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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Setor de Licitações

Pedido de Orçamento 

O SETOR DE LICITAÇÕES vem, através deste,  solicitar  orçamento para a prestação de dos 

serviços  de  sonorização,  iluminação  e  infraestrutura  para  o  Carnaval  de  Rua  de  2011,  abaixo 

descritos, para instruir o Processo Administrativo nº/2011, referente à Dispensa de Licitação nº 

004/2011.  

DESCRIÇÃO OBJETO:

Item Descrição Valor 

001

- 150 (cento e cinquenta) metros de Arquibancadas com guarda corpo 
de 1m, estrutura de canos galvanizados de 2 polegadas, paredes internas 
de 2mm, com 08 níveis (08 degraus) – sem divisória interna, acentos em 
madeira especial moldurados com ferro;
-  500  (quinhentas)  Grades  de  contenção  metálicas  moduladas  e 
adaptáveis, medindo 1,08m de altura X 2,00m de comprimento;
-  1.000 (um mil)  Tapumes  de  madeira,  medindo 2,20m de  altura  X 
1,10m de comprimento;
-  40  (quarenta)  Banheiros  Químicos  sendo  20  masculinos  e  20 
femininos indicados por cor e especiais, higienizados após cada noite do 
Carnaval.  Fabricados  em  fibra  especial,  teto  translúcido,  acento  em 
plástico especial antiaderente injetado;
-  76  (setenta  e  seis)  Estruturas  metálicas  para  camarotes,  medindo 
6,00m de frente X 3,00m de fundos;
-  20 (vinte) Estruturas  metálicas para camarotes  VIP, dentro de cada 
camarote deverá conter tapete vermelho, mesas e cadeiras;
- 02 (dois) Geradores de 330 Kwa com silenciador;

Item Descrição Valor 
002 Equipamento Fixo

- 12 (doze) Torres de som de 2,20m de altura, distribuídas, cada torre 4 
caixas, cada caixa com 2.000Wts. de alta pressão com três frequências 
conforme projeto na rua Dom Pedro II entre as ruas 20 de Setembro e 
Coronel Fernandes;
- 48 (quarenta e oito) Caixas de som de 2.000Wts, com no mínimo 03 
frequências, sendo 04 por torre;
- 06 (seis) Mesas de apoio de 08 canais;
- 04 (quatro) Amplificadores de no mínimo 2.000Wts, por torre;
- 01 (uma) Mesa de controle central, com sistema PAM, balanceada, 
com no mínimo 16 canais;
- 02 (dois) Microfones com fio;
- 02 (dois) Microfones sem fio;
-  01  (um)  Toca  CD  ou  Notebook,  para  músicas  de  carnaval,  a  ser 
utilizada nos intervalos dos desfiles;
- 10 (dez) Link para transmissão de som, sem fio;
- 50 (cinquenta) Holofotes profissionais, com 2.000Wts cada;
- 20 (vinte) Canhões de luz PAR64, foco 5, 1.000Wts cada, na cor azul;
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-  20  (vinte)  Canhões  de  luz  PAR64,  foco  2,  1.000Wts cada,  na  cor 
amarelo;
-  20  (vinte)  Canhões  de  luz  PAR64,  foco  2,  1.000Wts cada,  na  cor 
verde;
-  20  (vinte)  Canhões  de  luz  PAR64,  foco  2,  1.000Wts cada,  na  cor 
vermelho;
-  20  (vinte)  Canhões  de  luz  PAR64,  foco  2,  1.000Wts cada,  na  cor 
âmbar;
-  10  (dez)  Sequenciais  com  no  mínimo  10  canais,  cada  canal  de 
1.000Wts;
- 20 (vinte) Pontos de som com processamento digital;
- 32 (trinta e dois) Line tipo “array NEO-3”;
- 01 (um) Console digital 32 canais;
- 01 (um) Console analógico (reserva);
- 10 (um) Equalizadores P.A. 31 banda;
- 02 (dois) Direct box e cabos para instrumentos;
- 05 (cinco) Set light;
- 01 (uma) Mesa tipo "avolite";
- Sistema de energia trifásico com cabeamento blindado e demais fiação 
necessária para todas as ligações;

