
MUNICÍPIO DE FRANCA

SÃO PAULO

Divisão de Licitações e Compras

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º  56700/2017

MEMORIAL DESCRITIVO - CONCORRÊNCIA N.º 0036/2018

ANEXO I - PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

À Firma: C.N.P.J

Endereço: Inscrição:

Cidade: UF CEP: TELEFONE:

ITEM UN. QUANT. Descrição das Mercadorias ou Serviços Preço Unitário Preço Total Marca

1 UND 1,00 AMPLIFICADOR PARA CAIXA ACUSTICA, canais ambiente. 500wrms por canal em 4
ohms. 290 wrms por canal em 8 ohms. 1000 watts de programa musical por canal em
4 ohms. 580 watts de programa musical por canal em 8 ohms. Proteção contra curto
(SPC). Proteção térmica eletrônica (etp). Entradas balanceadas com conectores
xlr/p10. Sistema de ventilação inteligente (ics). Chave stéreo, mono e bridge. Chave
de aterramento (lift). Tensão 14C 120/240 volts. (Incluso fornecimento e
instalação/cabos).

2 UND 3,00 CAIXA ACUSTICA FRONTAL, Aplicação: p.a., monitor, fly. Sistema: caixa frontal
passiva de 2 vias múltiplas (titânio) com crossover passivo interno. Cap. Potência: 250
watts-rms. Programa: 500 watt. Resp. De frequência: 45 hz a 20 khz. Sensibilidade:
spl (1w at 1m)= 100db. Impedância: 8 ohms. Entradas/saídas: 2 paralela 2 speakon
(pol.: 1+ 1-). Falantes: 1x15” full range, 1 drive de titânio (1 3/4). Cob. Angular: falante
90°h e 90°v, drive 90°h e 40°. Flange para suporte de caixa e engates rápido para
sistemas fly.(incluso fornecimento e instalação/cabos).

3 UND 6,00 CAIXA AMBIENTE ACÚSTICA, Caixas acústicas, canais ambiente
Potência rms total=200w. Vias passivas. 1 alto falante de 10”. 1 driver. Impedância
nominal 8 ohms. Resposta de frequência 60 hz/17 khz. Pressão sonora 1w/1m 100 db.
1 conector 1/4 p10. 1 conector speakon. Suporte para pedestal e alças
laterais.(incluso fornecimento e instalação/cabos).

4 PÇ 1,00 APARELHO SUBWOOFER, Sistema: caixa passiva tipo band pass. Cap. Potência:
600 watts-rms. Programa: 800 watts. Resp. De frequência: 40hz a 800hz.
Sensibilidade: spl (1w at 1m)= 102db. Impedância: 8 ohms. Entradas/saídas: 2
paralelas= 2 speakon (pol.: 1+ 1-). Falantes: 1x15” subwoofer com bobina móvel de 4''
kapton. Cob. Angular: 180°h e 180°v. Flange superior para suporte de caixa satélite.
(incluso fornecimento e instalação/cabos)

5 PÇ 1,00 FILTRO DE LINHA, Filtro de linha modo comum e diferencial, tensão de operação: 75
a 300Vac, Corrente máxima de pico de entrada: 25A, consumo sem carga < 1W,
7saídas de tomadas novo padrão, máxima corrente de surto: 7kA, atuação em menos
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de 30ns, proteções programáveis por softwares, voltímetro e frequencímetro digitais.

6 UND 1,00 MESA DE SOM (MIXER) 10 CANAIS (6 MONO E 4 ESTEREO), 6 inserts (canais
mono). Equalização de 3 bandas, mid sweep + lo-cut (canais mono) – 4 bandas
(canais estéreo) – equalizador gráfico estéreo de 9 bandas selecionável para main mix
ou monitor. 3 aux sends por canal: 1 pré fader para aplicações de monitoramento, 1
pré/post fader selecionável para aplicações de monitoramento/efeitos, 1 pós fader
(para efeitos internos ou como send externo). 2 aux returns estéreo. Processador de
efeitos digital estéreo de 24 bits integrado com 99 presets. Delay, chorus, compressor,
tube distortion, vinylizer. 2 bus com saídas independentes. Saída estéreo de control
room independente, 1 saída para fones de ouvidos, com seleção da fonte de sinal.
Entrada tape endereçáveis às saídas main mix, control room, phones, saída para tape
recorder, com conectores rca. Gain, pan, mute, solo/pfl, phantom power(nos canais
mono), bal (nos canais estéreo), faders de 60 mm. Fonte interna universal (100 a
240vca) – 50/60 hz. Instalação em rack – largura 19”. Alimentação: 110 / 220 v ca e
50/60hz. (incluso fornecimento e instalação/cabos).

