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ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2018 
 

(papel timbrado da empresa) 
 
Ao 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC 
 

 
PROPOSTA COMERCIAL 

 
A presente proposta tem como objeto o registro de preços para eventual locação de 
equipamentos e contratação de serviços de sonorização, conforme condições, quantidades, 
exigências e estimativas estabelecidas no Termo de Referência, que integra para todos os 
efeitos o Edital. 
 

ITEM OBJETO DESCRIÇÃO UNIDADE QTDE  
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

1 
Mesa de Som 
e Amplificador 

Locação de mesa master de 
som com no mínimo 08 
canais e amplificador para 
sistema de sonorização com 
potência mínima de 400W 
RMS. 

diária     
(5 horas) 

15  R$    R$   

Preço unitário do item 1 (por extenso): 

2 Caixa de som 

Locação de caixa acústica 
para sistema de sonorização 
de no mínimo 200 W RMS 
com tripé. 

diária       
(5 horas) 

30  R$    R$   

Preço unitário do item 2 (por extenso): 

3 
Microfone 
sem fio 

Locação de microfone de 
mão sem fio, UHF 
profissional, direcional ou 
multidirecional. 

diária       
(5 horas) 

40  R$    R$   

Preço unitário do item 3 (por extenso): 

4 
Microfone de 
lapela 

Locação de microfone lapela 
sem fio, UHF profissional. 

diária       
(5 horas) 

30  R$    R$   

Preço unitário do item 4 (por extenso): 

5 
Microfone 
Gooseneck 

Locação de microfone 
solicitação de palavra tipo 
gooseneck ou similar. 

diária       
(5 horas) 

30  R$    R$   

Preço unitário do item 5 (por extenso): 

6 Pedestal  
Locação de pedestal para 
microfone tipo girafa. 

diária       
(5 horas) 

20  R$    R$   
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Preço unitário do item 6 (por extenso): 

7 
Operador de 
equipamentos 
audiovisuais 

Profissional operador 
técnico  para operar 
equipamentos de som e de 
projeção, monitorando o 
evento/reunião. 

diária       
(5 horas) 

15  R$      R$     

Preço unitário do item 7 (por extenso): 

8 

Sistema de 
Som 
(Grande 
Florianópolis)  

Serviço de sonorização para 
local fechado ou aberto, 
compreendendo: 01 (uma) 
mesa master de som com no 
mínimo 8 (oito) canais (um 
canal de entrada com cabo 
para notebook/ 
computador); 01 (um) 
notebook com as 
especificações mínimas: 
processador do tipo 
x86/64bits, de 2 (dois) 
núcleos de 2ghz cada 
(mínimo), memória RAM de 
4GB (quatro gigabytes), 
disco rígido de 500GB, leitor 
e gravador de CD/DVD, 
placa de rede Gigabite com 
conector RJ-45, conexão 
Wireless 802; 01 (um) 
Projetor multimídia até 3.000 
ansilumens, contraste até 
2000:1, resolução de 
1024x768 pixels; 01 (um) 
controle remoto para 
mudança de slides com 
ponteira laser;  01 (um) tela 
de projeção de 120 
polegadas, com opção para 
teto ou tripé; 1 (um) 
amplificador com potência 
de no mínimo 200 WRMS; 2 
(duas) caixas acústicas de 
no mínimo 100 WRMS, com 
tripé; 02 (dois) microfones 
sem fio e 01 (um) operador 
técnico para monitorar o 
evento/reunião. 

diária         
(5 horas) 

20  R$    R$   

Preço unitário do item 8 (por extenso): 

9 

Sistema de 
Som  
(No Estado 
de SC) 

Serviço de sonorização para 
local fechado ou aberto, 
compreendendo: 01 (uma) 
mesa master de som com no 
mínimo 8 (oito) canais (um 

diária         
(5 horas) 

20  R$      R$     
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canal de entrada com cabo 
para notebook/ 
computador); 01 (um) 
notebook com as 
especificações mínimas: 
processador do tipo 
x86/64bits, de 2 (dois) 
núcleos de 2ghz cada 
(mínimo), memória RAM de 
4GB (quatro gigabytes), 
disco rígido de 500GB, leitor 
e gravador de CD/DVD, 
placa de rede Gigabite com 
conector RJ-45, conexão 
Wireless 802; 01 (um) 
Projetor multimídia até 3.000 
ansilumens, contraste até 
2000:1, resolução de 
1024x768 pixels; 01 (um) 
controle remoto para 
mudança de slides com 
ponteira laser;  01 (um) tela 
de projeção de 120 
polegadas, com opção para 
teto ou tripé; 1 (um) 
amplificador com potência 
de no mínimo 200 WRMS; 2 
(duas) caixas acústicas de 
no mínimo 100 WRMS, com 
tripé; 02 (dois) microfones 
sem fio e 01 (um) operador 
técnico para monitorar o 
evento/reunião. 

Preço unitário do item 9 (por extenso): 
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10 

Sonorização 
e Gravação 
de áudio 
(Florianópolis) 

Serviço de sonorização e 
gravação de áudio para local 
fechado, compreendendo: 
01 (uma) mesa master de 
som com no mínimo 8 (oito) 
canais (um canal de entrada 
com cabo para notebook/ 
computador); 01 (um) 
amplificador com potência 
de no mínimo 200 WRMS; 1 
(uma) caixa acústica de no 
mínimo 100 WRMS, com 
tripé; 07 (sete) microfones 
sem fio; 01 (um) operador 
técnico para monitorar o 
evento/reunião. Deverá ser 
disponibilizada, ao término 
do evento, um arquivo, em 
formato MP3, da gravação 
completa.  

diária         
(5 horas) 

40  R$      R$     

Preço unitário do item 10 (por extenso): 

11 

Sonorização 
e Gravação 
de Áudio                      
(No Estado 
de SC) 

Serviço de sonorização e 
gravação de áudio para local 
fechado, compreendendo: 
01 (uma) mesa master de 
som com no mínimo 8 (oito) 
canais (um canal de entrada 
com cabo para notebook/ 
computador); 01 (um) 
amplificador com potência 
de no mínimo 200 WRMS; 1 
(uma) caixa acústica de no 
mínimo 100 WRMS, com 
tripé; 07 (sete) microfones 
sem fio; 01 (um) operador 
técnico para monitorar o 
evento/reunião. Deverá ser 
disponibilizada, ao término 
do evento, um arquivo, em 
formato MP3, da gravação 
completa.  

diária         
(5 horas) 

20  R$      R$     

Preço unitário do item 11 (por extenso):  

 
a) Valor global proposto: R$.............. (......por extenso..............). 

b) Prazo de validade da proposta: ____________________(mínimo 60 dias). 

c) Concordo com todas as exigências do presente Pregão. 

 
NOME DA EMPRESA:............................................................................................ 
ENDEREÇO: ....................................................................................................... 
CIDADE:...........................CEP..................................ESTADO:........................................... 
FONE/FAX DA EMPRESA:........................................................................ 
CNPJ N.º: ...................................................................................................... 
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BANCO:..................... AGÊNCIA: ............... CONTA CORRENTE: .................................. 
 
LOCAL/DATA 
 
 
 
 

___________________________________ 
(Assinatura; nome completo do representante legal da empresa e carimbo) 


