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  RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

 
 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 33/2018 
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 52/2018 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE 
REGISTRO DE PREÇOS  

 
 

NOME DA EMPRESA: ___________________________________________ 
CNPJ N°: ______________________________________________________ 
ENDEREÇO: ___________________________________________________ 
CIDADE: ______________________________________________________  
ESTADO: ______________________________________________________      
E-MAIL: _________________________________________________________ 
TELEFONE: ____________________________________________________ 
FAX: ___________________________________________________________ 
COMO SOUBE DA PRESENTE LICITAÇÃO? _______________________ 
 
 
Obtivemos através do endereço eletrônico www.aguasdaprata.sp.com.br, cópia do instrumento 
convocatório da licitação supra mencionada. 
 
Local: _____________, _______de______________ de 2018. 
 
 

Nome: ____________________ 
Assinatura 

 
 
Senhor licitante,  
Visando comunicação futura entre a Divisão Geral de Compras – Setor de Licitações e o licitante, 
solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do edital e o remeter digitalizado, por 
meio do e-mail: licitacoes.aguasdaprata@gmail.com ou fone/fax: (0xx19) 3642-1021. 

A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal da comunicação de eventuais 
retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações 
adicionais, esclarecimentos e questionamentos.  
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 EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) 

REGISTRO DE PREÇOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE INFRAESTRUTURA E 
LOGÍSTICA, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO COMPLETO E ILUMINAÇÃO, SERVIÇOS DE 
BUFFET (COQUETEL, COFFEE BREAK E LANCHES) EM EVENTOS INSTITUCIONAIS, CULTURAIS E 
ESPORTIVOS, INCLUÍDA A MÃO-DE-OBRA E TODOS OS MATERIAIS, NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE 
ACORDO COM AS DIRETRIZES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
– ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, INTEGRANTES DESTE EDITAL. 

PREÂMBULO 

EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) n° 33/2018 
PROCESSO n° 52/2018 
DATA DA REALIZAÇÃO: 14/09/2018 
HORÁRIO: a partir das 09H00M 
LOCAL: Sala de Reuniões do Setor de Licitações e Contratos, situada na Av. Washington Luiz, 485, 
Centro, Águas da Prata - SP. 
 
O Município de Águas da Prata torna público que se acha aberta nesta unidade, licitação na 
modalidade PREGÃO (presencial) 33/2018, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - Processo nº. 
52/2018, objetivando O REGISTRO DE PREÇOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE 
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO COMPLETO E 
ILUMINAÇÃO, SERVIÇOS DE BUFFET (COQUETEL E COFFEE BREAK E LANCHES) EM EVENTOS 
INSTITUCIONAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS,  INCLUÍDA A MÃO-DE-OBRA E TODOS OS MATERIAIS, 
NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE ACORDO COM AS DIRETRIZES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, INTEGRANTES DESTE EDITAL, que 
será regida pela Lei federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no 
que couberem, as disposições da Lei federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas 
regulamentares aplicáveis à espécie.  

As propostas deverão obedecer às especificações deste Edital e Anexos que dele fazem parte 
integrante.   

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço 
acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos 
interessados que se apresentarem para participar do certame.  
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A sessão de processamento do Pregão será realizada na Sala de Reuniões do Setor de Licitações e 
Contratos, situada na Av. Washington Luiz, 485, Centro, Águas da Prata - SP, iniciando-se no dia 
14/09/2018 às 09h00m e será conduzida pela Pregoeira com o auxílio da Equipe de Apoio.  

1– OBJETO 

1.1 - A presente licitação tem por objeto O REGISTRO DE PREÇOS PARA A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS EVENTUAIS DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE 
SONORIZAÇÃO COMPLETO E ILUMINAÇÃO, SERVIÇOS DE BUFFET (COQUETEL, COFFEE BREAK E 
LANCHES) EM EVENTOS INSTITUCIONAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS,  INCLUÍDA A MÃO-DE-
OBRA E TODOS OS MATERIAIS, NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE ACORDO COM AS DIRETRIZES E 
ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, 
INTEGRANTES DESTE EDITAL 

2 – JUSTIFICATIVA 

2.1 – A Contratação dos serviços se faz necessária tendo em vista a programação anual de eventos 
institucionais, culturais e esportivos (anexo IX). 

2.2 – Optou-se pelo Registro de Preços pela dificuldade de mensurar exatamente a quantidade a ser 
utilizada deste tipo de serviço durante o ano, visto que alguns eventos podem ser alterados, adiados 
ou mesmo cancelados de acordo com a conveniência e oportunidade da Prefeitura. 

2.3 – Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da 
Lei 10.520 de 2002, do Decreto 3555 de 2000 e do Decreto 5450 de 2005. 

3 - DA PARTICIPAÇÃO 

1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto 
da contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital. 

2 - Não serão admitidas a participação nesta licitação de empresas em regime de concordata ou cuja 
falência tenha sido decretada, o designado pelo artigo 9º da Lei 8.666/93, bem como as sociedades 
estrangeiras não estabelecidas no Brasil. 

3 - Estão igualmente proibidas de participar desta licitação as empresas declaradas inidôneas, nos 
termos dos incisos III e IV do artigo 87 da Lei 8.666/93, bem como as que estão com suspensão 
temporária de licitar com qualquer administração pública de âmbito municipal, estadual e federal e 
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aquelas que se encontram interditadas por crimes ambientais nos termos do artigo 10 da Lei nº. 
9605/98. 

4 - DO CREDENCIAMENTO 

4.1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
 
a) tratando-se de representante legal de sociedade empresária, ou empresário individual, CÓPIA 
AUTENTICADA EM CARTÓRIO COMPETENTE do estatuto social, contrato social e sua respectiva 
última alteração (se couber) ou outro instrumento de registro empresarial, registrado na Junta 
Comercial; ou, tratando-se de sociedade não empresária, ato constitutivo atualizado registrado no 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 
assumir obrigações em decorrência dessa investidura; 

b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular (este último com 
firma reconhecida do representante legal da empresa), 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, acompanhada do correspondente documento, dentre os 
indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga. 

c) Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no 
Anexo II deste Edital 

4.1.1 - Para o exercício do direito de preferência de que trata o subitem 7 do item VII deste Edital, 
a qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte deverá estar expressa no documento 
apresentado em cumprimento às disposições da alínea “a” do subitem 4.1 deste item 4.  
 
4.1.2 – Poderá apresentar o modelo do anexo V deste edital, termo de credenciamento.  

4.2 - O representante legal/procurador deverá identificar-se exibindo documento oficial de 
identificação que contenha foto (original e cópia).  

4.3 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada 
um deles poderá representar apenas uma credenciada.  

5 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS 
DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
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5.1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo 
estabelecido no Anexo II deste Edital deverá ser apresentada fora dos Envelopes n.ºs 1 e 2.  

5.2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 
2 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da 
proponente, os seguintes dizeres: 
  
ENVELOPE Nº. 1 - PROPOSTA  
PREGÃO Nº 33/2018 
PROCESSO Nº. 52/2018 
 
ENVELOPE Nº. 2 - HABILITAÇÃO  
PREGÃO Nº 33/2018 
PROCESSO Nº. 52/2018 

5.3 – 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.  

5.4 – 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 pela Pregoeira ou por membro da Equipe de Apoio.  

6 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA  

6.1 – A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:  

a) nome, endereço e CNPJ;  

b) número do Pregão;  

c) preço unitário e total, em moeda corrente nacional, apurado à data de sua apresentação, sem 
inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão 
estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos 
de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento 
do objeto da presente licitação;  

d) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, conforme art. 6º da Lei nº 
10.520/2002.  
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e)  É FACULTADO UTILIZAR O MODELO DO ANEXO VIII 

7 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” 

1 – O Envelope “Documentos de Habilitação” deverá conter os documentos a seguir relacionados 
os quais dizem respeito a:  

1.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;  

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial, em se tratando de sociedade empresária;  

c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedade 
empresária;  

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de 
sociedade não empresária acompanhado de prova da diretoria em exercício;  

e) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato 
de registro ou autorização para funcionamento expedida pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir. 

f) Declaração de Situação Regular com contrato social e/ou registro empresarial, conforme anexo 
VII. 

1.1.1 – Os documentos relacionados nas alíneas “a” a “d” deste subitem 1.1 não precisarão constar 
do Envelope “Documentos de Habilitação”, se tiverem sido apresentados para o credenciamento 
neste Pregão.  

1.2 – REGULARIDADE FISCAL 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);  

b) Certidão de regularidade de débito OU Certidão Positiva com Efeito Negativa para com o Sistema 
de Seguridade Social (INSS) e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
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c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos OU Certidão Positiva com Efeito Negativa relativa a 
tributos federais e a dívida ativa da União. 

d) Certidão Negativa de Débitos OU Certidão Positiva com Efeito Negativa Trabalhistas, conforme 
Lei 12.440 de 07 de julho de 2011. 

1.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do 
domicílio da pessoa física;  

1.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

a) Atestado (s) de bom desempenho anterior em contrato da mesma natureza e porte, fornecido (s) 
pelas contratantes de direito público ou privado. 

b) Declaração de Visita Técnica aos locais prioritários (ANEXO X) os quais são usualmente utilizados 
para realização de eventos municipais, conforme ANEXO XI, que deverá ser transcrito em papel 
timbrado da empresa licitante, ser datada e assinada. 

1.5 – OUTRAS COMPROVAÇÕES 

a) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de 
que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo anexo;  

b) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, 
assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração; 

c) Do tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte, em conformidade 
com as disposições previstas na Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, cabe: 
 
c.1) A comprovação de regularidade fiscal somente será exigida para efeito de assinatura do 
contrato, conforme artigo 42, da lei supra citada; 
 
c.2) Por ocasião da participação do presente certame licitatório, deverá ser apresentado toda 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 
apresente alguma restrição. 
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c. 2.1) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo 
de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do presente certame, prorrogável por igual período, a critério da entidade 
promotora da licitação, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 
c. 2.2) A não regularização da documentação, no prazo previsto no parágrafo anterior, implicará na 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81, da Lei federal 
nº. 8666/93 e suas alterações posteriores, sendo facultado à entidade promotora da licitação, 
convocar as empresas licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do 
instrumento contratual, ou revogar a presente licitação. 
 
No caso de participação de microempresas e empresas de pequeno porte, as mesmas, deverão 
apresentar no momento do credenciamento, declaração sob penas da lei, de que são “ME” ou 
“EPP” (conforme o caso) e se enquadram na Lei Complementar nº. 123/06. 

2 – DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

2.1 – É facultada às licitantes a substituição dos documentos de habilitação exigidos neste Edital por 
registro cadastral expedido por órgão da Administração Municipal no ramo de atividade compatível 
com o objeto do certame, o qual deverá ser apresentado acompanhado dos documentos 
relacionados nos subitens 1.1; 1.2, alíneas “a” a “e”, e 1.3 deste item VI, que não tenham sido 
apresentados para o cadastramento ou, se apresentados, estejam com os respectivos prazos de 
validade vencidos na data de apresentação das propostas.  

2.1.1 – O registro cadastral não substitui os documentos relacionados nos subitens 1.4 e 1.5 deste 
item VI, que deverão ser apresentados por todos os licitantes.  

2.2 – Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração 
aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de 
apresentação das propostas.  

8 – DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

1 – No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, 
iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame.  
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2 – Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de 
pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo II deste 
Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.  

2.1 – Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, por 
consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.  

3 – 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 neste Edital;  

b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.  

3.1 – No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações 
aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais 
erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas 
para apuração do valor da proposta.  

3.2 – Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.  

4 – As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância 
dos seguintes critérios:  

a) seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) superiores 
àquela;  

b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No caso 
de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do 
número de licitantes.  

4.1 – Para efeito de seleção será considerado o preço global do lote  

5 – O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances 
de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem 
decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.  
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5.1 – A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em 
relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de 
lances.  

6 – A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 
declinarem da formulação de lances.  

7 – Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas 
para essa etapa, na ordem crescente de valores, considerando-se para as selecionadas, o último 
preço ofertado. Com base nessa classificação, será assegurada às licitantes microempresas e 
empresas de pequeno porte preferência à contratação, observadas as seguintes regras, de acordo 
com os Art. 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123 de 14/12/06: 
 
7.1 – O pregoeiro convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte, detentora da proposta 
de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores até 5% (cinco por cento) ao 
valor da proposta melhor classificada, para que apresente preço inferior ao da melhor classificada, 
no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência. 
 
7.1.1 – A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver propostas empatadas, nas 
condições do subitem 7.1.  
 
7.2 – Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor classificada, 
serão convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de classificação, as 
demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujos valores das propostas, se enquadrem 
nas condições indicadas no subitem 7.1. 
 
8 – O pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, obtida com base nas 
disposições dos subitens 7.1 e 7.2, ou, na falta desta, com base na classificação de que trata o 
subitem 7, com vistas à redução do preço. 

9 – Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo 
motivadamente a respeito.  

9.1 – A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação 
das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos 
autos por ocasião do julgamento.  

