PREFEITURA DE MONSENHOR PAULO - MG
Praça Coronel Flávio, 204, Centro, CEP 37405-000
CNPJ 22.541.874/0001-99
Fone (35) 3263-1320 / Fax (35) 3263 1322

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2017
PROCESSO Nº 09/2017
TIPO: Menor Preço por Item
ANEXO V
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL/DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
Razão Social: ___________________________________________________________
Endereço:___________________________ bairro: ____________________________
Cidade: __________________________ Estado: ________ CEP: _________________
CNPJ nº: ________________________

ITEM

DESCRIÇÃO

UN QTD

VLR UN

VLR TOTAL

- Som: 12 caixas graves com 02
falantes 18¨; 12 caixas médio grave
em fly, 12 cornetas; 01 mesa digital
com

no

minimo

42

canais;

microfonação que atenda o rider das
bandas; back line completo com 01
bateria completa , 01cubo de baixo
com 1x15 e 4x10 com cabeçote ,
cubo de guitarra;6 praticaveis
1

de

1,10 x 2,00 , 01 mesa digital com no
minimo 42 canais para monitor; side
fiull com 02 graves e 02 tree way por
lado; 06 monitores de chão; 10
fones; 04 microfones sem fio.
- iluminaçao : 18 movies heads bean
7r; 24 canhoes par led , 04 super
strobo 3000 dmx; 100 metros de
treliça q30; 02 sky walker 4000 wats

SV

01

R$

R$
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movie dmx acompanhado com mesa
dmx l; 02 mini bruts; 08 TVs de 42’’,
02 projetores 4.000 lumens com tela
de no minimo 4x3 e estrutura para
montagem.
- 02 Painéis de LED (laterais do
palco): Em alta definição outodoor
com resolução mínima de 7mm
tamanho mínimo de 3x2 m² cada,
montados ao lado do palco e treliças
de alumínio q30 de 6 de altura por 4
de largura.
01 painel de LED para fundo do
palco:
Resolução

mínima

de

37,5mm

outodoor no tamanho mínimo de
6x3mts (18 m²).
Palco: Medindo 12m de frente por
10m de fundo com cobertura de lona
vinílica anti chamas, 02 áreas de
serviço , 02 torres para fixação do
2

som flyer , 01 house mix coberta e

SV

01

R$

R$

SV

01

R$

R$

SV

01

R$

R$

01 camarim fechado com com
chapas galvanizadas e tenda
chapéu de bruxa 4m x 4m.
Tenda: 10mx10m para ambulância e
3

polícia militar, modelo chapéu de
bruxa
Camarote: 250 metros, camarote
com tendas chapéu de bruxa,
elevado do chão com 1,10 metros,

4

montado em 02 lances ,60 mts de
fechamento em chapa galvanizada,
60 mts de gradil
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08 Banheiros químico: Alto padrão
de funcionamento, higiene e
conservação, com limpeza diárias,
5

papel higiênico, desinfetante,

SV

01

R$

R$

manutenção, etc., por conta da
empresa
Declaro que tenho conhecimento de todos os termos do edital e me comprometo a prestar os
serviços nas condições e preços estabelecidos nesta proposta e termo de referência.
a) o serviço que está sendo cotado, conforme Anexo III;
b - condições de pagamento: em até 30 (trinta) dias da data da entrega da nota fiscal. Não serão
aceitas propostas contendo qualquer outra forma de pagamento;
c) - impostos inclusos.
Local e data.

Assinatura do Representante Legal da Empresa.
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