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PREGÃO PRESENCIAL SESC/MA Nº 19/0004-PG 
REGISTRO DE PREÇOS 

 
ANEXO I 

 
DESCRIÇÕES DOS ITENS 

 

ITEM 

RCMS 
(Uso 

Interno) e 
Nº do item 

DESCRIÇÃO 

QUANTIDADE ESTIMADA 

Sesc 
Caxias 

Sesc 
Itapecuru 

Total 
Estimado 

Unidade 
de 

Medida 

1 18/6748-1 

Som para bandas em local aberto- modelo 6, composto de: sonorização - sistema para 
o público (p.a.) 3 ou 4 vias ativo ou passivo e monitoramento de palco: 1 housemix 
medindo 3mx3m, 1 console de mixagem digital de 48 canais com 16 mandadas 
auxiliares; 16 caixas acústicas de 2 ou 3 vias de médio; 16 caixas acústicas para 
subwoofer c/ 2 falantes de 18"; sistema de amplificação de acordo com as 
características dos transdutores do sistema; 2 sidefillstereo de 3 ou 4 vias, com 2 
caixas de subwoofer e 2 caixas de 2 ou 3 vias por lado; 6 vias de equalizador 31 
bandas; 1 drumfill para bateria, passivo ou ativo, com 1 caixa de 2 falantes de 15" e 1 
driver de titanio; 4 spot's (monitor) para os musicos; retorno para voz e cubos para 
baixo, guitarra e teclado; e retorno para bateria, 12 pedestais para microfone com 
garras; 3 microfones sem fio uhf com pilhas/baterias alcalinas novas e kit de reserva; 
16 microfone com fio; 2 microfone condensador; 6 direct box; 1 console de mixagem 
digital de 48 canais com  16 mandadas auxiliares, 1 multicabo com 50 metros e 56 
vias; praticável medindo 3m x 2m com pés emborrachados e altura regulável de 40 à 
60cm  para bateria, praticável medindo 3m x 2m com pés emborrachados e altura 
regulável de 40 à 60cm para percussão, 1 mainpower trifásico com chave seletora de 
voltagem, com distribuidor de ac220 pa e monitor, com transformador 220/110 com 
5.000 watts de potencia, 10 pontos de ac (corrente alternada) 110v. Estabilizada 
exclusivamente para o sistema. Cabo de áudio de no mínimo 25m, com entrada p-2; 
notebook com windows instalado e antivírus atualizado. Técnico de som.  Duração: 4 
horas. 

02 ____ 02 SERVIÇO 
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2 18/6748-2 

Banheiros químicos: locação de banheiros químicos em polietileno, incluindo assento, 
caixa de dejetos, teto, estrutura com entrada e saída de ar, suporte para papel 
higiênico, com papel e kit reserva, trava interna, identificação externa de masculino 
ou feminino, piso antiderrapante; os banheiros deverão ser entregues higienizados e 
solução química biodegradável. Duração: 6 horas. 
 

03 ____ 03 SERVIÇO 

3 18/6748-3 

Banheiros químicos para PNE: locação de banheiros químicos em polietileno, 
incluindo barras laterais, rampa, assento, caixa de dejetos, teto, estrutura com 
entrada e saída de ar, suporte para papel higiênico, com papel e kit reserva, trava 
interna, identificação externa de masculino ou feminino, piso antiderrapante; os 
banheiros deverão ser entregues higienizados e solução química biodegradável. 
Duração: 06 horas 
 

01 ____ 01 SERVIÇO 

4 18/6748-4 

Tablado para danças: tablado em estrutura metálica, para apresentações, medindo 12 
m x20 com 50 cm de altura. Sua capacidade mínima deverá ser de 500 kg/m². Deverá 
vir acompanhado de 2 escadas, guarda-corpo metálico , em toda a estrutura e saia, 
em bom estado de conservação. Piso em compensado de 18 mm, devidamente 
fixados. Duração: 06 horas 
 

