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PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 002/2023 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2023 
TIPO DE JULGAMENTO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM 

 
 

Data Realização: 03/02/2023 

 
 

Horário Sessão: 08h:00min 

 
 

Local: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Coqueiral 

 
 

OBJETO 
 

 

 

SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA TIPO MENOR PREÇO POR ITEM NO 

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS; PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS; SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO; 

BANHEIROS QUÍMICOS; TENDAS; EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM E EQUIPE DE APOIO, 

PARA FUTUROS EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIAS 

MUNICIPAIS, FRETE INCLUSO DA ORIGEM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, CUJAS ESPECIFICAÇÕES 

DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FARÃO PARTE 

INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO. 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 002/2023 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2023 
TIPO DE JULGAMENTO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM 

 
Data Realização: 03/02/2023 

Horário Sessão: 08h00min 

 
Local: Setor de  Licitações da Prefeitura Municipal de Coqueiral-MG 

 

DO OBJETO 
 

SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA TIPO MENOR PREÇO POR ITEM NO 

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS; PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS; SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO; 

BANHEIROS QUÍMICOS; TENDAS; EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM E EQUIPE DE APOIO, 

PARA FUTUROS EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIAS 

MUNICIPAIS, FRETE INCLUSO DA ORIGEM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, CUJAS ESPECIFICAÇÕES 

DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FARÃO PARTE 

INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO. 

 

DO PREÂMBULO 
 

O Município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais, por meio de seu Pregoeiro 

o Srtª Jéssica Pinheiro Silva, nomeada pela Portaria nº 014/2023, expedida pelo Prefeito 

Municipal Sr. Rossano de Oliveira, no uso de suas atribuições, torna público, para 
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o conhecimento dos interessados, que o pregoeiro e a equipe de apoio, se reunirão com a 

finalidade de receber propostas e documentos de habilitação, objetivando a SELEÇÃO DE 

PROPOSTA MAIS VANTAJOSA TIPO MENOR PREÇO POR ITEM NO SISTEMA DE REGISTRO DE 

PRECOS; PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A 

LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS; SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO; BANHEIROS QUÍMICOS; TENDAS; 

EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM E EQUIPE DE APOIO, PARA FUTUROS EVENTOS A SEREM 

REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS, FRETE INCLUSO DA 

ORIGEM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – 

TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FARÃO PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO, 

cujas especificações detalhadas encontram-se no Anexo I acompanhando o Edital de Licitação através da 

presente licitação, modalidade pregão presencial, do tipo menor preço por item, conforme SRP – 

Sistema de Registro de Preço, com fundamento na Lei Federal nº 10.520/02 de 17 de julho de 2002 e do 

Decreto Municipal nº 1.936/2017, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93, alterações 

posteriores, bem como, a Lei Complementar nº 123/06 e legislação complementar vigente e pertinente 

à matéria, mediante atendimento das cláusulas e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos 

como segue: 

 

1 – DO OBJETO 
 

A presente licitação tem por objeto a SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS 

VANTAJOSA TIPO MENOR PREÇO POR ITEM NO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS; PARA 

FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE 

ESTRUTURAS; SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO; BANHEIROS QUÍMICOS; TENDAS; 

EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM E EQUIPE DE APOIO, PARA FUTUROS EVENTOS A SEREM 
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REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS, FRETE INCLUSO DA 

ORIGEM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – 

TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FARÃO PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO 

LICITATÓRIO. 

1.2 - As descrições detalhadas do fornecimento, prestação de serviços ou 

locação a ser contratado contendo as especificações do objeto, a ser firmada esta detalhada no 

Anexo I - Termo de Referência, devendo a licitante observar atentamente quando elaborar sua 

proposta. 

1.3 - As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento 

convocatório e anexos, que dele faz parte integrante. 

1.4 - Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão 

recebidos no endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento de pregão, 

após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participação do certame. 

1.5 - O fornecimento do objeto, caracterizado pelo fornecimento / aquisição/ 

prestação de serviço / locação, a ser contratado deverá ser entregue/iniciado no prazo máximo 

de 48 (quarenta oito) horas, imediatamente após a assinatura do IC - Instrumento Contratual, 

AF - Autorização de Faturamento ou Nota de Empenho. 

 

2 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 
2.1 - Poderão participar deste pregão as empresas interessadas do ramo de 

atividade pertinente ao objeto da contratação que atenderem a todas as exigências de 

credenciamento e de habilitação. 

2.2 – Estará impedido de participar a empresa que: 
 

a) Esteja declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração 

Pública; 
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b) Estiver inadimplente com a Prefeitura Municipal de Coqueiral/MG; 
 

c) Tiver registrado no seu contrato social atividade incompatível com o objeto 

deste Pregão. 
 

d) Empresas que estejam cumprindo sanção de suspensão temporária de 

participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, na forma do inciso 

III, do art. 87, da Lei 8.666/93; 

e) Empresas que tenham sido penalizadas por prática de qualquer dos atos 

previstos no artigo 7° da Lei Federal n° 10.520/02. 

 

3 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 
3.1 – Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes 

documentos (fora do envelope): 

a) Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou 

outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam 

expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 

investidura; 

b) Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou 

particular COM FIRMA RECONHECIDA, da qual constem poderes específicos para formular 

lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os 

demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os 

indicados na alínea “a”, que comprove os poderes do mandante para a outorga, os quais serão 

apresentados fora dos Envelopes. 

c) Tratando-se de Empresa de Pequeno Porte ou Micro Empresa, apresentar 

a declaração da Junta Comercial da Sede da Licitante, sobre o enquadramento em Regime de 

Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, para fazer uso de seus direitos. 
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3.2 – O licitante que não cumprir as exigências de representação não poderá 

formular as ofertas verbais da etapa de lances do pregão, valendo, contudo, para todos os 

efeitos, os termos de sua proposta escrita. Outrossim, o licitante não poderá praticar qualquer 

ato na sessão de realização do certame, como a interposição de recursos. 

3.3 – O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo 

documento oficial de identificação que contenha foto. 

3.4 – O Credenciamento se dará no início da sessão pelo Pregoeiro, desde que 

preenchido os requisitos do item 3, bem como das alíneas “a” ou “b”, do subitem 4.1. 

 
3.5 – Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante 

credenciado, sendo que cada um deles poderá representar apenas um credenciado. 

3.6 – A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, 

importará a aceitação dos fatos ocorridos durante a mesma. 

3.7 – Os licitantes deverão apresentar, fora do envelope, declaração dando 

ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, bem como a ciência e 

vinculação a todos os termos da presente licitação, como condição para a participação no 

presente processo, conforme disposto no inciso VII do art. 4º da Lei Federal nº 10.520/2002, de 

acordo com o modelo do Anexo II. 

 

4 – DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 

 
4.1 - A PROPOSTA DE PREÇOS e os DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

JURÍDICA deverão ser apresentados no dia, hora e local designado para a realização do Pregão, 

quando assim solicitado pelo Pregoeiro, em invólucros separados, indevassáveis, lacrados e 

rubricados no fecho, que deverão conter os seguintes dizeres em sua face externa: 
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4.2 – A ausência ou incorreções dos dizeres citados acima, na parte externa 

dos envelopes não constituirá motivo para desclassificação do licitante que poderá inserir as 

informações faltantes ou retificá-las. 

4.3 – A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e 

redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem 

rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da 

licitante ou pelo procurador. 

4.4 – A falta de rubrica, data e assinatura na proposta somente poderá ser 

suprida por representante da proponente, com poderes para tal fim, desde que esteja presente 

na reunião de abertura dos envelopes. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 

SRP Nº 002/2023 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

CNPJ LICITANTE 

ENDEREÇO COMPLETO DA LICITANTE 
 

TELEFONE PARA CONTATO 

ENVELOPE 001 – PROPOSTA DE PREÇO 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2023 

ENVELOPE 002 – DOCUMENTAÇÃO P/ HABILITAÇÃO 

 
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2023 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 

SRP Nº 002/2023 
 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

CNPJ LICITANTE 

ENDEREÇO COMPLETO DA LICITANTE 
 

TELEFONE PARA CONTATO 
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4.5 – Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em 

original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou cópia 

acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio. 

4.6 – A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das 

condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

 

a) Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no 

Edital; 
 

4.7 – Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das 

demais licitantes. 
 

4.8 - Eventuais erros de valores apresentados na proposta do licitante NÃO 

SERÃO ALTERADOS ou EXCLUÍDOS, devendo o licitante honrar com a proposta apresentada, 

tomando como corretos os preços UNITÁRIOS. 

4.9 – As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de 

lances, com observância dos seguintes critérios: 

a) Seleção da proposta de menor preço por item e das demais com preços até 

10% (dez por cento) superior àquela; 

b) Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea 

anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até no máximo 

de 03 (três), ou conforme decidir o pregoeiro. No caso de empate nos preços, serão admitidas 

todas as propostas empatadas, independentemente do número de participantes. 

c) A apresentação da proposta por parte da licitante significa pleno 

conhecimento e integral concordância com as cláusulas e condições deste procedimento 

licitatório e total sujeição à legislação pertinente. 

d) Na descrição que constar alguma palavra que caracterize “marca” esta 

deverá ser utilizada apenas como referência. 
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5 – DAS PROPOSTAS 
 

5.1 - A proposta de preços será apresentada preenchida por meio mecânico, 

em português, sem emendas, rasuras ou entrelinhas (sob pena de desclassificação do item onde 

estes se apresentarem), assinada e identificada com a razão social da licitante, observando as 

especificações de acordo com o objeto, conforme modelo da proposta comercial – Anexo IV, 

itens 1.1 e 1.2, contendo os seguintes requisitos: 

5.1.1 – TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, de acordo com o objeto licitado, 

discriminados em moeda corrente nacional, limitados a 02 (duas) casas decimais para os 

centavos; 

5.1.2 - inclusão de todas as despesas que influam nos custos, tais como: 

despesas com tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais), 

frete, obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, translado de suporte técnico caso necessário 

suporte no local (in loco), encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos; 

5.1.3 - prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, a 

contar da data da sessão deste certame; 

5.1.4 - o objeto ofertado deverá ser de acordo com edital em especial ao 

Anexo I – Termo de Referência e atender aos padrões exigidos na legislação vigente. 
 

5.2 - Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em 

desconformidade com este edital, bem como com preço superestimado ou inexequível. 

5.3 - Declarar expressamente que: 

 
5.3.1 - concorda com o prazo de entrega do objeto licitado, conforme edital; 

 
5.3.2 - concorda com o prazo de pagamento do objeto licitado; 

 
5.3.3 - assumirá inteira responsabilidade pelo efetivo fornecimento da 

contratação a ser firmada conforme do objeto licitado e efetuará de acordo com as 

especificações e instruções deste Edital e seus anexos, estando adequado à legislação vigente. 
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5.4 - Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não 

lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob a alegação de erro, 

omissão ou qualquer outro pretexto. 

5.5 - Caso os prazos estabelecidos neste Edital não estejam expressamente 

indicados na proposta, os mesmos serão considerados como aceitos de forma tácita, para 

efeitos de julgamento. 

5.6 - Poderão ser admitidos, pelo pregoeiro, erros de natureza formal, desde 

que não comprometam o interesse público e da Administração. 

 

5.7 - Não serão aceitos, em hipótese alguma, vantagens não previstas neste 

Edital. 
 

5.8 - A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do 

licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

5.9 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações 

e exigências do presente Edital e de seus Anexos e que apresentem omissões, irregularidades 

ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 

 

5.10 - As   especificações   não   poderão   ser   alteradas,   sob   pena   de 

desclassificação; 
 

5.11 - O preço ofertado é fixo e irreajustável e deverá ser apresentado com 

precisão de duas casas decimais. 

5.12 - A proposta deverá ser preenchida e apresentada por meio eletrônico e 

físico devendo ser acessado o link abaixo para o devido preenchimento e gravação em pen drive 

para apresentação juntamente com a proposta física, sendo ambas de caráter obrigatório: 

https://imaq.diretriz.net/. 

http://imaq.diretriz.net/adm_Login/
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6 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 

6.1 – Após o julgamento da etapa de lances, o Pregoeiro efetuará o 

julgamento das propostas de preços, que poderá encaminhar contraproposta diretamente ao 

licitante que tenha apresentado o lance de MENOR PREÇO POR ITEM, para que seja obtido 

preço melhor, bem assim decidir sobre a sua aceitação. 

6.2 – Após análise e aceitação da proposta, o Pregoeiro anunciará a licitante 

vencedora imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, 

quando for o caso, após a negociação e decisão acerca da aceitação do valor. 

6.3 – Na hipótese da proposta ou do lance de menor valor não ser aceito, ou 

se a licitante vencedora desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a 

proposta ou lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade, procedendo a sua habilitação, 

na ordem de classificação, segundo o critério de MENOR PREÇO POR ITEM e assim 

sucessivamente até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital. 

6.4 – Ocorrendo a hipótese anterior, o Pregoeiro poderá ainda negociar com 

a licitante, no sentido de se obter preço melhor. 

 

7 – DA HABILITAÇÃO 

 
7 - Para fins de habilitação neste Pregão, o licitante deverá apresentar no 

ENVELOPE Nº 002, com os seguintes documentos: 

I - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documentos em 

substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 

II - Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas. 

 

7.1 – DA HABILITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
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7.1.1 - Atestado fornecido por pessoa de direito público ou privado, 

comprovando que a empresa licitante já tenha fornecido o material objeto desse edital. 

 

7.1.2 - O(s) atestado(s) ou certidão(es) referidos no item anterior deverão 

estar acompanhados dos respectivos instrumentos administrativos ou privados. 

 

7.1.3 - Atestado de Capacidade Técnica: 

 
7.1.3.1 - Atestado(s) ou declaração(es) de capacidade técnica, fornecido(s) 

por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em papel timbrado, comprovando a 

execução satisfatória de serviços ou fornecimento similares ao objeto desta licitação. 

7.1.3.2 - Declaração de disponibilidade de material e pessoal adequado para 

a realização do objeto da licitação, assinada pelo representante legal da empresa. 

7.1.4 - Registros 

 
7.1.4.1 - Engenheiro civil ou mecânico devidamente registrado no CREA, “p/ 

palco de grande porte”. 

7.1.4.2 - Engenheiro eletricista registrado no CREA, “p/ iluminação e 

sonorização de grande porte”. 

7.1.4.3 - Registro da empresa e dos profissionais na entidade competente. 

 
7.1.4.4 - Comprovante do vínculo do profissional com a empresa licitante. 

 
7.1.4.5 - CAT - Certidão de Acervo Técnico, devidamente registrado na 

entidade competente. 

 

7.2 – DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 
7.2 - Registro Comercial no caso de empresa individual; Ato Constitutivo; 

Estatuto ou Contrato Social em vigor (entende-se como em vigor a apresentação do documento 

em sua primeira versão, com todas as suas alterações posteriores, caso tenha havido, ou sua 

versão consolidada), devidamente registrado, onde se possa identificar o administrador e no 
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caso de sociedade por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus 

administradores. 

 

7.3 – DA REGULARIDADE FISCAL 

 
7.3.1 - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 

Ministério da Fazenda (CNPJ); 

7.3.2 - prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à 

sede da licitante (Inscrição Estadual); 

7.3.3 - prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativo à 

sede da licitante (Alvará de Funcionamento e este será validado com a apresentação do 

documento do item 7 e subitem 7.3.4.3); 

7.3.4 - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e 

Municipal, do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente (Distrito Federal ou 

Territórios), na forma da lei, compreendendo os seguintes documentos: 

7.3.4.1 - Certidão de Regularidade de Tributos Federais: RFB - Receita Federal 

do Brasil / PGFN – Procuradoria Geral da Fazenda Nacional / INSS - PREVIDENCIÁRIA, 

administrados pela Secretaria da Receita Federal (CERTIDÃO CONJUNTA RFB); 

7.3.4.2 - Certidão de Regularidade com a Fazenda Estadual e Dívida Ativa do 

Estado (CND ESTADUAL); 

7.3.4.3 - Certidão de Regularidade com a Fazenda Municipal do município da 

sede da licitante (CND MUNICIPAL); 

7.3.4.4 - CRF Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço – FGTS (CND FGTS); 

7.3.5 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do Título 

VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio 

de 1943; 



16 

 

 

 

7.4 – DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA 
 

 

7.4 - Certidão Negativa de pedido de falência ou concordata, expedida pelo 

Tribunal de Justiça do Estado ou Cartório / Secretaria do distribuidor da sede da pessoa jurídica, 

cuja data de expedição não anteceda em mais de 90 (noventa) dias a data da apresentação das 

propostas; 

 

7.5 – DOS DEMAIS DOCUMENTOS E DECLARAÇÕES 

 
7.5.1 - Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pela 

representante legal da licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar 

ou contratar com a administração, conforme o Anexo VI. 

 

7.5.2 - No caso de microempresa e empresa de pequeno porte que, nos 

termos da Lei Complementar n. 123/2006, possuir alguma restrição na documentação 

referente à regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada, como ressalva, na supracitada 

declaração do Anexo V. 

 

7.5.3 - Declaração (em papel timbrado da empresa) expressa firmada por seu 

representante legal do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição 

Federal, conforme modelo do Anexo III; 

 

7.5.4 - Os documentos relacionados nas alíneas "7.5.1” a "7.5.3" deste 

subitem deverão constar do envelope “Documentos de Habilitação" Envelope 002, deste 

Pregão. 

 

7.6 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 
7.6.1 - Os prazos máximos de validade das Certidões de Quitação ou 

Regularidade, caso não constem nas mesmas, serão de 30 (trinta) dias a contar da data de 

emissão. 
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7.6.2 - Os documentos necessários à habilitação que poderão ser 

apresentados em original, ou qualquer processo de cópia autenticada através de cartório 

competente, ou ainda por servidor do Setor de Licitações, somente a vista dos originais. 

7.6.3 - O pregoeiro, por sua iniciativa, ou através de membro de sua equipe 

de apoio, poderá proceder à verificação da autenticidade de qualquer documento apresentado, 

através de consulta "ONLINE" a INTERNET, por ocasião da abertura do envelope 

"documentação" do licitante vencedor. 

7.6.4 - A constatação, a qualquer tempo, de adulteração ou falsificação dos 

documentos apresentados, ensejará aplicação da penalidade de suspensão temporária de 

participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 

dois anos, bem como declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos, independentemente das medidas penais cabíveis. 

7.6.5 - As empresas licitantes estão obrigadas, no que diz respeito à 

habilitação no certame, a apresentar toda a documentação supracitada, comprovando sua 

regularidade perante os referidos órgãos, sendo que tais documentos deverão ser entregues 

acondicionados em envelopes devidamente identificados. 

7.6.6 - Aquele que ensejar declaração falsa, inclusive documentos, ou que dela 

tenha conhecimento, nos termos do artigo 299 do Código Penal, ficará sujeito às penas de 

reclusão, de Um a Cinco anos, se o documento é público, e reclusão de Um a Três anos, e Multa, 

se o documento é particular, independente da penalidade estabelecida no artigo 7º da Lei 

Federal nº 10.520/02. 

 

8 – DA IMPUGNAÇÃO 

 
8.1 – Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão, 

qualquer interessado poderá solicitar esclarecimento, requerer providências ou impugnar o ato 

convocatório do PREGÃO, mediante requerimento fundamentado ao Pregoeiro, que caberá 

decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
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8.2 – Caso o questionamento altere o texto do Edital, que afete à 

documentação a ser apresentada ou a formulação da proposta, será designada nova data para 

a realização da sessão, através dos mesmos meios de publicação utilizados inicialmente. 

8.3 – A impugnação deverá ser protocolada no setor de protocolo, de acordo 

com o Art. 41 § 2º da Lei nº 8.666/93, aos cuidados do Pregoeiro. 

 

9 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 
9.1 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante 

que ofertar o TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, será declarada vencedora, sendo-lhe Adjudicado 

o Objeto do certame constante do Anexo I – Termo de Referência, deste edital. 

9.2 - Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro 

proclamará a vencedora e, a seguir, proporcionará as licitantes a oportunidade para 

manifestarem a intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação 

expressa, imediata e motivada, importará na decadência do direito de recorrer por parte da 

licitante. Sendo homologado a posteriori. 

 

10 – DOS RECURSOS 

 
10.1 - Tendo o licitante manifestado, motivadamente, na sessão pública do 

pregão, a intenção de recorrer, esta terá o prazo de 03 (três) dias corridos para a apresentação 

das razões de recurso. 

10.2 - Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, 

bem como, o registro de que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, 

manifestem-se sobre as razões do recurso, no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término 

do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todas, vista imediata do processo. 

10.3 - A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da 

motivação, na sessão pública do pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos, mas 

não do provimento. 
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10.4 - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela 

que praticou o ato recorrido, a qual poderá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua 

decisão ou fazê-lo subir, acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser 

proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da subida do recurso, sob pena de 

responsabilidade daquele que houver dado causa à demora. 

10.5 - As razões de recurso deverão ser protocoladas, no prazo supra junto ao 

Setor de Licitações, sediado na Rua Minas Gerais, nº 62, Bairro vila Sônia, Coqueiral, Estado de 

Minas Gerais, nos dias úteis, no horário das 07h00min às 13h00min. Os autos do processo 

permanecerão com vista franqueada aos interessados, no Setor de Licitações. 

10.6 - Não serão reconhecidos os recursos interpostos por fax, e-mail e 

aqueles com os respectivos prazos legais vencidos. 

10.7 - O provimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

 

11 – DO REAJUSTAMENTO DO PREÇO 

 
11.1 - O valor que propôs o licitante vencedor será fixo e irreajustável, 

ressalvado o disposto na alínea ‘d’ do inciso II do artigo 65 da Lei nº. 8.666/93, desde que 

devidamente comprovada tal situação. 

11.2 - O reajuste do presente contrato será com base no índice IPCA (Índice 

de Preços ao Consumidor Amplo) ou outro índice oficial que eventualmente venha substituí-lo, 

na hipótese de prorrogação, obedecendo o período mínimo de 12 (doze) meses, e somente do 

valor da hora. 

 

12 – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO E DO CONTRATO 

 
12.1 - Homologado o julgamento, o licitante vencedor será convocado para 

assinar a Ata de Registro de Preços, conforme modelo constante no Anexos VII, no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da data do recebimento da convocação, salvo motivo justificado e aceito 
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pela Administração, podendo solicitar a prorrogação do prazo, uma única vez, e por igual 

período, conforme autoriza o parágrafo primeiro do art. 64 da Lei nº 8.666/93, sob pena de 

sujeitar-se às sanções previstas neste Edital. 

12.2 - Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o instrumento 

administrativo, o Pregoeiro poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para nova negociação até chegar a um vencedor ou recomendar a renovação da 

licitação independentemente da cominação prevista no art. 81, da Lei Federal n° 8.666/93 e 

disposições do edital. 

12.3 - O instrumento administrativo deverá ser assinado junto ao Setor de 

Licitações do Município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais, ou outro lugar determinado 

quando se tratar de convênio, pelo representante legal da empresa ou pessoa legalmente 

autorizada através de procuração. 

12.4 - A Critério da administração o instrumento administrativo poderá ser 

substituído por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de 

despesa, autorização de compra, ordem de execução de serviço ou ata de adesão. 

 

13– DA VIGÊNCIA DA ATA E DO CONTRATO E FISCALIZAÇÃO 

 
13.1 - O Instrumento Administrativo a ser assinado com a licitante vencedora 

terá vigência de 12 (doze) meses a partir de sua assinatura, não podendo ser prorrogado através 

de aditivos por iguais e sucessivos períodos limitados. 

13.2 - O contrato poderá ser prorrogado, mediante Termo Aditivo, respeitado 

os prazos do art. 57, e art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, caso venham a ser 

contratados, e conveniente a administração desde que devidamente motivados e justificados. 

13.3 - A Prefeitura Municipal de Coqueiral/MG, indica como gestor o 

Secretário da pasta e a fiscalização pelo liquidante da referida pasta, conforme indicado no que 

exercerá a fiscalização do contrato e registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas 
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em relatório, cuja cópia será encaminhada à licitante vencedora, objetivando a imediata 

correção das irregularidades apontadas. 

13.4 - As exigências e a atuação da fiscalização pela Prefeitura Municipal de 

Coqueiral em nada restringe a responsabilidade, única, integral e exclusiva da licitante 

vencedora, no que concerne à execução do objeto do contrato. 

 

14 – DO PAGAMENTO 

 
14.1 - O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação 

será efetuado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias; contados da execução / fornecimento e 

após apresentação da fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e 

conta corrente indicados pelo contratado. 

a) É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da 

estipulada neste Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto 

de título, sob pena de aplicação das sanções previstas no edital e indenização pelos danos 

decorrentes. 

14.2 - A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela contratada de acordo com a 

solicitação dos serviços/fornecimento/locação pelo Contratante, cujas despesas deverão ser 

empenhadas nas respectivas dotações orçamentárias, sendo que a Contratante terá o prazo de 

02 (dois) dias úteis, contados a partir da data da entrega do serviço/fornecimento/locação, para 

aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, bem como para avaliar a conformidade dos serviços 

executados/fornecidos/locados. 

