um  quilo
volt),  baixa  resistência  ôhmica,  03  (três
condutores)  X  10  mm²  (dez  milímetros
quadrados).  01  (um)  conector  de  A.C.,  de  03
(três) polos, de no mínimo 63 A (sessenta e três
ampères), macho de linha, corpo em composto
termoplástico  de  alta  resistência.  01  (um)
conector  de  A.C.,  de  03  (três)  polos,  de  no
mínimo 63 A (sessenta e três ampères), fêmea
de linha,  corpo em composto termoplástico de
alta resistência.  03 (três)  conectores de metal,
tipo  olhal,  para  cabo  de  secção  10mm²  (dez
milímetros  quadrados).  ILUMINAÇÃO  DE
PALCO: Refletores PAR 64: 24 (vinte e quatro)
refletores,  tipo  Combat,  de  alumínio  polido,
lâmpada PAR 64, 1.000 W (mil watts), foco # 5
(WPL, FFS),127 V (cento e vinte sete volts) para
vara seriada ou 220 V (duzentos e vinte volts)
para  vara  paralela  com soquete  PAR,  rabicho
em cabo PP, 03 X 2,5mm² (três condutores por
dois e meio milímetro quadrado de seção), com
plug 2P+T, 10 A (dez ampères), macho de linha,
porta filtro de cor (gelatina), garra, e ou algema
padrão P- 30/Q-30. 24 (vinte e quatro) refletores,
tipo Combat, de alumínio polido, lâmpada PAR
64, 1.000 W (mil watts), foco # 2 (NSP, FFP),127
V (cento e vinte sete volts) para vara seriada ou
220 V (duzentos e vinte volts) para vara paralela
com soquete PAR, rabicho em cabo PP, 03 X
2,5mm²  (três  condutores  por  dois  e  meio
milímetro quadrado de seção), com plug 2P+T,
10 A (dez ampères), macho de linha, porta filtro
de cor (gelatina), garra, e ou algema padrão P-
30/Q-  30.  24  (vinte  e  quatro)  refletores,  tipo
Combat,  de alumínio polido,  lâmpada PAR 64,
1.000 W (mil watts), foco # 1 (VNSP, FFN),127 V
(cento e vinte sete volts)  para vara seriada ou
220 V (duzentos e vinte volts) para vara paralela
com soquete PAR, rabicho em cabo PP, 03 X
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2,5mm²  (três  condutores  por  dois  e  meio
milímetro quadrado de seção), com plug 2P+T,
10 A (dez ampères), macho de linha, porta filtro
de cor (gelatina), garra, e ou algema padrão P-
30/Q30. Varas elétricas para refletores PAR 64:
12  (doze)  varas  elétricas,  seriadas  e  ou
paralelas,  com  06  (seis)  tomadas  2P+T,  de
embutir,  10  A  (dez  ampères),  com  06  (seis)
rabichos e ligações em cabo PP 03 X 2,5mm²
(três  condutores  por  dois  e  meio  milímetro
quadrado de seção) com plug 2P+T, 10 A (dez
ampères), macho de linha, 02 (duas) garras, e
ou  algemas  padrão  P-30/Q-30.  Cabos  de
comando e controle para refletores PAR 64: 12
(doze) cabos de comando e controle, flexíveis,
com  cobertura  de  composto  termoplástico  de
Cloreto de Polivinila (PVC), e ou polietileno (PE),
anti-chama,  sem  chumbo,  com  isolamento  de
01KV (um quilo volt),  baixa resistência ôhmica,
12  (doze  condutores)  X  2,5mm²  (dois  e  meio
milímetros  quadrados  de  seção),  numerados,
conforme NBR NM 280 e NBR 7289, com 30m
(trinta  metros)  de  comprimento  cada,  com  06
(seis) plugs 2P +T, 10 A (dez ampères), macho
de  linha  e  06  (seis)  plugs  2P +T,  10  A (dez
ampères),  fêmea  de  linha,  cada.  Refletores
Plano Convexo (PC):  12 (doze) refletores,  tipo
PC, 1.000 W (mil watts), 220 V (duzentos e vinte
volts),  com  band  door,  porta  filtro  de  cor
(gelatina), rabicho com cabo 03 X 1,5mm² (três
condutores por  um e meio milímetro quadrado
de seção), com plug 2P+T, 10 A (dez ampères),
macho de linha, garra, e ou algema padrão P-
30/Q-30.  Cabos  PP  para  refletores  PC:  12
(doze)  cabos  PP,  revestimento  PVC,  preto,
isolamento 750 V (setecentos e cinquenta volts),
03 X 2,5mm² (dois e meio milímetros quadrados
de seção), conforme NBR 6880 e NBR 13249,
com 01 (um) plug 2P +T, 10 A (dez ampères),
macho de linha e 01 (um) plug 2P +T, 10 A (dez
ampères), fêmea de linha, de 30m (trinta metros)