7 UND 2,00 MICROFONE com fio, Microfone dinâmico cardióide. Resposta de freq. De 50hz a
15khz. Sensibilidade 2.6mV/pa (-52 dbV re V/Pa). Sonoridade máxima sob nível de
pressão 147/156 dB SPL. (incluso fornecimento e instalação/cabos)

8 UND 1,00 MICROFONE SEM FIO, Kit composto por: 01 microfone de mão (handheld). Display
com 8 canais de frequência selecionáveis, potência do transmissor 10MW, seleção de
banda 30 MHz, indicador de bateria, mínimo de 6 horas de operação com pilha
simples AA. 1 receptor SR 45. 1 transmissor de mão. Resposta de freq. 60hz - 15khz.

9 UND 1,00 RACK PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PADRÃO 19". 20 unidades de rack
de altura.(incluso fornecimento e instalação/cabos).

10 UND 3,00 BANDEJA PARA RACK PARA FIRMAÇÃO DOS PERIFÉRICOS, (incluso
fornecimento e instalação)

11 UND 1,00 PROJETOR MULTIMÍDIA 3000 ANSI LUMENS, Luminosidade minima de 2.500 ansi
lumens. Resolução: wxga 1280x800 pixels, ou superior. Contraste: 2000:1. Voltagem:
13C 100-240v. Entradas: DVI, HDMI, BNC (RGBHV), Component, Display Port, 2
Entradas VGA para PC ou Laptop, Entrada RCA R/L Audio, AudioIn, RJ45, SVideo,
Composite Video, Rs232c,VGAOut. (incluso fornecimento e instalação/cabos).

12 UND 1,00 RECEIVER – SISTEMA 7.2 CANAIS – 100 WATTS POR CANAL, Sistema : 7.2 canais
(2 canais para subwoofer). Potência : 100 watts por canal. Hdmi que permita conectar,
simultaneamente, fontes de alta definição (blu-ray), cabo ou satélite. Compatibilidade
com novas tecnologias 3d e canal de retorno de áudio. Certificação thx. Dts-hd master
audio e dolby true. Dolby pro logic ilz para criação de efeitos surround a partir de
qualquer fonte musical ou de filmes, até mesmo as com som estéreo. Possibilidade de
upscaling para melhoria da qualidade do sinal de áudio e vídeo. Alimentação: 110 /
220 v ca e 50/60hz.(incluso fornecimento e instalação/cabos).

13 UND 1,00 REPRODUTOR DVD / BLU RAY, Reprodução de blu-ray disc (bd) e DVD
convencionais; possibilidade de conexão wi-fi. Código de região: a (para blu-ray) e 4
(para DVD) ou multizona. Imagem 24p, com “upspcaling” para conversão de sinais de
vídeo convencionais do DVD (480i) para sinais de alta definição 1080p. Saídas: hdmi
(para sinais de vídeo em alta definição 1080p). Alimentação de 110 / 220 v ca e
50/60hz.

14 UND 1,00 TELA DE PROJEÇÃO 120", (2,43m x 1,82m)
 formato 4:3. Superfície de projeção tipo “mate” para projeção frontal, ganho de
luminosidade 1.1 ou superior, ângulo de visão de 100°, ou superior, reforço estrutural



ITEM UN. QUANT. Descrição das Mercadorias ou Serviços Preço Unitário Preço Total Marca

da superfície para evitar enrugamento, estrutura em alumínio com proteção
anticorrosão, enrolamento manual por sistema de catraca, suporte para fixação para
teto ou parede, bordas pretas nas laterais (toda a volta).

15 UND 1,00 MÓDULO DE POTÊNCIA DIMMERS DE 4.400 W POR CANAL, modulo de potencia
construído em formato de gabinete compacto metálico, que permite montagem em
racks padrão 19?h podendo trabalhar com comandos digitais e analógicos. Composto
de 12 dimmers profissionais de 20 A cada, com circuitos modulares protegidos por
interruptores termomagnéticos individuais e filtrados por meio de 12 indutores toroidais
(um para cada canal). Os circuitos de controle e potencia devem ser separados por
acopladores ópticos que impedem um comando indesejável causado por uma
variação elétrica. Possui refrigeração forcada por meio de ventoinha acionada através
de termostato. Entrada de alimentação monofásica, bifásica ou trifásica, sinal digital
multiplexado com protocolo DMX 512 (XLR 3 ou 5 pinos) e analógico (KAP),
endereçamento utilizando um conjunto de chaves, baseada em uma sequencia
binaria. Oferece 3 opções de conecção a carga (PTV / SINDAL / PIAL). (Fornecimento
e instalação)

16 UND 1,00 RACK DE DIMMER COM RODIZIO PARA 5 MÓDULOS, Rack de alumínio com
rodízios para 05 módulos de potência. (fornecimento e instalação)

17 UND 1,00 PAINEL DE CONTROLE CONSOLE COM 24/48 CANAIS,  DMX 512, 96 programas,
display com 3 dígitos MIDI IN/OUT/THRU. Características: controle de dimmers, luzes
em movimento e scrollers, funções individuais em todos os canais e masters,  A/B
faders master, permite a edição ao vivo ou cego, display LCD, com fácil gravação de
cenas, crossfades, dispões de conector para máquina de fumaça, entrada de áudio e
microfone e função de sincronização de música, saídas USB, com monitor
(fornecimento e instalação).