14.3 - O pagamento será precedido de consulta aos documentos de 

habilitação estabelecidos neste edital. 

a) Na hipótese de irregularidade na habilitação, o contratado deverá 

regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 02 (dois) dias úteis, sob pena de 

aplicação das penalidades previstas no edital e seus anexos e rescisão do contrato. 
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14.4 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos 

documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da 

despesa, o pagamento ficará pendente até que o contratado providencie as medidas 

saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da 

situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

 

15 - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

 
15.1 - As despesas para a contratação do objeto deste instrumento editalício 

correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias e poderão ser apostiladas outras 

dotações a critério e conveniência da administração: 

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DESCRIÇÃO REDUZIDO FONTE 

DE RECURSO 

02.06.10.301.0005.4.006 .3390.39.00 Outros Ser.Terc.- PJ 356 1.600.02; 
1.600.99; 
1.621.99 

02.06.10.305.0004.4.004.3390.39.00 Outros Ser.Terc.- PJ 447 1.500.95; 
1.600.40; 
1.621.99 

02.06.10.304.0007.4.003.3390.39.00 Outros Ser.Terc.- PJ 435 1.500.95;  
1600.41 

02.03.23.695.0473.2.086.3390.39.00 Outros Ser.Terc.- PJ 136 1.500.99 

02.03.13.392.0473.2.077. 3390.39.00 Outros Ser.Terc.- PJ 123 1.500.99 

02.03.27.812.0720.2.031. 3390.39.00 Outros Ser.Terc.- PJ 150 1.500.99 

16 – DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 
 

16.1 - O CONTRATADO obriga-se a: 

 
a) Prestar o Serviço / fornecimento / locação no tempo, lugar e forma, 

entregue/iniciado no prazo máximo de 48 (quarenta oito) horas, conforme estabelecidos na 

ata/contrato. 

b) Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas, bem 

como manter em dia as obrigações sociais e salariais dos empregados; 

c) Assegurar durante a execução, a proteção e conservação dos serviços 
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prestados/fornecimento/locação objeto desde edital; 

d) Permitir e facilitar à Fiscalização ou Supervisão do Município a inspeção dos 

serviços/fornecimento/locação, em qualquer dia e horário, devendo prestar todos os 

esclarecimentos solicitados; 

 

e) Participar da Fiscalização ou Supervisão do Município a ocorrência de 

qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a conclusão dos 

serviços/fornecimento/locação, no todo ou em parte, de acordo com o cronograma, indicando 

as medidas para corrigir a situação; 

f) Respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislação e posturas 

municipais sobre execução de serviços/fornecimento/locação em locais públicos; 

g) Manter preposto, aceito pela Administração, no local do 

serviço/fornecimento/locação, para representá-lo na execução do contrato; 

h) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes da execução do contrato/ata; 

i) Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

j) Cumprir e fazer cumprir as normas regulamentares de Segurança, Medicina 

e Higiene do Trabalho. 

k) O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a 

responsabilidade do contratado pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

16.1 – Concluído todo o processo licitatório para prestação dos serviços / 

fornecimento / locação do objeto a ser contratado, a empresa vencedora será notificada de que 

o município efetivará a contratação, devendo a licitante vencedora comparecer até 05 (cinco) 

dias úteis seguintes à notificação, para assinar o instrumento Administrativo e retirar a 

Autorização de Fornecimento ou Ordem de Serviço, sob pena de decair do direito a 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste certame. 
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16.2 - Após a assinatura do instrumento administrativo a licitante vencedora 

obrigar-se-á: 
 

16.2.1 - Responsabilizaram, única e exclusivamente, pelos encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes do objeto licitatório a ser 

contratado; 

16.2.2 - Responsabilizaram pelo pagamento de todas as licenças, taxas 

emolumentos necessários a fiel execução do contrato, eventuais multas impostas pelas 

autoridades constituídas, além de todas as obrigações sociais, previdenciárias e tributarias, bem 

como por quaisquer encargos trabalhistas decorrentes do exercício profissional de seus 

funcionários, despesas com pessoal de acordo com as exigências legais, inclusive o 

fornecimento de transporte, hospedagem e alimentação e outras que se fizerem necessárias à 

plena e perfeita execução do objeto a ser contratado durante a vigência do contrato, e quando 

da realização dos serviços “in loco” todas as despesas correrão por conta da contratada; 

16.2.3 - Responsabilizaram por quaisquer despesas, inclusive possíveis perdas 

e danos decorrentes da demora na execução, caso haja necessidade de modificação ou 

adequação dos serviços/fornecimento, devido à impossibilidade de execução conforme o 

contratado, sem qualquer custo ao contratante; 

16.2.4 - Contratar pessoas idôneas para prestarem os serviços nos horários e 

forma definidos pelo contratante. 

16.2.5 - Manter toda a equipe uniformizada, identificada e credenciada, 

treinada e habilitada conforme a legislação vigente; 

16.2.6 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e as 

supressões que se fizerem necessárias no fornecimento, contratação ou da prestação de serviço 

a ser contratado, até o limite de 25% do valor do contrato; 

16.2.7 - Informar ao Contratante sobre a ocorrência de fatos que possam 

interferir, direta ou indiretamente, na regularidade do contrato ou dos serviços prestados; 
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16.2.8 - Informar e manter atualizados os números de telefones fixos e 

móveis, e endereço eletrônico “e-mail”, bem como nome da pessoa autorizada para contatos 

setoriais que se fizerem necessários por parte da contratada; 

16.2.9 - Refazer, as suas expensas, o fornecimento, contratação ou da 

prestação de serviço a ser contratado e executado em desacordo com o estabelecido, , no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente 

contratado. 

16.2.10 - Executar o fornecimento, contratação ou da prestação de serviço a 

ser contratado em total conformidade com o Anexo I – Termo de Referência, do presente edital, 

o qual será o objeto exclusivo do Contrato Administrativo / Ata de Registro de Preços a ser 

efetivado pelas partes. 

16.2.11 - Apresentar a Contratante, caso esta venha a solicitar, a programação 

geral de fornecimento, contratação ou da prestação de serviço a ser contratado, com base em 

indicações pela mesma fornecida; 

16.2.12 - Iniciar, fornecer, locar, e prestar serviço a ser contratado no prazo 

máximo de 48 (quarenta oito) horas, após a assinatura do contrato/ata, sob pena de 

suspensão parcial do pagamento ou rescisão pela contratante por descumprimento de 

cláusulas contratuais; 

16.2.13 - Deverão ser tomadas as providencias para correção das falhas 

detectadas, a fim de manter o controle de qualidade do fornecimento, contratação ou da 

prestação de serviço a ser contratado, reportando-se ao fiscal do contrato quando houver 

necessidade. 

16.2.14 - manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação fiscal exigidas na licitação; 

16.2.15 - arcar com eventuais prejuízos causados ao Contratante e/ou a 

terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato; 
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16.2.16 - responsabilizar-se por todos e quaisquer danos que causar ao órgão, 

ou a terceiros, ainda que culposo praticado por seus prepostos, empregado ou mandatário, não 

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela 

contratante. 

 

17 – DA RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO 

 
17.1 - o município obriga-se a cumprir as obrigações constantes deste edital, 

relacionadas na minuta de contrato / ata de registro de preços ou outro instrumento 

administrativo e sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da 

atividade. 

17.2 - proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das 

obrigações a serem contratadas, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou 

representantes da empresa nas dependências necessárias ao cumprimento do contrato 

administrativo; 

17.3 - notificar a Contratada de qualquer irregularidade encontrada no 

fornecimento, contratação ou da prestação de serviço a ser contratados; 

17.4 - Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas neste 

edital, garantindo a real disponibilidade financeira para a quitação de seus débitos frente à 

empresa ora licitada; 

17.5 - Acompanhar e fiscalizar, através de servidor designado pela 

Administração, o cumprimento do contrato a ser assinado com a licitante vencedora, anotando 

em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, 

a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da licitante vencedora. 

 

18 – DAS PENALIDADES 
 

O atraso e a inexecução parcial ou total do contrato caracterizam 

descumprimento das obrigações assumidas e permitem a aplicação das seguintes sanções pelo 
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CONTRATANTE: 

I - advertência por escrito; 

 
II - multa, nos seguintes limites máximos: 

 
a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre 

o valor do fornecimento não realizado; 

b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa da 

CONTRATADA em efetuar o reforço de garantia; 

c) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso 

de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o 

torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das 

especificações contratadas. 

§ 1º São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou 

parcial das obrigações contratuais: 

I - não atendimento às especificações técnicas relativas a bens, serviços ou 

obra prevista em contrato ou instrumento equivalente; 

II - retardamento imotivado de fornecimento de bens, da execução de obra, 

de serviço ou de suas parcelas; 

III - paralisação do serviço ou de fornecimento de bens, sem justa causa e 

prévia comunicação à Administração Pública Estadual; 

IV - entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou 

inadequada para o uso, como se verdadeira ou perfeita fosse; 

 

V - alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria 

fornecida; 
 

VI - prestação de serviço de baixa qualidade; 

 
§ 2º A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais 
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sanções previstas nesta cláusula. 

§ 3º A multa será descontada da garantia do contrato e/ou de pagamentos 

eventualmente devidos pela CONTRATADA. 

§ 4º A aplicação das sanções observará o devido processo administrativo, 

respeitando-se a ampla defesa e o contraditório. 

 

19 – DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO 

 
19.1 - O fornecimento, contratação ou a prestação de serviço a ser 

contratados serão recebidos provisoriamente, até conferência por parte do responsável do 

setor requerente, que através de termo de aceite emitido pelo funcionário responsável pelo 

setor ou responsável pela execução do contrato. 

19.2 - o recebimento definitivo, mediante lavratura de termo circunstanciado 

ou a nota de liquidação, será feito 02 (dois) dias após o recebimento provisório. 

19.3 - A Administração Pública Direta se reserva para si o direito de recusar o 

fornecimento, contratação ou a prestação de serviço a ser contratado em desacordo com o 

contrato ou ata de registro de preço, ou que não estejam em pleno acordo com este edital, 

devendo estes ser refeitos a expensas da CONTRATADA, sem que isto lhe agregue direito ao 

recebimento de adicionais. 

19.4 - Pelo não cumprimento destes itens, os serviços serão tidos como não 

executados, aplicando-se as sanções estipuladas para o caso de inadimplemento. 

 

20 – DA FISCALIZAÇÃO 
 

20.1 - A execução dos serviços ora contratados e ou o fornecimento será 

objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante ou equipe da 

contratante, para este fim especialmente designado, com as atribuições específicas 

determinadas na Lei n° 8.666, de 1993, conforme detalhado no Termo de Referência constante 

dos Anexos I; 
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20.2 - O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata 

este item não exime a contratada da responsabilidade pela execução dos serviços e nem 

confere à contratante responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer 

irregularidades ou danos na execução dos serviços contratados. 

20.3 - A contratada deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a 

ampla ação da fiscalização, permitindo o acesso aos serviços em execução, bem como atender 

prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas, ou, em caso de impossibilidade, justificar 

por escrito. 

20.4 - A comunicação entre a fiscalização e a contratada será realizada através 

de correspondência oficial ou e-mail. 

20.5 - A contratada além de gerenciar o processo, deve gerenciar o contrato 

/ ata até o seu encerramento/distrato. 

 

21 – DA RESCISÃO 

 
21.1 - a inexecução total ou parcial do fornecimento, contratação ou da 

prestação de serviço a serem contratados conforme o objeto deste edital licitatório, a 

Administração Pública assegurará o direito de rescisão nos termos do art. 77 a 80 da lei nº 

8.666/93, assegurando o contraditório e a ampla defesa, sempre mediante notificação por 

escrito; 

21.1.1 - a rescisão do contrato, nos termos do art. 79 da lei nº 8.666/93, 

poderá ser: 
 

21.1.2 - determinado por ato unilateral na forma escrita pela administração / 

contratante nos seguintes casos: 

 

21.1.3 - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos 

ou prazos; 
 

21.1.4 - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, 

projetos e prazos; 
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21.1.5 - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar 

a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados; 

21.1.6 - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; 

 
21.1.7 - a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa 

e prévia comunicação por escrito à Administração; 

21.1.8 - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do 

contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão 

ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato; 

21.1.9 - o desatendimento das determinações regulares da autoridade 

designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

21.1.10 - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na 

forma do § 1o do art. 67 desta Lei; 

21.1.11 - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

 
21.1.12 - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

 
21.1.13 - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da 

empresa, que prejudique a execução do contrato; 

 

21.1.14 - razões de interesse público, de alta relevância e amplo 

conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a 

que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o 

contrato/ata; 

21.1.15 - a supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou 

compras, acarretando modificação do valor inicial do contrato/ata além do limite permitido no 

§ 1º do art. 65 desta Lei; 

 
21.1.16 - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, 

por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave 

perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o 
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mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas 

e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado 

ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações 

assumidas até que seja normalizada a situação; 

21.1.17 - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela 

Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes já recebidos 

ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou 

guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas 

obrigações até que seja normalizada a situação; 

21.1.18 - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente 

comprovada, impeditiva da execução do contrato; 

21.1.20 - Amigável, por acordo entre as partes, reduzindo a termo de 

respectivo processo desde que haja conveniência para administração; 

21.1.21 - por Decisão Judicial, transitado em julgado; 

 
21.1.22 - os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 

autos de processo administrativo, assegurando o contraditório e a ampla defesa. 

 

22 – DA FUTURA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

 

22.1 - O órgão gerenciador será o Município de Coqueiral-MG, que será 

responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e 

gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente, cujo Modelo se encontra no Anexo 

VII. 

22.2 - São considerados órgãos não-participantes aqueles que, não tendo 

participado dos procedimentos iniciais da licitação, atendidos os requisitos estabelecidos na 

legislação, fizerem adesão à ata de registro de preços. 

22.3 - Os órgãos não-participantes, desde que devidamente justificada sua 
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vantagem, poderão utilizar do presente registro de preço, durante sua vigência, mediante 

anuência do órgão gerenciador e adesão à ata de registro de preços. 

22.4 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, 

observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, 

desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o 

órgão gerenciador e órgãos participantes. 

22.5 - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não 

poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do 

instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador 

e órgãos participantes. 

22.6 - As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao 

dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão 

gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não 

participantes que eventualmente aderirem. 

22.7 - Ao órgão não participante que aderir à presente ata compete os atos 

relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente 

assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades 

decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, 

informando as ocorrências ao órgão gerenciador 

22.8 - Durante a sua vigência, a presente Ata poderá ser utilizada por qualquer 

órgão, entidade da Administração Pública Municipal, que não tenha participado do certame 

licitatório, mediante manifestação de interesse junto ao Departamento de Licitações, para que 

este, mediante autorização da Administração e aceite da licitante, autorize e indique os 

possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecendo à ordem de 

classificação, e desde que comprovada à vantagem. 

22.9 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, 

observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, 

independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não 
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prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

22.10- As aquisições adicionais não poderão exceder por Órgão, ou Entidade, 

a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados nesta Ata de Registro de Preços. 

22.11 - Os órgãos ou entidades que utilizarem esta Ata de Registro de Preços 

deverão observar, quanto ao preço unitário, às quantidades máximas, cláusulas e condições 

constantes do Edital do Pregão que a precedeu e integra o presente instrumento de 

compromisso. 

 

23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
23.1 - O Pregoeiro ou à Autoridade Superior é facultado, em qualquer fase do 

processo licitatório, a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou complementar a 

instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 

constar no ato da sessão pública. 

23.2 - A simples participação na licitação implicará no conhecimento e 

aceitação tácita das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

23.3 - Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com os 

termos deste Edital. 

23.4 - As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre as interessadas, sem comprometimento da segurança do 

futuro contrato, ou ata de registro de preço. 

23.5 - Fica assegurado à Administração Pública, o direito de, no interesse da 

Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, 

dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente observada o disposto no artigo 

49 da Lei Federal nº 8.666/93. 

23.6 - Até a entrega do objeto licitado poderá a licitante vencedora ser 

excluída da licitação, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras 

sanções cabíveis, se a Administração Pública tiver conhecimento de qualquer fato ou 

circunstância superveniente, anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, que desabone 
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sua idoneidade ou a capacidade técnica. 

23.7 - As decisões do Pregoeiro e da Autoridade Competente serão 

comunicadas mediante publicação no site e mural oficial da Administração Pública, salvo com 

referência àquelas que, lavradas em ata, puderem ser feitas diretamente aos representantes 

legais das licitantes presentes à sessão, ou, ainda, por intermédio de ofício, desde que 

comprovado o seu recebimento, principalmente, quanto ao resultado de: 

23.7.1 - Julgamento deste Pregão; 

 
23.7.2 - Recurso por ventura interposto. 

 
23.8 - Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou 

apresentação de quaisquer documentos relativos a esta licitação. 

23.9 - Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 

informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

23.10 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente 

que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 

transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente 

estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 

23.11 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, 

excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 

dias de expediente da Administração Pública. 

23.12 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes na 

Lei Federal nº 10.520/2002 e na Lei Federal nº 8.666/1993 e demais alterações posteriores. 

23.13 - Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar 

reclamações ou recursos, assinar atas e contratos, os licitantes ou seus representantes 

credenciados, o Pregoeiro e os membros da Equipe de Apoio. 

23.14 - Na eventualidade de ser apresentado algum documento em língua 

estrangeira, deverá estar acompanhado da respectiva tradução para o idioma pátrio, feita por 

tradutor público juramentado e devidamente registrado no órgão competente. 
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23.15 - Quando todas as propostas forem desclassificadas ou todos os 

proponentes forem inabilitados, a Administração poderá fixar aos interessados, na forma do 

Art. 48, § 3º da Lei Federal nº 8.666/93, prazo para apresentação de nova proposta e/ou 

documentação, em Sessão Pública a ser definida pelo Pregoeiro. 

23.16 - A Equipe de Apoio ao (à) Pregoeiro (a) dirimirá as dúvidas 

concernentes às especificações técnicas e demais esclarecimentos acerca do objeto desta 

licitação conforme Anexo I – Termo de Referência, desde que arguidas por escrito, até 02 (dois) 

dias úteis anteriores à data fixada para a abertura dos envelopes. 

 

23.17 - O horário de referência do presente edital é o horário oficial de 

Brasília. 

23.18 - As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não 

possam ser dirimidas administrativamente, poderão ser processadas e julgadas no Fórum da 

Comarca de Boa Esperança, Estado de Minas Gerais, com exclusão de qualquer outro. 

23.19 - Maiores informações serão prestadas aos interessados, no horário das 

7h00min às 13h00min, na sede do Setor de Licitações e Compras do Município de Coqueiral, 

Estado de Minas Gerais, sito na Rua Minas Gerais, nº 62, Bairro Vila Sônia, Coqueiral-MG, Cep: 

37.235-000. 

22.20 - O Caderno de Licitação, composto do Edital e de seus Anexos, poderá 

ser retirado no Setor de Licitações e Compras na Rua Minas Gerais, nº 62, Bairro Vila Sônia, 

Coqueiral-MG, Cep: 37.235-000, através de telefone (35) 3855-1162 ou requisitado através do 

endereço eletrônico comprasx@coqueiral.mg.gov.br / licitacoes@coqueiral.mg.gov.br ou site 

www.coqueiral.mg.gov.br. 

 

 

24.1. Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante: 

a) Anexo I - Termo de Referência 

b) Anexo II - Modelo de Declaração de Habilitação 

c) Anexo III - Modelo de Declaração de Cumprimento do Art. 7º, Inciso XXXIII, da 

24 - DOS ANEXOS 

mailto:comprasx@coqueiral.mg.gov.br
mailto:licitacoes@coqueiral.mg.gov.br
http://www.coqueiral.mg.gov.br/
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CF/1988 

d) Anexo IV - Modelo de Proposta 

e) Anexo V - Modelo Declaração ME ou EPP 

f) Anexo VI - Modelo Declaração Idoneidade 

g) Anexo VII – Minuta da Ata de Registro de Preço 
 

h) Anexo VIII - Minuta de Contrato Administrativo 
 
 
 
 

 

Coqueiral, 19 de Janeiro de 2023. 
 
 
 

JÉSSICA PINHEIRO SILVA 
Pregoeira do Município 

 
 
 

ROSSANO OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERENCIA 

 

 

1 - OBJETO 
 
 
 

 

SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA TIPO MENOR PREÇO POR ITEM NO 

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS; PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS; SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO; 

BANHEIROS QUÍMICOS; TENDAS; EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM E EQUIPE DE APOIO, 

PARA FUTUROS EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIAS 

MUNICIPAIS, FRETE INCLUSO DA ORIGEM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, CUJAS ESPECIFICAÇÕES 

DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FARÃO PARTE 

INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO. 

 

2 - ESPECIFICAÇÕES 
 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD 

 
VLR. UNIT 

 
VLR. TOTAL 

01 

LOCAÇÃO DE PALCO CONCHA COM 

AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 

Palco 14mx12m. 
Geospace (concha).  

Descrição: Locação com 
montagem e desmontagem de palco medindo 
14 metros de frente por 12 metros de 
profundidade, altura do piso para solo 2m e do 
solo para o pê direito 10m, piso do palco com 
estrutura metálica com compensado de 
20mm, com estrutura para subgrave de 
16,00x1,00x0,40m, com cobertura em Box 
Truss de duro alumínio forma concha. Com 

EVENTO 
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lona vinil de alta qualidade.  
Fechamento totalmente 

fixado ao piso, parapeito nas laterais e fundo 
na altura de 2m, na parte externa da concha, 
escada de acesso na largura de no mínimo 2m 
de largura, estrutura para P.A Fly e 06 
praticáveis pés regulável até 1,00m, medindo 
no mínimo 2x1x050m cada e uma house mix 3 
x 3 metros. 

02 Camarins estrutura de 
octanonneanodizado, com perfis de alumínio 
e fechamento em ts italiano, Branco, com 
medidas de 6,00m x 6,00m, portas com 
fechaduras totalmente em perfeito estado, 
climatizados, Com painéis de vidro onde for 
necessário, revestido de Carpete, ter 
capacidade mínima para 10 (dez) pessoas, 
equipado com 01 (uma) cestas de lixo grandes, 
02 (duas) Mesas plástica com 06 (seis) 
cadeiras, 01 (um) espelho corpo inteiro, 
sanitário químico, com acesso pelo lado de 
dentro do camarim, 03 (três) Tomadas tripolar 
com adaptadores, iluminação básica com 
Luminária de 400w e demais acessórios 
necessários para o perfeito funcionamento do 
mesmo.  

Todos os itens necessários 
para a montagem do palco, de acordo com as 
normas técnicas de segurança, (extintores 
contra incêndio e demais itens de segurança). 
Alimentação, diárias e transportes todas por 

conta da empresa vencedora. Além da 

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

TÉCNICA (ART) EM RELAÇÃO A 

SEGURANÇA E PREVENÇÃO DE 

INCÊNDIOS. 
O equipamento deve estar montado no local 

indicado na ordem de fornecimento emitida 

pela Prefeitura e funcionando perfeitamente 48 

horas antes do início do evento para o qual 

ocorreu a contratação e deve ficar montado até 

o dia subsequente ao da final do evento para o 

qual foi contratado. 

02 

SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO COMPOSTO POR:  

P.A. PA 12 X 12 + 4 

Torres de Delay Line array, flying e com 

Subwoofers, compatível com ambiente aberto, 

ao ar livre, com capacidade de 20.000 pessoas, 

media 98, picos 118 dB SPL “A” de 40 a 18 

Kkz, cobertura horizontal de 90 graus com 

EVENTO 
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resposta de fase 750 Hz 16 kHz ± 30 graus 

Baixa THD, na House Mix, que deverá estar 

posicionada a, no mínimo 15 metros e no 

máximo 30 metros do palco e centralizada em 

relação ao mesmo. Monitor: 02 Console 

Digital; modelo referencial: DIGI-DISIGN, 

MIX-RACK, PROFILE, PM5D STANDART 

PM5D RH , V16,PM1DM7CL 

01 SIDE STEREO duplo; 10 Direct Box 

Passivos; 12- pontos de (energia) 110/220 

volts;12 cabos de microfones de 10m; 03 Sub-

Snake 12 vias cada 20m (indispensável); 06 

monitores, com a 

configuração de um autofalantes de 12” e 01 

driver de titânio; 01 caixa de sub grave com 

dois autofalante 

de 18” para drum-sub; Modelo referencial: 

EAW SM 400; 15 Pedestais (04 pequenos); 12 

garras Lp (Clamp); 

12 cabos P10 x P10 (instrumentos); 03 

Multicabo de 12 vias 20m; 01 bateria completa. 

Modelos referencias: 

Tama ou Pearl (com peles novas, ferragens 

completas – 04 estantes para pratos (cada), 

pedal de bumbo (2), 

bancos de bateria (2) e demais acessórios – 

todos em perfeito estado). Praticável para 

bateria conforme 

rider técnico. 01 Multicabo no mínimo 48 

canais e 60 metros; 01 Main Power de 8.000w 

mínimo, com 

transformador, chave seletora dimensionada, 

disjuntor termomagnético e voltímetro, com 

conectores 

dentro das normas especificações da ABNT. 

120 cabos de microfones balanceados; 30 

cabos para 

interligação de instrumentos ou acessórios do 

tipo P10 – P10; Torres de Delay Montagem de 

03 torres de 

delay do mesmo modelo do P.A. amplificação 

necessária compatível 

com o P.A. – processador com ajuste de tempo 

(crossover digital ou processador de efeitos). 

Crovosser de 

04 vias estéreo. Seguindo obrigatoriamente as 

marcas e ou modelos exigidos no rider técnico 

de cada artista. OBSERVAÇÃO: TODO 

EQUIPAMENTO DE SOM QUE ATENDA O 

RIDER TÉCNICO DA BANDA E OU 

ARTISTA 

CONTRATADO PARA APRESENTAÇÃO. 

A empresa deverá disponibilizar 02 técnicos 
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profissionais de som e luz durante o evento, 

além de equipe para montagem e 

desmontagem, após o término do evento. Todo 

equipamento de som deve ficar à disposição do 

evento deste do início até o final, tanto para a 

apresentação principal como para as 

apresentações regionais, conforme solicitação 

da Secretaria de Cultura, Esportes e 

Turismo. Horário de funcionamento do 

equipamento de som conforme solicitação da 

Secretaria de Cultura, 

Sistema de iluminação composto por: 
Equipamentos: 01 mesa de luz digital; Modelo 

referencial: Ma 2 light ou avolite que atenda 

rider técnico de cada artista; 08 Atomik led 

rgbw; 02 fog f-100 com ventiladores; 04 varas 

com 04 

refletores par 64 #5 (gel CTB R61); 06 mini 

brut; 36 canais de 

dimmer; 120 metros de treliças Q30, Q50 (box 

Truss) formando 01 Grid de treliças com 04 

pés, 

travados no teto do palco com cintas; As 

dobradiças devem ter cintas de segurança; 

Altura mínima do gride: 

07 metros de altura; 9 Talhas com capacidade 

de 01 tonelada cada; O sistema local deve ter 

disponível: 24 

pontos de AC220; 24 Par Led; 16 moving 

Beam 5r, 7r ou conforme rider técnico; 02 

Ventiladores; Multicabos , gelatinas, filtros; 02 

Maquina de fumaça; Obs. Todos os demais 

acessórios necessários para o bom 

desempenho do sistema; Acessórios: Cabos de 

sinal e A/C de modo a atender todo 

equipamento solicitado e 

as distâncias envolvidas; Garras na quantidade 

suficiente para todos os refletores solicitados; 

Sistema de 

multicabos e cabeamento para interligação dos 

equipamentos; Sistemas de fiação (sinal a A/C) 

para 

interligação das varas; Módulos Main Power 

dimensionados e caixas de distribuição de AC 

para todos os 

sistemas de iluminação; Kit de cabos para 

energizar pontos nas varas em 110V e 220V 

com identificação 

clara e visível. Obs. Todos os demais cabos e 

acessórios necessários para o bom 

desenvolvimento do sistema 

Gride de luz: Sustentação do sistema de 

iluminação em Q30 com 10m de frente e 8m de 
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profundidade e 

com 1 linha no meio 4 pés de 6m de altura, 04 

cintas e 04 talhas. A empresa devera 

disponibilizar 1 técnicode iluminação 

profissional durante o evento, além de equipe 

para montagem e desmontagem, após o 

termino do evento. 