de  comprimento  cada.  Refletores  Fresnel:  04
(quatro)  refletores,  tipo  Fresnel,  1.000  W  (mil
watts), 220 V (duzentos e vinte volts), com band
door, porta filtro de cor (gelatina), rabicho com
cabo 03 X 2,5mm² (três condutores por dois e
meio  milímetro  quadrado  de seção),  com plug
2P+T,  10  A (dez  ampères),  macho  de  linha,
garra, e ou algema padrão P-30/Q-30. Cabos PP
para  refletores  Fresnel:  04  (quatro)  cabos  PP,
revestimento  PVC,  preto,  isolamento  750  V
(setecentos  e  cinquenta  volts),  03  X  2,5mm²
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(dois  e  meio  milímetros  quadrados  de  seção),
conforme NBR 6880 e NBR 13249, com 01 (um)
plug 2P +T, 10 A (dez ampères), macho de linha
e  01  (um)  plug  2P  +T,  10  A (dez  ampères),
fêmea  de  linha,  de  30m  (trinta  metros)  de
comprimento  cada.  Refletores  Elipsoidais:  12
(doze)  refletores,  tipo  elipsoidal,  com lâmpada
de  750W  (setecentos  e  cinquenta  watts),  com
zoom variável de 25º (vinte e cinco graus) à 50º
(cinquenta graus), corpo em alumínio injetado e
extrudido,  alça dupla,  facas para corte de luz,
íris  (obturador),  porta  gobo,  porta  filtro  de  cor
(gelatina), rabicho com cabo 03 X 2,5mm² (três
condutores por dois e meio milímetro quadrado
de seção), com plug 2P+T, 10 A (dez ampères),
macho de linha, garra, e ou algema padrão P-
30/Q-30.  Cabos PP para refletores Elipsoidais:
12  (doze)  cabos  PP,  revestimento PVC,  preto,
isolamento 750 V (setecentos e cinquenta volts),
03 X 2,5mm² (dois e meio milímetros quadrados
de seção), conforme NBR 6880 e NBR 13249,
com 01 (um) plug 2P +T, 10 A (dez ampères),
macho de linha e 01 (um) plug 2P +T, 10 A (dez
ampères), fêmea de linha, de 30m (trinta metros)
de comprimento cada. Dimmers: 48 (qarenta e
oito)  canais  de  dimmers,  montados  em  rack
padrão 19” (dezenove polegadas), sendo: 4.000
W  (quatro  mil  watts)  por  canal,  em  220  V
(duzentos  e  vinte  volts),  com  transformadores
/isoladores  por  canal,  controle  digital,  via
protocolo  DMX  512,  com  ventilação  forçada,
mínimo de 02 (duas) tomadas de embutir, 2P+T,
20  A  (vinte  ampères)  por  canal.  Mesa  de
controle  de  Iluminação:  01  (uma)  mesa
controladora de iluminação,  de 48 (quarenta e
oito) canais, digital, protocolo DMX 512, 220 V,
com  cabo  DMX  de  50m  (cinquenta  metros).
Gerador de Névoa (máquina de fumaça): 01(um)
gerador  de  névoa,  de  1.500  W  (um  mil  e
quinhentos watts) de potência, 220 V (duzentos
e  vinte  volts),  com  líquido  neutro  de  boa
qualidade,  com ventilador  dispersor  de  névoa,
com ajuste de velocidade. Cablagem de A.C. :
150m (cento  e  cinquenta  metros)  de  cabo  de
energia,  com  capa  em  polietileno  (P.E.)  e  ou
cloreto  de  polivinila  (P.V.C.),  flexíveis,  anti-
chama,  com  isolamento  de  01  KV  (um  quilo
volt),  baixa  resistência  ôhmica,  50mm²
(cinquenta  milímetros  quadrados  de  seção),
divididos em 03 (três) pernas de 50m (cinquenta
metros) cada,  identificadas como T, R e S.  03
(três)  conectores,  tipo  granada,  capa  isolante,
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fêmea de linha, 400 A (quatrocentos ampères),
para conecção dos dimmers. 03 (três) terminais
metálicos,  tipo  olhal,  50mm²  (cinquenta
milímetros quadrados), grimpados aos cabos de
energia. ESTRUTURAS: Estruturas treliçadas de
alumínio  para  montagem  de  grids  para
iluminação,  para  atender  as  necessidades  do
espetáculo,  respeitando  as  limitações  do  local
da apresentação e as metragens do memorial:
08  (oito)  colunas  de  04m  (quatro  metros),
300mm  (trezentos  milímetros)  X  300mm
(trezentos  milímetros),  com  treliça  em  duas
faces, escada em duas faces, em alumínio, liga
estrutural 6351T6 e 6082T6, tubos externo de 2"