Equipamento Móvel
- 01 (um) Caminhão de porte médio, em perfeito estado de conservação, 
com espaço para no mínimo 08 (oito) músicos;
- 01 (um) Caminhão de porte médio, em perfeito estado de conservação, 
com espaço para no mínimo 08 (oito) músicos (reserva);
- 01 (um) Link UHF com bandas variadas, para transmissão de áudio;
- 01 (um) Link UHF de reserva;
- 01 (um) Console digital 16 canais;
- 01 (um) Console digital 16 canais de reserva;
- 01 (um) Gerador de energia de 05Hp;
- 01 (um) Gerador de energia de 05Hp de reserva;
- 01 (uma) Mesa controle com 24 canais;
- 01 (um) Crossower tipo “Rane” 04 vias ou superior;
- 06 (seis) Microfones sem fio, sendo de 04 baterias;
- 04 (quatro) Microfones com fio;
- 05 (cinco) Microfones para harmonia da bateria;
- 01 (um) Cubo para cavaco;
- 10 (dez) Caixas de longa distância acornetada compressão de 03 vias, 
falante de 15 médio grave, falante de 12 bass, drive de titânio de 02 
polegadas de longo alcance;
-  02  (duas)  Caixas  de  falante  15  polegadas,  drive  de  titânio  de  02 
polegadas de longo alcance;
- 02 (dois) Diect box e cabos para instrumentos;
- 01 (um) Amplificador de 5.000Wts;
- 01 (um) Amplificador de 4.000Wts;
- 01 (um) Amplificador de 2.000Wts;
-  01 (um) Link  móvel  25Wts com frequência RF (já  testado com o 
caminhão em movimento a 10Km de distância dentro da cidade, com 
recepção sonora limpa);

OBSERVAÇÃO  1:  O  orçamento  solicitado  deve  ser  encaminhado  ao  Setor  de  Licitações  da 

Prefeitura  de  Itaqui,  Rua  Bento  Gonçalves,  nº  335,  Centro,  Itaqui/RS,  ou  ser  apresentado 

pessoalmente na data estipulada para abertura das propostas, em envelope fechado, até as 12 horas 
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do dia 23 de fevereiro de 2011.

OBSERVAÇÃO 2: A empresa deverá apresentar, junto com a proposta, a seguinte documentação 

referentes a habilitação para contratar com a Administração:

a) declaração que atende ao disposto no artigo 7.°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, 

conforme o modelo do Decreto Federal n.° 4.358-02;

b) registro comercial no caso de empresa individual;

c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);

d) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 

de sociedades  comerciais,  e,  no caso de sociedade por  ações,  acompanhado de documentos  de 

eleição de seus administradores;

e) decreto  de  autorização,  em  se  tratando  de  empresa  ou  sociedade  estrangeira  em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir.

f) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município,  se houver, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades;

g) prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débito de Tributos e 

Contribuições Federais expedida pela Secretaria da Receita Federal e Certidão Negativa de Débitos 

quanto à dívida ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional), Estadual e 

Municipal, sendo a última do domicílio ou sede da licitante;

h) prova  de regularidade  relativa  à  Seguridade  Social  (CND/INSS),  demonstrando situação 

regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos em lei;

i) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

j) certidão de registro no CREA;

k) atestado da capacitação técnico-operacional,  em nome da empresa,  registrado no CREA, 

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que  executou, satisfatoriamente, 

contrato com objeto compatível com o ora licitado, em características, quantidades e prazos.

l) atestado de capacitação técnico-profissional em nome do responsável técnico da empresa, 

registrado no CREA fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que executou, 

satisfatoriamente, contrato com objeto compatível em características com o ora licitado.

m) certidão  negativa  de  falência  ou  concordata  expedida  pelo  distribuidor  da  sede  da  pessoa 
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jurídica,  em prazo não superior  a  90 (noventa)  dias  da data  designada para a apresentação do 

documento;

Itaqui, 21 de fevereiro de 2010.

Comissão Permanente de Licitações