OBSERVAÇÃO: TODO EQUIPAMENTO 

DE LUZ QUE ATENDA O RIDER TÉCNICO 

DA BANDA E OU ARTISTA 

CONTRATADO PARA APRESENTAÇÃO, 

seguindo obrigatoriamente as marcas e ou 

modelos exigidos no rider técnico de cada 

artista. Todo equipamento de iluminação deve 

ficar à disposição do evento deste do início até 

o final, tanto para a apresentação principal 

como para as apresentações regionais, 

conforme solicitação da Secretaria de Cultura, 

Esportes e Turismo. Horário de funcionamento 

do equipamento de iluminação 

conforme solicitação da Secretaria de Cultura, 

Esportes e Turismo. 

OBSERVAÇÕES: 

• Unidade de serviço: serviço em locação, 

montagem, manutenção, execução e 

desmontagem de sistema de iluminação, será 

por conta da contratada. 

 

03 

02 BANHEIROS QUÍMICOS CONTAINER (01 
MASCULINO E 01 FEMININO) 
Referência: 
Unidade de Container com medidas externas 
em 2,44 metros de largura, 2,90 de altura e 
6,00 de comprimento; 
Portas com borrachas de vedação em 
excelente estado de conservação;  
Paredes Externas em Aço Corten/Inox de 
2,5mm;  
Paredes Internas em Alumínio/Aço Inox 
Escovado de 2,5mm;  
Estruturas da longarina e vigas, corner-post 
bem conservadas;   
Pintura Interna e Externa – 
Instalações Elétricas com total de 5 pontos, 
sendo tomadas, interruptores e luminárias, 
além de quadro de disjuntores; 
Instalações hidráulicas com tubulação para 
esgoto e água fria;  
Porta em Material do Container 
Revestimento do Piso em Cerâmica; 
07 vasos sanitários 
Divisória em Material do Container com Porta 

EVENTO 
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em Material do Container 60 x 1,50 cm; 
Vaso sanitário com caixa acoplada;  
3 Pias em louça cerâmica de coluna;  
Janela de ventilação de ferro de 40 x 30 cm;  
Instalações elétricas e hidráulicas 
Obs: Incluir: transporte, carga, descarga, mão-
de-obra de manutenção, limpeza, coleta e 
descarte correto, dos dejetos, papel higiênico 
e produto químico biodegradável, 
hospedagem e alimentação da equipe, se 
necessário. 
O equipamento deve estar montado no local 
indicado na ordem de fornecimento emitida 
pela Prefeitura e funcionando perfeitamente 
48 horas antes do início do evento para o qual 
ocorreu a contratação e deve ficar montado 
até o dia subsequente ao da final do evento 
para o qual foi contratado. 

04 

EQUIPE DE APOIO – Contendo 50 pessoas, 
sendo 42(homens) e 08(mulheres). 
Equipe devidamente uniformizada com 
identificação e capacitada para a prestação 
deste serviço. As quantidades, se necessário, 
serão especificadas e fracionadas de acordo 
com a necessidade do evento. 
A equipe contratada devera cumprir um 
período mínimo de 8 horas de atendimento 
por pessoa. 
Obs.: Todas as despesas referentes a 
transporte, estadias e alimentação da equipe 
serão por conta da contratada. 

EVENTO 

      
 

     
 

 

   ITENS PARA POSSÍVEL E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA EVENTOS SEM DATA PREVISTA 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTDE 
 
VLR. UNIT 

 
VLR. 
TOTAL 

01 

LOCAÇÃO DE PALCO CONCHA COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICAÇÕES: 
Palco 14mx12m. Geospace (concha).  
Descrição: Locação com montagem e desmontagem de 
palco medindo 14 metros de frente por 12 metros de 
profundidade, altura do piso para solo 2m e do solo 
para o pê direito 10m, piso do palco com estrutura 
metálica com compensado de 20mm, com estrutura 
para subgrave de 16,00x1,00x0,40m, com cobertura em 
Box Truss de duro alumínio forma concha. Com lona 
vinil de alta qualidade.  
Fechamento totalmente fixado ao piso, parapeito nas 
laterais e fundo na altura de 2m, na parte externa da 

DIÁRIA 20 
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concha, escada de acesso na largura de no mínimo 2m 
de largura, estrutura para P.A Fly e 06 praticáveis pés 
regulável até 1,00m, medindo no mínimo 2x1x050m 
cada e uma house mix 3 x 3 metros. 
02 Camarins estrutura de octanonneanodizado, com 
perfis de alumínio e fechamento em ts italiano, Branco, 
com medidas de 6,00m x 6,00m, portas com fechaduras 
totalmente em perfeito estado, climatizados, Com 
painéis de vidro onde for necessário, revestido de 
Carpete, ter capacidade mínima para 10 (dez) pessoas, 
equipado com 01 (uma) cestas de lixo grandes, 02 
(duas) Mesas plástica com 06 (seis) cadeiras, 01 (um) 
espelho corpo inteiro, sanitário químico, com acesso 
pelo lado de dentro do camarim, 03 (três) Tomadas 
tripolar com adaptadores, iluminação básica com 
Luminária de 400w e demais acessórios necessários 
para o perfeito funcionamento do mesmo.  
Todos os itens necessários para a montagem do palco, 
de acordo com as normas técnicas de segurança, 
(extintores contra incêndio e demais itens de 
segurança). 
Alimentação, diárias e transportes todas por conta da 
empresa vencedora. Além da ANOTAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) EM RELAÇÃO A 
SEGURANÇA E PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS. 
O equipamento deve estar montado no local indicado 
na ordem de fornecimento emitida pela Prefeitura e 
funcionando perfeitamente 48 horas antes do início do 
evento para o qual ocorreu a contratação e deve ficar 
montado até o dia subsequente ao da final do evento 
para o qual foi contratado. 

02 

LOCAÇÃO DE PALCO MÉDIO COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICAÇÕES: 
• Montagem de 01 Palco profissional em 
estrutura metálica com as seguintes características:  
12(doze) metros de boca por 10(dez) metros de 
profundidade, mínimo 6(seis) metros de altura no pé 
direito e 3(três) metros de altura do piso em relação ao 
solo, com sustentação para o flay(fixado no palco), com 
8(oito) metros de altura, por 2(dois) metros de largura, 
com cobertura em lona KP 1.000 e fechamentos laterais 
e de fundo com sombrite 80%(oitenta por cento) preto. 
Altura do piso até o teto de no mínimo 6(seis) metros, 
torre flay de 20 peças de andaime tubular treliça 2 x 1,5 
metro cada, cobertura em lona compatível à estrutura 
com garantia de impermeabilização e uma house mix 3 
x 3 metros. 
O Palco deverá ter um praticável para bateria 
(instrumento musical) e asa lateral para acomodar 
equipamentos de som e equipe e acesso por duas 

DIARIA 20 
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escadas, com corrimão, com instalação na parte 
traseira e/ou lateral do palco, com degraus 
antiderrapantes, no máximo, 20cm de altura entre eles. 
Piso com chapa de compensado naval de 20mm na cor 
preta, fixado na estrutura por parafusos galvanizados 
tipo francês, e chapas de cantoneira. Piso travado em 
estrutura do tipo cantoneira metálico de 1” fixado ao 
piso por contra pinos; Guarda corpo nas laterais e no 
fundo; 
Anexo ao piso do palco: 01 (um) camarim com 
4,0mx4,0m, com acesso fechado até o palco, contendo 
02 mesas, 08 cadeiras, espelho grande e  luminárias 
para perfeita iluminação do camarim que permita 
troca de figurinos, maquiagem, etc. 
 
Alimentação, diárias e transportes todas por conta da 
empresa vencedora. Além da ANOTAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) EM RELAÇÃO A 
SEGURANÇA E PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS. 
O equipamento deve estar montado no local indicado 
na ordem de fornecimento emitida pela Prefeitura e 
funcionando perfeitamente 48 horas antes do início do 
evento para o qual ocorreu a contratação e deve ficar 
montado até o dia subsequente ao da final do evento 
para o qual foi contratado. 

03 

LOCAÇÃO DE PALCO PEQUENO COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICAÇÕES: 

 Montagem de 01 Palco profissional em 
estrutura metálica com as seguintes 
características:  

08(Oito) metros de boca por 06(seis) metros de 
profundidade, com asa de 02(dois) metros de largura, 
mínimo 04(quatro) metros de altura no pé direito e 
02(dois) metro de altura do piso em relação ao solo, 
com cobertura em lona KP 1.000 e fechamentos laterais 
e de fundo com sombrite 80%(oitenta por cento) preto, 
com guarda corpo removível em todas as laterais.  
O Palco deverá ter um praticável para bateria 
(instrumento musical) e asa lateral para acomodar 
equipamentos de som e equipe e acesso por uma 
escada, com corrimão, com instalação na parte traseira 
e/ou lateral do palco, com degraus antiderrapantes, no 
máximo, 20cm de altura entre eles. 
Piso com chapa de compensado naval de 20mm na cor 
preta, fixado na estrutura por parafusos galvanizados 
tipo francês, e chapas de cantoneira. Piso travado em 
estrutura do tipo cantoneira metálico de 1” fixado ao 
piso por contra pinos; 
Anexo ao piso do palco: 01 (um) camarim com 
4,0mx4,0m, com acesso fechado até o palco, contendo 

DIÁRIA 20 
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02 mesas, 08 cadeiras, espelho grande e  luminárias 
para perfeita iluminação do camarim que permita 
troca de figurinos, maquiagem, etc.  
Alimentação, diárias e transportes todas por conta da 
empresa vencedora. Além da ANOTAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) EM RELAÇÃO A 
SEGURANÇA E PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS. 
O equipamento deve estar montado no local indicado 
na ordem de fornecimento emitida pela Prefeitura e 
funcionando perfeitamente 24 horas antes do início do 
evento para o qual ocorreu a contratação e deve ficar 
montado até o dia subsequente ao da final do evento 
para o qual foi contratado. 

04 

LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICAÇÕES: 
Módulos praticáveis em compensado naval de 20 mm, 
coberto com carpete, medindo 2x1 metros, estrutura 
em alumínio com pés reguláveis e altura mínima de 
30 cm e máxima de 1 metro. 
O equipamento deve estar montado no local indicado 
na ordem de fornecimento emitida pela Prefeitura e 
funcionando perfeitamente 24 horas antes do início do 
evento para o qual ocorreu a contratação e deve ficar 
montado até o dia subsequente ao da final do evento 
para o qual foi contratado. 

DIÁRIA 40 

                    

05 

LOCAÇÃO DE GERADOR:  
Grupo Gerador de 260 KVA, silenciado 220/127 volts, 
trifásico. A empresa deverá instalar o gerador, 
mantendo no local um operador (técnico), bem como, 
fornecendo o diesel para seu funcionamento. 
O equipamento deve estar montado no local indicado 
na ordem de fornecimento emitida pela Prefeitura e 
funcionando perfeitamente 48 horas antes do início do 
evento para o qual ocorreu a contratação e deve ficar 
montado até o dia subsequente ao da final do evento 
para o qual foi contratado. Além da ANOTAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) EM RELAÇÃO A 
SEGURANÇA E PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS. 

DIÁRIA 20 
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BANHEIROS QUÍMICOS: 
Banheiro Químico confeccionado em Polietileno 
contendo caixa de dejetos não visíveis e assento 
mictório com piso antiderrapante, pontos de 
ventilação, teto translúcido, dispositivo de trinco com 
trava interna e com identificação de ocupado / livre, 
suporte para papel higiênico e apoio para objetos. 
Identificação de feminino / masculino.  
Limpeza de dejetos após da cada dia de evento. 
Incluir: Transporte, carga, descarga, Mão-de-obra de 
manutenção, limpeza, coleta e descarte correto, dos 
dejetos, papel higiênico e produto químico 

DIÁRIA 400 
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Biodegradável, hospedagem e alimentação da Equipe, 
se necessário.  
O equipamento deve estar montado no local indicado 
na ordem de fornecimento emitida pela Prefeitura e 
funcionando perfeitamente 48 horas antes do início do 
evento para o qual ocorreu a contratação e deve ficar 
montado até o dia subsequente ao da final do evento 
para o qual foi contratado. 

07 

BANHEIROS QUÍMICOS PARA DEFICIENTES: 
Banheiro Químico confeccionado em polietileno 
contendo caixa de dejetos não visíveis e assento 
mictório com piso antiderrapante, pontos de 
ventilação, teto translúcido, dispositivo de trinco com 
trava interna e com identificação de ocupado / livre, 
suporte para papel higiênico e apoio para objetos e 
identificação de feminino / masculino.  
Barras de apoio laterais e de fundo, de acordo com 
ABNT. 
Adesivo indicativo de portadores de necessidades 
especiais 
Limpeza de dejetos após da cada dia de evento. 
Incluir: transporte, carga, descarga, mão-de-obra de 
manutenção, limpeza, coleta e descarte correto, dos 
dejetos, papel higiênico e produto químico 
biodegradável, hospedagem e alimentação da equipe, 
se necessário. 
O equipamento deve estar montado no local indicado 
na ordem de fornecimento emitida pela Prefeitura e 
funcionando perfeitamente 48 horas antes do início do 
evento para o qual ocorreu a contratação e deve ficar 
montado até o dia subsequente ao da final do evento 
para o qual foi contratado. 
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08 

01 TENDA BARRACÃO 11 X 20 M: 
01 (uma) Tenda barracão de Grid Q 30 de aluminio, no 
tamanho 11 x 20 m, pé direito  6,00 mts, com cobertura 
em duas aguas com lona branca, fechamento lateral, 
quando solicitado, em lona auto-extinguível / anti-
chama (não propaga chamas), deverão ainda, estar em 
bom estado de conservação, não sendo aceitos 
materiais rasgados, manchados ou sujos. Devem conter 
cintas com catraca para fixação junto ao solo. Carga de 
8 toneladas.  
Incluir: transporte, carga, descarga, montagem, 
desmontagem, mão-de-obra, hospedagem e 
alimentação da equipe, se necessário. Além da 
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DAS 
LONAS DAS TENDAS EM RELAÇÃO A PREVENÇÃO DE 
INCÊNDIOS.  
O equipamento deve estar montado no local indicado 
na ordem de fornecimento emitida pela Prefeitura e 

DIÁRIA 50 

    



47 

 

 

funcionando perfeitamente 48 horas antes do início do 
evento para o qual ocorreu a contratação e deve ficar 
montado até o dia subsequente ao da final do evento 
para o qual foi contratado. 

09 

TENDA 10 X 10 M: 
Tenda padronizada no tamanho 10 x 10 m, pé direito de 
3,00 a 6,00 mts, com cobertura em estilo chapéu de 
bruxa, com calha para escorrimento de água, 
fechamento lateral, quando solicitado, em lona auto-
extinguível / anti-chama (não propaga chamas), 
deverão ainda, estar em bom estado de conservação, 
não sendo aceitos materiais rasgados, manchados ou 
sujos. Devem conter cintas com catraca para fixação 
junto ao solo. Carga de 8 toneladas.  
Incluir: transporte, carga, descarga, montagem, 
desmontagem, mão-de-obra, hospedagem e 
alimentação da equipe, se necessário. Além da 
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) 
DAS LONAS DAS TENDAS EM RELAÇÃO A PREVENÇÃO 
DE INCÊNDIOS.  
O equipamento deve estar montado no local indicado 
na ordem de fornecimento emitida pela Prefeitura e 
funcionando perfeitamente 48 horas antes do início do 
evento para o qual ocorreu a contratação e deve ficar 
montado até o dia subsequente ao da final do evento 
para o qual foi contratado. 
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10 

TENDA 5 X 5 M: 
Tenda padronizada no tamanho 5 x 5 m pé direito de 
3,00 a 5,00 mts, com cobertura e fechamentos, em 
estilo chapéu de bruxa, com calha para escorrimento de 
água, fechamento lateral, quando solicitado, em lona 
auto-extinguível / anti-chama (não propaga chamas), 
deverão ainda, estar em bom estado de conservação, 
não sendo aceitos materiais rasgados, manchados ou 
sujos. Devem conter cintas com catraca para fixação 
junto ao solo. Carga de 8 toneladas. 
Incluir: transporte, carga, descarga, montagem, 
desmontagem, mão-de-obra, hospedagem e 
alimentação da equipe, se necessário. Além da 
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) 
DAS LONAS DAS TENDAS EM RELAÇÃO A PREVENÇÃO 
DE INCÊNDIOS.  
O equipamento deve estar montado no local indicado 
na ordem de fornecimento emitida pela Prefeitura e 
funcionando perfeitamente 48 horas antes do início do 
evento para o qual ocorreu a contratação e deve ficar 
montado até o dia subsequente ao da final do evento 
para o qual foi contratado. 

DIÁRIA 80 
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TENDA 4 X 4 M: 
Tenda padronizada no tamanho 4 x 4 m pé direito de 

DIÁRIA 100 
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3,00 a 5,00 mts, com balcão, fechamento lateral de 
tecido em lonil na cor branca com cobertura em estilo 
chapéu de bruxa, com calha para escorrimento de água, 
fechamento lateral, quando solicitado, em lona auto-
extinguível / anti-chama (não propaga chamas), 
deverão ainda, estar em bom estado de conservação, 
não sendo aceitos materiais rasgados, manchados ou 
sujos. Devem conter cintas com catraca para fixação 
junto ao solo. Carga de 8 toneladas. 
Incluir: transporte, carga, descarga, montagem, 
desmontagem, mão-de-obra, hospedagem e 
alimentação da equipe, se necessário. Além da 
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) 
DAS LONAS DAS TENDAS EM RELAÇÃO A PREVENÇÃO 
DE INCÊNDIOS.  
O equipamento deve estar montado no local indicado 
na ordem de fornecimento emitida pela Prefeitura e 
funcionando perfeitamente 48 horas antes do início do 
evento para o qual ocorreu a contratação e deve ficar 
montado até o dia subsequente ao da final do evento 
para o qual foi contratado. 

12 

TENDAS 3 X 3 M: 
Barracas padronizadas no tamanho 3 x 3 m, na cor 
branca, com balcão, fechamento lateral de tecido em 
lonil na cor branca, modelo chapéu de bruxa, com calha 
para escorrimento de água, em lona auto-extinguível / 
anti-chama (não propaga chamas), deverão ainda, estar 
em bom estado de conservação, não sendo aceitos 
materiais rasgados, manchados ou sujos e os balcões 
deverão ter bom acabamento não apresentando 
danificações em sua superfície. Devem conter cintas 
com catraca para fixação junto ao solo. Carga de 8 
toneladas. 
Incluir: transporte, carga, descarga, montagem, 
desmontagem, mão-de-obra, hospedagem e 
alimentação da equipe, se necessário. Além da 
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) 
DAS LONAS DAS TENDAS EM RELAÇÃO A PREVENÇÃO 
DE INCÊNDIOS.  
O equipamento deve estar montado no local indicado 
na ordem de fornecimento emitida pela Prefeitura e 
funcionando perfeitamente 48 horas antes do início do 
evento para o qual ocorreu a contratação e deve ficar 
montado até o dia subsequente ao da final do evento 
para o qual foi contratado. 
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PLACAS/PAINEL PARA FECHAMENTO: 
Em chapa galvanizada em bom estado de conservação 
e com no mínimo 2x2 metros, com fixação em 
cantoneira de 20x20 cm de altura a serem instaladas 
para fechamento e controle de passagem nos locais 
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onde ocorrerem os eventos. 
Incluir: transporte, carga, descarga, montagem, 
desmontagem, mão-de-obra, hospedagem e 
alimentação da equipe, se necessário.  
O equipamento deve estar montado no local indicado 
na ordem de fornecimento emitida pela Prefeitura e 
funcionando perfeitamente 48 horas antes do início do 
evento para o qual ocorreu a contratação e deve ficar 
montado até o dia subsequente ao da final do evento 
para o qual foi contratado. 

14 

GRADIS DE CERCAS TUBULARES:  
Medindo cada gradil 2 metros de comprimento, por 
1,20 metros de altura, com sistema de engate entre as 
partes. 
 
Incluir: transporte, carga, descarga, montagem, 
desmontagem, mão-de-obra, hospedagem e 
alimentação da equipe, se necessário.  
O equipamento deve estar montado no local indicado 
na ordem de fornecimento emitida pela Prefeitura e 
funcionando perfeitamente 48 horas antes do início do 
evento para o qual ocorreu a contratação e deve ficar 
montado até o dia subsequente ao da final do evento 
para o qual foi contratado. 

UNIDADE 300 
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Projetor de vídeo com telão e aparelho 
gravador/player de CD/DVD e entrada USB: 
Projetor de vídeo com mínimo de 2.000 lumens, com 
Telão de 200 polegadas, em tela translúcida, com 
suportes de pés reguláveis, para projeção em áreas 
abertas ou fechadas. Onde serão repassadas 
informações dos eventos e outras a critério da 
administração. 
Incluir: transporte, carga, descarga, montagem, 
desmontagem, mão-de-obra, hospedagem e 
alimentação da equipe, se necessário.  
O equipamento deve estar montado no local indicado 
na ordem de fornecimento emitida pela Prefeitura e 
funcionando perfeitamente 48 horas antes do início do 
evento para o qual ocorreu a contratação e deve ficar 
montado até o dia subsequente ao da final do evento 
para o qual foi contratado. 
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16 

CADEIRA DE PLÁSTICO: 
Locação de Cadeira Plásticas branca, com encosto para 
braço, capacidade até 120 kg, com certificado do 
INMETRO. 
O transporte do material até o local do evento e a 
retirada do mesmo é de responsabilidade da 
contratada. 
 

DIÁRIA 800 
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17 

MESA DE PLÁSTICO: 
Locação de mesas quadradas, brancas de plástico 
O transporte do material até o local do evento e 
retirada do mesmo é de responsabilidade da 
contratada. 
 

DIÁRIA 200 
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SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO 
COMPOSTO POR:  
P.A. PA 12 X 12 + 4 
Torres de Delay Line array, flying e com Subwoofers, 
compatível com ambiente aberto, ao ar livre, com 
capacidade de 20.000 pessoas, media 98, picos 118 dB 
SPL “A” de 40 a 18 Kkz, cobertura horizontal de 90 graus 
com resposta de fase 750 Hz 16 kHz ± 30 graus Baixa 
THD, na House Mix, que deverá estar posicionada a, no 
mínimo 15 metros e no máximo 30 metros do palco e 
centralizada em relação ao mesmo. Monitor: 02 
Console Digital; modelo referencial: DIGI-DISIGN, MIX-
RACK, PROFILE, PM5D STANDART PM5D RH , 
V16,PM1DM7CL 
01 SIDE STEREO duplo; 10 Direct Box Passivos; 12- 
pontos de (energia) 110/220 volts;12 cabos de 
microfones de 10m; 03 Sub-Snake 12 vias cada 20m 
(indispensável); 06 monitores, com a 
configuração de um autofalantes de 12” e 01 driver de 
titânio; 01 caixa de sub grave com dois autofalante 
de 18” para drum-sub; Modelo referencial: EAW SM 
400; 15 Pedestais (04 pequenos); 12 garras Lp (Clamp); 
12 cabos P10 x P10 (instrumentos); 03 Multicabo de 12 
vias 20m; 01 bateria completa. Modelos referencias: 
Tama ou Pearl (com peles novas, ferragens completas – 
04 estantes para pratos (cada), pedal de bumbo (2), 
bancos de bateria (2) e demais acessórios – todos em 
perfeito estado). Praticável para bateria conforme 
rider técnico. 01 Multicabo no mínimo 48 canais e 60 
metros; 01 Main Power de 8.000w mínimo, com 
transformador, chave seletora dimensionada, disjuntor 
termomagnético e voltímetro, com conectores 
dentro das normas especificações da ABNT. 120 cabos 
de microfones balanceados; 30 cabos para 
interligação de instrumentos ou acessórios do tipo P10 
– P10; Torres de Delay Montagem de 03 torres de 
delay do mesmo modelo do P.A. amplificação 
necessária compatível 
com o P.A. – processador com ajuste de tempo 
(crossover digital ou processador de efeitos). Crovosser 
de 
04 vias estéreo. Seguindo obrigatoriamente as marcas 
e ou modelos exigidos no rider técnico de cada artista. 
OBSERVAÇÃO: TODO EQUIPAMENTO DE SOM QUE 
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ATENDA O RIDER TÉCNICO DA BANDA E OU ARTISTA 
CONTRATADO PARA APRESENTAÇÃO. A empresa 
deverá disponibilizar 02 técnicos profissionais de som e 
luz durante o evento, além de equipe para montagem e 
desmontagem, após o término do evento. Todo 
equipamento de som deve ficar à disposição do evento 
deste do início até o final, tanto para a apresentação 
principal como para as apresentações regionais, 
conforme solicitação da Secretaria de Cultura, Esportes 
e 
Turismo. Horário de funcionamento do equipamento 
de som conforme solicitação da Secretaria de Cultura, 
Sistema de iluminação composto por: Equipamentos: 
01 mesa de luz digital; Modelo referencial: Ma 2 light 
ou avolite que atenda rider técnico de cada artista; 08 
Atomik led rgbw; 02 fog f-100 com ventiladores; 04 
varas com 04 
refletores par 64 #5 (gel CTB R61); 06 mini brut; 36 
canais de 
dimmer; 120 metros de treliças Q30, Q50 (box Truss) 
formando 01 Grid de treliças com 04 pés, 
travados no teto do palco com cintas; As dobradiças 
devem ter cintas de segurança; Altura mínima do gride: 
07 metros de altura; 9 Talhas com capacidade de 01 
tonelada cada; O sistema local deve ter disponível: 24 
pontos de AC220; 24 Par Led; 16 moving Beam 5r, 7r ou 
conforme rider técnico; 02 Ventiladores; Multicabos , 
gelatinas, filtros; 02 Maquina de fumaça; Obs. Todos os 
demais acessórios necessários para o bom 
desempenho do sistema; Acessórios: Cabos de sinal e 
A/C de modo a atender todo equipamento solicitado e 
as distâncias envolvidas; Garras na quantidade 
suficiente para todos os refletores solicitados; Sistema 
de 
multicabos e cabeamento para interligação dos 
equipamentos; Sistemas de fiação (sinal a A/C) para 
interligação das varas; Módulos Main Power 
dimensionados e caixas de distribuição de AC para 
todos os 
sistemas de iluminação; Kit de cabos para energizar 
pontos nas varas em 110V e 220V com identificação 
clara e visível. Obs. Todos os demais cabos e acessórios 
necessários para o bom desenvolvimento do sistema 
Gride de luz: Sustentação do sistema de iluminação em 
Q30 com 10m de frente e 8m de profundidade e 
com 1 linha no meio 4 pés de 6m de altura, 04 cintas e 
04 talhas. A empresa devera disponibilizar 1 técnicode 
iluminação profissional durante o evento, além de 
equipe para montagem e desmontagem, após o 
termino do evento. 
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OBSERVAÇÃO: TODO EQUIPAMENTO DE LUZ QUE 
ATENDA O RIDER TÉCNICO DA BANDA E OU ARTISTA 
CONTRATADO PARA APRESENTAÇÃO, seguindo 
obrigatoriamente as marcas e ou modelos exigidos no 
rider técnico de cada artista. Todo equipamento de 
iluminação deve ficar à disposição do evento deste do 
início até o final, tanto para a apresentação principal 
como para as apresentações regionais, conforme 
solicitação da Secretaria de Cultura, Esportes e 
Turismo. Horário de funcionamento do equipamento 
de iluminação 
conforme solicitação da Secretaria de Cultura, Esportes 
e Turismo. 
OBSERVAÇÕES: 
• Unidade de serviço: serviço em locação, montagem, 
manutenção, execução e desmontagem de sistema de 
iluminação, será por conta da contratada. 
 

