PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO
SUL-SC
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 110/2014
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
OBJETO: Locação de equipamentos de sonorização,
iluminação, estruturas metálicas e demais serviços para o
4º Festival Gastronômico de São Francisco do Sul.
ERRATA
O MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL-SC, em
conformidade com a Lei nº 10.520/2002, Decreto nº
3.555/2000 e Decreto Municipal nº 381/2005, torna público
para conhecimento dos interessados, que o Anexo I –
Termo de Referência do edital em epígrafe sofreu
alterações.
Devido às alterações acima, a realização do certame que
estava prevista para a data de 17.07.2014 às 09:00h, fica
prorrogada para 29.07.2014 às 09:00 h.
O novo Termo de Referência com as alterações citadas
está
disponível
no
site
da
Prefeitura:
www.saofranciscodosul.sc.gov.br.
São Francisco do Sul, 15 de julho de 2014.
JOSÉ EDUARDO HENNING NETO
Secretário de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER
Termo de Referência
Serviços: Locação de Equipamentos de Sonorização, Iluminação e Estruturas Metálicas e Demais Serviços
Local: Município de São Francisco do Sul
INTRODUÇÃO
O presente Termo de Referência tem por finalidade descrever os equipamentos de sonorização e iluminação e estruturas metálicas a serem locados
para o 4º Festival Gastronômico de São Francisco do Sul.
JUSTIFICATIVA

Faz-se necessária esta contratação, tendo em vista que esses serviços são de extrema importância para a realização destes dois eventos.
O Festival Gastronômico que vai permitir aos restaurantes de nosso município divulgar um pouco de suas especialidades, além de poderem se
aperfeiçoar com as palestras.
PREMISSAS

A execução dos serviços deverá obedecer todas as normas técnicas vigentes no país e realizados dentro das boas técnicas de
engenharia.
Caberá à CONTRATADA apresentar, quando solicitado, o comprovante de origem de todos os materiais a serem utilizados, os quais
poderão ser rejeitados, a critério da FISCALIZAÇÃO.
A CONTRATADA deverá fornecer todos os equipamentos necessários e será responsável pela instalação dos mesmos. Será responsável
pela limpeza, aspecto e facilidade de acesso ou manuseio dos equipamentos.

Caso, após a instalação, a FISCALIZAÇÃO verifique condições incompatíveis com as normas técnicas vigentes ou exigências de projeto,
caberá à CONTRATADA efetuar as correções necessárias.
Item

LOTE 1
Qtde

Descrição

Observações

1.0

04
diária
s

Iluminação
01 Mesa controladora com 12 canais,
12 canais de dimmer,
12 Refletores PAR LED
01 Máquina de fumaça,
Cabos e acessórios em geral
02 Moving Head (mínimo 250 ).
12 metros de Q30 em alumínio

Incluso despesas com operadores,
estadia,
alimentação,
transporte,
montagem e desmontagem. Período de
04 dias 31, 01, 02 e 03/08 com até
8h/dia.
Programação
conforme
cronograma da Sec. de Turismo

2.0

04
diária
s

Locação de Sistema de Sonorização
01 mesa digital ou analógica com 32 canais + stereo, com Gate
Compressor e Equalizador com Bandas Paramétricas por Canal
08 Auxiliares
Matrix
Equalizadores 1/3 de Oitava,
Multi Efeitos
Multi Grupo
01 Processador,
01 Cd player

Incluso despesas com operadores,
estadia,
alimentação,
transporte,
montagem e desmontagem. Período de
04 dias 31, 01, 02 e 03/08 com até
8h/dia.
Programação
conforme
cronograma da Sec. de Turismo

Monitoração
03 Monitores (01 Driver – 02 Falantes 12”, com amplificação)

Valor Unit

Valor
Total

* Direct Box, cabos, microfones, pedestais e acessórios para
funcionamento dos sistemas conforme necessidade do local e
banda.
Back Line
01 Cubo para Guitarra com 02 falantes de 12”
01 Cubo para Contra Baixo com 01 Falante de 15”
01 Bateria com 5 peças, maquina e hit-hat e 3 estantes para pratos
P.A Principal
04 Caixas line array com 2 Falantes de 8”, e 1 Driver 3”
06 Caixas Subgrave, 2x18”
*Amplificadores conforme necessidade do sistema

Item

LOTE 2
Qtde Descrição

1.0

04
und

2.0

02
und

3.0

07
und

Locação de lona em estrutura metálica formato chapéu de bruxa
nas dimensões 10x10m, pé direito regulável até 4m com sistema
de calha para escoamento de água pelo pé direito, revestida em
lona de PVC na cor branca. Incluso 02 fechamentos laterais por
tenda.
Palcos de 5x4m montados com praticáveis em alumínio.