x  1/8"  e  treliçado  de  11/2"  x  3/32",  polido.  08
(oito)  colunas  de  03m  (três  metros),  300mm
(trezentos  milímetros)  X  300mm  (trezentos
milímetros), com treliça em duas faces, escada
em  duas  faces,  em  alumínio,  liga  estrutural
6351T6 e 6082T6, tubos externo de 2" x 1/8" e
treliçado  de  11/2"  x  3/32",  polido.  08  (oito)
colunas  de  02m  (dois  metros),  300mm
(trezentos  milímetros)  X  300mm  (trezentos
milímetros), com treliça em duas faces, escada
em  duas  faces,  em  alumínio,  liga  estrutural
6351T6 e 6082T6, tubos externo de 2" x 1/8" e
treliçado  de  11/2"  x  3/32",  polido.  04  (quatro)
colunas de 01m (um metro), 300mm (trezentos
milímetros)  X  300mm  (trezentos  milímetros),
com  treliça  em  duas  faces,  escada  em  duas
faces,  em  alumínio,  liga  estrutural  6351T6  e
6082T6, tubos externo de 2" x 1/8" e treliçado de
11/2"  x  3/32",  polido.  04  (quatro)  colunas  de
0,5m  (meio  metro),  300mm  (trezentos
milímetros)  X  300mm  (trezentos  milímetros),
com  treliça  em  duas  faces,  escada  em  duas
faces,  em  alumínio,  liga  estrutural  6351T6  e
6082T6, tubos externo de 2" x 1/8" e treliçado de
11/2" x 3/32", polido. 08 (oito) bases tubulares,
de 0,75m (setenta e cinco centímetros) X 0,75m
(setenta e cinco centímetros), em alumínio, liga
estrutural 6351T6 e 6082T6, tubos de 2" x 1/8",
polido.  04 (quatro)  sleeve block,  de 04(quatro)
faces,  linha 300mm (trezentos  milímetros),  em
alumínio, liga estrutural 6351T6 e 6082T6, tubos
de 2" x 1/8", polido. 04 (quatro) corners block, de
05  (cinco)  faces,  linha  300mm  (trezentos
milímetros), em alumínio, liga estrutural 6351T6
e 6082T6, tubos de 2" x 1/8", polido. 04 (quatro)
paus de carga, para talha manual, linha 300mm
(trezentos  milímetros),  em  alumínio,  liga
estrutural  6351T6  e  6082T6,  polido.  06  (seis)
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talhas  manuais,  carga  de  trabalho01t  (uma
tonelada), com 10m (dez metros) de corrente de
elevação. 10 (dez) cintas de elevação de carga,
de 01m (um metro) cada, carga de trabalho de
02t (duas toneladas). 10 (dez) manilhas padrão
“D”, de ¾” (três quartos de polegada), aço 1045,
forjadas,  pino  reforçado,  acabamento
galvanizado,  carga  de  trabalho  2,5t  (duas
toneladas e meia). 06 (seis) baldes de lona, com
armação  de  aço,  carga  de  trabalho  de  50Kg
(cinquenta  quilos),  com  mosquetão  de  trava
roscada.  200  (duzentos)  conjuntos  mecânicos,
de 01 (um) parafuso,  02 (duas)  arruelas  e 01
(uma) porca, galvanizados, para montagem dos
grids da linha 300mm (trezentos milímetros). 04
(quatro)  cortinas  em  tecido,  pretas,  para  ser
usada como rotunda, de 5,0m (cinco metros) X
6,0m (seis metros) cada. Considerações finais: -
Caixa  de  ferramentas  completa  para  a
confecção dos serviços. - Abraçadeiras plásticas
para  travamento  dos  cabos.  -  Equipamentos
acondicionados  em flight  cases.  -  Escadas de
diversos  tamanhos  para  atender  as
especificações  dos  espetáculos.  -  Andaimes,
quando necessário, para afinação e montagem
da  iluminação.  -  01(um)  técnico  de  som  com
uniforme da empresa e crachá de identificação,
disponível durante todo evento. - 01(um) auxiliar
de palco com uniforme da empresa e crachá de
identificação,  disponível  durante todo evento.  -
01(um) técnico de iluminação com uniforme da
empresa  e  crachá  de  identificação,  disponível
durante  todo  evento.  -  01(um)  auxiliar  de
iluminação com uniforme da empresa e crachá
de identificação, disponível durante todo evento.
-  Carregadores  para  mobilização  e
desmobilização  dos  equipamentos  e  materiais
necessários  ao  espetáculo  OBSERVAÇÃO:
COLOCAR MARCA E MODELO DE TODOS OS
EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO / ILUMINAÇÃO. 