19 

SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO 
COMPOSTO POR:  
P.A. PA 8 x 8 + 4 

LOCADORA: PA: Configuração Mínima do Som: P.A. de 

frente COM sistema flay Configuração do PA 8 x 8 Line 

com BACK LINE Completo, 16 caixas L; 16 caixas R; 

Amplificadores e a quantidade das potencias devera ser 

compatíveis com a quantidade de caixas do P.A. mais 

sistemas de monitoração com power play. AS CAIXAS 

DEVEM POSSUIR AUTO FALANTES COM POTENCIAS 

COMPATIVEIS A TODO EQUIPAMENTO PREVISTO NESSE 

TERMO DE REFERENCIA. Especificações dos consoles: 1 

mesa de som digital superior CL5, PM5D ou DIGIDESIGN 

SC48, MIX RACK, D-SHOW, S6L COM 48 CANAIS. 02 

(dois) processadores digitais. Direct Box ativos e 

passivos. É INDISPENSAVEL A INTALACAO DO FRONT 

FILL 4 CAIXAS DE CENTER FILL STEREO COM A ALTURA 

DE NO MINIMO 1,5MTS DO CHÃO. MONITOR 

Especificações dos consoles: 1 mesa de som digital 

superior ou equivalente a YAMAHA M7CL, CL5, PM5D 

RH ou DIGIDESIGN SC48, MIX RACK, D-SHOW, S6L COM 

48 CANAIS. 04 CAIXAS DE kf 850 COM 04 CAIXAS DE SUB 

850 superior ou equivalente a EAW OU ACUSTIC 04 

CAIXAS DE MONITOR SM400 OU SM222 superior ou 

equivalente a EAW OU ACUSTIC 01 SUB DE BATERIA 01 

BATERIA superior ou equivalente a GRETCH, MAPEX OU 

TAMA NA CONFIGURAÇÃO TOM 1 10”, TOM 2 12”, 

SURDO 16”, BUMBO 22” COM PELES HIDRAULICAS EM 

PERFEITA CONDIÇÕES DE USO 01 CUBO PARA BAIXO 
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superior ou equivalente a HARTK SISTEM, AMPEG SVT 

810 OU GK 800 (CAIXA 1X15" + 4X10" + CABEÇOTE) 01 

CUBO PARA GUITARRA superior ou equivalente a 

FENDER TWIN REVERB, JAZZ CHORUS GUITAR 

AMPLIFIER JC120 OU MARSHALL MICROFONES: 1 

superior ou equivalente a SHURE BETA52A/BETA91A 7 

superior ou equivalente a SHURE SM57LC 8 superior ou 

equivalente a SHURE SM58LC 8 superior ou equivalente 

a SHURE SM57LC/SENNHEISER E604 4 superior ou 

equivalente a AKG C-1000 2 MIC SEM FIO 3 DIRECTBOX 

2 PEDESTAIS PEQUENOS 5 PEDESTAIS MÉDIOS 18 

PEDESTAIS GRANDES 3 MULTI CABOS 12 VIAS E 

CABEAMENTO XLR E P10 NESCESSÁRIO PARA A 

INSTALAÇÃO DE TODO O INPULT LIST CITADO ACIMA 1 

COMUNICAÇÃO ENTRE PALCO E PA Configurações do 

SIDE 02 (dois) graves 02 (dois) médio Amplificadores e 

a quantidade das potencias deverão ser compatíveis 

com os equipamentos e monitorização completa do 

palco. Especificações dos microfones pedestais e Clanps 

Deverão ser ESPECIFICOS E COMPATIVEIS COM OS 

EQUIPAMENTOS. MICROFONES DE BATERIA E 

PERCUSÃO - deverão ser compatíveis e de boa 

qualidade. AC: 5 PONTOS DE AC 110VTS ESTABILIZADOS 

SITEMA DE AC COM ATERRAMENTO.  

Configuração Mínima da Iluminação: 1 Máquina de 

fumaça com ventilador 1 Mult cabos para iluminação 

dmx 24 Canhão par RGB 16 Muvings Bean 200 5R 3 mini 

brutt com 4 lampadas cada 50 Metros de treliça (Gride 

Q30) 1 Mesa controladora para iluminação Sistema de 

multicabos Sistema de MAIN Power.  

OBS: Unidade de serviço: serviço em locação, 
montagem, manutenção, execução e desmontagem de 
sistema de iluminação, será por conta da contratada. 
 

20 

SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE MÉDIO 
PORTE: PA 4X4 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 
08 caixas modelo SB850 ou Similar com 2 falantes de 
18” com 800 WATTS cada 
 
08 caixas modelo LINE-ARRAY ou SIMILAR com 2 
falantes de 12” com 400 WATTS cada e 1 drive Titanium 
de 125 WATTS;  
02 Amplificadores de 5000 Watts RMS,02 
Amplificadores de 3000 Watts RMS e 02 Amplificadores  
de 1000 Watts RMS; 
01 Console Digital (Yamaha LS-09, Sound Craft compact 
SI, similar ou superior) para aplicação ao vivo com 
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periféricos e cabeamentos compatíveis com 
memorização dos ganhos de entrada dos prés. 24 
auxiliares pré-configuráveis, quatro entradas STEREO,  
04 retornos de efeitos STEREO;  
08 processadores de efeitos;  
12 EQ gráficos de 31 bandas;  
501 memórias de cena com back up em cartão Compact 
Flash;  
25 teclas definidas ou similares ou com qualidade 
superior; 
01 processador digital STEREO 03 vias 
01 equalizador 31 bandas para alinhamento do sistema 
02 aparelhos de CV/DVD com reprodução de MP3; 
01 Notebook com músicas variadas 
01 filtro de linha;  
Sistema de amplificação com periféricos e 
cabeamentos compatíveis em 2 Omhs 
01 técnico experiente para operar o sistema de som; 
 
EQUIPAMENTO DE PALCO (BACK-LINE) 
01 Console Digital(Yamaha LS-09, Sound Craft compact 
SI, similar ou superior) para aplicação ao vivo com 
periféricos e cabeamentos compatíveis com 
memorização dos ganhos de entrada dos prés;  
24 auxiliares pré-configuráveis, quatro entradas 
eSTEREO; 
04 retornos de efeitos eSTEREO, 8 processadores de 
efeitos; 
12 EQ gráficos de 31 bandas; 
501 memórias de cena com back up em cartão Compact 
Flash; 
25 teclas definidas ou similares ou com qualidade 
superior; 
01 processador digital STEREO 03 vias;  
01 filtro de linha; 
02 side STEREO 03 vias contendo cada side 01 KF e 01 
SB 850; 
04 monitores; 
01 monitor Sub para bateria; 
04 amplificadores 3.000 Wats Rms Classe AB  p/ 
monitores; 
01 amplificadores p/ guitarra Marshall ou similar;  
01 amplificador p/ contra baixo com 1 A.F de 18” e 04 
A.F de 10” GK ou similar; 
03 microfones sem fio UHF (Shure, Sennheiser, AKG, 
Áudio Techinica ou similar ou com qualidade superior 
com periféricos e cabeamentos compatíveis);  
10 Microfones de captação direcional com fio (Shure, 
AKG, Sennheiser, Audio Techinica, Electro Voice, DPA 
similar ou com qualidade superior com periféricos e 
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cabeamentos compatíveis; 
04 sub Snake; 
01 bateria completa de boa qualidade; 
01 Kit de microfone para bateria 7 peças (Shure, 
Sennheiser, AKG, Áudio Techinica ou similar ou com 
qualidade superior com periféricos e cabeamentos 
compatíveis); 
15 garras para microfones;  
22 pedestais; 
10 direct box ativo; 
10 direct box passivo; 
50 cabos XLR-10MTS 
01 multicabo com 48vias de 50mts de frente por 15mts 
no palco 
10 cabos P10 
04 praticáveis 2,20 x 1,50 com altura variável de 10 cm 
à 01 mt; 
01 amplificador de fone p/ vias com 8 canais; 
08 fones profissionais p/ músicos; 
Cabos de sinal e energia necessários para este sistema; 
01 técnico experiente para operar o sistema de som; 
 
ILUMINAÇÃO 
01 Grid em estrutura de alumínio Q30 com 8,0mts de 
frente, 6,00mts de profundidade e 5,0mts de altura 
com 01 linha no meio; 
08 movings beam 200 5r; 
12 refletores de alumínio com lâmpada par64 foco 5;  
12 canhões de Led(mínimno 36 leds) ; Potência - 3 watts 
por LED com periféricos e cabeamentos compatíveis; 
01 Rack Dimmer digital, Sinal Digital DMX512 Display 
indicador; 
Fechamento total do Grid em malha preta; 
01 console DMX 2048 canais, 
02 mini-bruts com 06 lâmpadas; 
02 máquinas de fumaça com controle remoto e 
ventilador; 
01 técnico experiente para operar o sistema de luz; 
Cabos de sinal e energia necessários para este sistema;  
  
OBS: 
1 – As quantidades de cada tipo de microfone deverão 
obedecer às necessidades apresentadas através de 
Mapa de Palco. 
 
O equipamento deve estar montado no local indicado 
na ordem de fornecimento emitida pela Prefeitura e 
funcionando perfeitamente 48 horas antes do início do 
evento para o qual ocorreu a contratação até o dia 
subsequente ao final do evento. Deverá disponibilizar 
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um técnico de som para acompanhar todo o evento. 
 
A empresa vencedora deverá manter durante todo o 
evento um técnico no local para realizar quaisquer 
manutenções ou reparos que se apresentem 
necessárias. 
 

21 

SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE 
PEQUENO PORTE: 2X2 COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICAÇÕES: 
04 caixas modelo SB850 ou SB1000 com 2 falantes de 
18” com 800 WATTS cada; 
 
04 caixas modelo LINE-ARRAY ou SIMILAR com 2 
falantes de 12” com 400 WATTS cada e 1 drive Titanium 
de 125 WATTS;  
01 Amplificador de 5000 Watts RMS; 
01 Amplificador de 3000 Watts RMS e 01 Amplificador 
de 1000 Watts RMS; 
02 Amplificadores de 2.000Watts RMS (monitor); 
01 mesa digital com 32 canais; 
08 auxiliares;  
04 máquinas de efeitos,compressores,gates; 
01 processador STEREO; 
03 vias01 equalizador; 
31 bandas para alinhamento do sistema 
02 aparelhos de CV/DVD com reprodução de MP3; 
01 Notebook com músicas variadas; 
06 monitores SM 400, EV ou similar; 
01 Power-play para fones de 08 vias; 
01 Cubo com falante de 15” para o contrabaixo. 
Mínimo de 200 Watts; 
01 Cubo para guitarra com no mínimo 200 Watts; 
10 microfones  SM58; 
10 microfones SM 57; 
01 Kit de microfones completo com garras para 
bateria; 
05  direct- box  passivos; 
02  direct- box  ativos; 
05  clamps; 
40 cabos XLR-10MTS; 
10 cabos P10; 
01 microfone sem fio auricular ;                                                                                       
 
03 microfones sem fio de mão; 
20 pedestais; 
05 fones de ouvido ;Porta Pró,AKG, ou similar; 
01 técnico experiente para operar o sistema de som; 
Cabeamento para funcionamento de todo sistema. 
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Iluminação 
16 canhões de Led(mínimo de 36leds/3watts); 
02 Gols de Estrutura em alumínio Q25,ou 
similar,medidas mínimas 3,00mtsX6,00mts 
01 Cortina de Led. Medidas mínimas 3,20mtsX2,5mts 
04 Movings 
01 super strobo; 
02 máquinas de fumaça 
01 mesa de Iluminação DMX 
01 técnico experiente para operar o sistema de Luz 
 
Cabeamento para funcionamento de todo sistema. 
 
OBS: 
1 – As quantidades de cada tipo de microfone deverão 
obedecer às necessidades apresentadas através de 
Mapa de Palco. 
 
O equipamento deve estar montado no local indicado 
na ordem de fornecimento emitida pela Prefeitura e 
funcionando perfeitamente 48 horas antes do início do 
evento para o qual ocorreu a contratação até o dia 
subsequente ao final do evento. Deverá disponibilizar 
um técnico de som para acompanhar todo o evento. 
 
A empresa vencedora deverá manter durante todo o 
evento um técnico no local para realizar quaisquer 
manutenções ou reparos que se apresentem 
necessárias. 
 

22 

SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA 
EVENTOS EM AMBIENTES FECHADOS: 1X1 COM AS 
SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 
02 caixas modelo SB850 ou SIMILAR com 2 falantes de 
18” com 800 WATTS cada; 
02 caixas modelo LINE-ARRAY ou SIMILAR com 2 
falantes de 12” com 400  
WATTS cada e 1 drive Titanium de 125 WATTS;  
01 Amplificador de 5000 Watts RMS; 
01 Amplificador de 3000 Watts RMS;  
01 Amplificador de 1000 Watts RMS; 
01 mesa digital com no mínimo16 canais,04 auxiliares 
01 processador STEREO 03 vias 
01 equalizador 31 bandas  
02 aparelhos de CV/DVD com reprodução de MP3; 
01 Notebook com músicas variadas; 
02 Monitores modelo,EV,SM400 ou Similar 
01 Power-play para fones de 04 vias; 
05 microfones  SM58; 
05 microfones SM 57; 
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01 Kit de microfones completo 
com garras para bateria; 
05 direct- box  passivos e ativos 
25 cabos XLR-10MTS 
04 Extensões para fone com 04fones Akg,Koss ou 
Similar 
02 microfones sem fio de mão; 
01 Microfone Auricular sem fio 
10 pedestais; 
Cabeamento para funcionamento de todo sistema. 
Iluminação 
10 canhões de led (mínimo de 36leds/3watts); 
01 Gol de Estrutura em alumínio Q25,ou similar nas 
medidas 03X04mts 
01 máquina de fumaça 
01 mesa de Iluminação DMX 
Cabeamento para funcionamento de todo sistema. 
01 técnico experiente para operar o sistema de som e 
luz 
OBS: 
1 – As quantidades de cada tipo de microfone deverão 
obedecer às necessidades apresentadas através de 
Mapa de Palco. 
 
O equipamento deve estar montado no local indicado 
na ordem de fornecimento emitida pela Prefeitura e 
funcionando perfeitamente 48 horas antes do início do 
evento para o qual ocorreu a contratação até o dia 
subsequente ao final do evento. Deverá disponibilizar 
um técnico de som para acompanhar todo o evento. 
 
A empresa vencedora deverá manter durante todo o 
evento um técnico no local para realizar quaisquer 
manutenções ou reparos que se apresentem 
necessárias. 
 

23 

SISTEMA DE SOM PARA PALESTRA: 
 
1 – Mesa de som de 16 canais (Marca/modelo 
conforme mapa de palco) 
1 – Equalizador 
1 – Potência 
2 – Caixas acústicas no pedestal 
3 – Microfones sem fio 
3 – Microfones com fio 
1 - Operador técnico e 01 auxiliar; 
 
OBS: 
1 – Considera-se incluído neste item um 
palco/praticável a ser montado defronte ao palco 
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principal do evento, que deverá ser coberto, para 
acomodar equipamentos de som, luz, vídeo, equipe e o 
que mais couber. 
 
A empresa vencedora deverá manter durante todo o 
evento um técnico no local para realizar quaisquer 
manutenções ou reparos que se apresentem 
necessárias. 
 

24 

EQUIPE DE APOIO – Contendo 25 pessoas, sendo 
20(homens) e 05(mulheres). 
 Equipe devidamente uniformizada com identificação 
da empresa e capacitados para a prestação específica. 
As quantidades, se necessário, serão especificadas e 
fracionadas de acordo com a necessidade do evento em 
epígrafe e em conformidade com a determinação dos 
agentes competentes como: Corpo de Bombeiro e/ou 
Polícia Militar. A equipe contratada devera cumprir um 
período mínimo de 8 horas de atendimento por pessoa. 
Obs.: Todas as despesas referentes a transporte, 
estadias e alimentação da equipe serão por conta da 
contratada. 
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EQUIPE DE APOIO – Contendo 15 pessoas, sendo 
12(homens) e 03(mulheres). 
 Equipe devidamente uniformizada com identificação 
da empresa e capacitada para a prestação específica. As 
quantidades, se necessário, serão especificadas e 
fracionadas de acordo com a necessidade do evento em 
epígrafe e em conformidade com a determinação dos 
agentes competentes como: Corpo de Bombeiro e/ou 
Polícia Militar. A equipe contratada devera cumprir um 
período mínimo de 8 horas de atendimento por pessoa. 
Obs.: Todas as despesas referentes a transporte, 
estadias e alimentação da equipe serão por conta da 
contratada. 
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EQUIPE DE APOIO – Contendo 10 pessoas, sendo 
08(homens) e 02(mulheres). 
Equipe devidamente uniformizada com identificação da 
empresa e capacitada para a prestação específica. As 
quantidades, se necessário, serão especificadas e 
fracionadas de acordo com a necessidade do evento em 
epígrafe e em conformidade com a determinação dos 
agentes competentes como: Corpo de Bombeiro e/ou 
Polícia Militar. A equipe contratada devera cumprir um 
período mínimo de 8 horas de atendimento por pessoa. 
Obs.: Todas as despesas referentes a transporte, 
estadias e alimentação da equipe serão por conta da 
contratada. 

DIÁRIA 30 

                 

27 
EQUIPE DE APOIO – Contendo 05 pessoas, sendo 
04(homens) e 01(mulheres). 
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Equipe devidamente uniformizada com identificação da 
empresa e capacitada para a prestação específica. As 
quantidades, se necessário, serão especificadas e 
fracionadas de acordo com a necessidade do evento em 
epígrafe e em conformidade com a determinação dos 
agentes competentes como: Corpo de Bombeiro e/ou 
Polícia Militar. A equipe contratada devera cumprir um 
período mínimo de 8 horas de atendimento por pessoa. 
Obs.: Todas as despesas referentes a transporte, 
estadias e alimentação da equipe serão por conta da 
contratada. 

28 

SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA CORAL 
 
UMA MESA DE SOM DIGITAL COM 24 ENTRADAS 
BALANCEADAS COM FANTON. 
1. POTÊNCIA MINIMA DE 3.000 Watts REAL 
2. QUATRO CAIXAS DE FRENTE E DUAS CAIXAS DE 
RETORNO 
3. OITO TRIPES DO TIPO GIRAFA COM SUPORTE PARA 
MICROFONE E COM A BASE DE FERRO 
4. CABOS EM GERAL PARA ALIMENTAÇÃO DA MESA 
5. CINCO MICROFONES CONDENSER (para coral), 
MODELO E914 SENNHEISER OU AKG 
6. TRES MICROFONES PARA SOLISTAS MODELO SM58 
SHURE 
7. UM COMPUTADOR PARA TOCAR PENDRIVE 
Iluminação 
10 canhões de led (mínimo de 36leds/3watts); 
01 Gol de Estrutura em alumínio Q25,ou similar nas 
medidas 03X04mts 
01 máquina de fumaça 
01 mesa de Iluminação DMX 
Cabeamento para funcionamento de todo sistema. 
 
01 técnico experiente para operar o sistema de som e 
luz 
OBS: 
1 – As quantidades de cada tipo de microfone deverão 
obedecer às necessidades apresentadas através de 
Mapa de Palco. 
 
O equipamento deve estar montado no local indicado 
na ordem de fornecimento emitida pela Prefeitura e 
funcionando perfeitamente 48 horas antes do início do 
evento para o qual ocorreu a contratação até o dia 
subsequente ao final do evento. Deverá disponibilizar 
um técnico de som para acompanhar todo o evento. 
 
A empresa vencedora deverá manter durante todo o 
evento um técnico no local para realizar quaisquer 
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manutenções ou reparos que se apresentem 
necessárias. 
 

29 

02 BANHEIROS QUÍMICOS CONTAINER (01 
MASCULINO E 01 FEMININO) 
Referência: 
Unidade de Container com medidas externas em 2,44 
metros de largura, 2,90 de altura e 6,00 de 
comprimento; 
Portas com borrachas de vedação em excelente estado 
de conservação;  
Paredes Externas em Aço Corten/Inox de 2,5mm;  
Paredes Internas em Alumínio/Aço Inox Escovado de 
2,5mm;  
Estruturas da longarina e vigas, corner-post bem 
conservadas;   
Pintura Interna e Externa 
Instalações Elétricas com total de 5 pontos, sendo 
tomadas, interruptores e luminárias, além de quadro 
de disjuntores; 
Instalações hidráulicas com tubulação para esgoto e 
água fria;  
Porta em Material do Container 
Revestimento do Piso em Cerâmica; 
07 vasos sanitários; 
Divisória em Material do Container com Porta em 
Material do Container 60 x 1,50 cm; 
Vaso sanitário com caixa acoplada;  
3 Pias em louça cerâmica de coluna;  
Janela de ventilação de ferro de 40 x 30 cm;  
Instalações elétricas e hidráulicas 
 
Obs: Incluir: transporte, carga, descarga, mão-de-obra 
de manutenção, limpeza, coleta e descarte correto, dos 
dejetos, papel higiênico e produto químico 
biodegradável, hospedagem e alimentação da equipe, 
se necessário. 
O equipamento deve estar montado no local indicado 
na ordem de fornecimento emitida pela Prefeitura e 
funcionando perfeitamente 48 horas antes do início do 
evento para o qual ocorreu a contratação e deve ficar 
montado até o dia subsequente ao da final do evento 
para o qual foi contratado. 

DIÁRIA 20 

           

30 

PAINEL DE LED – LED, com os seguintes equipamentos: 
01 (um) Painel de LED de alta definição, mínimo de P6 
OUTDOOR, em Full HD, entrada HDMI, VGA, Video 
Composto, medindo 4m x 3m;  
• Estrutura K-30 ou Box Truss em alumínio, medindo 
5m x 4m completa, com pé, sleeve e talha com parafuso 
para montagem, devidamente estacada;  

DIÁRIA 10 
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 • Estrutura/suporte compatível com espaços abertos 
e/ou fechados;  
• Sistema de energia;  
• 01 (um) notebook e 01 (um) processadora;  
• Cabeamento de video com até 40m (quarenta 
metros);  
• Serviço operacional; 
 • Cabeamento elétrico;  
• Serviços de transporte, instalação, desinstalação e 
retirada. 

31 

CAMAROTE NAS DIMENSÕES DE 12 METROS DE 
FRENTE X 07 METROS DE PROFUNDIDADE COM  PISO 
DE PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA COM 
COMPENSADO NAVAL DE 20 MM NA COR PRETA 
ENCARPETADO NA COR PRETA, ALTURA DO SOLO DE 
NO MÍNIMO 1 METRO E NO MÁXIMO 1,80 METROS, 
COM COBERTURA DO TIPO TENDA CHAPÉU DE BRUXA 
COM LONA EMBORRACHADA ANTI CHAMAS, GUARDA 
CORPO E ESCADA LATERAL DE ACESSO DECORADAS 
COM TECIDOS E ILUMINADAS HQI. 

DIÁRIA 20 

           

32 

PAINEL DE LED DE ALTA DEFINIÇÃO, MÍNIMO DE P4, 
EM FULL HD, ENTRADA HDMI, VGA, VIDEO COMPOSTO, 
MEDINDO 4M X 2M; ESTRUTURA Q- EM ALUMÍNIO, 
MEDINDO 5M X 4M COMPLETA, COM PÉ, SLEEVE E 
TALHA COM PARAFUSO PARA MONTAGEM, 
DEVIDAMENTE ESTACADA, SISTEMA DE ENERGIA, 01 
(UM) NOTEBOOK E 01 (UM) PROCESSADORA, SERVIÇO 
OPERACIONAL, CABEAMENTO ELÉTRICO; 

DIÁRIA 30 

              

33 
Mesa com tampo de madeira redonda com cadeiras de 
madeira de 08 lugares. 

DIÁRIA 200 
                    

34 
Mesa com tampo de madeira redonda, com cadeiras de 
madeira 10 lugares. 

DIÁRIA 200 
                    

35 Mesa plástica redonda com cadeiras de 06 lugares DIÁRIA 200                     

36 
Mesa ferro quadrada (pés cruzados) com cadeiras de 
ferro 04 lugares 

DIÁRIA 200 
                    

37 
Mesa com tampo de ferro redondo com cadeiras de 
ferro 08 lugares 

DIÁRIA 200 
                    

38 

STAND – 8m² Estrutura com montantes de alumínio 
anodizado tipo “Octanorm”, unidos por travessas retas 
de alumínio com 2,20 de altura PISO: •Revestido de 
carpete GRAFITE aplicado diretamente sobre piso 
existente. TETO: •Pergolado alternado e vazado. 
TESTEIRAS: •Testeiras frontais ELETRICIDADE: •02 
Tomadas 110v. •02 Calhas para lâmpada fluorescente. 
•01 Spot Incandescente para iluminação da testeira. 
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS: •04 Cadeiras cromadas e 
almofadadas. •01 Mesa Tubular cromada com tampo 
de vidro. •01 Balcão Vitrine no Sistema Octanorm com 
prateleira e porta de correr COM FECHADURA DO TIPO 

DIÁRIA 100 
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“JACARÉ”. •01 Cachepô médio com planta. •02 Lixeiras 
com tampa e pedal. 

39 

MONTAGEM DE COZINHA: Montagem de cozinha 
completa para evento gastronômico contendo: 01 
fogão industrial 04 bocas com forno acoplado, 01 
Freezer: Conservador/Refrigerador Horizontal 
355L 02 Portas, 01 bancada inox com no mínimo 
2m de comprimento por 1,20 de largura, 4 mesas 
plástica com 08 cadeiras, 01 armário sem portas 
com pelo menos 3 prateleiras e com no mínimo 
1m de largura. 

DIÁRIA 05 

              

 
 
 

2.1 – DA PROPOSTA ELETRÔNICA 
 

A proposta deverá ser preenchida e apresentada por meio eletrônico e físico 

devendo ser acessado o link abaixo para o devido preenchimento e gravação em pen drive para 

apresentação juntamente com a proposta física, sendo ambas de caráter obrigatório: 

https://imaq.diretriz.net/. 

