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EDITAL Nº 014/2014 

CONVITE Nº 007/2014 

 

  A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA, Estado de São 

Paulo, FAZ SABER, que se acha aberta a presente licitação, sob a modalidade 

CONVITE, tipo MENOR PREÇO GLOBAL o qual será realizada, processada e 

julgada com base na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei 

Complementar 123/06 e demais legislações aplicadas, sendo que as propostas 

deverão ser entregues impreterivelmente no Setor de Licitações da Prefeitura 

Municipal, situado à Rua Dr. Oliveira Neves, nº 476, até às 13:00 horas, do dia 14 

de fevereiro de 2014, ocasião em que serão abertos os envelopes, conforme 

solicitado no item 1 - DO OBJETO. 

 

1 - DO OBJETO: 

Locação de palco, som, iluminação e gerador no período de 28 de fevereiro a 04 de 

março de 2014 para realização do Carnaval. Inclusa na locação estão à entrega, 

montagem, desmontagem e operação dos objetos desta licitação. 

 

Especificações mínimas: 

 

Palco 

• Comprimento mínimo: 10 metros 
• Largura mínima: 9 metros 
• Área de serviço lateral mínima:3,3 metros de comprimento por 

2,2 metros de largura 
• Altura mínima: 7 metros 
• Altura mínima do chão ao piso: 1,5 metros 
• Altura mínima do piso ao teto: 5,5 metros 
• Camarim: tenda tensionada de no mínimo 5x5 metros 

Som 

• 08 sub SB 500 EAW 
• 08 line array – amplificação digital de 1600 W 
• Sistema Fly Point 
• 02 amplificadores para o sub classe D 4000W 
• 05 potências monitor de 2000 W 
• 02 console mixer digital – canais: 64 Mono + 4 Stereo 
• 01 console mixer digital com channel strip, VCM plug-ine REV-

X como padrão 
• 01 equalizador de 31 bandas de equalização por canal e 2 canais 

de áudio 



                    PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA 
  ESTADO DE SÃO PAULO 

CNPJ. 45.117.116/0001-43 
 

                 Rua: Dr. Oliveira Neves, 476 – Telefone: (017)3576-9200 – CEP: 15.960-000 
                          e-mail:- secretaria@ariranha.sp.gov.br 

• 01 processador digital altifalante com 3 entradas e 6 saídas 
analógicas 

• 01 compressor de 2 canais  
• 07 monitores 
• 01 sobre palco 2x 2.40c x 50 A 
• 01 sobre palco 1.80c x 30 ª 
• 01 sistema para contra baixo 
• 01 bateria com 8 peças  
• 01 cubo para guitarra de 80 W 
• 20 pedestais 
• 01 kit de microfones específicos para percussão/bateria com 

clamp 
• 29 microfones 
• Cabos blindados para conexão de todos os equipamentos 
• 02 direct box ativo 
• 01 side field estéreo 
• 01 amplificador de 8 fones 
• 06 direct box passivos 

Iluminação 

• 92 metros de estrutura/suporte completa em alumínio 
• 12 spots de led de alta potência 
• 12 canhões par 64 
• 01 rack de 12 canais 
• 02 refletores mini brut de 4 lâmpadas 
• 04 projetores moving read de 575 W 
• 01 mesa controladora 
• Cabos multivias para todos os equipamentos 
• 01 strobo de 3000 W 
• 02 máquinas de fumaça 
• 06 talhas de elevação 
• 04 cortinas de fechamento para palco 

Gerador 

• Gabinado silencioso 
• Mínimo 200 kWA 
• Trifásico 
• Motor: diesel, 6 cilindros e mínimo 200 cv 
• Tanque de combustível mínimo: 300 litros 

 

2 - RECURSOS FINANCEIROS: 

2.1 - Os recursos financeiros para atendimento da presente licitação correrão por conta 

da seguinte dotação orçamentária: 

 

02 – PREFEITURA MUNICIPAL  
 
02 07 – DIVISÃO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 
13 392 0008 2009 0000 – Manutenção das festividades e comemorações 
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3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
110.000 – GERAL 
 
3 - DA CLASSIFICAÇÃO E JULGAMENTO: 

3.1- As propostas das firmas, serão abertas pela Comissão Municipal de Licitação e o 

resultado submetido à HOMOLOGAÇÃO do Sr. Prefeito Municipal. 

3.2- Será considerada vencedora a proposta que apontar o menor preço por item. 

3.3- Se duas ou mais propostas, em absoluto igualdade em condições, ficarem 

empatadas na primeira colocação, a decisão da licitação será promovida por sorteio 

entre as licitantes empatadas. 

 

4 - DO FORNECIMENTO DE ELEMENTO: 

4.1 - A Prefeitura do Município de Ariranha, através de sua Comissão de Licitação, 

fornecerá quaisquer informações, esclarecimentos, inclusive via telefônica, através do 

fone (017) 3576-9200, ramal 9208, no horário das 08:00 às 11:00 e das 12:00 às 17:00 

horas, nos dias úteis. 

 

5 - DO PRAZO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

5.1 – Os objetos da presente licitação serão fornecidos no período de 28 de fevereiro a 

04 de março de 2014, conforme necessidade e solicitação do Setor Competente. 

5.2 - Os pagamentos serão efetuados conforme apresentação de Nota Fiscal, com 

pagamento em até 30 dias. 

 

6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO E DA DOCUMENTAÇÃO 

DE HABILITAÇÃO  

6.1- Os documentos de habilitação e a proposta de preço de cada licitante deverão ser 

entregues, em envelopes distintos, indevassáveis e colados, contendo, em sua parte 

externa, as seguintes informações: 

 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA 

EDITAL Nº 014/2014 
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CONVITE Nº 007/2014 

 

ENVELOPE 01 - “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 

NOME DO LICITANTE/RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO 

 

ENVELOPE 02 - “PROPOSTA DE PREÇOS” 

NOME DO LICITANTE/RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO 

 

6.2. O Envelope Nº 01 deverá conter a seguinte documentação será exigida das 

empresas participantes: 

6.2.1 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);  
6.2.2 – Certidão Negativa de Débito Federal;  
6.2.3 – Certidão Negativa de Débito Estadual; 
6.2.4 - Certificado do FGTS;  
6.2.5 – Certidão Negativa do INSS; 
6.2.6 – Contrato Social, podendo ser original ou cópia autenticada. 
 

Todos os documentos devem estar dentro do prazo de validade 

6.3 – A empresa vencedora do certame deverá apresentar, antes do início do 

fornecimento, do objeto a ART atualizada do Palco e do Gerador. 

7 - DOS RECURSOS 

7.1 - Os recursos serão recebidos e aplicados conforme as normas contidas na Lei 

Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993. 

 

8 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1 – A simples participação da licitante, caracterizada pela apresentação da proposta, 

implicará na sujeição da mesma a todas as cláusulas e condições estabelecidas neste 

edital. 

8.2 – A Prefeitura do município de Ariranha reserva-se o direito de anular ou revogar a 

presente licitação, no todo ou em parte sem que com isso caiba aos concorrentes o 

direito a qualquer indenização ou reclamação de qualquer natureza. 
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8.3 – Não será levada em consideração qualquer oferta de vantagem não prevista neste 

Edital.  

      

 E para que chegue ao conhecimento dos interessados, expede-se o presente Edital. 

 

     Ariranha, 07 de fevereiro de 2014. 

 

 

 

                        FAUSTO JUNIOR STOPA 

     PREFEITO MUNICIPAL 

 