10 – Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 
documentos de habilitação de seu autor.  
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11 – Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão 
ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, 
inclusive mediante:  

a) substituição e apresentação de documentos ou  

b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.  

11.1 – A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser juntados aos autos do processo de 
licitação os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade 
devidamente justificada.  

11.2 – A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo 
apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.  

11.3 – Para habilitação de microempresas ou empresas de pequeno porte, não será exigida 
comprovação de regularidade fiscal, mas será obrigatória a apresentação dos documentos indicados 
no subitem 1.2, alíneas “a” a “e” do item VI deste Edital, ainda que os mesmos veiculem restrições 
impeditivas à referida comprovação.  

12 – Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas no subitem 2.1 do item VI, o 
Pregoeiro, se necessário, diligenciará junto ao Cadastro Geral de Fornecedores do Município. 

13 – Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será 
habilitada e declarada vencedora do certame.  

14 – Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o 
Pregoeiro, respeitada a ordem de classificação de que trata o subitem 7 deste item VII,  examinará 
a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua 
aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, 
até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que 
será declarado vencedor. 

9 – DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

1 – No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente 
a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando 
as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, 
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que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 
dos autos.  

2 – A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do direito 
de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o 
encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.  

3 – Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 
devidamente informado à autoridade competente.  

4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.  

5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento.  

6 - A adjudicação será feita pelo menor preço global do LOTE.  

10 - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

1 - Os item desta licitação deverá ser locado conforme requisição da Divisão Geral de Compras e/ou 
da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura ou Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, conforme 
as condições estabelecidas no Anexo I deste Edital. 

11 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

1 – O objeto da presente licitação será recebido, no local, data e horário indicado no subitem 2 do 
item 9 anterior, mediante conferência das quantidades indicadas na respectiva Nota Fiscal de 
Prestação de Serviços de Locação e requisição da Divisão Geral de Compras e/ou Secretaria 
Municipal de Turismo e Cultura ou Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 

2 – Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo, a data, o nome, 
a assinatura e o número do RG, emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do servidor da 
Contratante responsável pelo recebimento. 

3 – Constatadas irregularidades no objeto contratual, a 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; 
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b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou 
rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

12 - DA FORMA DE PAGAMENTO 

1 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento das 
mercadorias mediante apresentação da nota fiscal/fatura, devidamente atestada. 

2 – As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu 
vencimento ocorrerá em 10 (dez) dias após a data de sua apresentação válida.  

3 –– O pagamento será feito em cheque, que deverá ser retirado na tesouraria do município em 
nome da Contratada, ou por depósito bancário em nome do proponente. 

13 – DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

1 – Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 5 (cinco) anos a 
pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, 
de 17 de julho de 2002.  
 
2 – A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas 
previstas no Artigo 87 da Lei 8.666/93, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e deverá ser 
registrada no CADASTRO DE FORNECEDORES.  
 
3 – Pela inexecução total ou parcial do Contrato a CONTRATANTE poderá, garantida a defesa prévia, 
aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

- Advertência por escrito; 

- Multa equivalente a 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor da nota 
fiscal correspondente ao fornecimento em atraso, até o limite de 10% (dez por cento) do valor 
total do Contrato; 

- Suspensão temporária de participação da CONTRATADA em licitação e impedimento de 
contratar com a CONTRATANTE, por prazo não superior a 5 (cinco) anos; 

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
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CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo 
da sanção aplicada com base no inciso anterior.  

14 – DA GARANTIA CONTRATUAL 

1 – Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta licitação.  

15 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

1 – As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, 
respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o 
interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.  
 
2 – Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a serem 
assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes.  
 
2.1 – Recusas ou impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria 
ata.  
 
3 – Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas 
serão rubricadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem.  
 
4 – O resultado deste Pregão e os demais atos pertinentes a esta licitação, sujeitos à publicação, 
serão publicados no Diário Oficial da Estância Hidromineral de Águas da Prata, disponível no site 
http://www.aguasdaprata.sp.gov.br/diario-oficial.php e divulgados no quadro de avisos do Prédio 
desta Prefeitura sito à Av. Washington Luiz 485, Centro – Águas da Prata SP. 
 
5 – Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes serão devolvidos ao 
final da sessão. 
 
6 – Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.  
 
6.1 – A petição será dirigida à autoridade subscritora do edital, que decidirá no prazo de até 1 (um) 
dia útil anterior à data fixada para recebimento das propostas.  
 
6.2 – Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame.  
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7 – Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.  
 
8 – Integram o presente edital:  
 
Anexo I – Termo de Referência; 
Anexo II – Declaração de Pleno Atendimento; 
Anexo III – Declaração de Situação Regular perante o Ministério do Trabalho; 
Anexo IV – Declaração de Inexistência de Impedimento Legal; 
Anexo V – Termo de Credenciamento. 
Anexo VI – Minuta da ATA de Registro de Preços. 
Anexo VII – Declaração de Situação Regular com contrato social e/ou registro empresarial. 
Anexo VIII – Modelo de Proposta Padronizada 
Anexo IX – Programação anual de eventos 
Anexo X – Relação dos locais (prioritários) usualmente utilizados para realização de eventos 
municipais 
Anexo XI – Modelo de declaração de visita técnica 
 
 
09 – Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o foro da Comarca da São João da Boa Vista, Estado de São Paulo. 

 
 

Águas da Prata, 31de agosto de 2018. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CARLOS HENRIQUE FORTES DEZENA 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
Edital do Pregão Nº 33/2018 
Processo Nº 52/2018 
 
 
I - DO OBJETO:  REGISTRO DE PREÇOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE 
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO COMPLETO E 
ILUMINAÇÃO, SERVIÇOS DE BUFFET (COQUETEL, COFFEE BREAK E LANCHES) EM EVENTOS 
INSTITUCIONAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS, INCLUÍDA A MÃO-DE-OBRA E TODOS OS MATERIAIS, 
NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE ACORDO COM AS DIRETRIZES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE 
ANEXO 
 
 

II - CONDIÇÕES GERAIS 
 
1. Os serviços serão realizados no Município de ÀGUAS DA PRATA/SP; 
2. A CONTRATANTE prevê a realização de eventos e a consequente prestação de serviços no 

período de 12(doze) meses em conformidade com as quantidades estimadas previstas neste 
ANEXO; 

3. Os serviços acontecerão de forma regular, nos períodos matutino, vespertino e noturno; 
4. Os horários, bem como o local para a prestação dos serviços serão definidos pela Secretaria 

Municipal de Gabinete e Administração, que se encarregará de controlar toda a prestação 
de serviços; 

5. O evento poderá: 
a) Sofrer atrasos com a consequente modificação de horários,  
b) Ter datas e locais para execução dos serviços remanejados. 

6. As diárias de locação dos equipamentos e mão de obra serão de até 10 horas com tolerância 
de 03 horas. 

7. c)  Ser cancelado por motivos de força maior. 
 
III - DAS ESPECIFICAÇÕES 
 
       Os Serviços, Equipamentos e Produtos contratados para realização de eventos, deverão 
atender de maneira plena e com qualidade técnica e material o objeto do presente Edital. 
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Observações: 
É de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todas as ferramentas, cabos e materiais 
adequados para a perfeita execução das atividades aqui definidas. 
 
 
3.1 – Infraestrutura e Cenografia – Lote 1 
 
Observação: Será solicitado no ato de montagem das tendas o ART de responsável técnico 
habilitado e laudo de Inflamabilidade (probatório de corta chama das tendas). 
 
PALCO 10m x 8m – Coberto e com fechamento nas laterais e fundo, com piso a 1,60m de altura. Em 

duralumínio com cobertura de lona KP 1000 branca, asas de P.A. em módulos metálicos, contíguos 

ao palco, medindo aproximadamente 3 m de frente por 2 m de profundidade e altura do piso 

compatível com o palco. Pode ser solicitada a instalação de rampa de acesso para usuários com 

cadeiras de rodas. 

 

PALCO 8m x 6m – Coberto e com fechamento nas laterais e fundo, com piso a 1,20m de altura. Em 

duralumínio com cobertura de lona KP 1000 branca, asas de P.A. em módulos metálicos, contíguos 

ao palco, medindo aproximadamente 3 m de frente por 2 m de profundidade e altura do piso 

compatível com o palco. Pode ser solicitada a instalação de rampa de acesso para usuários com 

cadeiras de rodas. 

 

PALCO -  Palco piso – módulos de praticáveis para palco COM 16 MÓDULOS 

    

HOUSE MIX: Medindo 3,00m x 3,00m com altura de 0,30cm do solo totalmente coberto em lonas 

KP 1000 anti chamas, isoladas com grades de proteção com uma distância de 30,00m da frente do 

palco, rigorosamente centralizada. 

 

TORRE DE PA (Fly) - De encaixe perfeito em estrutura metálica tubular, confeccionado com tubos 

de aço costurado com reforço central, medindo 2,5m de largura x 10,00m de altura com cobertura 

central para colocação das caixas de som. 

 

TORRE / SUPEDÂNEOS - De encaixe perfeito em estrutura metálica tubular, confeccionado com 

tubos de aço costurado com reforço central, medindo 2,5m de largura x 2,00m de altura com 

cobertura para colocação das caixas de som.   
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CAMARINS ARTÍSTICOS - em estrutura de octanorme, com portas, medida aproximada de 16m², 

com piso, teto, iluminação, tomadas 110v, espelho de corpo inteiro, arara e mobiliário contendo 2 

mesas, 8 cadeiras e 2 sofás (por camarim). 

 

BARRICADAS - em estrutura metálica galvanizada, super reforçadas, medindo 1,30m. de altura x 

1,10m. de comprimento. (Unidade) 

 

GRADES DE PROTEÇÃO - Medindo 1,10m de altura por 2,00m de comprimento, de encaixe perfeito, 

possibilitando o isolamento do público. (Metro linear) 

 

FECHAMENTO - (Tapumes) - Em placas metálicas galvanizadas ou pintadas com altura de 2,20mts 

para serem utilizadas como isolamento nas áreas externas das estruturas. (Metro Linear) 

 

TENDA 10x10m - composta de 01 módulo piramidal agregado, com estrutura metálica e com calhas 

inteiriças laterais, medindo 10 x 10m, e alturas de 3,5 em seus pés de sustentação laterais e 7,15m 

em seu ponto central. Com cobertura e quatro fechamentos laterais em lona kp 1000, na cor branca, 

com proteção anti mofo e anti chamas. Será solicitado no ato de montagem das tendas o ART de 

responsável técnico habilitado e laudo de Inflamabilidade (probatório de corta chama das 

tendas). 

 

TENDA 5m X 5m – composta de 01 módulo piramidal agregado, com estrutura metálica e com calhas 

inteiriças laterais, medindo 5 x 5m, e alturas de 3,5 em seus pés de sustentação laterais e 6,5m em 

seu ponto central. Com cobertura e quatro fechamentos laterais em lona kp 1000, na cor branca, 

com proteção anti mofo e anti chamas. Será solicitado no ato de montagem das tendas o ART de 

responsável técnico habilitado e laudo de Inflamabilidade (probatório de corta chama das 

tendas). 

 

TENDA 4m X 4m - composta de 01 módulo piramidal agregado, com estrutura metálica e com calhas 

inteiriças laterais, medindo 4 x4m, e alturas de 3,5 em seus pés de sustentação laterais e 6,5m em 

seu ponto central. Com cobertura e quatro fechamentos laterais em lona kp 1000, na cor branca, 

com proteção anti mofo e anti chamas. Será solicitado no ato de montagem das tendas o ART de 

responsável técnico habilitado e laudo de Inflamabilidade (probatório de corta chama das 

tendas). 
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TENDA 3m X 3m - em lona kp 1000, tipo piramidal na cor branca, com base em estrutura metálica 

e composta de calhas inteiriças laterais, sendo 3,5 m de altura de seus pés de sustentação laterais, 

com cobertura, 04 fechamentos laterais em lona kp1000, proteção anti-mofo e anti-chamas. Será 

solicitado no ato de montagem das tendas o ART de responsável técnico habilitado e laudo de 

Inflamabilidade (probatório de corta chama das tendas). 

 

PISO TIPO TABLADO – De madeirite em módulos, medindo aproximadamente 1,00 por 2,00m com 

10cm de altura com forração. (M²) 

 

RÁDIO TRANSMISSORES HT's, com fones de ouvido e microfone head set, com capacidade de 

transmissão em um raio de 6 KM. Cada rádio deverá estar equipado com duas baterias ou carga 

equivalente a 16 horas de uso contínuo. Nos dias de locação, os rádios deverão estar disponíveis a 

partir das 8h, e serão recolhidos após as 23h. 

 

PRATICÁVEIS - tipo plataforma, metálico, pantográfico, unidades com medida aproximada de 2 x 

1m, altura com regulagem de 20cm a 1m, tampo em compensado resistente liso com revestimento 

em carpete ou similar na cor cinza. Acabamento (“saia”) em TNT preto. Pode ser solicitado escada 

e rampa de acesso para qualquer das alturas reguláveis e guarda-corpos. 