 

 

3 – MODALIDADE 
 

A Aquisição / Fornecimento do item acima será realizada obedecendo à 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL / SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO. 
 
 
 

04 – REGIME 
 
 

A Aquisição / Fornecimento dos itens deverá ser realizada obedecendo ao 

regime de TIPO MENOR PREÇO POR ITEM. 

 
 

05 – ESTIMATIVA DE VALOR 
 

O valor estimado total para a presente contratação de acordo com as 

pesquisas de mercado realizadas pela administração é de R$ 6.963.933,33 (seis milhões, 

http://imaq.diretriz.net/adm_Login/
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novecentos e sessenta e três mil, novecentos e trinta e três reais e trinta e três centavos). 
 
 
 

06 – JUSTIFICATIVA 
 

A Prefeitura de Coqueiral, no exercício de suas atribuições constitucionais e 

regimentais, realizará licitação para futuras e eventuais contratações de serviços e a locação de 

estruturas de eventos, efetuadas pelo Sistema de Registro de Preços, obedecendo ao disposto 

no Decreto Municipal nº 1.936/2017. 

Adotou-se o Registro de Preços para a presente contratação por tratar-se de 

um serviço comum aos órgãos que compõem a municipalidade, o que gera barateamento do 

serviço devido a uma maior demanda. 

 

O registro de preço de empresa prestadora de serviço da locação de 

equipamentos e estrutura física para realização shows, incluindo montagem, utilização, 

manutenção, desmontagem e apoio logístico, constitui-se, para atender as demandas dos 

futuros eventos a serem realizados pela Prefeitura de Coqueiral, como: shows, exposições, 

seminários, conferências, apresentações folclóricas, Natal, Réveillon, Carnaval, Festa do Peão e 

demais eventos ligados à conservação da memória cultural e sua difusão, além de cumprir com 

seu papel de promover, apoiar e patrocinar eventos de cunho artístico e cultural da cidade, e 

eventos ligados também à Secretaria de Saúde, para campanhas de promoção e prevenção de 

doenças e atividades de educação em saúde, previstas no planejamento do setor. Também da 

Secretaria Municipal de Ação Social, a fim de promover ações voltadas aos projetos 

desenvolvidos pelo setor. 

A contratação objetiva, por fim, respeitada a isonomia entre os licitantes, 

selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, que garanta a boa qualidade dos 

serviços prestados a custos mais reduzidos, contribuindo para diminuição dos gastos 

governamentais. 

O presente processo licitatório não será destinado exclusivamente para Micro 

Empresa e Empresas de Pequeno Porte, tendo em vista que nesta região não tem o mínimo de 

três possíveis licitantes em condições de executar o objeto licitado, como dispõe o Inciso II, do 
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artigo 49, da Lei Complementar nº 123/2006 e posteriores alterações. 

 
 

Coqueiral, 19 de janeiro de 2023. 
 
 
 

JESSICA PINHEIRO SILVA 
Pregoeira do Município 

 
 
 

ROSSANO OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO  
 
 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

(Papel timbrado ou carimbo da empresa) 
 

 
A 
Comissão Permanente de Licitações 
Prefeitura Municipal de Coqueiral-MG 

Ref.: Processo Licitatório nº 002/2023 
Pregão Presencial nº 002/2023. 

 
 
 

DECLARAÇÃO 
 

 
A (Razão Social da empresa) , inscrita no CNPJ sob nº , com endereço à 
, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). , titular da Carteira de 
Identidade nº e do CPF nº DECLARA, sob as penas da lei, que atende todas 
as condições de habilitação constantes do Pregão Presencial nº   /   , estando, portanto, apta 
a participar de todas as fases do certame. 

 

 
CIDADE, em de de . 

 
 
 
 

Nome: Cargo: 

(REPRESENTANTE LEGAL) 

 
 
 
 
 

Obs.: Esta Declaração deverá ser entregue no momento do credenciamento, fora dos 
envelopes 1 e 2. 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO 
ART. 7º, INCISO XXXIII,  DA CF/1988 

 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII, ART. 7º DA CF/88. 
 

 
A 

Comissão Permanente de Licitações 
Prefeitura Municipal de Coqueiral-MG 
Ref.: Processo Licitatório nº 002/2023 
Pregão Presencial nº 002/2023. 

 
 
 
 

 
DECLARAÇÃO 

 
 

 
A empresa ................................., inscrita no CNPJ n°...................,    por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade 
no............................ e do CPF no ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do 
art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 
1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na 
condição de aprendiz ( ) . Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 

 
 

 
CIDADE, em de de . 

 

 

Nome: Cargo: 

(REPRESENTANTE LEGAL) 
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MODELO PROPOSTA  
 
 

A 

Comissão Permanente de Licitações 

Prefeitura Municipal de Coqueiral-MG 

 

Ref.: Processo Licitatório nº 002/2023 

Pregão Presencial nº 002/2023 

SRP nº 002/2023 
 

Sr. Jéssica Pinheiro Silva 

Pregoeira Municipal 
 

 
Nome de Fantasia: 

Razão Social: 

CNPJ: Optante pelo SIMPLES? (Sim/Não) 

Endereço: 

Bairro: Cidade: 

CEP: E-MAIL: 

Telefone: Fax: 

Banco: Conta Bancária: 

Nome e nº da Agência: 

 
 

A empresa   , inscrita     no      CNPJ sob o 

nº  , sediada  à   , 

bairro , município de    , por seu representante legal, 

vem, perante Vs. Sa., apresentar sua PROPOSTA COMERCIAL, para a licitação em epígrafe: 

 

1. PROPOSTA COMERCIAL: 
 
 

Declara, sob as penas da lei, que esta proposta atende a todos os requisitos 

constantes do Processo Licitatório nº 002/2023 - Pregão Presencial nº 002/2023 - Sistema de 

Registro de Preços nº 002/2023. 
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ITEM DESCRIÇÃO UND QTD 
 
VLR. UNIT 

 
VLR. TOTAL 

01 

LOCAÇÃO DE PALCO CONCHA COM 

AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 

Palco 14mx12m. 
Geospace (concha).  

Descrição: Locação com 
montagem e desmontagem de palco medindo 
14 metros de frente por 12 metros de 
profundidade, altura do piso para solo 2m e do 
solo para o pê direito 10m, piso do palco com 
estrutura metálica com compensado de 
20mm, com estrutura para subgrave de 
16,00x1,00x0,40m, com cobertura em Box 
Truss de duro alumínio forma concha. Com 
lona vinil de alta qualidade.  

Fechamento totalmente 
fixado ao piso, parapeito nas laterais e fundo 
na altura de 2m, na parte externa da concha, 
escada de acesso na largura de no mínimo 2m 
de largura, estrutura para P.A Fly e 06 
praticáveis pés regulável até 1,00m, medindo 
no mínimo 2x1x050m cada e uma house mix 3 
x 3 metros. 

02 Camarins estrutura de 
octanonneanodizado, com perfis de alumínio 
e fechamento em ts italiano, Branco, com 
medidas de 6,00m x 6,00m, portas com 
fechaduras totalmente em perfeito estado, 
climatizados, Com painéis de vidro onde for 
necessário, revestido de Carpete, ter 
capacidade mínima para 10 (dez) pessoas, 
equipado com 01 (uma) cestas de lixo grandes, 
02 (duas) Mesas plástica com 06 (seis) 
cadeiras, 01 (um) espelho corpo inteiro, 
sanitário químico, com acesso pelo lado de 
dentro do camarim, 03 (três) Tomadas tripolar 
com adaptadores, iluminação básica com 
Luminária de 400w e demais acessórios 
necessários para o perfeito funcionamento do 
mesmo.  

Todos os itens necessários 
para a montagem do palco, de acordo com as 
normas técnicas de segurança, (extintores 
contra incêndio e demais itens de segurança). 
Alimentação, diárias e transportes todas por 

conta da empresa vencedora. Além da 

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

TÉCNICA (ART) EM RELAÇÃO A 

EVENTO 
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SEGURANÇA E PREVENÇÃO DE 

INCÊNDIOS. 
O equipamento deve estar montado no local 

indicado na ordem de fornecimento emitida 

pela Prefeitura e funcionando perfeitamente 48 

horas antes do início do evento para o qual 

ocorreu a contratação e deve ficar montado até 

o dia subsequente ao da final do evento para o 

qual foi contratado. 

02 

SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO COMPOSTO POR:  

P.A. PA 12 X 12 + 4 

Torres de Delay Line array, flying e com 

Subwoofers, compatível com ambiente aberto, 

ao ar livre, com capacidade de 20.000 pessoas, 

media 98, picos 118 dB SPL “A” de 40 a 18 

Kkz, cobertura horizontal de 90 graus com 

resposta de fase 750 Hz 16 kHz ± 30 graus 

Baixa THD, na House Mix, que deverá estar 

posicionada a, no mínimo 15 metros e no 

máximo 30 metros do palco e centralizada em 

relação ao mesmo. Monitor: 02 Console 

Digital; modelo referencial: DIGI-DISIGN, 

MIX-RACK, PROFILE, PM5D STANDART 

PM5D RH , V16,PM1DM7CL 

01 SIDE STEREO duplo; 10 Direct Box 

Passivos; 12- pontos de (energia) 110/220 

volts;12 cabos de microfones de 10m; 03 Sub-

Snake 12 vias cada 20m (indispensável); 06 

monitores, com a 

configuração de um autofalantes de 12” e 01 

driver de titânio; 01 caixa de sub grave com 

dois autofalante 

de 18” para drum-sub; Modelo referencial: 

EAW SM 400; 15 Pedestais (04 pequenos); 12 

garras Lp (Clamp); 

12 cabos P10 x P10 (instrumentos); 03 

Multicabo de 12 vias 20m; 01 bateria completa. 

Modelos referencias: 

Tama ou Pearl (com peles novas, ferragens 

completas – 04 estantes para pratos (cada), 

pedal de bumbo (2), 

bancos de bateria (2) e demais acessórios – 

todos em perfeito estado). Praticável para 

bateria conforme 

rider técnico. 01 Multicabo no mínimo 48 

canais e 60 metros; 01 Main Power de 8.000w 

mínimo, com 

transformador, chave seletora dimensionada, 

disjuntor termomagnético e voltímetro, com 

conectores 

dentro das normas especificações da ABNT. 

120 cabos de microfones balanceados; 30 

cabos para 

EVENTO 
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interligação de instrumentos ou acessórios do 

tipo P10 – P10; Torres de Delay Montagem de 

03 torres de 

delay do mesmo modelo do P.A. amplificação 

necessária compatível 

com o P.A. – processador com ajuste de tempo 

(crossover digital ou processador de efeitos). 

Crovosser de 

04 vias estéreo. Seguindo obrigatoriamente as 

marcas e ou modelos exigidos no rider técnico 

de cada artista. OBSERVAÇÃO: TODO 

EQUIPAMENTO DE SOM QUE ATENDA O 

RIDER TÉCNICO DA BANDA E OU 

ARTISTA 

CONTRATADO PARA APRESENTAÇÃO. 

A empresa deverá disponibilizar 02 técnicos 

profissionais de som e luz durante o evento, 

além de equipe para montagem e 

desmontagem, após o término do evento. Todo 

equipamento de som deve ficar à disposição do 

evento deste do início até o final, tanto para a 

apresentação principal como para as 

apresentações regionais, conforme solicitação 

da Secretaria de Cultura, Esportes e 

Turismo. Horário de funcionamento do 

equipamento de som conforme solicitação da 

Secretaria de Cultura, 

Sistema de iluminação composto por: 
Equipamentos: 01 mesa de luz digital; Modelo 

referencial: Ma 2 light ou avolite que atenda 

rider técnico de cada artista; 08 Atomik led 

rgbw; 02 fog f-100 com ventiladores; 04 varas 

com 04 

refletores par 64 #5 (gel CTB R61); 06 mini 

brut; 36 canais de 

dimmer; 120 metros de treliças Q30, Q50 (box 

Truss) formando 01 Grid de treliças com 04 

pés, 

travados no teto do palco com cintas; As 

dobradiças devem ter cintas de segurança; 

Altura mínima do gride: 

07 metros de altura; 9 Talhas com capacidade 

de 01 tonelada cada; O sistema local deve ter 

disponível: 24 

pontos de AC220; 24 Par Led; 16 moving 

Beam 5r, 7r ou conforme rider técnico; 02 

Ventiladores; Multicabos , gelatinas, filtros; 02 

Maquina de fumaça; Obs. Todos os demais 

acessórios necessários para o bom 

desempenho do sistema; Acessórios: Cabos de 

sinal e A/C de modo a atender todo 

equipamento solicitado e 

as distâncias envolvidas; Garras na quantidade 

suficiente para todos os refletores solicitados; 
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Sistema de 

multicabos e cabeamento para interligação dos 

equipamentos; Sistemas de fiação (sinal a A/C) 

para 

interligação das varas; Módulos Main Power 

dimensionados e caixas de distribuição de AC 

para todos os 

sistemas de iluminação; Kit de cabos para 

energizar pontos nas varas em 110V e 220V 

com identificação 

clara e visível. Obs. Todos os demais cabos e 

acessórios necessários para o bom 

desenvolvimento do sistema 

Gride de luz: Sustentação do sistema de 

iluminação em Q30 com 10m de frente e 8m de 

profundidade e 

com 1 linha no meio 4 pés de 6m de altura, 04 

cintas e 04 talhas. A empresa devera 

disponibilizar 1 técnicode iluminação 

profissional durante o evento, além de equipe 

para montagem e desmontagem, após o 

termino do evento. 

OBSERVAÇÃO: TODO EQUIPAMENTO 

DE LUZ QUE ATENDA O RIDER TÉCNICO 

DA BANDA E OU ARTISTA 

CONTRATADO PARA APRESENTAÇÃO, 

seguindo obrigatoriamente as marcas e ou 

modelos exigidos no rider técnico de cada 

artista. Todo equipamento de iluminação deve 

ficar à disposição do evento deste do início até 

o final, tanto para a apresentação principal 

como para as apresentações regionais, 

conforme solicitação da Secretaria de Cultura, 

Esportes e Turismo. Horário de funcionamento 

do equipamento de iluminação 

conforme solicitação da Secretaria de Cultura, 

Esportes e Turismo. 

OBSERVAÇÕES: 

• Unidade de serviço: serviço em locação, 

montagem, manutenção, execução e 

desmontagem de sistema de iluminação, será 

por conta da contratada. 

 

03 

02 BANHEIROS QUÍMICOS CONTAINER (01 
MASCULINO E 01 FEMININO) 
Referência: 
Unidade de Container com medidas externas 
em 2,44 metros de largura, 2,90 de altura e 
6,00 de comprimento; 
Portas com borrachas de vedação em 
excelente estado de conservação;  
Paredes Externas em Aço Corten/Inox de 
2,5mm;  

EVENTO 
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Paredes Internas em Alumínio/Aço Inox 
Escovado de 2,5mm;  
Estruturas da longarina e vigas, corner-post 
bem conservadas;   
Pintura Interna e Externa – 
Instalações Elétricas com total de 5 pontos, 
sendo tomadas, interruptores e luminárias, 
além de quadro de disjuntores; 
Instalações hidráulicas com tubulação para 
esgoto e água fria;  
Porta em Material do Container 
Revestimento do Piso em Cerâmica; 
07 vasos sanitários 
Divisória em Material do Container com Porta 
em Material do Container 60 x 1,50 cm; 
Vaso sanitário com caixa acoplada;  
3 Pias em louça cerâmica de coluna;  
Janela de ventilação de ferro de 40 x 30 cm;  
Instalações elétricas e hidráulicas 
Obs: Incluir: transporte, carga, descarga, mão-
de-obra de manutenção, limpeza, coleta e 
descarte correto, dos dejetos, papel higiênico 
e produto químico biodegradável, 
hospedagem e alimentação da equipe, se 
necessário. 
O equipamento deve estar montado no local 
indicado na ordem de fornecimento emitida 
pela Prefeitura e funcionando perfeitamente 
48 horas antes do início do evento para o qual 
ocorreu a contratação e deve ficar montado 
até o dia subsequente ao da final do evento 
para o qual foi contratado. 

04 

EQUIPE DE APOIO – Contendo 50 pessoas, 
sendo 42(homens) e 08(mulheres). 
Equipe devidamente uniformizada com 
identificação e capacitada para a prestação 
deste serviço. As quantidades, se necessário, 
serão especificadas e fracionadas de acordo 
com a necessidade do evento. 
A equipe contratada devera cumprir um 
período mínimo de 8 horas de atendimento 
por pessoa. 
Obs.: Todas as despesas referentes a 
transporte, estadias e alimentação da equipe 
serão por conta da contratada. 

EVENTO 

      
 

     
 

 

 ITENS PARA POSSÍVEL E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA EVENTOS SEM DATA PREVISTA 
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ITEM DESCRIÇÃO UND QTDE 

 
VLR. UNIT 

VLR. 
TOTAL 

01 

LOCAÇÃO DE PALCO CONCHA COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICAÇÕES: 
Palco 14mx12m. Geospace (concha).  
Descrição: Locação com montagem e desmontagem de palco 
medindo 14 metros de frente por 12 metros de profundidade, 
altura do piso para solo 2m e do solo para o pê direito 10m, 
piso do palco com estrutura metálica com compensado de 
20mm, com estrutura para subgrave de 16,00x1,00x0,40m, 
com cobertura em Box Truss de duro alumínio forma concha. 
Com lona vinil de alta qualidade.  
Fechamento totalmente fixado ao piso, parapeito nas laterais 
e fundo na altura de 2m, na parte externa da concha, escada 
de acesso na largura de no mínimo 2m de largura, estrutura 
para P.A Fly e 06 praticáveis pés regulável até 1,00m, medindo 
no mínimo 2x1x050m cada e uma house mix 3 x 3 metros. 
02 Camarins estrutura de octanonneanodizado, com perfis de 
alumínio e fechamento em ts italiano, Branco, com medidas 
de 6,00m x 6,00m, portas com fechaduras totalmente em 
perfeito estado, climatizados, Com painéis de vidro onde for 
necessário, revestido de Carpete, ter capacidade mínima para 
10 (dez) pessoas, equipado com 01 (uma) cestas de lixo 
grandes, 02 (duas) Mesas plástica com 06 (seis) cadeiras, 01 
(um) espelho corpo inteiro, sanitário químico, com acesso 
pelo lado de dentro do camarim, 03 (três) Tomadas tripolar 
com adaptadores, iluminação básica com Luminária de 400w 
e demais acessórios necessários para o perfeito 
funcionamento do mesmo.  
Todos os itens necessários para a montagem do palco, de 
acordo com as normas técnicas de segurança, (extintores 
contra incêndio e demais itens de segurança). 
Alimentação, diárias e transportes todas por conta da 
empresa vencedora. Além da ANOTAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) EM RELAÇÃO A 
SEGURANÇA E PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS. 
O equipamento deve estar montado no local indicado na 
ordem de fornecimento emitida pela Prefeitura e 
funcionando perfeitamente 48 horas antes do início do 
evento para o qual ocorreu a contratação e deve ficar 
montado até o dia subsequente ao da final do evento para o 
qual foi contratado. 

DIÁRIA 20 

  

02 

LOCAÇÃO DE PALCO MÉDIO COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICAÇÕES: 
• Montagem de 01 Palco profissional em estrutura 
metálica com as seguintes características:  
12(doze) metros de boca por 10(dez) metros de 
profundidade, mínimo 6(seis) metros de altura no pé direito 
e 3(três) metros de altura do piso em relação ao solo, com 
sustentação para o flay(fixado no palco), com 8(oito) metros 
de altura, por 2(dois) metros de largura, com cobertura em 
lona KP 1.000 e fechamentos laterais e de fundo com 
sombrite 80%(oitenta por cento) preto. 
Altura do piso até o teto de no mínimo 6(seis) metros, torre 
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flay de 20 peças de andaime tubular treliça 2 x 1,5 metro cada, 
cobertura em lona compatível à estrutura com garantia de 
impermeabilização e uma house mix 3 x 3 metros. 
O Palco deverá ter um praticável para bateria (instrumento 
musical) e asa lateral para acomodar equipamentos de som e 
equipe e acesso por duas escadas, com corrimão, com 
instalação na parte traseira e/ou lateral do palco, com 
degraus antiderrapantes, no máximo, 20cm de altura entre 
eles. 
Piso com chapa de compensado naval de 20mm na cor preta, 
fixado na estrutura por parafusos galvanizados tipo francês, e 
chapas de cantoneira. Piso travado em estrutura do tipo 
cantoneira metálico de 1” fixado ao piso por contra pinos; 
Guarda corpo nas laterais e no fundo; 
Anexo ao piso do palco: 01 (um) camarim com 4,0mx4,0m, 
com acesso fechado até o palco, contendo 02 mesas, 08 
cadeiras, espelho grande e  luminárias para perfeita 
iluminação do camarim que permita troca de figurinos, 
maquiagem, etc. 
 
Alimentação, diárias e transportes todas por conta da 
empresa vencedora. Além da ANOTAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) EM RELAÇÃO A 
SEGURANÇA E PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS. 
O equipamento deve estar montado no local indicado na 
ordem de fornecimento emitida pela Prefeitura e 
funcionando perfeitamente 48 horas antes do início do 
evento para o qual ocorreu a contratação e deve ficar 
montado até o dia subsequente ao da final do evento para o 
qual foi contratado. 

03 

LOCAÇÃO DE PALCO PEQUENO COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICAÇÕES: 

 Montagem de 01 Palco profissional em estrutura 
metálica com as seguintes características:  

08(Oito) metros de boca por 06(seis) metros de profundidade, 
com asa de 02(dois) metros de largura, mínimo 04(quatro) 
metros de altura no pé direito e 02(dois) metro de altura do 
piso em relação ao solo, com cobertura em lona KP 1.000 e 
fechamentos laterais e de fundo com sombrite 80%(oitenta 
por cento) preto, com guarda corpo removível em todas as 
laterais.  
O Palco deverá ter um praticável para bateria (instrumento 
musical) e asa lateral para acomodar equipamentos de som e 
equipe e acesso por uma escada, com corrimão, com 
instalação na parte traseira e/ou lateral do palco, com 
degraus antiderrapantes, no máximo, 20cm de altura entre 
eles. 
Piso com chapa de compensado naval de 20mm na cor preta, 
fixado na estrutura por parafusos galvanizados tipo francês, e 
chapas de cantoneira. Piso travado em estrutura do tipo 
cantoneira metálico de 1” fixado ao piso por contra pinos; 
Anexo ao piso do palco: 01 (um) camarim com 4,0mx4,0m, 
com acesso fechado até o palco, contendo 02 mesas, 08 
cadeiras, espelho grande e  luminárias para perfeita 
iluminação do camarim que permita troca de figurinos, 

DIÁRIA 20 

  



76 

 

 

maquiagem, etc.  
Alimentação, diárias e transportes todas por conta da 
empresa vencedora. Além da ANOTAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) EM RELAÇÃO A 
SEGURANÇA E PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS. 
O equipamento deve estar montado no local indicado na 
ordem de fornecimento emitida pela Prefeitura e 
funcionando perfeitamente 24 horas antes do início do 
evento para o qual ocorreu a contratação e deve ficar 
montado até o dia subsequente ao da final do evento para o 
qual foi contratado. 

04 

LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICAÇÕES: 
Módulos praticáveis em compensado naval de 20 mm, 
coberto com carpete, medindo 2x1 metros, estrutura em 
alumínio com pés reguláveis e altura mínima de 
30 cm e máxima de 1 metro. 
O equipamento deve estar montado no local indicado na 
ordem de fornecimento emitida pela Prefeitura e 
funcionando perfeitamente 24 horas antes do início do 
evento para o qual ocorreu a contratação e deve ficar 
montado até o dia subsequente ao da final do evento para o 
qual foi contratado. 

DIÁRIA 40 

  

05 

LOCAÇÃO DE GERADOR:  
Grupo Gerador de 260 KVA, silenciado 220/127 volts, 
trifásico. A empresa deverá instalar o gerador, mantendo no 
local um operador (técnico), bem como, fornecendo o diesel 
para seu funcionamento. 
O equipamento deve estar montado no local indicado na 
ordem de fornecimento emitida pela Prefeitura e 
funcionando perfeitamente 48 horas antes do início do 
evento para o qual ocorreu a contratação e deve ficar 
montado até o dia subsequente ao da final do evento para o 
qual foi contratado. Além da ANOTAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) EM RELAÇÃO A 
SEGURANÇA E PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS. 

DIÁRIA 20 

  

06 

BANHEIROS QUÍMICOS: 
Banheiro Químico confeccionado em Polietileno contendo 
caixa de dejetos não visíveis e assento mictório com piso 
antiderrapante, pontos de ventilação, teto translúcido, 
dispositivo de trinco com trava interna e com identificação de 
ocupado / livre, suporte para papel higiênico e apoio para 
objetos. Identificação de feminino / masculino.  
Limpeza de dejetos após da cada dia de evento. 
Incluir: Transporte, carga, descarga, Mão-de-obra de 
manutenção, limpeza, coleta e descarte correto, dos dejetos, 
papel higiênico e produto químico Biodegradável, 
hospedagem e alimentação da Equipe, se necessário.  
O equipamento deve estar montado no local indicado na 
ordem de fornecimento emitida pela Prefeitura e 
funcionando perfeitamente 48 horas antes do início do 
evento para o qual ocorreu a contratação e deve ficar 
montado até o dia subsequente ao da final do evento para o 
qual foi contratado. 

DIÁRIA 400 

  

07 BANHEIROS QUÍMICOS PARA DEFICIENTES: DIÁRIA 100   
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Banheiro Químico confeccionado em polietileno contendo 
caixa de dejetos não visíveis e assento mictório com piso 
antiderrapante, pontos de ventilação, teto translúcido, 
dispositivo de trinco com trava interna e com identificação de 
ocupado / livre, suporte para papel higiênico e apoio para 
objetos e identificação de feminino / masculino.  
Barras de apoio laterais e de fundo, de acordo com ABNT. 
Adesivo indicativo de portadores de necessidades especiais 
Limpeza de dejetos após da cada dia de evento. 
Incluir: transporte, carga, descarga, mão-de-obra de 
manutenção, limpeza, coleta e descarte correto, dos dejetos, 
papel higiênico e produto químico biodegradável, 
hospedagem e alimentação da equipe, se necessário. 
O equipamento deve estar montado no local indicado na 
ordem de fornecimento emitida pela Prefeitura e 
funcionando perfeitamente 48 horas antes do início do 
evento para o qual ocorreu a contratação e deve ficar 
montado até o dia subsequente ao da final do evento para o 
qual foi contratado. 