VALOR TOTAL R$ 254.000,00
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c LICITAÇÃO

Aviso de abertura de Licitação. Processo: Pregão Presencial nº 223/22. Objeto: Aquisição de 
livros de desenvolvimento de competências sócio emocionais, para implementação de projeto 
voltado ao desenvolvimento das competências sócios emocionais para integração efetiva das 
relações coletivas nas unidades escolares. Edital: www.guaratingueta.sp.gov.br. Local da sessão 
pública: PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL localizado na RUA ALUÍSIO JOSÉ DE 
CASTRO, n 147- CHÁCARA SELLES. Data da sessão: 13/01/2023, às 09:00 horas. 
 
Aviso de abertura de Licitação. Processo: Pregão Presencial nº 224/22. Objeto: Aquisição de 
material didático pedagógico de característica complementar para apoio à alfabetização por meio do 
método de reflexão dos processos fonológicos, para os anos iniciais de 1º ao 3º  anos do Ensino 
Fundamental da Rede Municipal. Edital: www.guaratingueta.sp.gov.br. Local da sessão pública: 
PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL localizado na RUA ALUÍSIO JOSÉ DE CASTRO, n 
147- CHÁCARA SELLES. Data da sessão: 13/01/2023, às 13:00 horas. 
 
Aviso de abertura de Licitação. Processo: Pregão Presencial nº 225/22. Objeto: Contratação de 
empresa de engenharia especializada para fornecimento de 12 (doze) estações de rádio portáteis 
digitais avançados com serviços de implantação de sistema radiocomunicação digital, em pleno 
funcionamento, compreendendo o fornecimento de equipamentos, materiais, desenvolvimento, 
serviços de instalação e licenciamento junto a ANATEL, para uso da Administração Municipal nas 
comunicações de voz operacionais, sem fio, entre seus agentes de campo e entre estes e sua central 
de operações. Edital: www.guaratingueta.sp.gov.br. Local da sessão pública: PRÉDIO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL localizado na RUA ALUÍSIO JOSÉ DE CASTRO, n 147- 
CHÁCARA SELLES. Data da sessão: 13/01/2023, às 15:00 horas. 
 
Aviso de Prorrogação de Licitação. Processo: Pregão Presencial nº 215/22. Objeto: Registro de 
preços para futura aquisição de material de estrutura de palco, destinados a Secretaria Municipal de 
Cultura. Edital: www.guaratingueta.sp.gov.br. Local da sessão pública: PRÉDIO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL localizado na RUA ALUÍSIO JOSÉ DE CASTRO, n 147- CHÁCARA SELLES. Data 
da sessão: 13/01/2023, às 16:00 horas. 
 
Aviso de abertura de Licitação. Processo: Tomada de Preços nº 026/22. Objeto: Execução de 
serviços de pavimentação asfáltica, acessibilidade e sinalização viária da Rua Joaquim Maia. Edital: 
www.guaratingueta.sp.gov.br. Local da sessão pública: PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL 
localizado na RUA ALUÍSIO JOSÉ DE CASTRO, n 147- CHÁCARA SELLES. Data da sessão: 
19/01/2023, às 14:00 horas. 
 
Aviso de abertura de Licitação. Processo: Tomada de Preços nº 027/22. Objeto: Execução de 
serviços de drenagem, pavimentação asfáltica, acessibilidade e sinalização viária da Rua Guaranis. 
Edital: www.guaratingueta.sp.gov.br. Local da sessão pública: PRÉDIO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL localizado na RUA ALUÍSIO JOSÉ DE CASTRO, n 147- CHÁCARA SELLES. Data 
da sessão: 19/01/2023, às 15:30 horas. 
 
Aviso de abertura de Licitação. Processo: Concorrência Pública nº 006/22. Objeto: 
Complemento de drenagem, recuperação de pavimentação asfáltica e sinalização viária de todas as 
ruas no Residencial Coopemi. Edital: www.guaratingueta.sp.gov.br. Local da sessão pública: 
PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL localizado na RUA ALUÍSIO JOSÉ DE CASTRO, n 
147- CHÁCARA SELLES. Data da sessão: 02/02/2023, às 14:00 horas. 
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REF.: Pregão Presencial 194/2022- Registro de Preços
Objeto:  Futura  aquisição  de  CBUQ  destinadas  a  Secretaria  Municipal  de  Obras  e  Serviços
Municipais.

VALORES REGISTRADOS