 

Cabines Sanitárias Químicas individuais e portáteis modelo Standart com adesivo de identificação 

como “Sanitário Masculino e Sanitário Feminino”, altura mínima: 2 m, largura mínima: 1,10 m, 

profundidade mínima:1,10 m, altura mínima do assento:  0,45 m do piso, abertura da porta em 

aproximadamente 180º, confeccionada em polietileno em alta densidade, resistente e totalmente 

lavável, com teto translúcido, piso antiderrapante, janelas de ventilação, trava interna de segurança, 

resistente à violação e com indicação “livre / ocupado”, cabide para bolsa / casaco, contendo vaso 

sanitário (tanque simples de dejetos), mictório, porta papel higiênico e higienizador com gel para 

lavagem à seco e assepsia das mãos. 

 

Cabine Sanitária Química individual e portátil modelo PNE com adesivo de identificação como 

“Sanitário Especiais, altura interior 2 m, largura mínima da porta: 0,50 m, rampa de acesso para 

cadeirantes, largura interior 1,50 m, profundidade 1,50 m, altura mínima do assento:  0,45 m do 

piso, abertura da porta em aproximadamente 180º, alças internas para suporte/apoio do usuário 

(para movimentação interna), confeccionada em polietileno de alta densidade, resistente e 
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totalmente lavável, com teto translúcido, piso antiderrapante, janelas de ventilação, trava interna 

de segurança, resistente à violação e com indicação “livre / ocupado”, cabide para bolsa / casaco, 

contendo vaso sanitário (tanque simples de dejetos), porta papel higiênico e higienizador com gel 

para lavagem à seco e assepsia das mãos. 

 

Box Truss – treliça de alumínio modelo Q30 para grid de iluminação e/ou portal. 

 

3.2. – Sonorização, iluminação E projeção – Lote 2 

 

Observação: Será solicitado na pré execução do evento, DRT dos profissionais (técnico e/ou 
operador de som com registro em carteira habilitado em classe profissional). 
 
Sistema de SOM GRANDE PORTE - com PA em sistema Fly compatível para 20.000 pessoas ao ar 
livre, composto de: 24 caixas acústicas de Sub Grave;24 caixas acústicas para médias e altas 
frequências; 06 potências 5000 Watts RMS; 06 potências 3000 Watts RMS; 06 potências 1200 Watts 
RMS; 01 processador Digital estéreo para o PA; 04 caixas acústicas de Sub Grave para o Side Fill; 04 
caixas acústicas para médias e altas frequências para o Side Fill; 01 potência 5000 Watts RMS para 
o Side Fill; 01 potência 3000 Watts RMS para o Side Fill; 01 potência 1200 Watts RMS para o Side 
Fill; 01 processador Digital estéreo para o Side Fill; 02 consoles de 48 canais por 12 vias para o PA e 
Monitor; 01 sistema de intercomunicação entre as mesas; 08 equalizadores analógicos de 31 bandas 
estéreo; 06 efeitos digitais; 16 canais de Compressores; 16 canais de Gate; 06 potências 2000 Watts 
RMS para os monitores; 12 monitores de duas vias; 01 bateria acústica completa compatível com o 
rider do artista principal; 08 praticáveis pantográficos medindo 2m x 1m em alumínio; 02 
amplificadores para guitarra compatível com o rider do artista principal; 01 amplificador para 
teclado compatível com o rider do artista principal; 01 amplificador para contra baixo compatível 
com o rider do artista principal; 30 microfones com pedestais; 06 microfones sem fio; 04 microfones 
head sets, 12 direct box; 01 equalizador de voltagem de 5000 watts; 01 multicabo de 48 vias com 
60m para PA e 20m para monitor; 01 cabo de AC de 100m; 01 fiação necessária para interligar o 
sistema; 01 aparelho de CD; 01 aparelho de MD; 01 aparelho de DVD. (Atender rider técnico do 
artista). Técnico de Som com registro de capacitação DRT de técnico e/ou operador de som em 
carteira habilitado em classe profissional. 
 
Sistema de SOM MÉDIO PORTE compatível para 2.500 pessoas ao ar livre composto de: 08 caixas 

acústicas de Sub Grave; 08 caixas acústicas para médias e altas frequências; 02 potências 5000 Watts 

RMS; 02 potências 3000 Watts RMS; 02 potências 1200 Watts RMS; 01 processador Digital estéreo 

para o PA; 04 caixas acústicas de Sub Grave para o Side Fill; 04 caixas acústicas para médias e altas 

frequências para o Side Fill; 01 potência 5000 Watts RMS para o Side Fill; 01 potência 3000 Watts 
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RMS para o Side Fill; 01 potência 1200 Watts RMS para o Side Fill; 01 processador Digital estéreo 

para o Side Fill; 02 mesas de 40 canais para PA e monitor; 01 sistema de intercomunicação entre as 

mesas; 08 equalizadores analógicos de 31 bandas estéreo; 04 efeitos digitais; 08 canais de 

Compressores; 08 canais de Gate; 04 potências 2000 Watts RMS para os monitores; 08 monitores 

de duas vias; 01 bateria acústica compatível com rider técnico do artista principal; 06 praticáveis 

pantográficos medindo 2m x 1m em alumínio; 02 amplificadores para guitarra compatível com rider 

técnico do artista principal; 01 amplificador para contra baixo compatível com rider técnico do 

artista principal; 01 amplificador para teclado, compatível com rider do artista principal; 25 

microfones com pedestais; 04 microfones sem fio; 02 microfones head sets; 08 direct box; 01 

estabilizador de voltagem de 5000 watts; 01 multicabo de 32 vias com 40m para o PA e 15m para 

monitor; 01 fiação necessária para interligar o sistema; 01 cabo de AC de 100m; 01 aparelho de CD; 

01 aparelho de MD. Técnico de Som com registro de capacitação DRT de técnico e/ou operador de 

som em carteira habilitado em classe profissional. 

 

Sistema de SOM PEQUENO PORTE compatível para 800 pessoas em ambiente fechado ou aberto 

composto de: 04 caixas acústicas de Sub Grave, 04 caixas acústicas para médias e altas frequências, 

02 andaimes para suporte das caixas acústicas, 01 potência 5000 Watts RMS, 01 potência 3000 

Watts RMS, 01 potência 1200 Watts RMS, 01 processador Digital estéreo, 01 mesa 32 canais para 

PA. e monitor, 05 equalizadores analógicos de 31 bandas estéreo, 02 efeitos digitais, 08 canais de 

compressores, 08 canais de Gate, 03 potências 1200 Watts RMS para os monitores, 05 monitores 

de duas vias, 01 bateria acústica compatível com rider técnico do artista principal, 04 praticáveis 

pantográficos medindo 2m x 1m em alumínio, 02 amplificadores para guitarra compatível com rider 

técnico do artista principal, 01 amplificador para contra baixo compatível com rider técnico do 

artista principal, 01 amplificador para teclado compatível com o rider técnico do artista principal; 

10 microfones com pedestais, 02 microfones sem fio, 02 microfones head sets; 08 direct box, 01 

estabilizador de voltagem de 5000 watts, 01 multicabo de 24 vias com 40 metros, 01 fiação 

necessária para interligar o sistema, 01 cabo de AC de 100m, 01 aparelho de CD, 01 aparelho de 

MD, 02 cabos e adaptadores de áudio para instalação de DVD.  Técnico de Som com registro de 

capacitação DRT de técnico e/ou operador de som em carteira habilitado em classe profissional. 

 

Sistemas de SOM MICRO PORTE compatível para 400 pessoas em ambiente fechado ou aberto 

composto de: 02 caixas em 02 vias amplificadas de 500 watts RMS cada, com tripés; 02 caixas de 

retorno; 01 equalizador analógico de 31 bandas estéreo; 02 microfones com pedestais; 01 

microfones sem fio de mão; 01 direct box; 01 Kit de cabos para interligar o sistema; 01 aparelho de 
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CD duplo e 01 mesa 8 canais. Técnico de Som com registro de capacitação DRT de técnico e/ou 

operador de som em carteira habilitado em classe profissional. 

 

Sistema de ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE composto de: 02 elipsoidal ETC 19 graus, 03 elipsoidal 

ETC 36 graus c/ íris, 10 PC 1000w , 18 Par 64 foco 5, 32 Par 64 foco 2, 04 Mini Brutt, 01 Maquina de 

fumaça c/ ventilador e controle até mesa de luz, 01 Canhão c/ intercom,(operador de canhão), 18 

loco light, 16 moving light, Mesa de luz computadorizada 48 canais 4KW p/ canal, 50 metros lineares 

de treliças de alumínio Q30, 50 metros lineares de Box Truss com acessórios para a montagem de 

grade, 08 talhas com capacidade de carga de 01 tonelada cada. (Atender rider técnico do artista). 

 

Sistema de Iluminação de MÉDIO PORTE composto de :02 elipsoidal ETC 19 graus, 03 elipsoidal ETC 

36 graus com íris, 10 PC 1000w, 18 par 64 foco 5, 32 par 64 foco 2, 04 mini bluth, 01 máquina de 

fumaça com ventilador e controle até mesa de luz, 01 canhão com intercom ( operador de canhão 

), 18 loco light, 10 moving light, mesa de luz computadorizada 42 canais 4KW para canal, 30 metros 

lineares de treliças de alumínio Q30, 40 metros lineares de box truss com acessórios para a 

montagem de grade, 06 talhas com capacidade de carga de 01 tonelada cada. 

 

Sistemas de ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - composto de: 24 refletores PAR64 focos 1, 2 e 5; 02 

módulos de dimmer digitais de 12 canais; 01 mesa controladora digital de 48 canais DMX 512; 04 

elipsoidais; 04 set lites de 1000 watts; 02 mini brutts de 06 lâmpadas de 650 watts cada; 06 moving 

lights, 01 Máquina de fumaça de 800 watts; 01 fiação necessária para interligar o sistema; 01 cabo 

de AC de 100m; 30 metros lineares de treliças de alumínio; 03 talhas com capacidade de carga de 

01 tonelada. 

 

Sistemas de ILUMINAÇÃO MICRO PORTE - composto de: 12 refletores PAR64 focos 1, 2 e 5; 01 

módulo de dimmer digitaL de 12 canais; 01 mesa controladora digital de 32 canais DMX 512; 04 

elipsoidais; 02 mini brutts de 06 lâmpadas de 650 watts cada; 01 fiação necessária para interligar o 

sistema; 01 cabo de AC de 100m; 30 metros lineares de treliças de alumínio; 02 talhas com 

capacidade de carga de 01 tonelada. 

 

TELA DE PROJEÇÃO - Translúcida – tamanho 4x3m com suporte em duralumínio Q10 e tripé.   

 
TELÃO RÍGIDO DE ALTA DEFINIÇÃO - tamanho 2,20X2,80m.   
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Tela em LED para fundo de palco nas dimensões/medidas de 8x3 ou/e de acordo com palco em alta 

resolução HD digital. Suporte/Fixação: a fixação e sustentação será feita em Módulos BOX TRUSS de 

2,44x0,70x0,70m ou treliças tipo Q 30, ambos em alumínio aeronáutico, de conformidade com o 

local e de acordo com a quantidade de refletores a serem utilizados; A fixação e sustentação dos 

módulos BOX TRUSS ou treliças será feita através de talhas elétricas, com capacidade para 500 

quilos, com no mínimo 12 metros de corrente; 

 
KIT MULTIMÍDIA: kit multimídia composto de 01 telão 2 x 2 m, 01 data show e  01 CPU/notebook. 

 
PROJETOR - de 5200 ansi lumens com suporte em duralumínio Q10 com base.   

 

GERADORES DE 80 KVA: grupos geradores silenciados, sendo cada um de acordo com a seguinte 
descrição: potência aparente de 80kva em regime contínuo, potência ativa (kw) nos padrões 
técnicos, motor diesel – 1800 rpm, chave de distribuição de força trifásica: nas tensões de 110 a 
130v – 60hz  e 220 a 240v – 60hz, saídas elétricas: terminais com parafusos e porcas ou travas de 
aperto, tipo e tamanho de cabeação: anti-chama, pontas com terminais compatíveis, bitolagem de 
70mm por fase no tamanho de 100m, duas chaves intermediárias (por gerador) para acoplamento 
aos equipamentos a serem energizados, os painéis de controle devem apresentar-se em perfeito 
estado de funcionamento e estar disponíveis para fácil visualização nos momentos de checagem 
pela produção, blindagem e nível de ruído: até 50 decibéis na distância de 4m, controle e nível de 
emissão de poluentes. 
 