08 

01 TENDA BARRACÃO 11 X 20 M: 
01 (uma) Tenda barracão de Grid Q 30 de aluminio, no 
tamanho 11 x 20 m, pé direito  6,00 mts, com cobertura em 
duas aguas com lona branca, fechamento lateral, quando 
solicitado, em lona auto-extinguível / anti-chama (não 
propaga chamas), deverão ainda, estar em bom estado de 
conservação, não sendo aceitos materiais rasgados, 
manchados ou sujos. Devem conter cintas com catraca para 
fixação junto ao solo. Carga de 8 toneladas.  
Incluir: transporte, carga, descarga, montagem, 
desmontagem, mão-de-obra, hospedagem e alimentação da 
equipe, se necessário. Além da ANOTAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DAS LONAS DAS TENDAS 
EM RELAÇÃO A PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS.  
O equipamento deve estar montado no local indicado na 
ordem de fornecimento emitida pela Prefeitura e 
funcionando perfeitamente 48 horas antes do início do 
evento para o qual ocorreu a contratação e deve ficar 
montado até o dia subsequente ao da final do evento para o 
qual foi contratado. 

DIÁRIA 50 

  

09 

TENDA 10 X 10 M: 
Tenda padronizada no tamanho 10 x 10 m, pé direito de 3,00 
a 6,00 mts, com cobertura em estilo chapéu de bruxa, com 
calha para escorrimento de água, fechamento lateral, quando 
solicitado, em lona auto-extinguível / anti-chama (não 
propaga chamas), deverão ainda, estar em bom estado de 
conservação, não sendo aceitos materiais rasgados, 
manchados ou sujos. Devem conter cintas com catraca para 
fixação junto ao solo. Carga de 8 toneladas.  
Incluir: transporte, carga, descarga, montagem, 
desmontagem, mão-de-obra, hospedagem e alimentação da 
equipe, se necessário. Além da ANOTAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DAS LONAS DAS TENDAS 
EM RELAÇÃO A PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS.  
O equipamento deve estar montado no local indicado na 
ordem de fornecimento emitida pela Prefeitura e 

DIÁRIA 80 
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funcionando perfeitamente 48 horas antes do início do 
evento para o qual ocorreu a contratação e deve ficar 
montado até o dia subsequente ao da final do evento para o 
qual foi contratado. 

10 

TENDA 5 X 5 M: 
Tenda padronizada no tamanho 5 x 5 m pé direito de 3,00 a 
5,00 mts, com cobertura e fechamentos, em estilo chapéu de 
bruxa, com calha para escorrimento de água, fechamento 
lateral, quando solicitado, em lona auto-extinguível / anti-
chama (não propaga chamas), deverão ainda, estar em bom 
estado de conservação, não sendo aceitos materiais rasgados, 
manchados ou sujos. Devem conter cintas com catraca para 
fixação junto ao solo. Carga de 8 toneladas. 
Incluir: transporte, carga, descarga, montagem, 
desmontagem, mão-de-obra, hospedagem e alimentação da 
equipe, se necessário. Além da ANOTAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DAS LONAS DAS TENDAS 
EM RELAÇÃO A PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS.  
O equipamento deve estar montado no local indicado na 
ordem de fornecimento emitida pela Prefeitura e 
funcionando perfeitamente 48 horas antes do início do 
evento para o qual ocorreu a contratação e deve ficar 
montado até o dia subsequente ao da final do evento para o 
qual foi contratado. 

DIÁRIA 80 

  

11 

TENDA 4 X 4 M: 
Tenda padronizada no tamanho 4 x 4 m pé direito de 3,00 a 
5,00 mts, com balcão, fechamento lateral de tecido em lonil 
na cor branca com cobertura em estilo chapéu de bruxa, com 
calha para escorrimento de água, fechamento lateral, quando 
solicitado, em lona auto-extinguível / anti-chama (não 
propaga chamas), deverão ainda, estar em bom estado de 
conservação, não sendo aceitos materiais rasgados, 
manchados ou sujos. Devem conter cintas com catraca para 
fixação junto ao solo. Carga de 8 toneladas. 
Incluir: transporte, carga, descarga, montagem, 
desmontagem, mão-de-obra, hospedagem e alimentação da 
equipe, se necessário. Além da ANOTAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DAS LONAS DAS TENDAS 
EM RELAÇÃO A PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS.  
O equipamento deve estar montado no local indicado na 
ordem de fornecimento emitida pela Prefeitura e 
funcionando perfeitamente 48 horas antes do início do 
evento para o qual ocorreu a contratação e deve ficar 
montado até o dia subsequente ao da final do evento para o 
qual foi contratado. 

DIÁRIA 100 

  

12 

TENDAS 3 X 3 M: 
Barracas padronizadas no tamanho 3 x 3 m, na cor branca, 
com balcão, fechamento lateral de tecido em lonil na cor 
branca, modelo chapéu de bruxa, com calha para 
escorrimento de água, em lona auto-extinguível / anti-chama 
(não propaga chamas), deverão ainda, estar em bom estado 
de conservação, não sendo aceitos materiais rasgados, 
manchados ou sujos e os balcões deverão ter bom 
acabamento não apresentando danificações em sua 
superfície. Devem conter cintas com catraca para fixação 
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junto ao solo. Carga de 8 toneladas. 
Incluir: transporte, carga, descarga, montagem, 
desmontagem, mão-de-obra, hospedagem e alimentação da 
equipe, se necessário. Além da ANOTAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DAS LONAS DAS TENDAS 
EM RELAÇÃO A PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS.  
O equipamento deve estar montado no local indicado na 
ordem de fornecimento emitida pela Prefeitura e 
funcionando perfeitamente 48 horas antes do início do 
evento para o qual ocorreu a contratação e deve ficar 
montado até o dia subsequente ao da final do evento para o 
qual foi contratado. 

13 

PLACAS/PAINEL PARA FECHAMENTO: 
Em chapa galvanizada em bom estado de conservação e com 
no mínimo 2x2 metros, com fixação em cantoneira de 20x20 
cm de altura a serem instaladas para fechamento e controle 
de passagem nos locais onde ocorrerem os eventos. 
Incluir: transporte, carga, descarga, montagem, 
desmontagem, mão-de-obra, hospedagem e alimentação da 
equipe, se necessário.  
O equipamento deve estar montado no local indicado na 
ordem de fornecimento emitida pela Prefeitura e 
funcionando perfeitamente 48 horas antes do início do 
evento para o qual ocorreu a contratação e deve ficar 
montado até o dia subsequente ao da final do evento para o 
qual foi contratado. 

UNIDADE 1500 

  

14 

GRADIS DE CERCAS TUBULARES:  
Medindo cada gradil 2 metros de comprimento, por 1,20 
metros de altura, com sistema de engate entre as partes. 
 
Incluir: transporte, carga, descarga, montagem, 
desmontagem, mão-de-obra, hospedagem e alimentação da 
equipe, se necessário.  
O equipamento deve estar montado no local indicado na 
ordem de fornecimento emitida pela Prefeitura e 
funcionando perfeitamente 48 horas antes do início do 
evento para o qual ocorreu a contratação e deve ficar 
montado até o dia subsequente ao da final do evento para o 
qual foi contratado. 

UNIDADE 300 

  

15 

Projetor de vídeo com telão e aparelho gravador/player de 
CD/DVD e entrada USB: 
Projetor de vídeo com mínimo de 2.000 lumens, com Telão de 
200 polegadas, em tela translúcida, com suportes de pés 
reguláveis, para projeção em áreas abertas ou fechadas. Onde 
serão repassadas informações dos eventos e outras a critério 
da administração. 
Incluir: transporte, carga, descarga, montagem, 
desmontagem, mão-de-obra, hospedagem e alimentação da 
equipe, se necessário.  
O equipamento deve estar montado no local indicado na 
ordem de fornecimento emitida pela Prefeitura e 
funcionando perfeitamente 48 horas antes do início do 
evento para o qual ocorreu a contratação e deve ficar 
montado até o dia subsequente ao da final do evento para o 
qual foi contratado. 
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16 

CADEIRA DE PLÁSTICO: 
Locação de Cadeira Plásticas branca, com encosto para braço, 
capacidade até 120 kg, com certificado do INMETRO. 
O transporte do material até o local do evento e a retirada do 
mesmo é de responsabilidade da contratada. 
 

DIÁRIA 800 

  

17 

MESA DE PLÁSTICO: 
Locação de mesas quadradas, brancas de plástico 
O transporte do material até o local do evento e retirada do 
mesmo é de responsabilidade da contratada. 
 

DIÁRIA 200 

  

18 

SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO COMPOSTO 
POR:  
P.A. PA 12 X 12 + 4 
Torres de Delay Line array, flying e com Subwoofers, 
compatível com ambiente aberto, ao ar livre, com capacidade 
de 20.000 pessoas, media 98, picos 118 dB SPL “A” de 40 a 18 
Kkz, cobertura horizontal de 90 graus com resposta de fase 
750 Hz 16 kHz ± 30 graus Baixa THD, na House Mix, que deverá 
estar posicionada a, no mínimo 15 metros e no máximo 30 
metros do palco e centralizada em relação ao mesmo. 
Monitor: 02 Console Digital; modelo referencial: DIGI-DISIGN, 
MIX-RACK, PROFILE, PM5D STANDART PM5D RH , 
V16,PM1DM7CL 
01 SIDE STEREO duplo; 10 Direct Box Passivos; 12- pontos de 
(energia) 110/220 volts;12 cabos de microfones de 10m; 03 
Sub-Snake 12 vias cada 20m (indispensável); 06 monitores, 
com a 
configuração de um autofalantes de 12” e 01 driver de titânio; 
01 caixa de sub grave com dois autofalante 
de 18” para drum-sub; Modelo referencial: EAW SM 400; 15 
Pedestais (04 pequenos); 12 garras Lp (Clamp); 
12 cabos P10 x P10 (instrumentos); 03 Multicabo de 12 vias 
20m; 01 bateria completa. Modelos referencias: 
Tama ou Pearl (com peles novas, ferragens completas – 04 
estantes para pratos (cada), pedal de bumbo (2), 
bancos de bateria (2) e demais acessórios – todos em perfeito 
estado). Praticável para bateria conforme 
rider técnico. 01 Multicabo no mínimo 48 canais e 60 metros; 
01 Main Power de 8.000w mínimo, com 
transformador, chave seletora dimensionada, disjuntor 
termomagnético e voltímetro, com conectores 
dentro das normas especificações da ABNT. 120 cabos de 
microfones balanceados; 30 cabos para 
interligação de instrumentos ou acessórios do tipo P10 – P10; 
Torres de Delay Montagem de 03 torres de 
delay do mesmo modelo do P.A. amplificação necessária 
compatível 
com o P.A. – processador com ajuste de tempo (crossover 
digital ou processador de efeitos). Crovosser de 
04 vias estéreo. Seguindo obrigatoriamente as marcas e ou 
modelos exigidos no rider técnico de cada artista. 
OBSERVAÇÃO: TODO EQUIPAMENTO DE SOM QUE ATENDA O 
RIDER TÉCNICO DA BANDA E OU ARTISTA 

DIÁRIA 30 
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CONTRATADO PARA APRESENTAÇÃO. A empresa deverá 
disponibilizar 02 técnicos profissionais de som e luz durante o 
evento, além de equipe para montagem e desmontagem, 
após o término do evento. Todo equipamento de som deve 
ficar à disposição do evento deste do início até o final, tanto 
para a apresentação principal como para as apresentações 
regionais, conforme solicitação da Secretaria de Cultura, 
Esportes e 
Turismo. Horário de funcionamento do equipamento de som 
conforme solicitação da Secretaria de Cultura, 
Sistema de iluminação composto por: Equipamentos: 01 
mesa de luz digital; Modelo referencial: Ma 2 light ou avolite 
que atenda rider técnico de cada artista; 08 Atomik led rgbw; 
02 fog f-100 com ventiladores; 04 varas com 04 
refletores par 64 #5 (gel CTB R61); 06 mini brut; 36 canais de 
dimmer; 120 metros de treliças Q30, Q50 (box Truss) 
formando 01 Grid de treliças com 04 pés, 
travados no teto do palco com cintas; As dobradiças devem 
ter cintas de segurança; Altura mínima do gride: 
07 metros de altura; 9 Talhas com capacidade de 01 tonelada 
cada; O sistema local deve ter disponível: 24 
pontos de AC220; 24 Par Led; 16 moving Beam 5r, 7r ou 
conforme rider técnico; 02 Ventiladores; Multicabos , 
gelatinas, filtros; 02 Maquina de fumaça; Obs. Todos os 
demais acessórios necessários para o bom 
desempenho do sistema; Acessórios: Cabos de sinal e A/C de 
modo a atender todo equipamento solicitado e 
as distâncias envolvidas; Garras na quantidade suficiente para 
todos os refletores solicitados; Sistema de 
multicabos e cabeamento para interligação dos 
equipamentos; Sistemas de fiação (sinal a A/C) para 
interligação das varas; Módulos Main Power dimensionados e 
caixas de distribuição de AC para todos os 
sistemas de iluminação; Kit de cabos para energizar pontos 
nas varas em 110V e 220V com identificação 
clara e visível. Obs. Todos os demais cabos e acessórios 
necessários para o bom desenvolvimento do sistema 
Gride de luz: Sustentação do sistema de iluminação em Q30 
com 10m de frente e 8m de profundidade e 
com 1 linha no meio 4 pés de 6m de altura, 04 cintas e 04 
talhas. A empresa devera disponibilizar 1 técnicode 
iluminação profissional durante o evento, além de equipe 
para montagem e desmontagem, após o termino do evento. 
OBSERVAÇÃO: TODO EQUIPAMENTO DE LUZ QUE ATENDA O 
RIDER TÉCNICO DA BANDA E OU ARTISTA CONTRATADO PARA 
APRESENTAÇÃO, seguindo obrigatoriamente as marcas e ou 
modelos exigidos no rider técnico de cada artista. Todo 
equipamento de iluminação deve ficar à disposição do evento 
deste do início até o final, tanto para a apresentação principal 
como para as apresentações regionais, conforme solicitação 
da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo. Horário de 
funcionamento do equipamento de iluminação 
conforme solicitação da Secretaria de Cultura, Esportes e 
Turismo. 
OBSERVAÇÕES: 
• Unidade de serviço: serviço em locação, montagem, 
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manutenção, execução e desmontagem de sistema de 
iluminação, será por conta da contratada. 
 

19 

SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO COMPOSTO 
POR:  
P.A. PA 8 x 8 + 4 

LOCADORA: PA: Configuração Mínima do Som: P.A. de frente 

COM sistema flay Configuração do PA 8 x 8 Line com BACK 

LINE Completo, 16 caixas L; 16 caixas R; Amplificadores e a 

quantidade das potencias devera ser compatíveis com a 

quantidade de caixas do P.A. mais sistemas de monitoração 

com power play. AS CAIXAS DEVEM POSSUIR AUTO FALANTES 

COM POTENCIAS COMPATIVEIS A TODO EQUIPAMENTO 

PREVISTO NESSE TERMO DE REFERENCIA. Especificações dos 

consoles: 1 mesa de som digital superior CL5, PM5D ou 

DIGIDESIGN SC48, MIX RACK, D-SHOW, S6L COM 48 CANAIS. 

02 (dois) processadores digitais. Direct Box ativos e passivos. 

É INDISPENSAVEL A INTALACAO DO FRONT FILL 4 CAIXAS DE 

CENTER FILL STEREO COM A ALTURA DE NO MINIMO 1,5MTS 

DO CHÃO. MONITOR Especificações dos consoles: 1 mesa de 

som digital superior ou equivalente a YAMAHA M7CL, CL5, 

PM5D RH ou DIGIDESIGN SC48, MIX RACK, D-SHOW, S6L COM 

48 CANAIS. 04 CAIXAS DE kf 850 COM 04 CAIXAS DE SUB 850 

superior ou equivalente a EAW OU ACUSTIC 04 CAIXAS DE 

MONITOR SM400 OU SM222 superior ou equivalente a EAW 

OU ACUSTIC 01 SUB DE BATERIA 01 BATERIA superior ou 

equivalente a GRETCH, MAPEX OU TAMA NA CONFIGURAÇÃO 

TOM 1 10”, TOM 2 12”, SURDO 16”, BUMBO 22” COM PELES 

HIDRAULICAS EM PERFEITA CONDIÇÕES DE USO 01 CUBO 

PARA BAIXO superior ou equivalente a HARTK SISTEM, 

AMPEG SVT 810 OU GK 800 (CAIXA 1X15" + 4X10" + 

CABEÇOTE) 01 CUBO PARA GUITARRA superior ou 

equivalente a FENDER TWIN REVERB, JAZZ CHORUS GUITAR 

AMPLIFIER JC120 OU MARSHALL MICROFONES: 1 superior ou 

equivalente a SHURE BETA52A/BETA91A 7 superior ou 

equivalente a SHURE SM57LC 8 superior ou equivalente a 

SHURE SM58LC 8 superior ou equivalente a SHURE 

SM57LC/SENNHEISER E604 4 superior ou equivalente a AKG 

C-1000 2 MIC SEM FIO 3 DIRECTBOX 2 PEDESTAIS PEQUENOS 

5 PEDESTAIS MÉDIOS 18 PEDESTAIS GRANDES 3 MULTI CABOS 

12 VIAS E CABEAMENTO XLR E P10 NESCESSÁRIO PARA A 

INSTALAÇÃO DE TODO O INPULT LIST CITADO ACIMA 1 

COMUNICAÇÃO ENTRE PALCO E PA Configurações do SIDE 02 

(dois) graves 02 (dois) médio Amplificadores e a quantidade 

das potencias deverão ser compatíveis com os equipamentos 

e monitorização completa do palco. Especificações dos 

microfones pedestais e Clanps Deverão ser ESPECIFICOS E 

COMPATIVEIS COM OS EQUIPAMENTOS. MICROFONES DE 

BATERIA E PERCUSÃO - deverão ser compatíveis e de boa 

qualidade. AC: 5 PONTOS DE AC 110VTS ESTABILIZADOS 

SITEMA DE AC COM ATERRAMENTO.  

DIÁRIA 20 
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Configuração Mínima da Iluminação: 1 Máquina de fumaça 

com ventilador 1 Mult cabos para iluminação dmx 24 Canhão 

par RGB 16 Muvings Bean 200 5R 3 mini brutt com 4 lampadas 

cada 50 Metros de treliça (Gride Q30) 1 Mesa controladora 

para iluminação Sistema de multicabos Sistema de MAIN 

Power.  

OBS: Unidade de serviço: serviço em locação, montagem, 
manutenção, execução e desmontagem de sistema de 
iluminação, será por conta da contratada. 
 

20 

SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE MÉDIO 
PORTE: PA 4X4 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 
08 caixas modelo SB850 ou Similar com 2 falantes de 18” com 
800 WATTS cada 
 
08 caixas modelo LINE-ARRAY ou SIMILAR com 2 falantes de 
12” com 400 WATTS cada e 1 drive Titanium de 125 WATTS;  
02 Amplificadores de 5000 Watts RMS,02 Amplificadores de 
3000 Watts RMS e 02 Amplificadores  de 1000 Watts RMS; 
01 Console Digital (Yamaha LS-09, Sound Craft compact SI, 
similar ou superior) para aplicação ao vivo com periféricos e 
cabeamentos compatíveis com memorização dos ganhos de 
entrada dos prés. 24 auxiliares pré-configuráveis, quatro 
entradas STEREO,  
04 retornos de efeitos STEREO;  
08 processadores de efeitos;  
12 EQ gráficos de 31 bandas;  
501 memórias de cena com back up em cartão Compact Flash;  
25 teclas definidas ou similares ou com qualidade superior; 
01 processador digital STEREO 03 vias 
01 equalizador 31 bandas para alinhamento do sistema 
02 aparelhos de CV/DVD com reprodução de MP3; 
01 Notebook com músicas variadas 
01 filtro de linha;  
Sistema de amplificação com periféricos e cabeamentos 
compatíveis em 2 Omhs 
01 técnico experiente para operar o sistema de som; 
 
EQUIPAMENTO DE PALCO (BACK-LINE) 
01 Console Digital(Yamaha LS-09, Sound Craft compact SI, 
similar ou superior) para aplicação ao vivo com periféricos e 
cabeamentos compatíveis com memorização dos ganhos de 
entrada dos prés;  
24 auxiliares pré-configuráveis, quatro entradas eSTEREO; 
04 retornos de efeitos eSTEREO, 8 processadores de efeitos; 
12 EQ gráficos de 31 bandas; 
501 memórias de cena com back up em cartão Compact Flash; 
25 teclas definidas ou similares ou com qualidade superior; 
01 processador digital STEREO 03 vias;  
01 filtro de linha; 
02 side STEREO 03 vias contendo cada side 01 KF e 01 SB 850; 
04 monitores; 
01 monitor Sub para bateria; 
04 amplificadores 3.000 Wats Rms Classe AB  p/ monitores; 

DIÁRIA 20 
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01 amplificadores p/ guitarra Marshall ou similar;  
01 amplificador p/ contra baixo com 1 A.F de 18” e 04 A.F de 
10” GK ou similar; 
03 microfones sem fio UHF (Shure, Sennheiser, AKG, Áudio 
Techinica ou similar ou com qualidade superior com 
periféricos e cabeamentos compatíveis);  
10 Microfones de captação direcional com fio (Shure, AKG, 
Sennheiser, Audio Techinica, Electro Voice, DPA similar ou 
com qualidade superior com periféricos e cabeamentos 
compatíveis; 
04 sub Snake; 
01 bateria completa de boa qualidade; 
01 Kit de microfone para bateria 7 peças (Shure, Sennheiser, 
AKG, Áudio Techinica ou similar ou com qualidade superior 
com periféricos e cabeamentos compatíveis); 
15 garras para microfones;  
22 pedestais; 
10 direct box ativo; 
10 direct box passivo; 
50 cabos XLR-10MTS 
01 multicabo com 48vias de 50mts de frente por 15mts no 
palco 
10 cabos P10 
04 praticáveis 2,20 x 1,50 com altura variável de 10 cm à 01 
mt; 
01 amplificador de fone p/ vias com 8 canais; 
08 fones profissionais p/ músicos; 
Cabos de sinal e energia necessários para este sistema; 
01 técnico experiente para operar o sistema de som; 
 
ILUMINAÇÃO 
01 Grid em estrutura de alumínio Q30 com 8,0mts de frente, 
6,00mts de profundidade e 5,0mts de altura com 01 linha no 
meio; 
08 movings beam 200 5r; 
12 refletores de alumínio com lâmpada par64 foco 5;  
12 canhões de Led(mínimno 36 leds) ; Potência - 3 watts por 
LED com periféricos e cabeamentos compatíveis; 
01 Rack Dimmer digital, Sinal Digital DMX512 Display 
indicador; 
Fechamento total do Grid em malha preta; 
01 console DMX 2048 canais, 
02 mini-bruts com 06 lâmpadas; 
02 máquinas de fumaça com controle remoto e ventilador; 
01 técnico experiente para operar o sistema de luz; 
Cabos de sinal e energia necessários para este sistema;  
  
OBS: 
1 – As quantidades de cada tipo de microfone deverão 
obedecer às necessidades apresentadas através de Mapa de 
Palco. 
 
O equipamento deve estar montado no local indicado na 
ordem de fornecimento emitida pela Prefeitura e 
funcionando perfeitamente 48 horas antes do início do 
evento para o qual ocorreu a contratação até o dia 
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subsequente ao final do evento. Deverá disponibilizar um 
técnico de som para acompanhar todo o evento. 
 
A empresa vencedora deverá manter durante todo o evento 
um técnico no local para realizar quaisquer manutenções ou 
reparos que se apresentem necessárias. 
 

21 

SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PEQUENO 
PORTE: 2X2 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 
04 caixas modelo SB850 ou SB1000 com 2 falantes de 18” com 
800 WATTS cada; 
 
04 caixas modelo LINE-ARRAY ou SIMILAR com 2 falantes de 
12” com 400 WATTS cada e 1 drive Titanium de 125 WATTS;  
01 Amplificador de 5000 Watts RMS; 
01 Amplificador de 3000 Watts RMS e 01 Amplificador de 
1000 Watts RMS; 
02 Amplificadores de 2.000Watts RMS (monitor); 
01 mesa digital com 32 canais; 
08 auxiliares;  
04 máquinas de efeitos,compressores,gates; 
01 processador STEREO; 
03 vias01 equalizador; 
31 bandas para alinhamento do sistema 
02 aparelhos de CV/DVD com reprodução de MP3; 
01 Notebook com músicas variadas; 
06 monitores SM 400, EV ou similar; 
01 Power-play para fones de 08 vias; 
01 Cubo com falante de 15” para o contrabaixo. Mínimo de 
200 Watts; 
01 Cubo para guitarra com no mínimo 200 Watts; 
10 microfones  SM58; 
10 microfones SM 57; 
01 Kit de microfones completo com garras para bateria; 
05  direct- box  passivos; 
02  direct- box  ativos; 
05  clamps; 
40 cabos XLR-10MTS; 
10 cabos P10; 
01 microfone sem fio auricular ;                                                                                       
 
03 microfones sem fio de mão; 
20 pedestais; 
05 fones de ouvido ;Porta Pró,AKG, ou similar; 
01 técnico experiente para operar o sistema de som; 
Cabeamento para funcionamento de todo sistema. 
 
Iluminação 
16 canhões de Led(mínimo de 36leds/3watts); 
02 Gols de Estrutura em alumínio Q25,ou similar,medidas 
mínimas 3,00mtsX6,00mts 
01 Cortina de Led. Medidas mínimas 3,20mtsX2,5mts 
04 Movings 
01 super strobo; 
02 máquinas de fumaça 

DIÁRIA 20 
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01 mesa de Iluminação DMX 
01 técnico experiente para operar o sistema de Luz 
 
Cabeamento para funcionamento de todo sistema. 
 
OBS: 
1 – As quantidades de cada tipo de microfone deverão 
obedecer às necessidades apresentadas através de Mapa de 
Palco. 
 
O equipamento deve estar montado no local indicado na 
ordem de fornecimento emitida pela Prefeitura e 
funcionando perfeitamente 48 horas antes do início do 
evento para o qual ocorreu a contratação até o dia 
subsequente ao final do evento. Deverá disponibilizar um 
técnico de som para acompanhar todo o evento. 
 
A empresa vencedora deverá manter durante todo o evento 
um técnico no local para realizar quaisquer manutenções ou 
reparos que se apresentem necessárias. 
 