18 UND 12,00 PROJETOR PLANO CONVEXO (PC) - PC OM-300 ou superior equivalente
Projetor para lâmpada de até 500W de potência (inclusa), com lente plano convexa,
em boro-silicato com baixo índice de dilatação retificada e polida; corpo construído em
chapa de aço com tratamento anticorrosivo, espelho esférico em alumínio puro polido
e eletropolido, soquete tipo GY 9,5 com isolação de cerâmica. Cabos com isolamento
de silicone em 3 condutores de seção de 1,0 mm, sendo 1 condutor para fio de
aterramento.. (fornecimento e instalação).

19 UND 3,00 PROJETOR PARA LAMPADA DE ATÉ 1000 W DE POTÊNCIA (INCLUSA), Projetor
Fresnel Modelo OM381 ou superior equivalente, com lente fresnel em boro?-silicato,
com baixo índice de dilatação, medindo 150mm de diâmetro, corpo construído em
chapa de aço tratada de modo a obter a ventilação necessária ao bom funcionamento
da lâmpada, pintura eletrostática, base do carrinho em alumínio fundido, com eixos de
latão niquelados, espelho em alumínio puro, polido e eletropolido, soquete tipo GX 9,5,
com isolação cerâmica. Cabos com isolamento de silicone em 3 condutores de seção
de 1,5 mm, sendo 1 condutor para fio de aterramento.  (fornecimento e instalação)

20 UND 1,00 PROJETOR ELIPSOIDAL, OM771 ou superior equivalente
Projetor elipsoidal para lâmpada de ate 1000W de potencia (inclusa), ângulo de
abertura de 25º a 50º graus, fabricado em alumínio injetado, cor preta, espelho eliptico
fabricado em vidro dicroico, com sistema de tubo com lentes intercambiáveis e alças
de fixação.  (fornecimento e instalação)

21 PÇ 6,00 REFLETOR 1000W, Refletor de luz tipo “set light” de 1000W
Corpo construído em chapa de alumínio anodizado com paredes dupla e saídas
especiais permitindo melhor dissipação de calor sem vazamento de luz, com
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acabamento em pintura eletrostática preto fosco. Espelho martelado constituído de 3
peças independentes em formato assimétrico, de alta reflexão em alumínio puro,
polido e anodizado. Cabos com isolamento de silicone em 3 condutores de seção de
1,5 mm, sendo 1 condutor para fio de aterramento. Equipado com soquetes tipo R7S
com isolação em cerâmica e tratamento anti oxidante.

22 UND 12,00 PROJETOR PAR 64 ou superior equivalente
Projetor PAR, para lâmpadas de 1000W de potência, com corpo construído em
alumínio injetado, espelho especial com formato dicróico, acompanha porta gelatina,
soquete em porcelana, cabos com isolamento de silicone em 3 condutores de seção
de 1,5 mm, sendo 1 condutor para fio de aterramento.  (fornecimento e instalação)

23 UND 2,00 VARA DE ILUMINAÇÃO CÊNICA, – montada no palco com perfil tubular, seção “U”,
nas dimensões de 6,00 x 4” x 4” x 2mm de espessura, acompanha tampa de 4” com
abas laterais de 3/8” e 2mm de espessura, formando um duto por onde correrão os
cabos de A/C com seção de 2,5mm² e aterramento, a tampa receberá furações com
espaçamento de 0,50m para embutir plug fêmea de três polos e 20A, totalizando cada
vara 12 circuitos. Cada circuito estará conectado individualmente ao módulo de
potência – dimmer. O duto de iluminação será acoplado em perfil tubular de seção
circular com 2” x 1/8” de espessura e 6,00 metros de comprimento (que receberão os
ganchos dos projetores e refletores de luz) o conjunto será fixado no urdimento,
através de 4 suspensões independentes por meio de garras metálicas de dimensões
de 2” x 1/8”, mantendo todo o conjunto de iluminação fixo, sem oscilações (efeito
balancim). As extremidades de cada circuito, junto ao dimmer, receberá plug macho
de três polos com identificação sequencial correspondente às numerações de
identificação em adesivo branco fixado na vara de iluminação. As ferragens receberão
desengraxante e duas demãos de pintura em esmalte preto fosco  (fornecimento e
instalação).

Prazo para Pagamento:

null.

Validade da Proposta:

0 dias.

Prazo de Entrega:

null.

Valor Total:

							Solicitamos apresentar propostas para fornecimento de materiais e / ou prestação de serviços e / ou execução de obras, conforme acima
especificado devolvendo preenchida e assinada até às 14:00:00 horas do dia 06/08/2018.

Valor TOTAL por extenso:

Cidade: Estado: Data:

Assinatura do Proponente