O equipamento – GERADOR, deverá apresentar certificado de fiscalização pelos órgãos públicos 
competentes, sobre seu funcionamento e ainda: 
a) operador técnico (geradorista) treinado e capacitado a responder pelo funcionamento do 
equipamento durante sua utilização; 
b) diesel para sua utilização conforme cronograma. 
c) O controle de horas utilizadas deve ser apresentado ao produtor do evento no painel de controle 
do veículo, antes do gerador ser ligado e após seu efetivo desligamento. 
d) A CONTRATADA ficará responsável pela montagem de bacia de contenção, de acordo com a 
legislação, pelo isolamento do reservatório de combustível e pelo fornecimento de extintores e 
demais materiais de segurança exigidos pela legislação. 
e) A CONTRATADA, deverá disponibilizar equipe técnica devidamente uniformizada e com itens 
de proteção individual para montagem e operação dos Geradores visando o bom andamento do 
evento e o perfeito funcionamento dos equipamentos; 
f) A alimentação será feita através de fios e cabos anti chamas apropriados para a demanda de 
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carga; 
g) Todos os equipamentos, materiais de fixação, de conexões, de ligações e chaves que compõe os 
sistemas, serão fornecidos pela CONTRATADA, devendo estar em perfeitas condições de uso e 
isolamento; 
 
ESTRUTURA COM NO MÍNIMO 4 MICROFONES: para coral de médio e grande porte (com 

microfones específicos para coral) 

 

SISTEMA DE CABEAMENTO – para energia dos equipamentos de som e iluminação ambiente das 

tendas em refletores de PEQUENO PORTE 

 

SISTEMA DE CABEAMENTO – para energia dos equipamentos de som e iluminação ambiente das 

tendas em refletores de MÉDIO PORTE 

 

3.3 -  Alimentação -  Lote 3 

 

Serviços de Buffet: Coquetel / Coffee Break: 

 

Coquetel: coquetéis simples para até 50 pessoas, com lanche de metro, kiche de alho poró ou 

queijo, salgadinhos, bolo, 02 tipos de sucos, água e mesa de petit four com café, além do 

equipamento completo para servir o buffet (aparelho de jantar, coquetel e chá), sendo: pratos, 

taças, copos, xícaras, talheres, guardanapos, réchaud e toalhas. 

 

Coffee Break: Coffe Break para até 50 pessoas, com chá em sachê (mínimo 3 sabores), água quente, 

leite quente, chocolate quente, café, 02 tipos de suco natural de frutas, água, açúcar e adoçante, 02 

tipos de biscoitos doces finos (amanteigados, petit fours, etc...), 02 tipos de doce (bolo com 

cobertura, rocambole, carolinas, tartelettes, etc...), 02 tipos de salgados, sem fritura (pão de queijo, 

croissant, pastel assado, folhados, etc...), mini sanduiches variados ou pão de metro, 03 tipos de 

frutas variadas da estação, além do equipamento completo para servir o buffet (aparelho de jantar, 

coquetel e chá), sendo: pratos, taças, copos, xícaras, talheres, guardanapos, réchaud e toalhas. 

 

Serviço de fornecimento de sanduíche tipo Cachorro quente incluindo-se salsicha, molho de 

tomate, pão para cachorro quente, batata palha e todos os utensílios necessários, insumos e 

materiais para distribuição por meio de "carrinho" para atendimento de até 150 pessoas. 
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Serviço de fornecimento de sanduíche tipo Cachorro quente incluindo-se salsicha, molho de 

tomate, pão para cachorro quente, batata palha e todos os utensílios necessários, insumos e 

materiais para distribuição por meio de "carrinhos" para atendimento de 150 a 300 pessoas 

 

Serviço de fornecimento de sanduíche tipo Cachorro quente incluindo-se salsicha, molho de 

tomate, pão para cachorro quente, batata palha e todos os utensílios necessários, insumos e 

materiais para distribuição por meio de "carrinhos" para atendimento de 300 a 500 pessoas 

 

Serviço de fornecimento de pipoca tipo salgado e/ou doce incluindo-se gás, óleo, milho, saquinho, 

sal, açúcar e todos os utensílios necessários, insumos e materiais para distribuição por meio de 

"carrinhos" para atendimento de até 150 pessoas 

 

Serviço de fornecimento de pipoca tipo salgado e/ou doce incluindo-se gás, óleo, milho, saquinho, 

sal, açúcar todos os utensílios necessários, insumos e materiais para distribuição por meio de 

"carrinhos" para atendimento de 150 a 300 pessoas 

 

Serviço de fornecimento de pipoca tipo salgado e/ou doce incluindo-se gás, óleo, milho, saquinho, 

sal, açúcar todos os utensílios necessários, insumos e materiais para distribuição por meio de 

"carrinhos" para atendimento de 300 a 500 pessoas 

 

Serviço de fornecimento de Algodão, incluindo-se açúcar, palito todos os utensílios necessários, 

insumos e materiais para distribuição por meio de "carrinhos" para atendimento de até 150 

pessoas. 

 

Serviço de fornecimento de Algodão, incluindo-se açúcar, palito todos os utensílios necessários, 

insumos e materiais para distribuição por meio de "carrinhos" para atendimento de 150 a 300 

pessoas. 

 

Serviço de fornecimento de Algodão, incluindo-se açúcar, palito todos os utensílios necessários, 

insumos e materiais para distribuição por meio de "carrinhos" para atendimento de 300 a 500 

pessoas. 
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Serviço de fornecimento de Picolés (sabores diversos, incluindo fruta/leite) além de todos os 

utensílios necessários, insumos e materiais para distribuição por meio de "carrinhos" para 

atendimento de até 150 pessoas. 

 

Serviço de fornecimento de Picolés (sabores diversos, incluindo fruta/leite) além de todos os 

utensílios necessários, insumos e materiais para distribuição por meio de "carrinhos" para 

atendimento de 150 a 300 pessoas. 

 

Serviço de fornecimento de Picolés (sabores diversos, incluindo fruta/leite) além de todos os 

utensílios necessários, insumos e materiais para distribuição por meio de "carrinhos" para 

atendimento de 300 a 500 pessoas. 

 

Serviço de fornecimento de Suco, incluindo polpa ou preparado para suco ou preparo em pó, 

açúcar (se necessário), copos, além de todos os utensílios necessários, insumos e materiais para 

distribuição por meio de "carrinhos" para atendimento de até 150 pessoas. 

 

Serviço de fornecimento de Suco, incluindo polpa ou preparado para suco ou preparo em pó, 

açúcar (se necessário), copos, além de todos os utensílios necessários, insumos e materiais para 

distribuição por meio de "carrinhos" para atendimento de 150 a 300 pessoas. 

 

Serviço de fornecimento de Suco, incluindo polpa ou preparado para suco ou preparo em pó, 

açúcar (se necessário), copos, além de todos os utensílios necessários, insumos e materiais para 

distribuição por meio de "carrinhos" para atendimento de 300 a 500 pessoas. 

 

 Todos os utensílios necessários para perfeito fornecimento dos serviços como mesa, toalhas, 

copos, guardanapos, talheres, pratos, xícaras, jarras, garrafas e profissional uniformizado 

para atendimento e fornecimento dos alimentos, devem ser fornecidos pela contratada.  

 Para os serviços de fornecimento de: Sanduíche tipo cachorro quente, pipoca, algodão doce, 

picolés e sucos: 

o Os materiais (carrinhos) deverão ser entregues nos locais designados de forma 

parcelada, de acordo com a solicitação feita pelo Departamento 

Administrativo/Divisão de Compras; 
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o Faz-se necessário a presença de no mínimo duas pessoas para cada carrinho, 

devidamente uniformizadas conforme as normas exigidas pela legislação sanitária 

vigente; 

o Obrigatoriamente os materiais/serviços a serem ofertados deverão ser de 1ª 

qualidade; 

o Quando da entrega do objeto por parte da licitante, for detectado que o mesmo não 

apresenta características e especificações conforme exigidos no edital e/ou não 

apresente 1ª qualidade, o licitante deverá substituir por outro que atenda sem ônus 

adicionais para a Administração Pública. 

o Os serviços, bem como suas partes integrantes (carrinhos) deverão atender a todos 

os requisitos e exigências da legislação sanitária vigente; 

 

 

KIT DE MESAS - (Kit com 10 unidades de mesas) em PVC empilháveis, medidas aproximadas 

1,00x1,00x0,80, cor branca. 

 

KIT DE CADEIRAS - (Kit com 40 unidades) em PVC empilháveis, cor branca. 

 

GARÇONS (Equipe de apoio) – Servir alimentos e bebidas, apresentando-os ao usuário e dispondo-
os nos pratos e copos, retirando pedidos quando necessário. Recolher travessas, talheres e outros 
recipientes desocupados (descartáveis ou não) e encaminhar os mesmos para lavagem/secagem 
ou descarte. 
 
AGENTE DE LIMPEZA PRÉ E PÓS EVENTO – Ficarão responsáveis pela limpeza da área antes e após 
o evento. 
 
AUXILIAR DE COZINHA (para atender até 80 pessoas) 
 
COMMINS (auxiliar de garçom) - Auxiliar o garçom no atendimento e servir refeições e/ou 
alimentos e bebidas aos usuários. Organizar mesas e utensílios e limpa salão. 
 

 A CONTRATADA deverá conduzir os trabalhos inerentes à prestação dos serviços, objeto deste 
Contrato, de acordo com as normas técnicas, as da ABNT, Vigilância Sanitária e em estreita 
observância às legislações: federal, estadual e municipal, bem como, a quaisquer ordens ou 
determinação do Poder Público, procurando – dentro do possível – conduzir os serviços e o pessoal 
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de modo a formar, perante o público, uma boa imagem da CONTRATANTE e da própria 
CONTRATADA; 
 
IV – DAS QUANTIDADES 
 

LOTE 01 – INFRAESTRUTURA E CENOGRAFIA 

ITEM 
QUANTIDADE 

TOTAL 
ESTIMADA 

UNIDADE (em 
unidades ou 
m² ou ml ou 

kit ou 
sistema) 

DESCRIÇÕES/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1 2 UNIDADE 

PALCO 10m x 8m – Coberto e com fechamento nas laterais e fundo, com 

piso a 1,60m de altura. Em duralumínio com cobertura de lona KP 1000 
branca, asas de P.A. em módulos metálicos, contíguos ao palco, medindo 
aproximadamente 3 m de frente por 2 m de profundidade e altura do piso 
compatível com o palco. Pode ser solicitada a instalação de rampa de 
acesso para usuários com cadeiras de rodas. 

2 1 UNIDADE 

PALCO 8m x 6m – Coberto e com fechamento nas laterais e fundo, com 

piso a 1,20m de altura. Em duralumínio com cobertura de lona KP 1000 
branca, asas de P.A. em módulos metálicos, contíguos ao palco, medindo 
aproximadamente 3 m de frente por 2 m de profundidade e altura do piso 
compatível com o palco. Pode ser solicitada a instalação de rampa de 
acesso para usuários com cadeiras de rodas.  

3 6 UNIDADE PALCO -  Palco piso – módulos de praticáveis para palco COM 16 

MÓDULOS 

4 15 UNIDADE 

HOUSE MIX – Medindo 3,00m x 3,00m com altura de 0,30cm do solo 

totalmente coberto em lonas KP 1000 anti-chamas, isoladas com grades 
de proteção com uma distância de 30,00m da frente do palco, 
rigorosamente centralizada.  

5 1 UNIDADE 

TORRE DE PA (Fly) - De encaixe perfeito em estrutura metálica tubular, 

confeccionado com tubos de aço costurado com reforço central, medindo 
2,5m de largura x 10,00m de altura com cobertura central para colocação 
das caixas de som.  

6 2 UNIDADE 

TORRE / SUPEDÂNEOS - De encaixe perfeito em estrutura metálica 

tubular, confeccionado com tubos de aço costurado com reforço central, 
medindo 2,5m de largura x 2,00m de altura com cobertura para colocação 
das caixas de som.   

7 2 UNIDADE 

CAMARINS ARTÍSTICOS - em estrutura de octanorme, com portas, 

medida aproximada de 16m², com piso, teto, iluminação, tomadas 110v, 
espelho de corpo inteiro, arara e mobiliário contendo 2 mesas, 8 cadeiras 
e 2 sofás (por camarim).  
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8 200 UNIDADE BARRICADAS - em estrutura metálica galvanizada, super-reforçadas, 

medindo 1,30m. de altura x 1,10m. de comprimento. (Unidade) 

9 1000 
METRO 
LINEAR 

GRADES DE PROTEÇÃO - Medindo 1,10m de altura por 2,00m de 

comprimento, de encaixe perfeito, possibilitando o isolamento do público. 
(Metro linear) 

10 300 
METRO 
LINEAR 

FECHAMENTO - (Tapumes) - Em placas metálicas galvanizadas ou 

pintadas com altura de 2,20mts para serem utilizadas como isolamento 
nas áreas externas das estruturas. (Metro Linear)  

11 100 UNIDADE 

TENDA 10x10m - composta de 01 módulo piramidal agregado, com 

estrutura metálica e com calhas inteiriças laterais, medindo 10 x 10m, e 
alturas de 3,5 em seus pés de sustentação laterais e 7,15m em seu ponto 
central. Com cobertura e quatro fechamentos laterais em lona kp 1000, na 
cor branca, com proteção anti-mofo e anti-chamas.  