22 

SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS 
EM AMBIENTES FECHADOS: 1X1 COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICAÇÕES: 
02 caixas modelo SB850 ou SIMILAR com 2 falantes de 18” 
com 800 WATTS cada; 
02 caixas modelo LINE-ARRAY ou SIMILAR com 2 falantes de 
12” com 400  
WATTS cada e 1 drive Titanium de 125 WATTS;  
01 Amplificador de 5000 Watts RMS; 
01 Amplificador de 3000 Watts RMS;  
01 Amplificador de 1000 Watts RMS; 
01 mesa digital com no mínimo16 canais,04 auxiliares 
01 processador STEREO 03 vias 
01 equalizador 31 bandas  
02 aparelhos de CV/DVD com reprodução de MP3; 
01 Notebook com músicas variadas; 
02 Monitores modelo,EV,SM400 ou Similar 
01 Power-play para fones de 04 vias; 
05 microfones  SM58; 
05 microfones SM 57; 
01 Kit de microfones completo 
com garras para bateria; 
05 direct- box  passivos e ativos 
25 cabos XLR-10MTS 
04 Extensões para fone com 04fones Akg,Koss ou Similar 
02 microfones sem fio de mão; 
01 Microfone Auricular sem fio 
10 pedestais; 
Cabeamento para funcionamento de todo sistema. 
Iluminação 
10 canhões de led (mínimo de 36leds/3watts); 
01 Gol de Estrutura em alumínio Q25,ou similar nas medidas 
03X04mts 
01 máquina de fumaça 

DIÁRIA 12 
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01 mesa de Iluminação DMX 
Cabeamento para funcionamento de todo sistema. 
01 técnico experiente para operar o sistema de som e luz 
OBS: 
1 – As quantidades de cada tipo de microfone deverão 
obedecer às necessidades apresentadas através de Mapa de 
Palco. 
 
O equipamento deve estar montado no local indicado na 
ordem de fornecimento emitida pela Prefeitura e 
funcionando perfeitamente 48 horas antes do início do 
evento para o qual ocorreu a contratação até o dia 
subsequente ao final do evento. Deverá disponibilizar um 
técnico de som para acompanhar todo o evento. 
 
A empresa vencedora deverá manter durante todo o evento 
um técnico no local para realizar quaisquer manutenções ou 
reparos que se apresentem necessárias. 
 

23 

SISTEMA DE SOM PARA PALESTRA: 
 
1 – Mesa de som de 16 canais (Marca/modelo conforme mapa 
de palco) 
1 – Equalizador 
1 – Potência 
2 – Caixas acústicas no pedestal 
3 – Microfones sem fio 
3 – Microfones com fio 
1 - Operador técnico e 01 auxiliar; 
 
OBS: 
1 – Considera-se incluído neste item um palco/praticável a ser 
montado defronte ao palco 
principal do evento, que deverá ser coberto, para acomodar 
equipamentos de som, luz, vídeo, equipe e o que mais couber. 
 
A empresa vencedora deverá manter durante todo o evento 
um técnico no local para realizar quaisquer manutenções ou 
reparos que se apresentem necessárias. 
 

DIÁRIA 15 

  

24 

EQUIPE DE APOIO – Contendo 25 pessoas, sendo 
20(homens) e 05(mulheres). 
 Equipe devidamente uniformizada com identificação da 
empresa e capacitados para a prestação específica. As 
quantidades, se necessário, serão especificadas e fracionadas 
de acordo com a necessidade do evento em epígrafe e em 
conformidade com a determinação dos agentes competentes 
como: Corpo de Bombeiro e/ou 
Polícia Militar. A equipe contratada devera cumprir um 
período mínimo de 8 horas de atendimento por pessoa. 
Obs.: Todas as despesas referentes a transporte, estadias e 
alimentação da equipe serão por conta da contratada. 

DIARIA 30 

  

25 
EQUIPE DE APOIO – Contendo 15 pessoas, sendo 
12(homens) e 03(mulheres). 

DIÁRIA 30 
  



88 

 

 

 Equipe devidamente uniformizada com identificação da 
empresa e capacitada para a prestação específica. As 
quantidades, se necessário, serão especificadas e fracionadas 
de acordo com a necessidade do evento em epígrafe e em 
conformidade com a determinação dos agentes competentes 
como: Corpo de Bombeiro e/ou 
Polícia Militar. A equipe contratada devera cumprir um 
período mínimo de 8 horas de atendimento por pessoa. 
Obs.: Todas as despesas referentes a transporte, estadias e 
alimentação da equipe serão por conta da contratada. 

26 

EQUIPE DE APOIO – Contendo 10 pessoas, sendo 
08(homens) e 02(mulheres). 
Equipe devidamente uniformizada com identificação da 
empresa e capacitada para a prestação específica. As 
quantidades, se necessário, serão especificadas e fracionadas 
de acordo com a necessidade do evento em epígrafe e em 
conformidade com a determinação dos agentes competentes 
como: Corpo de Bombeiro e/ou 
Polícia Militar. A equipe contratada devera cumprir um 
período mínimo de 8 horas de atendimento por pessoa. 
Obs.: Todas as despesas referentes a transporte, estadias e 
alimentação da equipe serão por conta da contratada. 

DIÁRIA 30 
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EQUIPE DE APOIO – Contendo 05 pessoas, sendo 
04(homens) e 01(mulheres). 
Equipe devidamente uniformizada com identificação da 
empresa e capacitada para a prestação específica. As 
quantidades, se necessário, serão especificadas e fracionadas 
de acordo com a necessidade do evento em epígrafe e em 
conformidade com a determinação dos agentes competentes 
como: Corpo de Bombeiro e/ou 
Polícia Militar. A equipe contratada devera cumprir um 
período mínimo de 8 horas de atendimento por pessoa. 
Obs.: Todas as despesas referentes a transporte, estadias e 
alimentação da equipe serão por conta da contratada. 

DIÁRIA 30 

  

28 

SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA CORAL 
 
UMA MESA DE SOM DIGITAL COM 24 ENTRADAS 
BALANCEADAS COM FANTON. 
1. POTÊNCIA MINIMA DE 3.000 Watts REAL 
2. QUATRO CAIXAS DE FRENTE E DUAS CAIXAS DE RETORNO 
3. OITO TRIPES DO TIPO GIRAFA COM SUPORTE PARA 
MICROFONE E COM A BASE DE FERRO 
4. CABOS EM GERAL PARA ALIMENTAÇÃO DA MESA 
5. CINCO MICROFONES CONDENSER (para coral), MODELO 
E914 SENNHEISER OU AKG 
6. TRES MICROFONES PARA SOLISTAS MODELO SM58 SHURE 
7. UM COMPUTADOR PARA TOCAR PENDRIVE 
Iluminação 
10 canhões de led (mínimo de 36leds/3watts); 
01 Gol de Estrutura em alumínio Q25,ou similar nas medidas 
03X04mts 
01 máquina de fumaça 
01 mesa de Iluminação DMX 
Cabeamento para funcionamento de todo sistema. 
 

DIÁRIA 06 
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01 técnico experiente para operar o sistema de som e luz 
OBS: 
1 – As quantidades de cada tipo de microfone deverão 
obedecer às necessidades apresentadas através de Mapa de 
Palco. 
 
O equipamento deve estar montado no local indicado na 
ordem de fornecimento emitida pela Prefeitura e 
funcionando perfeitamente 48 horas antes do início do 
evento para o qual ocorreu a contratação até o dia 
subsequente ao final do evento. Deverá disponibilizar um 
técnico de som para acompanhar todo o evento. 
 
A empresa vencedora deverá manter durante todo o evento 
um técnico no local para realizar quaisquer manutenções ou 
reparos que se apresentem necessárias. 
 

29 

02 BANHEIROS QUÍMICOS CONTAINER (01 MASCULINO E 01 
FEMININO) 
Referência: 
Unidade de Container com medidas externas em 2,44 metros 
de largura, 2,90 de altura e 6,00 de comprimento; 
Portas com borrachas de vedação em excelente estado de 
conservação;  
Paredes Externas em Aço Corten/Inox de 2,5mm;  
Paredes Internas em Alumínio/Aço Inox Escovado de 2,5mm;  
Estruturas da longarina e vigas, corner-post bem conservadas;   
Pintura Interna e Externa 
Instalações Elétricas com total de 5 pontos, sendo tomadas, 
interruptores e luminárias, além de quadro de disjuntores; 
Instalações hidráulicas com tubulação para esgoto e água fria;  
Porta em Material do Container 
Revestimento do Piso em Cerâmica; 
07 vasos sanitários; 
Divisória em Material do Container com Porta em Material do 
Container 60 x 1,50 cm; 
Vaso sanitário com caixa acoplada;  
3 Pias em louça cerâmica de coluna;  
Janela de ventilação de ferro de 40 x 30 cm;  
Instalações elétricas e hidráulicas 
 
Obs: Incluir: transporte, carga, descarga, mão-de-obra de 
manutenção, limpeza, coleta e descarte correto, dos dejetos, 
papel higiênico e produto químico biodegradável, 
hospedagem e alimentação da equipe, se necessário. 
O equipamento deve estar montado no local indicado na 
ordem de fornecimento emitida pela Prefeitura e 
funcionando perfeitamente 48 horas antes do início do 
evento para o qual ocorreu a contratação e deve ficar 
montado até o dia subsequente ao da final do evento para o 
qual foi contratado. 

DIÁRIA 20 
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PAINEL DE LED – LED, com os seguintes equipamentos: 
01 (um) Painel de LED de alta definição, mínimo de P6 
OUTDOOR, em Full HD, entrada HDMI, VGA, Video Composto, 
medindo 4m x 3m;  

DIÁRIA 10 
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• Estrutura K-30 ou Box Truss em alumínio, medindo 5m x 4m 
completa, com pé, sleeve e talha com parafuso para 
montagem, devidamente estacada;  
 • Estrutura/suporte compatível com espaços abertos e/ou 
fechados;  
• Sistema de energia;  
• 01 (um) notebook e 01 (um) processadora;  
• Cabeamento de video com até 40m (quarenta metros);  
• Serviço operacional; 
 • Cabeamento elétrico;  
• Serviços de transporte, instalação, desinstalação e retirada. 

31 

CAMAROTE NAS DIMENSÕES DE 12 METROS DE FRENTE X 07 
METROS DE PROFUNDIDADE COM  PISO DE PALCO EM 
ESTRUTURA METÁLICA COM COMPENSADO NAVAL DE 20 
MM NA COR PRETA ENCARPETADO NA COR PRETA, ALTURA 
DO SOLO DE NO MÍNIMO 1 METRO E NO MÁXIMO 1,80 
METROS, COM COBERTURA DO TIPO TENDA CHAPÉU DE 
BRUXA COM LONA EMBORRACHADA ANTI CHAMAS, GUARDA 
CORPO E ESCADA LATERAL DE ACESSO DECORADAS COM 
TECIDOS E ILUMINADAS HQI. 

DIÁRIA 20 

  

32 

PAINEL DE LED DE ALTA DEFINIÇÃO, MÍNIMO DE P4, EM FULL 
HD, ENTRADA HDMI, VGA, VIDEO COMPOSTO, MEDINDO 4M 
X 2M; ESTRUTURA Q- EM ALUMÍNIO, MEDINDO 5M X 4M 
COMPLETA, COM PÉ, SLEEVE E TALHA COM PARAFUSO PARA 
MONTAGEM, DEVIDAMENTE ESTACADA, SISTEMA DE 
ENERGIA, 01 (UM) NOTEBOOK E 01 (UM) PROCESSADORA, 
SERVIÇO OPERACIONAL, CABEAMENTO ELÉTRICO; 

DIÁRIA 30 

  

33 
Mesa com tampo de madeira redonda com cadeiras de 
madeira de 08 lugares. 

DIÁRIA 200 
  

34 
Mesa com tampo de madeira redonda, com cadeiras de 
madeira 10 lugares. 

DIÁRIA 200 
  

35 Mesa plástica redonda com cadeiras de 06 lugares DIÁRIA 200   

36 
Mesa ferro quadrada (pés cruzados) com cadeiras de ferro 04 
lugares 

DIÁRIA 200 
  

37 
Mesa com tampo de ferro redondo com cadeiras de ferro 08 
lugares 

DIÁRIA 200 
  

38 

STAND – 8m² Estrutura com montantes de alumínio 
anodizado tipo “Octanorm”, unidos por travessas retas de 
alumínio com 2,20 de altura PISO: •Revestido de carpete 
GRAFITE aplicado diretamente sobre piso existente. TETO: 
•Pergolado alternado e vazado. TESTEIRAS: •Testeiras 
frontais ELETRICIDADE: •02 Tomadas 110v. •02 Calhas para 
lâmpada fluorescente. •01 Spot Incandescente para 
iluminação da testeira. MÓVEIS E EQUIPAMENTOS: •04 
Cadeiras cromadas e almofadadas. •01 Mesa Tubular 
cromada com tampo de vidro. •01 Balcão Vitrine no Sistema 
Octanorm com prateleira e porta de correr COM FECHADURA 
DO TIPO “JACARÉ”. •01 Cachepô médio com planta. •02 
Lixeiras com tampa e pedal. 

DIÁRIA 100 

              

39 

MONTAGEM DE COZINHA: Montagem de cozinha 
completa para evento gastronômico contendo: 01 
fogão industrial 04 bocas com forno acoplado, 01 
Freezer: Conservador/Refrigerador Horizontal 355L 02 
Portas, 01 bancada inox com no mínimo 2m de 

DIÁRIA 05 
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comprimento por 1,20 de largura, 4 mesas plástica com 
08 cadeiras, 01 armário sem portas com pelo menos 3 
prateleiras e com no mínimo 1m de largura. 

Valor 
Total 

R$ 

 

 

1.1 - A presente proposta tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias; 

 
1.2 - Estão inclusos no preço todos os encargos tributários, trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais, assim como fretes e seguros; 
 

1.3 - Concorda com todas as condições estipuladas no instrumento 

convocatório. 

 

Município, .......... de ................................ de 2021. 
 

 

(Assinatura do responsável legal da empresa ou carimbo com CNPJ) 
 
 

 
Observação: A proposta deverá ser preenchida e apresentada por meio eletrônico e físico 

devendo ser acessado o link abaixo para o devido preenchimento e gravação em pen drive para 

apresentação juntamente com a proposta física, sendo ambas de caráter obrigatório: 

https://imaq.diretriz.net/. 

http://imaq.diretriz.net/adm_Login/
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MODELO DECLARAÇÃO ME OU EPP  
 
 

A 
Comissão Permanente de Licitações 
Prefeitura Municipal de Coqueiral-MG 

Ref.: Processo Licitatório nº 002/2023 
Pregão Presencial nº 002/2023. 

 
Para fins de participação na licitação (indicar o nº registrado no Edital), a (o) (Nome 

completo do Proponente), CNPJ, sediada na (Endereço completo), declara, sob as penas da lei que é 
(Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme o caso), na forma da Lei Complementar Federal 
n. 123, de 14.06.2006. 

E para efeito do §4 do art. 3 da lei 123/2006, não se enquadra em nenhuma das 
situações abaixo: 

 

 
sede no exterior; 

 
- de cujo capital participe outra pessoa jurídica; 

- que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com 

 
- de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja 

sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei 
Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput 
deste artigo; 

- cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra 
empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite 
de que trata o inciso II do caput deste artigo; 

- cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com 
fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste 
artigo; 

- constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo; 

- que participe do capital de outra pessoa jurídica; 

- que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, 
de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, 
de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento 
mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar; 

- resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento 
de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores; 

- constituída sob a forma de sociedade por ações. 

- cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço, 
relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade. 

(Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 
 

 

Local e data 

 
Assinatura do representante legal CPF: 

Carimbo de CNPJ da empresa: 
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MODELO DECLARAÇÃO IDONEIDADE  
 
 

 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 

 
A 
Comissão Permanente de Licitações 
Prefeitura Municipal de Coqueiral - MG 
Ref.: Processo Licitatório nº 002/2023 
Pregão Presencial nº 002/2023. 

 

 
A empresa (Razão Social da Licitante), CNPJ (número), sediada na Rua 

  ,   nº   ,   (Bairro/Cidade), através de seu Diretor ou 
Representante Legal, (Nome/CI), declara, sob as penas da Lei, que: 

 
- Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público; 

- Não está impedido de contratar com a Administração Pública; 

- Não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços, quer por 
outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos; 

- Não incorre nas demais condições impeditivas previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e 
alterações posteriores e Lei 10.520/2002. 

 

 
Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 

 
 
 

Local e data 

 
Assinatura do representante legal CPF: 

Carimbo de CNPJ da empresa: 



ANEXO VII 

94 

 

 

 

MODELO ATA DE REGISTRO DE PREÇO  
 
 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº /2021 
 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 002/2023 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 

VALIDADE 12 MESES 

 

PREÂMBULO 

 
 

Pelo presente instrumento, de um lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

COQUEIRAL, Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 

18.239.624/0001-21, com sede na Rua Minas Gerais, nº 62, Bairro Vila Sônia, nesta cidade de 

Coqueiral, Estado de Minas Gerais, CEP 37.235-000, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, 

o Sr. Rossano de Oliveira, brasileiro, casado, bancário, inscrito no CPF nº 376.391.376-91, Cédula de 

Identidade nº M-1.725.785, expedida pela SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Minas Gerais, 

nº 21, Centro, nesta cidade de Coqueiral, Estado de Minas Gerais, Cep: 37.235-000, considerando o 

julgamento do Processo Administrativo Licitatório nº 002/2023, Pregão Presencial nº 002/2023, e 

SRP - Sistema de Registro de Preço nº 002/2023, tendo por objeto REGISTRO DE PREÇOS, PARA 

SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA TIPO MENOR PREÇO POR ITEM NO SISTEMA DE 

REGISTRO DE PRECOS; PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS; SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO; BANHEIROS QUÍMICOS; 

TENDAS; EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM E EQUIPE DE APOIO, PARA FUTUROS EVENTOS A 

SEREM REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS, FRETE INCLUSO 
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DA ORIGEM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – 
 

TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FARÃO PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO, 
 

para atender as necessidades desta municipalidade, conforme especificações contidas no Termo 

de Referência, Edital e Processo Administrativo Licitatório, RESOLVE registrar os preços das 

Empresas: XXX, inscrita no CNPJ: XXX, localizada na XXX, CEP XXX, representada pelo Sr. XXX, 

portador do RG: XXX, SSP/XX e o CPF: XXX, nas quantidades estimadas na Cláusula Primeira desta 

Ata de Registro de Preços, de acordo com a classificação por ela alcançada, conforme 

especificações constantes no Anexo I do edital, atendendo as condições previstas no Instrumento 

Convocatório e as constantes da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XX/2021, sujeitando- se 

as partes às normas constantes das Leis nº 8.666/1993 e 10.520/2002, alterações e demais normas 

aplicáveis, em conformidade com as disposições a seguir: 

 

1ª CLÁUSULA - DO OBJETO 

 
 

1.1 - Constitui objeto desta licitação a SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA 

TIPO MENOR PREÇO POR ITEM NO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS; PARA FUTURA E EVENTUAL 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS; SONORIZAÇÃO 

E ILUMINAÇÃO; BANHEIROS QUÍMICOS; TENDAS; EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM E EQUIPE 

DE APOIO, PARA FUTUROS EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA 

SECRETARIAS MUNICIPAIS, FRETE INCLUSO DA ORIGEM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, CUJAS 

ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FARÃO 

PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO, para atender as necessidades desta municipalidade, 

conforme especificados no Termo de Referência do respectivo Edital de Licitação, onde a vencedora 

obriga-se a fornecer o objeto do Processo Administrativo Licitatório nº 002/2023, Pregão Presencial nº 
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002/2023, SRP nº 002/2023, sujeitando-se a atender rigorosamente os termos do Edital desta licitação 

e seus anexos que fazem parte desta Ata, inclusive o limite de quantitativos (ITENS). 

 

2ª CLÁUSULA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, se não 

for outra a decisão da autoridade competente, não ultrapassando a vigência da ARP, contados a partir 

de sua assinatura. 

 

2.1.1. Publicada na imprensa oficial a Ata de Registro de Preço terá efeito de 

compromisso de fornecimento. 

 

2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de 

Coqueiral, Estado de Minas Gerais, não será obrigado a firmar as contratações que deles poderão advir, 

facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao 

beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

 

3ª CLÁUSULA - DOS PREÇOS REGISTRADOS 

 

3.1. Os preços registrados, as quantidades máximas e a descrição dos produtos, são 

os constantes do Anexo I do Edital e seguintes, que é parte integrante da presente ata. 

 

3.2. Durante a vigência desta Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, 

exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do 

inciso II do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

4ª CLÁUSULA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
 

4.1. Durante a sua vigência, a presente Ata poderá ser utilizada por qualquer órgão, 

entidade ou autarquia da administração pública, que não tenha participado do certame licitatório, 

mediante manifestação de interesse junto ao Departamento de Licitações, para que este, mediante 

autorização da Administração e aceite da licitante, autorize e indique os possíveis fornecedores e 

respectivos preços a serem praticados, obedecendo à ordem de classificação, e desde que comprovada 

à vantagem. 
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4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos 

quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações 

anteriormente assumidas. 

 

4.3. As aquisições adicionais não poderão exceder por Órgão, ou Entidade, a 50% 

(cinquenta por cento) dos quantitativos registrados nesta Ata de Registro de Preços. 

 

4.4. Os órgãos ou entidades que utilizarem esta Ata de Registro de Preços, deverão 

observar, quanto ao preço unitário, às quantidades máximas, cláusulas e condições constantes do Edital 

do Pregão que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso. 

 

5ª CLÁUSULA - DA FISCALIZAÇÃO 

 
 

5.1. O servidor nomeado através de portaria, devidamente nomeado por esta 

administração será responsável por fiscalizar quanto ao cumprimento de suas respectivas cláusulas, 

inclusive observância às quantidades máximas a serem adquiridas, bem como para rejeitar os produtos 

em desacordo com as especificações do edital; 

 

6ª CLÁUSULA - DO PRAZO, DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DO 
OBJETO 

 
 

6.1. A licitante vencedora deverá fornecer ou prestar os serviços solicitados, em 

estrita conformidade com as disposições e especificações do edital da licitação, de acordo com o termo 

de referência, proposta de preços apresentada, nos termos da presente Ata de Registro de preços. 

 

6.1.1. Para o fornecimento do objeto licitado conforme descriminado na Cláusula 1ª 

e registrados na ARP - Ata de Registros de Preços, que deve estar devidamente assinada e publicada, 

nos termos legais, será celebrado o Contrato ou Nota de Empenho ou ainda Autorização de 

Fornecimento específico a critério da Administração, conforme constante no Termo de Referência - 

Anexo I do presente edital. 

 

6.3. A Contratação para fornecimento do objeto licitado será fornecido de acordo 

com as solicitações que dar-se-ão de acordo com a necessidade da secretaria solicitante que, através de 
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servidores previamente autorizados solicitará junto à contratada, mediante de AF – Autorização de 

Faturamento. 

 

6.3.1. O fornecimento / serviço deverá ser iniciados pela empresa vencedora 

conforme autorização e orientação da Prefeitura Municipal de Coqueiral-MG, no prazo máximo 

estipulado no edital de licitação e termo de referência, a contar da Ordem de Serviços/Autorização de 

Faturamento p/ Fornecimento. 

 

6.4. As compras e serviços deverão estar de acordo com as exigências do Código de 

Defesa do Consumidor, especialmente no tocante aos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem 

impróprios ou inadequados ao uso a que se destinam ou lhes diminuam o valor, conforme diploma legal. 

 

6.5. Dentro do prazo de vigência do Registro de Preço, a Contratada será OBRIGADA 

ao fornecimento do produto / prestação de serviço, desde que obedecidas às condições do presente 

edital. 

 

6.6. O Município reserva para si o direito de recusar os produtos fornecidos / ou a 

prestação de serviço em desacordo com a Ata de Registro de Preços, devendo estes, serem substituídos 

às expensas, da CONTRATADA, sem que isto lhe agregue direito ao recebimento de adicionais. 

 

7ª CLÁUSULA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

 
 

7.1. Os produtos solicitados deverão ser fornecidos em rigorosa e estrita obediência 

às prescrições e exigências contidas no ANEXO I deste Edital e à proposta adjudicada, que serão parte 

integrante da Ata de Registro de Preços. 

 

7.2. No recebimento e aceitação dos produtos será observada, no que couber, as 

disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

7.3. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o contratante poderá: 

 
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando 

sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

 

b) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com 

a indicação da Administração, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da notificação por escrito, 

mantido o preço inicialmente contratado. 
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c) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 

complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

 

d) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade 

com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da notificação por 

escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 

 

7.3.1. Após o fornecimento ou a execução da contratação do serviço, caso esteja 

comprovado o não cumprimento das especificações do mesmo, o município reserva–se o direito de 

substituí-los, complementá-los ou devolvê-los. 

 

7.3.2. Ocorrendo a rejeição em algum dos fornecimentos ou serviços, a 

CONTRATADA será notificada pelo destinatário, Procuradoria Municipal ou Secretaria Municipal 

Competente, para a correção dos mesmos dentro do prazo que lhe será fixado, cabendo-lhe efetuar as 

correções cabíveis. 

 

7.3.3. A recusa da CONTRATADA em atender o estabelecido no item anterior 

implicará na aplicação das sanções previstas no presente edital. 

 

7.4. A CONTRATADA será a única responsável pela qualidade do fornecimento ou 

dos serviços executados. 

 

7.5. A execução do objeto será acompanhada, fiscalizada e atestada pelo gestor 

responsável de cada unidade Requisitante. 

 

7.6. Dentro do prazo de vigência do Registro de Preço, a Contratada será OBRIGADA 

ao fornecimento dos produtos / ou prestação de serviços, desde que obedecidas às condições do 

presente edital. 

 

8ª CLÁUSULA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
 

8.1. Efetuar à CONTRATADA os pagamentos, nas condições estabelecidas neste 

Instrumento. 

 

8.1.1. Cumprir todas as obrigações assumidas através do Edital e Ata de Registro de 

Preços, efetuando os pagamentos devidos nas condições estabelecidas nos respectivos Edital e Ata; 
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8.1.2. Aplicar as sanções administrativas, quando se façam necessárias; 

 
8.1.3. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução da presente 

Ata, em especial quanto à aplicação de sanções, alterações e repactuações da mesma; 

 

8.1.4. Realizar o acompanhamento e a fiscalização da execução desta Ata, alertando 

o fornecedor / executor das falhas que porventura ocorram, exigindo sua imediata correção. Tal 

fiscalização, em hipótese alguma, atenua ou exime de responsabilidade o fornecedor; 

 

8.1.5. Esclarecer as dúvidas e indagações do fornecedor, por meio da fiscalização do 

Contrato; 

 

9ª CLÁUSULA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
 

9.1. A Contratada obriga-se a fornecer o objeto, em rigorosa e estrita obediência às 

prescrições e exigências contidas no Termo de Referência. 