01 ____ 01 SERVIÇO 

5 18/6748-5 

Som para bandas - composto de: aluguel de sistema de som com 3 ou 4 vias com:1 
console de mixagem digital de 32 canais, com 14 auxiliares, 2 master's de saida l/r, 4 
canais de gate; 4 canais de compressor; 1 processador digital; 1 31 banda l/r para p.a.; 
1 notebook com windows instalado e anti-vírus atualizado; 1 processadores de efeito; 
12 caixas acusticas line array ou fly de 2 ou 3 vias (02 linhas de 6 elementos); 12 caixas 
acusticas subwoofer c/ 2 falantes de 18" cada; sistema de amplificação de acordo com 
as caracteristicas dos transdutores compativel com o sistema de pa; 4 talhas manuais 
ou elétricas de 01 toneladas com 12 metros de elevação. 1 console de mixagem digital 
de 32 canais, com 14 auxiliares , 1 multicabo com 50 metros de 42 vias, 2 master's; 2 
side fill stereo (l/r) de 3 ou 4 vias, com 1 caixa de subwoofer com 2 falantes de 18', 
cada e 1 caixa de 2 ou 3 vias por lado; 1 drum fill para bateria, passivo ou ativo, com 1 
caixa de 2 falantes de 15" e 1 driver de titanio; 6 spot's (monitor) para os musicos; 1 

02 ____ 02 SERVIÇO 
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sistema para guitarra; 1  sistema para contra - baixo; sistema para teclado; 15 
pedestais para microfone; 15 garras para microfone; 2 microfones sem fio uhf com 
pilhas/baterias alcalinas novas e kit de reserva; 1 microfone; 20 microfone com fio e 
pedestais; 2 microfone com condensador; 6 direct box; 1 main power trifasico com 
chave seletora de voltagem, com distribuidor de ac220 pa e monitor, com 
transformador 220/110 com 5.000 watts de potencia, 10 pontos de ac (corrente 
alternada) 110v. 1 cabo de áudio de 25 metros. Técnico de som. Aterramento do 
sistema. Duração: 4 horas. 
 

6 18/6748-6 

Som com luz branca- modelo 2, composto de: aluguel de sistema de sonorização (p.a.) 
com 3 ou 4 vias ativo e monitoração de palco contendo: 1 console de mixagem 
analógico de 16 canais; 1 notebook com windows instalado e anti-vírus atualizado, 1 
processador digital; 1 equalizador de 31 bandas estéreo; 4 caixas acústicas de 02 ou 
03 vias, ativas com 300 w; 4 caixas acústicas para subwoof com 800w; 1 cabo de áudio 
de 25 metros; 2 microfones uhf sem fio com pilhas/baterias alcalinas novas e kit 
reserva; 2 microfone c/ fio; 2 pedestal de mesa; 2 pedestal girafa; praticável 
pantográfico de alumínio medindo 4mx2mx40cm de altura; 8 refletores set light de 
1000watts. Técnico de som, técnico de luz e aterramento do sistema. Duração: 6 
horas. 
 

03 ____ 03 SERVIÇO 

7 18/6748-7 

Luz para teatro 01 locação de equipamentos de iluminação contendo 24 lâmpadas par 
64 com lampadas foco 2 e 5. Com gelatinas em bom estado de conservação em cores 
variadas, 18 refletores par led de no mínimo 3 watts, 06 mini brutes com 04 lampadas 
cada, 03 fresnéis de 1.000w cada, 04 suportes para refletores e, alumínio, incluindo 
bases de sustentação, 01 máquina de fumaça de no mínimo 1.500w, 06 set lights de 
1.000w cada, 08 moving head e 250w, mesa de iluminação com 24 canais, 
acompanhamento de 01 técnico de luz. Duração: 4 horas 

04 ____ 04 SERVIÇO 
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8 18/6748-8 

Palco 8m x6m: locação de palco em estrutura metálica coberta com lona medindo 8m 
de boca com 6 m de profundidade, 1,5m de altura do piso e pé direito de 4m com piso 
de madeira ou compensado, devidamente nivelado, sem ressaltos, estrutura para 
içamento das caixas, capazes de sustentar até 2 toneladas por lado, de acordo com o 
p.a. que for  montado. house mix medindo 3x3 com piso elevado em 10 cm do chão e 
cobertura com altura de 3 metros com fechamento em barricada com altura de 1 m. 
aterramento da estrutura. Duração: 6 horas 
 