12 50 UNIDADE 

TENDA 5m X 5m – composta de 01 módulo piramidal agregado, com 

estrutura metálica e com calhas inteiriças laterais, medindo 5 x 5m, e 
alturas de 3,5 em seus pés de sustentação laterais e 6,5m em seu ponto 
central. Com cobertura e quatro fechamentos laterais em lona kp 1000, na 
cor branca, com proteção anti-mofo e anti-chamas.  

13 50 UNIDADE 

TENDA 4m X 4m - composta de 01 módulo piramidal agregado, com 

estrutura metálica e com calhas inteiriças laterais, medindo 4 x4m, e 
alturas de 3,5 em seus pés de sustentação laterais e 6,5m em seu ponto 
central. Com cobertura e quatro fechamentos laterais em lona kp 1000, na 
cor branca, com proteção anti-mofo e anti-chamas.  

14 30 UNIDADE 

TENDA 3m X 3m - em lona kp 1000, tipo piramidal na cor branca, com 

base em estrutura metálica e composta de calhas inteiriças laterais, sendo 
3,5 m de altura de seus pés de sustentação laterais, com cobertura, 04 
fechamentos laterais em lona kp1000, proteção anti-mofo e anti-chamas.  

15 50 
METRO 

QUADRADO 
PISO TIPO TABLADO – De madeirite em módulos, medindo 

aproximadamente 1,00 por 2,00m com 10cm de altura com forração. (M²) 

16 20 UNIDADE 

Rádio Transmissores HT's, com fones de ouvido e microfone head set, 

com capacidade de transmissão em um raio de 6 KM. Cada rádio deverá 
estar equipado com duas baterias ou carga equivalente a 16 horas de uso 
contínuo. Nos dias de locação, os rádios deverão estar disponíveis a partir 
das 8h, e serão recolhidos após as 23h. 

17 20 UNIDADE 

PRATICÁVEIS - tipo plataforma, metálico, pantográfico, unidades com 

medida aproximada de 2 x ,1m, altura com regulagem de 20cm a 1m, 
tampo em compensado resistente liso com revestimento em carpete ou 
similar na cor cinza. Acabamento (“saia”) em TNT preto. Pode ser 
solicitado escada e rampa de acesso para qualquer das alturas reguláveis e 
guarda-corpos.  
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18 300 UNIDADE 

Cabines Sanitárias Químicas individuais e portáteis modelo Standart 

com adesivo de identificação como “Sanitário Masculino e Sanitário 
Feminino”, altura mínima: 2 m, largura mínima: 1,10 m, profundidade 
mínima:1,10 m, altura mínima do assento:  0,45 m do piso, abertura da 
porta em aproximadamente 180º, confeccionada em polietileno em alta 
densidade, resistente e totalmente lavável, com teto translúcido, piso 
anti-derrapante, janelas de ventilação, trava interna de segurança, 
resistente à violação e com indicação “livre / ocupado”, cabide para bolsa 
/ casaco, contendo vaso sanitário (tanque simples de dejetos), mictório, 
porta papel higiênico e higienizador com gel para lavagem à seco e 
assepsia das mãos. 

29 30 UNIDADE 

Cabine Sanitária Química individual e portátil modelo PNE com 

adesivo de identificação como “Sanitário Especiais, altura interior 2 m, 
largura mínima da porta: 0,50 m, rampa de acesso para cadeirantes, 
largura interior 1,50 m, profundidade 1,50 m, altura mínima do assento:  
0,45 m do piso, abertura da porta em aproximadamente 180º, alças 
internas para suporte/apoio do usuário (para movimentação interna), 
confeccionada em polietileno de alta densidade, resistente e totalmente 
lavável, com teto translúcido, piso antiderrapante, janelas de ventilação, 
trava interna de segurança, resistente à violação e com indicação “livre / 
ocupado”, cabide para bolsa / casaco, contendo vaso sanitário (tanque 
simples de dejetos), porta papel higiênico e higienizador com gel para 
lavagem à seco e assepsia das mãos. 

20 100 
METRO 
LINEAR 

Box Truss - treliça de alumínio modelo Q30 para grid de 
iluminação/e ou portal. 
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LOTE 02 – SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E PROJEÇÃO 

ITEM 
QUANTIDADE 

TOTAL 
ESTIMADA  

UNIDADE (em 
unidade, kit 
ou sistema) 

DESCRIÇÕES/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1 1 SISTEMA 

Sistema de SOM GRANDE PORTE - com PA em sistema Fly 
compatível para 20.000 pessoas ao ar livre, composto de: 24 caixas 
acústicas de Sub Grave;24 caixas acústicas para médias e altas 
freqüências; 06 potências 5000 Watts RMS; 06 potências 3000 
Watts RMS; 06 potências 1200 Watts RMS; 01 processador Digital 
estéreo para o PA; 04 caixas acústicas de Sub Grave para o Side Fill; 
04 caixas acústicas para médias e altas freqüências para o Side Fill; 
01 potência 5000 Watts RMS para o Side Fill; 01 potência 3000 
Watts RMS para o Side Fill; 01 potência 1200 Watts RMS para o Side 
Fill; 01 processador Digital estéreo para o Side Fill; 02 consoles de 
48 canais por 12 vias para o PA e Monitor; 01 sistema de 
intercomunicação entre as mesas; 08 equalizadores analógicos de 
31 bandas estéreo; 06 efeitos digitais; 16 canais de Compressores; 
16 canais de Gate; 06 potências 2000 Watts RMS para os 
monitores; 12 monitores de duas vias; 01 bateria acústica completa 
compatível com o rider do artista principal; 08 praticáveis 
pantográficos medindo 2m x 1m em alumínio; 02 amplificadores 
para guitarra compatível com o rider do artista principal; 01 
amplificador para teclado compatível com o rider do artista 
principal; 01 amplificador para contra baixo compatível com o rider 
do artista principal; 30 microfones com pedestais; 06 microfones 
sem fio; 04 microfones head sets, 12 direct box; 01 equalizador de 
voltagem de 5000 watts; 01 multicabo de 48 vias com 60m para PA 
e 20m para monitor; 01 cabo de AC de 100m; 01 fiação necessária 
para interligar o sistema; 01 aparelho de CD; 01 aparelho de MD; 01 
aparelho de DVD. (Atender rider técnico do artista) Técnico de Som 
com registro de capacitação DRT de técnico e/ou operador de som 
em carteira habilitado em classe profissional. 
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2 15 SISTEMA 

Sistema de SOM MÉDIO PORTE compatível para 2.500 pessoas ao 
ar livre composto de: 08 caixas acústicas de Sub Grave; 08 caixas 
acústicas para médias e altas freqüências; 02 potências 5000 Watts 
RMS; 02 potências 3000 Watts RMS; 02 potências 1200 Watts RMS; 
01 processador Digital estéreo para o PA; 04 caixas acústicas de Sub 
Grave para o Side Fill; 04 caixas acústicas para médias e altas 
freqüências para o Side Fill; 01 potência 5000 Watts RMS para o 
Side Fill; 01 potência 3000 Watts RMS para o Side Fill; 01 potência 
1200 Watts RMS para o Side Fill; 01 processador Digital estéreo 
para o Side Fill; 02 mesas de 40 canais para PA e monitor; 01 
sistema de intercomunicação entre as mesas; 08 equalizadores 
analógicos de 31 bandas estéreo; 04 efeitos digitais; 08 canais de 
Compressores; 08 canais de Gate; 04 potências 2000 Watts RMS 
para os monitores; 08 monitores de duas vias; 01 bateria acústica 
compatível com rider técnico do artista principal; 06 praticáveis 
pantográficos medindo 2m x 1m em alumínio; 02 amplificadores 
para guitarra compatível com rider técnico do artista principal; 01 
amplificador para contra baixo compatível com rider técnico do 
artista principal; 01 amplificador para teclado, compatível com rider 
do artista principal; 25 microfones com pedestais; 04 microfones 
sem fio; 02 microfones head sets; 08 direct box; 01 estabilizador de 
voltagem de 5000 watts; 01 multicabo de 32 vias com 40m para o 
PA e 15m para monitor; 01 fiação necessária para interligar o 
sistema; 01 cabo de AC de 100m; 01 aparelho de CD; 01 aparelho 
de MD. Técnico de Som com registro de capacitação DRT de 
técnico e/ou operador de som em carteira habilitado em classe 
profissional. 
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3 30 SISTEMA 

Sistema de SOM PEQUENO PORTE compatível para 800 pessoas em 
ambiente fechado ou aberto composto de: 04 caixas acústicas de 
Sub Grave, 04 caixas acústicas para médias e altas freqüências, 02 
andaimes para suporte das caixas acústicas, 01 potência 5000 Watts 
RMS, 01 potência 3000 Watts RMS, 01 potência 1200 Watts RMS, 
01 processador Digital estéreo, 01 mesa 32 canais para PA. e 
monitor, 05 equalizadores analógicos de 31 bandas estéreo, 02 
efeitos digitais, 08 canais de compressores, 08 canais de Gate, 03 
potências 1200 Watts RMS para os monitores, 05 monitores de 
duas vias, 01 bateria acústica compatível com rider técnico do 
artista principal, 04 praticáveis pantográficos medindo 2m x 1m em 
alumínio, 02 amplificadores para guitarra compatível com rider 
técnico do artista principal, 01 amplificador para contra baixo 
compatível com rider técnico do artista principal, 01 amplificador 
para teclado compatível com o rider técnico do artista principal; 10 
microfones com pedestais, 02 microfones sem fio, 02 microfones 
head sets; 08 direct box, 01 estabilizador de voltagem de 5000 
watts, 01 multicabo de 24 vias com 40 metros, 01 fiação necessária 
para interligar o sistema, 01 cabo de AC de 100m, 01 aparelho de 
CD, 01 aparelho de MD, 02 cabos e adaptadores de áudio para 
instalação de DVD.  Técnico de Som com registro de capacitação 
DRT de técnico e/ou operador de som em carteira habilitado em 
classe profissional. 

4 50 SISTEMA 

Sistemas de SOM MICRO PORTE compatível para 400 pessoas em 
ambiente fechado ou aberto composto de: 02 caixas em 02 vias 
amplificadas de 500 watts RMS cada, com tripés; 02 caixas de 
retorno; 01 equalizador analógico de 31 bandas estéreo; 02 
microfones com pedestais; 01 microfones sem fio de mão; 01 direct 
box; 01 Kit de cabos para interligar o sistema; 01 aparelho de CD 
duplo e 01 mesa 8 canais. Técnico de Som com registro de 
capacitação DRT de técnico e/ou operador de som em carteira 
habilitado em classe profissional. 
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5 1 SISTEMA 

Sistema de ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE composto de: 02 
elipsoidal ETC 19 graus, 03 elipsoidal ETC 36 graus c/ íris, 10 PC 
1000w , 18 Par 64 foco 5, 32 Par 64 foco 2, 04 Mini Brutt, 01 
Maquina de fumaça c/ ventilador e controle até mesa de luz, 01 
Canhão c/ intercom,(operador de canhão), 18 loco light, 16 moving 
light, Mesa de luz computadorizada 48 canais 4KW p/ canal, 50 
metros lineares de treliças de alumínio Q30, 50 metros lineares de 
Box Truss com acessórios para a montagem de grade, 08 talhas com 
capacidade de carga de 01 tonelada cada. (Atender rider técnico do 
artista).  

6 15 SISTEMA 

Sistema de Iluminação de MÉDIO PORTE composto de :02 elipsoidal 
ETC 19 graus, 03 elipsoidal ETC 36 graus com íris, 10 PC 1000w, 18 
par 64 foco 5, 32 par 64 foco 2, 04 mini bluth, 01 máquina de 
fumaça com ventilador e controle até mesa de luz, 01 canhão com 
intercom (operador de canhão), 18 loco light, 10 moving light, mesa 
de luz computadorizada 42 canais 4KW para canal, 30 metros 
lineares de treliças de alumínio Q30, 40 metros lineares de box 
truss com acessórios para a montagem de grade, 06 talhas com 
capacidade de carga de 01 tonelada cada. (Atender rider técnico do 
artista).  

7 30 SISTEMA 

Sistemas de ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - composto de: 24 
refletores PAR64 focos 1, 2 e 5; 02 módulos de dimmer digitais de 
12 canais; 01 mesa controladora digital de 48 canais DMX 512; 04 
elipsoidais; 04 set lites de 1000 watts; 02 mini brutts de 06 
lâmpadas de 650 watts cada; 06 moving lights, 01 Máquina de 
fumaça de 800 watts; 01 fiação necessária para interligar o sistema; 
01 cabo de AC de 100m; 30 metros lineares de treliças de alumínio; 
03 talhas com capacidade de carga de 01 tonelada (Atender rider 
técnico do artista).  

8 30 SISTEMA 

Sistemas de ILUMINAÇÃO MICRO PORTE composto de: 12 refletores 
PAR64 focos 1, 2 e 5; 01 módulo de dimmer digital de 12 canais; 01 
mesa controladora digital de 32 canais DMX 512; 04 elipsoidais; 02 
mini brutts de 06 lâmpadas de 650 watts cada; 01 fiação necessária 
para interligar o sistema; 01 cabo de AC de 100m; 30 metros 
lineares de treliças de alumínio; 02 talhas com capacidade de carga 
de 01 tonelada (Atender rider técnico do artista).  