 

9.2. Além dos encargos de ordem legal e os demais assumidos em outras cláusulas e 

documentos integrantes desta Ata e sem alteração dos preços estipulados, obriga-se, ainda, a 

CONTRATADA a: 

 

9.2.1. Direcionar todos os recursos necessários, visando à obtenção do perfeito 

fornecimento / prestação de serviço do objeto contratual, de forma plena e satisfatória, sem ônus 

adicionais de qualquer natureza ao CONTRATANTE; 

 

9.2.3. Prestar o fornecimento em conformidade com as disposições do Termo de 

Referência, Edital e seus Anexos, e de acordo com a proposta apresentada; 

 

9.2.4. Prestar o fornecimento / ou prestação de serviço de acordo com os aspectos 

qualitativos e quantitativos consoantes a legislação pertinente, mantendo durante toda a execução do 

Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste procedimento licitatório, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas; 

 

9.2.6. Cumprir as posturas municipais e as disposições legais estaduais e federais que 

interfiram na execução do presente fornecimento; 
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9.2.7. Providenciar a imediata troca ou correção dos defeitos apontados pela 

contratante quanto aos produtos fornecidos ou da prestação de serviço do objeto da contratação, em 

que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes do fornecimento ou da Prestação dos 

Serviços, no prazo assinalado pelo Município; 

 

9.2.7.1. Na hipótese de descumprimento da obrigação no prazo assinalado, fica 

facultado a requerer que ela seja executada à custa do detentor da ata, descontando-se o valor 

correspondente dos pagamentos devidos ao detentor da ata; 

 

9.2.8. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato; 

 
9.2.9. Responsabilizar-se por todas as despesas da execução do contrato; 

 
9.2.10. Aceitar, nas mesmas condições do contrato, os acréscimos que se façam 

necessários nas compras, de até 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com o art. 65, §1º da Lei 

Federal nº 8.666/93, não sendo necessária à comunicação prévia da Contratante; 

 

9.2.11. Cumprir todas as obrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária, 

incluindo seguro contra riscos de acidentes do trabalho, com relação ao pessoal designado para a 

realização do fornecimento ou da prestação de serviço, que não terão com o CONTRATANTE qualquer 

vínculo empregatício; 

 

9.2.12. Manter, durante toda a execução desta Ata, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação; 

 

9.2.13. Apresentar durante a execução da ata, caso seja solicitado, documentos que 

comprovem estar cumprindo a legislação em vigor, com relação às obrigações assumidas, em especial, 

com encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; 

 

9.2.14. Responder, independentemente de culpa, por qualquer dano pessoal ou 

patrimonial ao CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, na execução do fornecimento ou da prestação de 

serviço objeto da licitação, não sendo excluída, ou mesmo reduzida, a responsabilidade pelo fato de 

haver fiscalização ou acompanhamento pelo CONTRATANTE. 

 

9.2.15. Indenizar terceiros e/ou o Contratante, mesmo em caso de ausência ou 

omissão de fiscalização por parte deste, pelos danos ou prejuízos a que der causa, por dolo ou culpa, 

assegurados a ampla defesa e o contraditório, devendo o fornecedor adotar todas as medidas 



102 

 

 

 

preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais 

vigentes; 

 

9.2.16. Submeter-se à fiscalização por parte da Contratante, bem como às 

disposições legais em vigor; 

 

9.3. A presente ata deverá ser executada fielmente pelas partes, de acordo com as 

Cláusulas Contratuais e as normas enumeradas na Lei nº 8.666/93. 

 

9.4. Designar formalmente um preposto para representá-la administrativamente 

junto à contratante, durante o período de execução do objeto, para exercer a supervisão e controle 

quanto ao cumprimento dos mesmos; 

 

9.5. Ficam fazendo parte da presente Ata, independentemente de sua transcrição, o 

Processo Licitatório nº 002/2023; Pregão Presencial nº 002/2023 e Sistema de Registro de Preço - SPR 

nº 002/2023 e seus Anexos, bem como a proposta da contratada. 

 

10ª CLÁUSULA – DO PAGAMENTO 

 
 

10.1. Pelo cumprimento do objeto contratado, o Contratante pagará ao beneficiário 

da ata, a quantia relativa à efetiva aquisição, fornecimento, ou prestação de serviço, calculado de acordo 

com os preços constantes da proposta, já incluídas todas as despesas necessárias, sem qualquer ônus 

adicional para o Contratante. 

 

10.2. Nos preços ofertados nas propostas das licitantes, deverão estar inclusas, além 

do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: motorista, combustível, aparelhagem 

necessária para a execução dos serviços, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais 

e comerciais, gastos com transportes, embalagens, prêmios de seguros, fretes e outras despesas, de 

qualquer natureza, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente 

licitação, ou que venham a implicar no fiel cumprimento do Contrato, não cabendo à Municipalidade, 

nenhum custo adicional. 
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10.3. Os pagamentos serão efetuados, em até 30 (trinta) dias, após a aceitação e 

atesto das Notas Fiscais/Faturas. 

 

10.3.1. Os pagamentos serão creditados em favor da beneficiária por meio de Ordem 

Bancária em conta corrente indicada na proposta, contendo o nome do banco, agência, localidade e 

número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito. 

 

10.4. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada e 

seu vencimento ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida. 

 

10.5. Do montante devido, serão deduzidos os valores referentes à retenção de 

Tributos e Contribuições nos termos e gradação da legislação fiscal pertinentes. 

 

10.6. A licitante vencedora deverá, obrigatoriamente, emitir Nota Fiscal/Fatura com 

CNPJ idêntico ao apresentado para fins de habilitação no certame e consequentemente lançado no 

instrumento contratual. 

 

10.7. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de 

liquidação em qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de penalidade ou 

inadimplemento, sem que isso gere direito a qualquer compensação. 

 

11ª CLÁUSULA - DO REEQUILIBRIO DE PREÇOS 

 
 

11.1. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, 

exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea “d” do 

inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado. 

 

11.2. Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II 

do art. 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e 

iniciar outro processo licitatório. 
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11.3. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas 

condições do registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente 

registrado será convocado pela CONTRATANTE para a devida alteração do valor registrado em Ata. 

 

11.4. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, a CONTRATANTE 

não será obrigada a firmar as contratações que dela poderá advir, facultando-se a realização de licitação 

específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de 

fornecimento em igualdade de condições. 

 

11.5. Para a concessão da revisão dos preços, a empresa deverá comunicar a 

Contratante, a variação dos preços, por escrito e imediatamente, com pedido justificado de revisão do 

preço registrado, anexando documentos comprobatórios da majoração e/ou planilha de custos. 

 

11.5.1. Até a decisão final da Administração Municipal, a qual deverá ser protocolada 

em até 15 (quinze) dias a contar da entrega completa da documentação comprobatória, o fornecimento 

do objeto solicitado pela Administração ao Contratado, deverá ocorrer normalmente, pelo preço 

registrado em vigor. 

 

12ª CLÁUSULA - DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
 

12.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições 

contidas no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, quando: 

 

12.1.1. Houver redução nos preços praticados no mercado, em relação aos preços 

registrados, ou de fato que eleve o custo dos produtos registrados, cabendo a Contratante promover as 

necessárias negociações junto aos fornecedores. 

 

12.1.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar- 

se superior ao preço praticado no mercado; 

 

12.1.2.1. Convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua 

adequação ao praticado pelo mercado. 

 

12.1.2.2. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso 

assumido, e 
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12.1.2.3. Convocar os   demais   fornecedores   visando   igual   oportunidade   de 

negociação. 

 

12.1.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 

fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a 

Contratante poderá: 

 

12.1.3.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da 

penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação 

ocorrer antes do pedido de fornecimento, e 

 

12.1.3.2. Convocar os   demais   fornecedores   visando   igual   oportunidade   de 

negociação. 

 

12.1.4. Não havendo êxito nas negociações, a Contratante irá proceder à revogação 

da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 

vantajosa à aquisição pretendida. 

 

13ª CLÁUSULA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

13.1. A presente Ata ou o Registro de Fornecedor específico poderão ser cancelados 

de pleno direito nas seguintes situações: 

 

13.1.1. Pela autoridade administrativa competente, mediante comunicação da 

unidade requisitante, quando: 

 

13.1.1.1. a empresa detentora não cumprir as obrigações dela constantes; 

 
13.1.1.2 a empresa detentora não retirar a nota de empenho no prazo estabelecido 

e a autoridade competente, consultada a unidade requisitante, não aceitar sua justificativa; 

 

13.1.1.3. a empresa detentora der causa à rescisão administrativa da contratação 

decorrente deste instrumento de registro de preços, em alguma das hipóteses previstas no art. 78, inciso 

I a XII, ou XVII, da Lei Federal n.º 8.666/93, com as respectivas alterações posteriores; 

 

13.1.1.4. em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da contratação 

decorrente deste instrumento de registro; 
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13.1.1.5. os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no 

mercado e a detentora não aceitar reduzir o preço registrado; 

 

13.1.1.6. por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas 

pela Administração. 

 

13.1.2. Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 

impossibilitada de cumprir as exigências nela contidas ou quando ocorrer alguma das hipóteses contidas 

no art. 78, incisos XIV e XVI da Lei Federal n.º 8.666/93, com as respectivas alterações posteriores. 

 

13.1.2.1. A solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento dos preços registrados 

deverá ser dirigida à Assessoria Jurídica do Município, facultada a esta as aplicações das penalidades 

previstas caso não aceitas as razões do pedido. 

 

13.2. Ocorrendo o cancelamento do registro de preços pela Administração, a 

empresa detentora será comunicada por correspondência com aviso de recebimento, devendo este ser 

anexado ao processo que tiver dado origem ao registro de preços. 

 

13.2.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a 

comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado, considerando-se cancelado o preço 

registrado a partir da publicação. 

 

13.3. Ocorrendo rescisão contratual na forma do inciso I, do art. 79, da Lei nº 

8.666/93, o Município de Coqueiral-MG, adotará as medidas ordenadas pelo art. 80, do mesmo diploma 

legal. 

 

14ª CLÁUSULA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
 

O atraso e a inexecução parcial ou total do instrumento caracterizam 

descumprimento das obrigações assumidas e permitem a aplicação das seguintes sanções pelo 

CONTRATANTE: 

I - advertência por escrito; 

 
II - multa, nos seguintes limites máximos: 
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a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre 

o valor do fornecimento não realizado; 

b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa da 

CONTRATADA em efetuar o reforço de garantia; 

c) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso 

de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o 

torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das 

especificações contratadas. 

§ 1º São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou 

parcial das obrigações contratuais: 

I - não atendimento às especificações técnicas relativas a bens, serviços ou 

obra prevista em contrato ou instrumento equivalente; 

II - retardamento imotivado de fornecimento de bens, da execução de obra, 

de serviço ou de suas parcelas; 

III - paralisação do serviço ou de fornecimento de bens, sem justa causa e 

prévia comunicação à Administração Pública Estadual; 

IV - entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou 

inadequada para o uso, como se verdadeira ou perfeita fosse; 

 

V - alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria 

fornecida; 
 

VI - prestação de serviço de baixa qualidade; 

 
§ 2º A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais 

sanções previstas nesta cláusula. 

§ 3º A multa será descontada da garantia do contrato e/ou de pagamentos 

eventualmente devidos pela CONTRATADA. 
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§ 4º A aplicação das sanções observará o devido processo administrativo, 

respeitando-se a ampla defesa e o contraditório. 

 

15ª CLÁUSULA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

15.1. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei 

Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002, do Decreto Municipal n.º 1.936 de 18 de Maio 

de2017, e da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, e demais normas aplicáveis à espécie. 

15.1.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
 

a) todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por 

intermédio de lavratura de Termo Aditivo a presente Ata de Registro de Preços. 

b) é vedado caucionar ou utilizar o instrumento administrativo decorrente do 

presente registro para qualquer operação financeira. 

15.2. Qualquer órgão ou entidade integrante da Administração Pública 

poderá utilizar a Ata de Registro de Preços durante sua vigência, desde que manifeste interesse 

e mediante prévia autorização deste Departamento. 

15.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, 

observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento à 

outra entidade ou órgão, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que 

este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 
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15.4. As aquisições adicionais de que trata o edital e está ata de registro de 

preço não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos 

registrados na Ata de Registro de Preços. 

 

16ª CLÁUSULA – DO FORO CONTRATUAL 

 
 

16.1. Fica eleito o foro da Comarca de Boa Esperança, Estado de Minas Gerais, 

como foro competente para dirimir quaisquer questões advindas da aplicação deste 

instrumento, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, assim, por estarem às partes justas e contratadas, assinam o presente 

Instrumento Contratual, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas 

testemunhas, para que produza seus jurídicos efeitos. 

 
 

Rossano de Oliveira 
Prefeito Municipal 

 

 
 

 

 
Procurador 

Testemunhas 

PROPONENTE 
CNPJ da Empresa 
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ANEXO VIII 
MINUTA DE CONTRATO 

 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 000/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 002/2023 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 

TIPO DE JULGAMENTO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM 

 
 

Pelo presente instrumento, de um lado, MUNICÍPIO DE COQUEIRAL, Estado de 

Minas Gerais, pessoa jurídica de direito público autarquia municipal, inscrita no CNPJ nº 

18.239.624/0001-21, com sede na Rua Minas Gerais, nº 62, Centro, nesta cidade de Coqueiral, 

Estado de Minas Gerais, CEP 37.235-000, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. 

Rossano de Oliveira, brasileiro, casado, bancário, inscrito no CPF nº 376.391.376-91, Cédula de 

Identidade nº M-1.725.785, expedida pela SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Minas Gerais, 

nº 23, Centro, nesta cidade de Coqueiral, Estado de Minas Gerais, doravante designado 

simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado, a sociedade empresária denominada XXX, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.000.000/0000-00, com sede na XXX, nº 

XX, Bairro XXX, na cidade de XXX, Estado de Minas Gerais, Cep: XXXX, neste ato representada pelos 

Sócio(a)(s) Administrador(a)(s) o Sr(a). XXXX, brasileiro(a), XXX, empresário(a), Cédula de Identidade 

nº XXXX, expedida pela SSP/XX, inscrito(a) no CPF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado na 

Rua XXX, nº XXX, Bairro XXX, na cidade de XXX, Estado de Minas Gerais, Cep: XXXX, doravante 

designada CONTRATADA resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo, mediante as 

seguintes cláusulas e condições: ajustam e firmam o presente Contrato Administrativo, nos termos 

da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, e 

Decreto Municipal nº 1.936/2017, e suas alterações e legislações pertinentes, assim como pelas 

condições do Pregão Presencial nº 002/2023 – Processo Administrativo Licitatório n° 002/2023, 

pelos termos da proposta, termo de referência, edital demais anexos do procedimento licitatório 

epigrafado, pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e 

responsabilidades das partes. 
 

1ª CLÁUSULA - DO OBJETO 

 
 

Constitui objeto da presente licitação para a SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS 

VANTAJOSA TIPO MENOR PREÇO POR ITEM NO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS; PARA FUTURA 
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E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS; 

SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO; BANHEIROS QUÍMICOS; TENDAS; EQUIPAMENTOS PARA 

MONTAGEM E EQUIPE DE APOIO, PARA FUTUROS EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELO 

MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS, FRETE INCLUSO DA ORIGEM ATÉ A SEDE DO 

MUNICÍPIO, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA E 

ANEXOS QUE FARÃO PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO, conforme a necessidade e 

emissão da(s) AF – Autorização(es) de Fornecimento(s), do Processo Administrativo Licitatório n° 

002/2023, Pregão Presencial nº 002/2023. Adjudicado e Homologado em 00/00/0000, que fica 

fazendo parte integrante deste instrumento e a necessidade da municipalidade, conforme 

descrição do item e quantitativo: 

 

2ª CLÁUSULA - DA BASE LEGAL DO CONTRATO 

 
 

O presente contrato é elaborado em conformidade com a legislação vigente e a 

Lei Federal Nº 8.666/93; 8.883/94; 10.520/02; Decreto Municipal nº 1.936/2017, suas alterações, 

demais legislações aplicáveis e pelos preceitos de direito público, aplicando supletivamente, os 

princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado. 

 

3ª CLÁUSULA - DO VALOR CONTRATUAL E DO PAGAMENTO 

 
 

O valor estimado a ser pago pela contratação para o fornecimento do objeto 

deste instrumento de contrato é de R$ 00,00 (valor por extenso), que constitui o objeto da presente 

licitação para a SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA TIPO MENOR PREÇO POR ITEM NO 

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS; PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS; SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO; BANHEIROS 

QUÍMICOS; TENDAS; EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM E EQUIPE DE APOIO, PARA FUTUROS 

EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS, FRETE 

INCLUSO DA ORIGEM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FARÃO PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO 

LICITATÓRIO, conforme as características e elementos descritos, Devendo ser pago até 30 (trinta) 

dias após entrega do recebimento do objeto do processo licitatório, conforme Requisição(es) 

expedida(s) pelo setor de compras, pagas mediante apresentação de Nota Fiscal Fatura, 

acompanhada das Certidões de Regularidade expedida pelo FGTS e CND CONJUNTA DA RFB/PGFN 
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E PREVIDENCIÁRIA, devidamente atestados pela Administração, desde que satisfeita à necessidade 

da municipalidade. 
 

3.1 - Que o Contratante se reserva no direito de efetuar o pagamento estritamente, pelo material 

entregue. 
 

3.2 - Que a Contratada deverá emitir ao Contratante a Nota Fiscal Fatura correspondente à 

quantidade do material requisitado e entregue, contendo a quantidade do mesmo, o número do 

Contrato, o número processo licitatório e o respectivo valor conforme AF - Autorização de 

Faturamento, comprovando o recolhimento de todos os encargos sociais de seus empregados e 

funcionários. 
 

3.3 - Os pagamentos serão creditados em favor da beneficiária denominada XXX, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.000.000/0000-00, na instituição do BANCO, 

Agência nº XXX, Conta Corrente nº XXX. 
 

3.4 - Dá-se a este instrumento o valor global de R$ 00,00 (valor por extenso), que 

constitui o objeto da presente licitação para a SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA TIPO 

MENOR PREÇO POR ITEM NO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS; PARA FUTURA E EVENTUAL 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS; SONORIZAÇÃO 

E ILUMINAÇÃO; BANHEIROS QUÍMICOS; TENDAS; EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM E EQUIPE 

DE APOIO, PARA FUTUROS EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA 

SECRETARIAS MUNICIPAIS, FRETE INCLUSO DA ORIGEM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, CUJAS 

ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FARÃO 

PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO. 
 

4ª CLÁUSULA - DAS OBRIGAÇÕES DOS CONTRATANTES 

 
 

Que a Contratada se responsabiliza pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais, bem como os impostos que incidam ou venham incidir sobre o fornecimento, 

aquisição ou a prestação de serviços, resultantes da execução deste contrato. 
 

DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
 

4.1 - Constituem direitos de a CONTRATANTE receber os materiais ou serviços objeto deste Contrato 

nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e prazo 

convencionados. 
 

4.2 - Constituem obrigações da CONTRATANTE: 
 

a) Efetuar o pagamento ajustado; 
 

b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato; 
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c) Acompanhar e supervisionar o andamento dos serviços/aquisições do objeto 

do contrato através da Administração. 
 

4.3 - Constituem obrigações da CONTRATADA: 
 

a) Prestar os serviços e fornecer os materiais objeto deste instrumento em 

atendimentos na forma e condições avençadas; 
 

parágrafo único: os serviços/fornecimento deverão ser entregues/iniciados, no 

prazo máximo de 48 (quarenta oito) horas. 
 

b) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

decorrentes da execução do presente Contrato; 
 

c) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo 

de contratação; 

d) Responsabilizar-se pelo bom fornecimento ou funcionamento; 
 

e) Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução o Contrato, 

documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações 

assumidas na contratação; 
 

f) Apresentar-se sempre que necessário para esclarecimento. 
 

4.4 - Que a Contratada se obriga a diligenciar para que o contrato oriundo do procedimento 

licitatório seja cumprido da melhor forma possível, de acordo com os seus objetivos e finalidades 

especificadas e em conformidade com as normas legais pertinentes. 
 

4.5 - Que a Contratada será responsável pelos danos causados, direta ou indiretamente, à 

Administração Pública, bem como a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução deste 

contrato, obrigando-se, ainda, pela proteção e demais medidas preventivas contra acidentes, a 

terceiros e ao Município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais. 
 

4.6 - Que a inobservância de qualquer dos itens acima relacionados, será motivo de rescisão 

contratual, tendo como consequência a aplicação de multas e sanções previstas na Lei Federal nº 

8.666/93 e suas alterações posteriores. 

4.7 - Que a Contratada se obriga a cumprir rigorosamente o prazo de entrega do material/bem do 

presente instrumento, sob pena de multa e rescisão contratual por inexecução total ou parcial. 

 
 
 

5ª CLÁUSULA - DA FISCALIZAÇÃO 



114 

 

 

 
 
 

Acordam as partes que a fiscalização e entrega do material/bem obedecerão aos 

critérios estatuídos na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 

5.1 – Que, através do presente instrumento, ficam os Contratados e seus Sucessores a qualquer 

título, obrigados ao fiel cumprimento do mesmo. 
 

5.2 - Que fica reservado, ao Contratante, o direito de vistoriar e vetar, a qualquer momento, a 

utilização do objeto ou bem licitado, pelo seu conhecimento específico ou exclusivo critério de 

avaliação, julgue seja inconveniente a sua utilização, não isentando, entretanto, a Contratada, da 

responsabilidade pelos materiais cotados. 
 

5.3 – Que a execução deste contrato será acompanhada e fiscalizada pela Secretarias Municipal de 

Cultura, Esporte e Turismo e demais devendo a fiscalização registrar todas as ocorrências, podendo 

determinar à Contratada, a devolução do objeto licitado, se o mesmo estiver em desacordo com o 

exigido, até a regularização das faltas observadas. 
 

5.4 – Que a Contratada manterá os registros necessários à comprovação pelo Município de 

Coqueiral-MG, do objeto adquirido. 
 

5.5 – Que, a Contratada se obriga a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas 

expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos e 

incorreções. 
 

6ª CLÁUSULA - DA RESCISÃO E DAS PENALIDADES 

 
 

Que o Contratante se reserva o direito de, a critério e conveniência 

administrativa, descontar dos pagamentos devidos ao Proponente vencedor, o valor das multas 

previstas no Edital, ou ainda, quando for o caso, cobrá-las judicialmente. 
 

6.1 – Que, nas hipóteses de a Contratada inadimplir total ou parcialmente este contrato, o 

Contratante poderá, garantida prévia defesa, aplicar multa de 10% (dez por cento) do valor total do 

presente instrumento, bem como poderá aplicar as demais sanções previstas no artigo 87, da Lei 

Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 

6.2 – Que, a critério do Contratante caberá à rescisão contratual, independentemente de 

interpelação judicial ou extrajudicial, quando a Contratada incorrer em qualquer dos motivos do 

artigo 78, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 

6.3 – Que, este contrato poderá ser rescindido unilateralmente, pelo Município, atendida sempre a 

conveniência administrativa. 
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6.4 – Que a Contratada reconhece os direitos do Contratante em rescindir o presente instrumento, 

como prevê o artigo 77, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 

6.5 - Na hipótese de o Contratante recusar-se a receber o objeto, porque o mesmo se encontra em 

desacordo com as especificações técnicas exigidas, não se responsabilizará por nenhum prejuízo ou 

despesa feitos pela Contratada. 
 

6.6 - Constituem motivos para rescisão do Contrato: 
 

1 - O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 

2 - Atraso injustificado para entrega do material; 

3 - Paralisação do serviço sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 

4 - Decretação de falência; 

5 - Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e 

determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa a que será subordinado o 

contratante; 
 

6 - A inobservância do nível de qualidade proposto ou exigível para a execução dos serviços/material 

/bem. 
 

6.7 - A infração a qualquer cláusula ou condição deste contrato, por ação ou omissão imputável a 

qualquer das partes, ensejará à outra parte o direito de considerá-lo rescindido, 

independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial. 
 

6.8 - A rescisão do presente contrato por motivos não imputáveis à CONTRATADA dará a esta o 

direito de conclusão e integral recebimento pelas etapas dos serviços já prestados, conforme 

cláusula acordada. 
 

6.9 - Que o presente contrato ficará automaticamente revogado caso a Contratada subcontratá-lo, 

a terceiros, sem a anuência expressa do Contratante. 
 

7ª CLÁUSULA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

 
 

Que, os recursos financeiros necessários à aquisição do objeto licitado deste 

contrato, deverão correr por conta da(s) dotação(es) orçamentária(s) próprias, do orçamento 

vigente sendo, e demais dotações que possam vir a ser apostiladas: 

 

8ª CLÁUSULA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
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O presente Instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei n° 

8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações, demais legislações aplicáveis e pelos preceitos de 

direito público, aplicando supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 

disposições de direito privado. 
 

9ª CLÁUSULA - DA VIGÊNCIA 

 
 

A vigência do presente contrato será de aproximadamente 12 (doze) meses, ou 

esgotado seu quantitativo licitado, contado a partir da assinatura do termo contratual, iniciando em 

00/00/0000 e término em 00/00/0000. 
 

Parágrafo Primeiro – O prazo do presente contrato poderá ser prorrogado 

através de aditivos nos termos do art. 57, e art. 65 e seguintes da Lei nº 8.666/93. 
 

Parágrafo Segundo – Em caso de reajuste, o mesmo será realizado com base no 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA em vigor. Na hipótese de suspensão, 

extinção ou vedação do índice ora ajustado fica, desde já, eleito aquele que vier a substituí-lo 

oficialmente. 
 

10ª CLÁUSULA - DOS CASOS OMISSOS 

 
 

Os casos omissos serão resolvidos à luz da lei n° 8.666/93 e suas alterações e dos 

princípios gerais de direito. 
 

11ª CLÁUSULA – DA PUBLICIDADE 

 
 

Uma vez firmado, o presente contrato terá seu extrato publicado no Diário da 

Impressa Oficial da União, Estado de Minas Gerais, Associação dos Municípios Mineiros e no Site 

Oficial da Prefeitura, conforme o recurso, pela CONTRATANTE, dando-se cumprimento ao disposto 

no artigo 61, parágrafo 1° da lei n°8.666/93. 
 

12ª CLÁUSULA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
 

12.1 - Que este contrato reger-se-á em conformidade com os termos do Edital do Processo 

Licitatório, com o qual se encontra vinculado, a proposta do Proponente Vencedor, a Lei Federal nº 

8.666/93 e demais disposições legais aplicáveis à espécie. 



117 

 

 

 

12.2 - Que a Contratada se obriga a manter, durante toda a execução deste contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 
 

12.3 - As partes Contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste contrato, 

perante o Foro da Comarca de Boa Esperança, Estado de Minas Gerais, não obstante qualquer 

mudança de domicílio da Contratada, que, em razão disso é obrigada a manter um representante 

legal com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e outras medidas em direito 

permitidas. 
 

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em 

02 (duas) vias, de igual forma e teor, que depois de lido a achado conforme, assinam-no, na 

presença de duas testemunhas. 
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