Observações
Incluso despesas com transporte,
montagem e desmontagem. Período de
04 dias 31, 01, 02 e 03/08 Montagem até
dia 28 e desmontagem dia 06/08

Incluso despesas com transporte,
montagem e desmontagem. Período de
04 dias 31, 01, 02 e 03/08 Montagem até
dia 28 e desmontagem dia 06/08
Tenda em estrutura metálica 4x4m com cobertura tipo chapéu de Incluso despesas com transporte,
bruxa
montagem e desmontagem. Período de

Valor Unit

Valor
Total

4.0

300m
²

5.0

10
und

Item

04 dias 31, 01, 02 e 03/08 Montagem até
dia 28 e desmontagem dia 06/08
Tablado nivelado coberto com carpet na cor cinza
Incluso despesas com transporte,
montagem e desmontagem. Período de
04 dias 31, 01, 02 e 03/08 Montagem até
dia 28 e desmontagem dia 06/08
Mesas redondas com diâmetro de 60cm e altura não inferior a Incluso despesas com transporte,
110cm.
montagem e desmontagem. Período de
04 dias 31, 01, 02 e 03/08 Montagem até
dia 28 e desmontagem dia 06/08

LOTE 3
Qtde Descrição

1.0

01 und

2.0

15
diárias

3.0

08
Toques

Serviço de Decoração
Decoração do Salão Principal do Terminal Marítimo e Tendas com
tecido em lycra branca, vasos decorativos e iluminação cênica
com refletores em diversas cores.
Agentes de limpeza divididos por dia. Uniformizadas com calça,
camiseta, sapato/tênis, boné ou touca, luvas e crachá de
identificação. Para limpeza de mesas e áreas de acesso público
nos locais e horários a serem definidos pela organização.

Observações

Incluso despesas com transporte,
montagem e desmontagem. Período de
04 dias 31, 01, 02 e 03/08 Montagem até
dia 28 e desmontagem dia 06/08
Incluso fornecimento de 15 panos para
limpeza, 50 sacos de lixo 100l, 08 lixeiras
de
100l,
10l
de
desinfetante.
Alimentação e transporte por conta da
contratada. Com até 10h diárias. Período
de 04 dias 31, 01, 02 e 03/08 Conforme
escala
Bandas divididas por dia regionais/locais com exclusividade Incluso despesas com cachê, estadia,
seguindo o cronograma estabelecido pela organização, com no alimentação,
transporte,
camarim.
mínimo: violão, baixo, bateria, e cantor. Com repertório Período de 04 dias 31, 01, 02 e 03/08

Valor Unit

Valor
Total

diversificado samba, MPB, chorinho, jazz, pop rock etc.

4.0

Item

60h

LOTE 4
Qtde

1.0

30
diárias

5.

Programação conforme cronograma
apresentado pela da Sec. De Turismo.
Toques de até 4h.

Chef de cozinha de nível superior para assessoria aos Incluso transporte,
restaurantes que participarão no Festival Gastronômico
estadia.

alimentação

e

Descrição

Observações

Seguranças divididos por dia treinados para a segurança do
evento nos locais e horários a serem definidos pela organização.
Uniformizados com calça, camisa, terno, gravata, sapato, crachá
de identificação. Bem como o cadastro na Delegacia da Policia
Federal. Locais e horários a serem definidos pela organização.

Incluso despesas com alimentação,
transporte, e encargos. Serviços de até
10h diárias. Período de 04 dias 31, 01, 02
e 03/08 Conforme escala

Valor Unit

Valor
Total

RESPONSABILIDADE TÉCNICA
A CONTRATADA deverá apresentar Certificado de Registro e Regularidade da empresa junto ao Conselho de Engenharia, Arquitetura e

Agronomia. (CREA)
A CONTRATADA deverá apresentar ART de execução dos serviços sonorização, iluminação e estruturas metálicas.
6.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Pagamento em duas parcelas em 30 e 60 dias após a emissão da NF

Guilherme Neves Pereira
Secretário de Turismo e Lazer