9 2 UNIDADE  
TELA DE PROJEÇÃO - Translúcida – tamanho 4x3m com suporte em 
duralumínio Q10 e tripé. 

10 2 UNIDADE TELÃO RÍGIDO DE ALTA DEFINIÇÃO - tamanho 2,20X2,80m.   
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11 4 UNIDADE 

LE Tela em LED para fundo de palco nas dimensões/medidas de 8x3 
ou/e de acordo com palco em alta resolução hd digital. 
Suporte/Fixação: a fixação e sustentação será feita em Módulos 
BOX TRUSS de 2,44x0,70x0,70m ou treliças tipo Q 30, ambos em 
alumínio aeronáutico, de conformidade com o local e de acordo 
com a quantidade de refletores a serem utilizados; A fixação e 
sustentação dos módulos BOX TRUSS ou treliças será feita através 
de talhas elétricas, com capacidade para 500 quilos, com no mínimo 
12 metros de corrente; 

12 5 KIT 
kit multimídia: kit multimídia composto de 01 telão 2 x 2 m, 01 data 
show e 01 CPU/notebook . 

13 5 KIT 
PROJETOR - de 5200 ansi lumens com suporte em duralumínio Q10 
com base.  

14 5 UNIDADE 

GERADORES DE 80 KVA: grupos geradores silenciados, sendo cada 
um de acordo com a seguinte descrição: potência aparente de 
80kva em regime contínuo, potência ativa (kw) nos padrões 
técnicos, motor diesel – 1800 rpm, chave de distribuição de força 
trifásica: nas tensões de 110 a 130v – 60hz  e 220 a 240v – 60hz, 
saídas elétricas: terminais com parafusos e porcas ou travas de 
aperto, tipo e tamanho de cabeação: anti-chama, pontas com 
terminais compatíveis, bitolagem de 70mm por fase no tamanho de 
100m, duas chaves intermediárias (por gerador) para acoplamento 
aos equipamentos a serem energizados, os painéis de controle 
devem apresentar-se em perfeito estado de funcionamento e estar 
disponíveis para fácil visualização nos momentos de checagem pela 
produção, blindagem e nível de ruído: até 50 decibéis na distância 
de 4m, controle e nível de emissão de poluentes. 

15 10 KIT 
ESTRUTURA COM NO MÍNIMO 4 MICROFONES - para coral de 
médio e grande porte (com microfones específicos para coral). 

16 30 SISTEMA 
Sistemas de cabeamento para energia dos equipamentos de som e 
iluminação ambiente das tendas em refletores de PEQUENO PORTE 

17 30 SISTEMA 
Sistemas de cabeamento para energia dos equipamentos de som e 
iluminação ambiente das tendas em refletores de MÉDIO PORTE 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

CNPJ 44.831.733/0001-43 com Inscrição Estadual: Isenta 

Avenida Washington Luiz, 485 – Fone (19) 3642-1021 – Fax 3642-1200 –  

CEP 13890-000 – Águas da Prata - SP. 

Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata 
 

 

LOTE 03 – ALIMENTAÇÃO 

ITEM 
QUANTIDADE 

ESTIMADA 

QUANTIDADE 
PESSOAS POR 

ITEM 
DESCRIÇÕES/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1 30 50 

Coquetel: coquetéis simples para até 50 pessoas, com lanche de metro, 
kiche de alho poró ou queijo, salgadinhos, bolo, 02 tipos de sucos, água, 
refrigerante e mesa de petit four com café além do equipamento completo 
para servir o buffet (aparelho de jantar, coquetel e chá) sendo: pratos, taças, 
copos, xícaras, talheres, guardanapos, rechaud e toalhas.  

2 30 50 

Coffee break:  coffee breaks para até 50 pessoas em média, com Chá em 
sache (mínimo 03 sabores), Água quente, Leite quente, Chocolate quente, 
Café, 02 tipos de suco natural de frutas, açucar e adoçante, 02 tipos de 
biscoitos doces finos (amanteigados, petit fours, etc..), 02 tipos de doce 
(bolo com cobertura, rocambole, carolinas, tartelettes, etc..), 02 tipos de 
salgados, sem fritura (pão de queijo, croissant, pastel assado, folhados, 
etc..), mini sanduíches variados ou pão de metro, 03 tipos de frutas variadas 
da estação, além do equipamento completo para servir o buffet de coffee 
break, sendo: pratos, copos, xícaras, talheres, guardanapos, rechaud e 
toalhas.  

3 10 150 

Serviço de fornecimento de sanduíche tipo Cachorro quente incluindo-se 
salsicha, molho de tomate, pão para cachorro quente, batata palha e 
todos os utensílios necessários, insumos e materiais para distribuição por 
meio de "carrinho" para atendimento de até 150 pessoas  

4 10 300 

Serviço de fornecimento de sanduíche tipo Cachorro quente incluindo-se 
salsicha, molho de tomate, pão para cachorro quente, batata palha e 
todos os utensílios necessários, insumos e materiais para distribuição por 
meio de "carrinhos" para atendimento de 150 à 300 pessoas 

5 10 500 

Serviço de fornecimento de sanduíche tipo Cachorro quente incluindo-se 
salsicha, molho de tomate, pão para cachorro quente, batata palha e 
todos os utensílios necessários, insumos e materiais para distribuição por 
meio de "carrinhos" para atendimento de 300 à 500 pessoas 

6 10 150 

Serviço de fornecimento de pipoca tipo salgado e/ou doce incluindo-se 
gás, óleo, milho, saquinho, sal, açúcar e todos os utensílios necessários, 
insumos e materiais para distribuição por meio de "carrinhos" para 
atendimento de até 150 pessoas 

7 10 300 

Serviço de fornecimento de pipoca tipo salgado e/ou doce incluindo-se 
gás, óleo, milho, saquinho, sal, açúcar e todos os utensílios necessários, 
insumos e materiais para distribuição por meio de "carrinhos" para 
atendimento de 150 à 300 pessoas 

8 10 500 

Serviço de fornecimento de pipoca tipo salgado e/ou doce incluindo-se 
gás, óleo, milho, saquinho, sal, açúcar e todos os utensílios necessários, 
insumos e materiais para distribuição por meio de "carrinhos" para 
atendimento de 300 à 500 pessoas 
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9 10 150 
Serviço de fornecimento de Algodão, incluindo-se açúcar, palito e todos os 
utensílios necessários, insumos e materiais para distribuição por meio de 
"carrinhos" para atendimento de até 150 pessoas. 

10 10 300 
Serviço de fornecimento de Algodão, incluindo-se açúcar, palito e todos os 
utensílios necessários, insumos e materiais para distribuição por meio de 
"carrinhos" para atendimento de 150 à 300 pessoas. 

11 10 500 
Serviço de fornecimento de Algodão, incluindo-se açúcar, palito e todos os 
utensílios necessários, insumos e materiais para distribuição por meio de 
"carrinhos" para atendimento de 300 à 500 pessoas. 

12 10 150 
Serviço de fornecimento de Picolés (sabores diversos, incluindo fruta/leite) 
além de todos os utensílios necessários, insumos e materiais para 
distribuição por meio de "carrinhos" para atendimento de até 150 pessoas. 

13 10 300 

Serviço de fornecimento de Picolés (sabores diversos, incluindo fruta/leite) 
além de todos os utensílios necessários, insumos e materiais para 
distribuição por meio de "carrinhos" para atendimento de 150 a 300 
pessoas. 

14 10 500 

Serviço de fornecimento de Picolés (sabores diversos, incluindo fruta/leite) 
além de todos os utensílios necessários, insumos e materiais para 
distribuição por meio de "carrinhos" para atendimento de 300 a 500 
pessoas. 

15 10 150 

Serviço de fornecimento de Suco, incluindo polpa ou preparado para suco 
açúcar (se necessário), copos, além de todos os utensílios necessários, 
insumos e materiais para distribuição por meio de "carrinhos" para 
atendimento de até 150 pessoas. 

16 10 300 

Serviço de fornecimento de Suco, incluindo polpa ou preparado para suco 
ou preparo em pó, açúcar (se necessário), copos, além de todos os 
utensílios necessários, insumos e materiais para distribuição por meio de 
"carrinhos" para atendimento de 150 a 300 pessoas. 

17 10 500 

Serviço de fornecimento de Suco, incluindo polpa ou preparado para suco 
ou preparo em pó, açúcar (se necessário), copos, além de todos os itens 
necessários para distribuição por meio de "carrinhos" para atendimento 
de 300 a 500 pessoas. 

18 100 10 
KIT DE MESAS - (Kit com 10 unidades de mesas) em PVC empilháveis, 
medidas aproximadas 1,00x1,00x0,80, cor branca. 

19 100 40 KIT DE CADEIRAS - (Kit com 40 unidades) em PVC empilháveis, cor branca. 

22 50 1 Garçons (Equipe de apoio) 

23 50 1 Agente de limpeza pré e pós evento  

24 50 1 Auxiliar de Cozinha (para atender até 80 pessoas) 

25 50 1 Commins (auxiliar de garçom) 
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V – DAS OBSERVAÇÕES: 

 A montagem e desmontagem de todos os equipamentos deverão ser realizados 
rigorosamente nos horários citados e de acordo com a ordem de serviços. 

 Todos os equipamentos devem estar disponibilizados para a passagem de som em 
momento oportuno aos músicos. 

 Todas as despesas de transporte, alimentação, impostos, taxas e encargos trabalhistas 
são de responsabilidade da empresa vencedora do certame. 

 A montagem da disposição dos equipamentos nos locais será realizada por integrantes da 
equipe da contratada e orientada pela contratante. 

 Qualquer mudança de horário e alteração de data, por força maior, não será cobrado 
nenhum custo a mais para a Prefeitura de Águas da Prata. 
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ANEXO II 
 

Declaração de Pleno Atendimento 
 
 

Eu, (nome completo), representante legal da empresa (nome da pessoa jurídica), interessada em 
participar no processo licitatório, Pregão n.º 33/2018, da Prefeitura da Estância Hidromineral de 
Águas da Prata, declaro, sob as penas da lei, que esta empresa atende aos requisitos de habilitação 
constantes no edital. 

 
 

 
Local e data. 

 
 
 

_____________________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa 

 
 
 
 
 

Em papel timbrado da empresa licitante 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entregar esta via fora do envelope Documentação 
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ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O 
MINISTÉRIO DO TRABALHO 

 
 
 
   Eu (nome completo), representante legal da empresa (nome da pessoa 

jurídica), interessada em participar no Edital de Pregão nº. 33/2018, da Prefeitura da Estância 

Hidromineral de Águas da Prata, declaro, sob as penas da lei, que nos termos do § 6.º do artigo 27 

da Lei n.º 6.544, de 22 de novembro de 1.989, a (nome da pessoa jurídica), encontra-se em situação 

regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII 

do artigo 7.º da Constituição Federal. 

 
   Local e data. 
 
 
 

_____________________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em papel timbrado da empresa licitante 
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ANEXO IV – MODELO:  
 

Declaração de Inexistência de Impedimento Legal 
 

 
   Declaramos a inexistência de impedimento legal desta empresa para licitar ou 

contratar com essa Administração, referente ao Pregão nº. 33/2018 da Prefeitura da Estância 

Hidromineral de Águas da Prata. 

Declaramos ainda, que caso lhe seja adjudicado algum item, segue abaixo a 

identificação da responsável para a assinatura do contrato. 

 
 

Local e data. 
 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa 
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ANEXO V 
 
 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 
 
 

A empresa _________________, com sede na ______________, CNPJ N.º 
__________________, representada pelo(a) Sr.(ª) ___________, CREDENCIA o(a) Sr.(ª) 
__________, portador do R.G. n.º _________ ____ e CPF n.º _____________, para representá-la 
perante o Município de Águas da Prata em licitação na modalidade Pregão Presencial n.º 33/2018, 
podendo formular lances, negociar e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor 
e desistir de recursos em todas as fases da licitação. 
 
 
 

Local __________, __ de _______ de 2018. 
 
 
 
 

__________________ 
assinatura 

 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
Entregar esta via fora do envelope Documentação 
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ANEXO VI 
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº_______.  
 

 
Edital de Pregão 33/2018 
 
PROCESSO Nº 52/2018 
 
GESTORA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DA PRATA 
 
DETENTORA: _______________________________________________. 
 