04 ____ 04 SERVIÇO 

9 18/6748-9 

Carro de som: locação de carro de som porte médio com motorista e locutor, em 
conformidade com a legislação vigente, o veículo equipado com 02 microfones sem 
fio, leitor de CD (que execute mp3 e outros formatos) leitor USB e som com potência 
igual ou superior a 3.000 (três mil) watts. Utilizado por 4 horas. 
 

05 ____ 05 SERVIÇO 

10 18/6748-10 

Grid 6m x 4m com luz - tipo 2: locação de iluminação com 24 refletores de led de no 
mínimo 3 watts,cada,06 set-light, estrutura de grid em alumínio, medindo 6mx4mx4m 
de altura, 4 moving head 575, mesa de iluminação com 24 canais e máquina de 
fumaça. Duração: 08 horas. 
 

01 ____ 01 SERVIÇO 

11 18/6748-11 
Locação de bike som com condutor, em conformidade com a legislação vigente para 
divulgação de eventos diversos da unidade Sesc-Caxias com duração de 4 h/dia 
 

18 ____ 18 SERVIÇO 

12 18/6748-12 

Mini-trio: locação de carro de som tipo mini trio com motorista e locutor, em 
conformidade com a legislação vigente, veículo equipado, 05 microfones, leitor de cd 
(que execute mp3 e outros formatos), leitor usb e som com potência igual ou superior 
a 6.000 (seis mil) watts para diversão e animação dos participantes em eventos 
diversos. Duração: 4 horas. 
 

01 ____ 01 SERVIÇO 

13 18/6748-13 

Gerador de 105 kva silenciado: locação de grupo gerador móvel, abastecido, com 
capacidade de 105 kva, trifásico, com tensão de 380 vac, frequência 60 hz, disjuntor 
de proteção, cabinado e silenciado em nível de ruído 65 db a 1,50 metros de distância, 
com 08 cabos flexíveis de 75mm, com 25 metros de comprimento, quadro de 

03 ____ 03 SERVIÇO 
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barramento de cobre para conexão intermediaria, com isoladores e chave reversora 
para duas fontes de energia elétrica, dimensionada de acordo com a potencia do 
grupo gerador. Aterramento exclusivo para o gerador com 3 varas de cobre  ø 5/8", 
com 1,5m cada, posicionadas no formato delta ?, devidamente conectado a um cabo 
de cobre com diâmetro de 30mm de acordo com a NBR 5410 (norma brasileira de 
instalações elétricas de baixa tensão) devidamente protegido por grades de proteção 
e extintor de incêndio. duração: 06 horas. 
 

14 18/6643-1 

Carro de som: locação de carro de som porte médio com motorista e locutor, em 
conformidade com a legislação vigente, o veículo equipado com 02 microfones sem 
fio, leitor de cd (que execute mp3 e outros formatos) leitor usb e som com potência 
igual ou superior a 3.000 (três mil) watts. Utilizado por 4 horas. 
 

____ 05 05 SERVIÇO 

15 18/6643-2 

Mini-trio: locação de carro de som tipo mini trio com motorista e locutor, em 
conformidade com a legislação vigente, veículo equipado, 05 microfones, leitor de cd 
(que execute mp3 e outros formatos), leitor USB e som com potência igual ou 
superior a 6.000 (seis mil) watts para diversão e animação dos participantes em 
eventos diversos. Duração: 4 horas. 
 

____ 01 01 SERVIÇO 

16 18/6643-3 

Grid 6m x 4m com luz - tipo 2: locação de iluminação com 24 refletores de led de no 
mínimo 3 watts,cada,06 set-light, estrutura de grid em alumínio, medindo 6mx4mx4m 
de altura, 4 moving head 575, mesa de iluminação com 24 canais e máquina de 
fumaça. Duração de 04 horas. 
 