 
 
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ÀGUAS DA PRTA/SP neste ato representada pelo Prefeito Sr.  
Carlos Henrique Fortes Dezena, adiante designada simplesmente GESTORA e com sede na Avenida 
Washington Luiz, 485 – Centro - Águas da Prata - SP,CEP: 13890-000 município de São Paulo, e a 
empresa ................................................................................................................, sediada na 
..........................................................................................................., telefone:..........e-mail:.......... 
CNPJ sob o nº .............................................................., na qualidade de vencedora e adjudicatária 
do LOTE.........do Pregão nº _____/2018  conforme despacho homologatório exarado no Processo 
nº ........................publicado no D.O.E. em ..........................., neste ato representada pelo Sr. 
..................................................................., CPF n° ..................................., doravante designada 
simplesmente DETENTORA, têm entre si justo e acertado o presente Contrato de Prestação de 
Serviços, o qual reger-se-á em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93, 
Decreto nº 7.892/2013 e no Edital do Pregão _____/2018  mediante as  Cláusulas e condições a 
seguir: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO 
 

1.1.  REGISTRO DE PREÇOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE INFRAESTRUTURA E 
LOGÍSTICA, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO COMPLETO E ILUMINAÇÃO, SERVIÇOS DE 
BUFFET (COQUETEL E COFFEE BREAK) EM EVENTOS INSTITUCIONAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS,  
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INCLUÍDA A MÃO-DE-OBRA E TODOS OS MATERIAIS, NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE ACORDO COM 
AS DIRETRIZES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA – 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, INTEGRANTES DO EDITAL DO PREGÃO _____/2018 
 

1.1.1. Considera-se infraestrutura, para fins da realização das atividades previstas no item 1.1, 
o fornecimento de todos os equipamentos, materiais, mão-de-obra e pessoal técnico 
operacional. 

 
1.1.2. Em razão das características específicas de cada evento, os itens consignados no Anexo I 

do Edital nº _______/2018 - Das Quantidades – poderão: 
 

a) Ter suas quantidades aumentadas ou diminuídas; 
 
b) Ter seus itens suprimidos ou serem adicionados novos. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E DO PRAZO DE ENTREGA 

 
2.1. A solicitação do serviço ao Detentor da Ata será feita através da Autorização de Fornecimento 

ou Ordem de Serviço emitida pela Gestora –Secretaria de Gabinete ou Secretaria de Turismo, 
contendo a relação de todos os itens a serem disponibilizados. 

 
2.1.1.O prazo da montagem e desmontagem da infraestrutura necessária à realização dos eventos 

será de 24 horas, contado dos respectivos horários fixados pela CONTRATANTE para início e 
término dos eventos, e observadas as diretrizes e orientações a serem por esta transmitidas. 

 
2.1.2. A necessidade de montagem e/ou desmontagem da estrutura, assim como a eventual 

prestação dos demais serviços contratados no período noturno não gerará qualquer 
incremento no preço contratado. 

 
2.1.3. As diárias de locação dos equipamentos e mão de obra serão de até 10 horas com tolerância 

de 03 horas. 
 

2.2. No período compreendido entre a montagem e desmontagem das estruturas objeto do 
presente, a DETENTORA se obriga a manter todo o objeto em perfeitas condições de 
funcionamento e atendimento, de forma a garantir a melhor prestação possível ao público 
presente, além da integral observância das normas legais cabíveis.  

 
CLAÚSULA TERCEIRA – DO PRAZO CONTRATUAL 
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3.1. A Ata de Registo de Preços vigorará a partir da data de sua assinatura pelo período de 12(doze) 
meses. 

 
3.1.1  O prazo de execução de cada evento será definido na Autorização de Fornecimento ou 

Ordem de Serviço a ser expedida pela Secretaria de Gabinete ou Secretaria de Turismo. 
 

3.1.2 O prazo de entrega dos materiais necessários para os eventos, instalação e execução dos 
serviços deste objeto será definido pela Secretaria de Gabinete ou Secretaria de Turismo., 
conforme a necessidade, limitado ao prazo estabelecido na respectiva Autorização de 
Fornecimento ou Ordem de Início. 

 
 

CLAÚSULA QUARTA - DO PREÇO E REAJUSTES 
 
4.1. Os preços devem incluir todos os custos diretos, indiretos e despesas necessárias ao 

atendimento do objeto licitado, tais como transporte, instalação, remoção e manutenção dos 
equipamentos, assim como os de substituição de todas as peças ou aparelhos que se fizerem 
necessários, inclusive os referentes às despesas trabalhistas e previdenciárias, impostos, 
taxas, emolumentos, e constituirá, a qualquer título, a única e completa remuneração pelo 
adequado e perfeito cumprimento do objeto contratual, de modo que nenhuma outra 
remuneração seja devida. 

 
4.2. Os preços registrados não serão reajustados em cumprimento ao estabelecido nas normas 

federais pertinentes. 
 
4.3. A DETENTORA deverá executar os serviços a qualquer hora do dia ou da noite, 

independentemente de horário comercial, aceitando sem restrições ou incremento no preço 
os horários pré-estabelecidos pelo Órgão Gestor. 

 
4.4.  A Contratada responsabilizar-se-á integralmente por todas as despesas decorrentes de 

alimentação, transporte, assistência medica e de pronto-socorro eventualmente devidas à 
sua equipe, além de fornecer todo o material de segurança necessário a seus subordinados 
(EPIs) e assegurando o atendimento às Normas Regulamentadoras – NR – do Capítulo V, 
Título II da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), relativas à Segurança e Medicina do 
Trabalho ( Lei Federal nº 6.514/1977 e Portaria nº 3214/1978 do Ministério do Trabalho) e 
da Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador. 

 
CLAÚSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA 



 

 

CNPJ 44.831.733/0001-43 com Inscrição Estadual: Isenta 

Avenida Washington Luiz, 485 – Fone (19) 3642-1021 – Fax 3642-1200 –  

CEP 13890-000 – Águas da Prata - SP. 

Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata 
 

 

 
5.1. A DETENTORA obriga-se á: 
  
5.1.1.  Fornecer os objetos constantes dos itens do(s) Lote(s) cujos preços forem registrados, nas 

condições estabelecidas nesta Ata, respondendo perante a Administração pela fiel e integral 
realização dos serviços contratados; 

 
5.1.2.  Garantir total qualidade dos serviços e dos objetos fornecidos; 
 
5.1.3. Garantir que os serviços serão executados diretamente pela mesma, por meio de 

funcionários a ela subordinados, devidamente qualificados, capacitados, uniformizados e 
identificados. 

  
5.1.4.  Arcar com as despesas relativas aos encargos fiscais, previdenciários, trabalhistas, 

securitários e todas as demais despesas que envolvam a prestação de serviços objeto deste 
ajuste; 

 
5.1.5.  Responder civil e criminalmente pela segurança dos equipamentos (inclusive quanto as suas 

instalações).  
 
5.1.6. Apresentar à CONTRATANTE, por ocasião da realização de cada evento, os Atestados de 

Responsabilidade Técnica (ART's) cabíveis pela execução dos serviços, assinados por 
engenheiro especialista, devidamente recolhidos perante o Conselho Regional de 
Engenharia e Arquitetura (CREA). A CONTRATADA se responsabiliza pela emissão de 
atestados, declarações, plantas e toda a documentação relativa aos seus 
equipamentos/serviços para a viabilização do evento junto aos órgãos competentes como 
por exemplo Corpo de Bombeiros e demais Órgãos envolvidos no evento. 

 
     5.1.7.  Executar os serviços a qualquer hora do dia ou da noite, independentemente do horário 

comercial, aceitando sem restrições ou incremento do preço os horários pré-estabelecidos 
pela CONTRATANTE. 

 
5.1.8.  Indicar o responsável técnico pela execução dos serviços decorrentes do ajuste e o preposto 

que o representará na prestação dos referidos serviços, para receber as instruções, bem 
como propiciar à equipe de fiscalização da GESTORA toda a assistência e facilidades 
necessárias ao bom e adequado cumprimento e desempenho de suas tarefas. 

 
5.1.9.  Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou parte, o 

objeto deste Contrato, em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
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execução ou de materiais ou mão-de-obra empregados na montagem e durante o evento, 
sem comprometer o seu andamento. 

 
  5.1.10. Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes de alimentação, transporte, 

assistência médica e de pronto-socorro eventualmente devidas à sua equipe. 
 
5.1.11. Fornecer todo o material de segurança necessário a seus subordinados (EPI’s), observadas 

as exigências contidas nas normas legais aplicáveis; 
 
5.1.12. Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla fiscalização da  GESTORA, provendo o 

fácil acesso aos serviços em execução e atendendo prontamente as observações, exigências, 
recomendações técnicas e administrativas por ela apresentadas. 

 
5.1.13. Responsabilizar-se integralmente pela montagem, operação, desmontagem, transporte, 

manutenção e guarda dos materiais e equipamentos envolvidos na prestação objeto do 
presente. 

 
5.1.14. Providenciar a retirada imediata de qualquer empregado ou subordinado cuja permanência 

seja considerada inconveniente para a adequada prestação dos serviços. 
 
5.1.15. Responder pelos danos eventualmente causados à GESTORA ou a terceiros, decorrentes de 

sua culpa ou dolo na execução deste Contrato. 
 

5.1.16.. O não atendimento ao disposto nestas cláusulas acarretará a automática rescisão 
contratual, com a  
     imposição de multa  equivalente à inexecução total do serviço. 
 
5.1.17. Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes de transporte, montagem, 

desmontagem, operação, acompanhamento, encargos sociais, trabalhistas, fiscais, mão-de-
obra, taxas e outras que por ventura venham a incidir na execução do objeto desta 
contratação. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
 
6.1. O Órgão Gestor da Ata de Registro de Preços obriga-se a: 
 
6.1.1. Proporcionar todas as condições necessárias à boa execução deste Contrato, inclusive 

comunicando à DETENTORA, por escrito e tempestivamente, qualquer mudança de 
Administração e ou endereço de cobrança; 
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6.1.2. Promover, através de servidor designado pela Secretaria de Administração, o 

acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato com vistas ao seu perfeito 
cumprimento, anotando, em registro próprio, as falhas detectadas e comunicando à 
contratada as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas; 

 
6.1.3.  Esclarecer prontamente as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela DETENTORA; 
 
6.1.4.  Cumprir e exigir o cumprimento das obrigações desta Ata de RP e das disposições legais que 

a regem; 
 
6.1.5  Remunerar os serviços da DETENTORA, conforme disposto na cláusula sétima. 
 
6.1.6. Informar à DETENTORA, com pelo menos 03 dias de antecedência, a data, local e horário de 

cada evento a ser realizado. 
 
6.1.7. Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, a comprovação das condições requeridas para a 

contratação; 
 
6.1.8. Aplicar as penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços, caso a DETENTORA 

descumpra quaisquer cláusulas estabelecidas; 
 
6.1.9. Nomear um gestor da Ata de RP, que atuará como responsável pela fiscalização e 

acompanhamento da execução dos serviços, devendo este fazer anotações e registros de 
todas as ocorrências; 

 
6.1.10. Atestar a execução do objeto do ajuste por meio do gestor especificamente designado. 
 
6.1.11. Rejeitar no todo ou em parte os serviços prestados pela DETENTORA em desacordo com as 

exigências deste instrumento. 
 
6.1.12. Notificar por escrito a DETENTORA, da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 

execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção. 
 
6.1.13. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas desta Ata de RP. 
 
 
 
 
 



 

 

CNPJ 44.831.733/0001-43 com Inscrição Estadual: Isenta 

Avenida Washington Luiz, 485 – Fone (19) 3642-1021 – Fax 3642-1200 –  

CEP 13890-000 – Águas da Prata - SP. 

Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata 
 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO 
 
7.1. A execução dos serviços objeto do presente será acompanhada e fiscalizada por servidor 

designado pela Secretaria Municipal de Gabinete e Secretaria Municipal de Turismo e Cultura. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR, DA FORMA DE PAGAMENTO E DOS RECURSOS 

 
8.1. Os valores constantes desta Ata de Registro de Preços são os que abaixo seguem: 

 
_________________________________ 
 

8.1.1. O pagamento será efetuado somente pelos serviços executados e fornecimento dos itens 
requeridos e efetivamente disponibilizados, contendo os seguintes elementos:  
 

8.1.1.1. Pedido da unidade interessada; 
8.1.1.2. Discriminação do material efetivamente utilizado; 
8.1.1.3. Comprovação da realização do evento (banners, fotos, publicações etc); 
8.1.1.4. Ateste da fiscalização e da unidade requisitante.  
 
8.2. O pagamento será efetuado de acordo com os serviços requisitados pela CONTRATANTE e 

somente quando for efetivamente prestado, e será realizado através de depósito em conta 
corrente especificada pelo credor, decorridos até 30(trinta dias) do adimplemento da 
prestação dos serviços.  

 
8.2.1.  Caso venha a ocorrer a necessidade de providências complementares por parte da 

DETENTORA, a fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da 
data em que estas forem cumpridas. 

 
8.3. A documentação a ser entregue pela Detentora, na solicitação do pagamento são, os seguintes: 
 
8.3.1. Primeira via da Nota Fiscal; 
 
8.3.3. Fatura ou Nota Fiscal-Fatura. 
 
8.3.4. Cópia da Nota de Empenho. 
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8.3.5. A PMAP efetuará a retenção na fonte dos seguintes impostos, de acordo com a legislação 
em vigor: 

 
8.3.5.1. O ISSQN – IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA. 

 
8.3.5.2. O IRRF – IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, em conformidade com o disposto no 

art. 3º do Decreto-Lei 2.462, de 30.08.1988, Lei nº 8.713, de 1988, art. 55 e art. 649 do 
Decreto nº 3.000, de 26.03.1999. Em se tratando de cooperativa, artigo 652 do Decreto 
nº 3000/99 e a IN-SRF n° 459/04. 