____ 04 04 SERVIÇO 

17 18/6643-4 

Grid 6m x 4m com luz - tipo 2: locação de iluminação com 24 refletores de led de no 
mínimo 3 watts, cada, 06 set-light, estrutura de grid em alumínio, medindo 
6mx4mx4m de altura, 4 moving head 575, mesa de iluminação com 24 canais e 
máquina de fumaça. Duração de 08 horas. 
 

____ 01 01 SERVIÇO 
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18 18/6643-5 

Som com luz colorida básica- modelo 3, composto de: locação de sistema de som, 
contendo 4 caixas de sub (2 altofalantes 18'' cada), 4 caixas de médio (2 altofalantes 
12'' e 1 drive de titânio cada), 1 mesa de som digital de 32 canais, retorno de voz, de 
bateria, cubos para instrumentos(baixo ,guitarra e teclado), 2 microfones sem fio com 
pilhas/baterias alcalinas novas e kit reserva, e 11 microfones com fio, notebook com 
windows instalado e anti-vírus atualizado, 1 cabo de áudio de 25 metros e 12 
refletores par led de 3 watts e máquina de fumaça com no mínimo 1500watts. 
Aterramento do sistema. Duração de 06 horas. 
 

____ 04 04 SERVIÇO 

19 18/6643-6 

Som com luz branca- modelo 2, composto de: aluguel de sistema de sonorização (p.a.) 
com 3 ou 4 vias ativo e monitoração de palco contendo: 1 console de mixagem 
analógico de 16 canais; 1 notebook com windows instalado e anti-vírus atualizado, 1 
processador digital; 1 equalizador de 31 bandas estéreo; 4 caixas acústicas de 02 ou 
03 vias, ativas com 300 w; 4 caixas acústicas para subwoof com 800w; 1 cabo de áudio 
de 25 metros; 2 microfones uhf sem fio com pilhas/baterias alcalinas novas e kit 
reserva; 2 microfone c/ fio; 2 pedestal de mesa; 2 pedestal girafa; praticável 
pantográfico de alumínio medindo 4mx2mx40cm de altura; 8 refletores set light de 
1000watts. Técnico de som, técnico de luz e aterramento do sistema. Duração de 04 
horas. 
 

____ 02 02 SERVIÇO 

20 18/6643-7 

Som com luz branca- modelo 2, composto de: aluguel de sistema de sonorização (p.a.) 
com 3 ou 4 vias ativo e monitoração de palco contendo: 1 console de mixagem 
analógico de 16 canais; 1 notebook com windows instalado e anti-vírus atualizado, 1 
processador digital; 1 equalizador de 31 bandas estéreo; 4 caixas acústicas de 02 ou 
03 vias, ativas com 300 w; 4 caixas acústicas para subwoof com 800w; 1 cabo de áudio 
de 25 metros; 2 microfones uhf sem fio com pilhas/baterias alcalinas novas e kit 
reserva; 2 microfone c/ fio; 2 pedestal de mesa; 2 pedestal girafa; praticável 
pantográfico de alumínio medindo 4mx2mx40cm de altura; 8 refletores set light de 
1000watts. Técnico de som, técnico de luz e aterramento do sistema. Duração de 08 
horas. 
 

____ 01 01 SERVIÇO 
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Observações: 
 
1 - O prazo para execução dos serviços será de acordo com a necessidade do Sesc-MA, com a data e horário estipulados no Pedido ao 
Fornecedor – PAF. 
 
2 - A validade da proposta não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias. 
 
3 - Os lances apresentados deverão referir-se ao valor UNITÁRIO do ITEM. 
 
4 – Endereços das Unidades: 

 
a) Sesc Caxias: Praça Cândido Mendes, 1131 – Centro – Caxias - MA. 
 
b) Sesc Itapecuru: BR 222, s/n, Bairro Roseana Sarney – Itapecuru – MA. 

 
 

5 - No preço cotado deverá ser incluída todas as despesas com encargos sociais, tributos, descontos, emolumentos, impostos, fretes, 
despesas diretas e indiretas que sejam devidas em decorrência do fornecimento dos itens objeto desta licitação. 