 
8.3.5.3. A CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA SOCIAL, de acordo com o disposto no art. 31 da Lei nº 

8.212, de 24.08.91, Instrução Normativa INSS/DC nº 3, de 14.08.05 e demais alterações. 
 

8.3.5.4. Demais impostos retidos de acordo com legislação em vigor. 
 

8.3.5.5.  As RETENÇÕES NA FONTE e seus VALORES, deverão estar destacados na Nota Fiscal ou 
Nota Fiscal Fatura. 

 

8.3.6. A CONTRATADA deverá fazer prova do recolhimento mensal do FGTS por meio de cópia 
autenticada das guias de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e 
Informações à Previdência Social – GFIP e SEFIP, por tomador de serviço. 

 

8.3.7. A DETENTORA deverá apresentar Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura discriminada, com 
indicação do valor total dos serviços e dos valores excluídos da base de cálculo da 
contribuição previdenciária. 
 

8.3.8. A DETENTORA deverá apresentar, a cada pedido de pagamento, os documentos a seguir 
discriminados, para verificação pela contratante do cumprimento dos deveres trabalhistas 
pela contratada: 

 
8.3.8.1. Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço 

FGTS e CND do INSS. 
 
 
8.3.9. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do período de 

adimplemento do objeto do contrato. 
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8.3.10. Independentemente da retenção do ISSQN – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, 

fica o responsável tributário obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais 
acréscimos legais, na conformidade da legislação aplicável. 

8.4. Os recursos necessários para suporte do contrato eventual, onerarão as dotações 
orçamentárias nº do orçamento vigente, em observância ao princípio da anualidade 
orçamentária: 

 

 

 
 
8.5. Qualquer pagamento não isentará a CONTRATADA do cumprimento das  responsabilidades 

contratuais. 

 

CLÁUSULA NONA – DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE RP 

9.1.  A recusa da DETENTORA em assinar a Ata de Registro de Preços e/ou retirar a Autorização de 
Fornecimento, ou Ordem de Serviço ou a Nota de Empenho caracteriza descumprimento de 
obrigações, podendo acarretar-lhe as sanções previstas na lei nº 8666/93 e no Edital Pregão 
nº _____/2018 e neste instrumento. 

9.2.  Por ocasião da formalização da Ata de RP, a contratada fica obrigada a apresentar toda e 
qualquer documentação que na ocasião estiver com prazo de validade vencido. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE RP E DAS SANÇÕES 
 
10.1. A DETENTORA terá seu registro cancelado quando: 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços, 
b) Não retirar a respectiva nota de empenho ou o instrumento equivalente, no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável, 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles 
praticados no mercado, 
d) tiver presentes razões de interesse público  
 

10.1.1. A DETENTORA  poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de 
fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de 
caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados. 
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10.2.  Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 
(cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física 
ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei Federal n.º 10.520, de 
17 de julho de 2.002, sem prejuízo das demais cominações legais. 

 
10.3. A inexecução total ou parcial do contrato, ou o atraso na prestação do serviço em prefeitas 

condições, importará na aplicação das sanções previstas na Lei Federal nº 10.520/2002. 
 
10.4. Ocorrendo recusa da adjudicatária em assinar a ATA DE RP sem justificativa aceita pela 

Administração, garantido o direito prévio de citação e da ampla defesa, serão aplicadas: 
10.4.1.Multa no valor de 20% (vinte inteiros por cento) sobre o valor do ajuste se firmado 
fosse; 
10.4.2. Pena de suspensão temporária do direito de licitar e contratar pelo prazo de até 05 
(cinco) anos com a PMAP, a critério da Administração; 
 
10.4.3  Incidirá nas mesmas penas previstas neste subitem a empresa que estiver impedida 
de firmar o ajuste pela não apresentação dos documentos necessários para tanto. 

 
10.5.  Sem prejuízo das demais sanções previstas em lei, será aplicada penalidade de multa 

pecuniária nos percentuais e casos abaixo: 

10.5.1. 20% (vinte por cento) sobre o valor total do ajuste, por inexecução total do contrato, assim 
considerada qualquer causa que comprometa ou impeça a realização do evento por culpa 
da Contratada. 

10.5.2. Multa de 20% (vinte por cento), por inexecução parcial do ajuste, assim considerado 
qualquer descumprimento pela DETENTORA do quanto estabelecido na Ordem de Início 
do Serviço ou Autorização de Fornecimento. 

10.5.3.. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do ajuste, por descumprimento de qualquer 
das obrigações decorrentes do ajuste, não previstas nas demais disposições desta cláusula. 

 
10.6. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando cabíveis. 
 
10.7.  São aplicáveis à presente licitação, inclusive, as sanções penais estabelecidas na Lei Federal 

nº 8.666/93, bem como as disposições do Código de Defesa do Consumidor. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE RP 
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11.1. Durante sua vigência, a Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou 

entidade da Administração mediante prévia consulta à Secretaria de Administração, desde que 
pesquisa de preço revele que o valor da Ata de RP é o mais vantajoso. 

11.2. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na 
totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços 
para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não 
participantes que aderirem.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
12.1. Ficam vinculados a esta Ata de Registro de Preços, para todos os efeitos legais, o Edital de 

Pregão nº 33/2018 e seus Anexos, bem como a proposta apresentada pelo licitante 
vencedor, independentemente de transcrição. 

  

12.2. A Contratada fica obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

12.3.   Fica permitida a subcontratação, desde que haja a prévia e expressa anuência da PMAP, sob 
pena de rescisão contratual e aplicação das sanções cabíveis. 

 

12.4. Nenhuma tolerância das partes quanto à falta de cumprimento de quaisquer das cláusulas 
do ajuste poderá ser entendida como aceitação, novação ou precedente. 

12.5.  Os casos omissos serão regidos pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, 
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito 
privado na forma dos artigos 54 e 55, inciso XII, da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações e 
demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à matéria. 

 
12.6.  Executado o Contratado, procederá a CONTRATANTE ao recebimento definitivo do seu 

objeto, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, contendo a declaração 
expressa de sua adequação às cláusulas avençadas. 

 
12.7.  A DETENTORA deverá comunicar ao Órgão Gerenciador desta Ata de RP – Secretaria de 

Administração, toda e qualquer alteração de seus dados cadastrais, para atualização, sendo 
sua obrigação manter, durante a vigência do ajuste , todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 
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12.8.  Fica eleito o Foro de Águas da Prata / SP para solução de quaisquer litígios relativos ao 
presente ajuste, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
E, para firmeza e validade de tudo quanto ficou estipulado, lavrou-se o presente termo em 

03 (três) vias de igual teor e forma, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes, 
na presença das testemunhas ao final assinadas. 

 
Águas da Prata, .... de .................. de 2018. 

 
 
 

CARLOS HENRIQUE FORTES DEZENA 
Prefeito Municipal 

 
 

Empresa contratada 
 
 

Testemunhas: 
 
Nome: ________________________    Nome: ______________________________ 
CPF: __________________________   CPF: _______________________________ 
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ANEXO VII 
 

Declaração de Situação Regular com contrato social e/ou registro comercial 
 

 
 (nome da empresa), devidamente inscrita ao CNPJ nº.(xxxxxxxxxxxxxxxxxxx), Inscrição 
estadual nº. (XXXXXXXXXXXXXXXXX), sediada na Rua/Av. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Bairro XXXXXXXX, 
cidade XXXXXXXXXXXX, Estado XX, neste ato representada por (XXXXXXXXXXXX), portador da cédula 
de identidade nº. XXXXXXXXXXX, inscrita ao CPF nº. XXXXXXXXXXXXXXX, residente e domiciliado na 
Rua/Av. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Bairro XXXXXXXX, cidade XXXXXXXXXXXX, Estado XX, para os fins de 
dar cumprimento às exigências do processo administrativo nº. 06/2015, DECLARA SOB AS PENAS 
DA LEI, que os documentos apresentados, tais como: estatuto social, contrato social e sua respectiva 
última alteração (se couber) ou outro instrumento de registro empresarial, registrado na Junta 
Comercial, ou, tratando-se de sociedade não empresária, ato constitutivo atualizado registrado no 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 
assumir obrigações em decorrência dessa investidura, tratam-se de documentos em vigência e 
efetivamente válidos e verídicos na data da licitação. 
 
DATA: XX/XX/XXXX 

_________________________________________________________. 
(Representante da empresa) 

 
 
 

Observação: O presente anexo é meramente um modelo, o qual as licitantes deverão transcrevê-
lo em impresso próprio, assinar e carimbar, para apresentação dentro do envelope – documentos 
de habilitação. 
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ANEXO VIII 
 

PROPOSTA DE PREÇOS 
 

                                           PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE   

  

   

 

EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL Nº ______/2018 
PROCESSO Nº _______/2018 

TIPO: MENOR PREÇO TOTAL POR LOTE 

 
   

   
 

I - DO OBJETO 
REGISTRO DE PREÇOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE INFRAESTRUTURA E 
LOGÍSTICA, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO COMPLETO E ILUMINAÇÃO, SERVIÇOS DE 
ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS INSTITUCIONAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS, INCLUÍDA A MÃO-DE-
OBRA E TODOS OS MATERIAIS, NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE ACORDO COM AS DIRETRIZES E 
ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, 
INTEGRANTES DESTE EDITAL 

 
 
A (nome da pessoa jurídica), CNPJ nº.............................., com sede na 
...........nº..........bairro......cidade.......estado...CEP...e-mail..., através de seu representante legal 
infra-assinado, apresenta a presente proposta de acordo com o previsto no presente Edital. 
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LOTE 01 – INFRAESTRUTURA E CENOGRAFIA 

ITEM 

QUANTIDADE 
TOTAL 

ESTIMADA 
(A) 

UNIDADE (em 
unidades ou 
m² ou ml ou 

kit ou 
sistema) 

DESCRIÇÕES/ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS 

Valor unitário 
por diária do 

item – R$ 
(B) 

Preço Total 
estimado R$ 

C=AxB 

1 2 UNIDADE 

PALCO 10m x 8m – Coberto e com 

fechamento nas laterais e fundo, com 
piso a 1,60m de altura. Em 
duralumínio com cobertura de lona 
KP 1000 branca, asas de P.A. em 
módulos metálicos, contíguos ao 
palco, medindo aproximadamente 3 
m de frente por 2 m de profundidade 
e altura do piso compatível com o 
palco. Pode ser solicitada a instalação 
de rampa de acesso para usuários 
com cadeiras de rodas. 

   R$                 -    

2 1 UNIDADE 

PALCO 8m x 6m – Coberto e com 

fechamento nas laterais e fundo, com 
piso a 1,20m de altura. Em 
duralumínio com cobertura de lona 
KP 1000 branca, asas de P.A. em 
módulos metálicos, contíguos ao 
palco, medindo aproximadamente 3 
m de frente por 2 m de profundidade 
e altura do piso compatível com o 
palco. Pode ser solicitada a instalação 
de rampa de acesso para usuários 
com cadeiras de rodas.  

   R$                 -    

3 6 UNIDADE 
PALCO -  Palco piso – módulos de 

praticáveis para palco COM 16 
MÓDULOS 

   R$                 -    

4 15 UNIDADE 

HOUSE MIX – Medindo 3,00m x 

3,00m com altura de 0,30cm do solo 
totalmente coberto em lonas KP 1000 
anti-chamas, isoladas com grades de 
proteção com uma distância de 
30,00m da frente do palco, 
rigorosamente centralizada.  

   R$                 -    
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5 1 UNIDADE 

TORRE DE PA (Fly) - De encaixe 

perfeito em estrutura metálica 
tubular, confeccionado com tubos de 
aço costurado com reforço central, 
medindo 2,5m de largura x 10,00m de 
altura com cobertura central para 
colocação das caixas de som.  

   R$                 -    

6 2 UNIDADE 

TORRE / SUPEDÂNEOS - De encaixe 

perfeito em estrutura metálica 
tubular, confeccionado com tubos de 
aço costurado com reforço central, 
medindo 2,5m de largura x 2,00m de 
altura com cobertura para colocação 
das caixas de som.  

   R$                 -    

7 2 UNIDADE 

CAMARINS ARTÍSTICOS - em 

estrutura de octanorme, com portas, 
medida aproximada de 16m², com 
piso, teto, iluminação, tomadas 110v, 
espelho de corpo inteiro, arara e 
mobiliário contendo 2 mesas, 8 
cadeiras e 2 sofás (por camarim).  

   R$                 -    

8 200 UNIDADE 

BARRICADAS - em estrutura metálica 

galvanizada, super-reforçadas, 
medindo 1,30m. de altura x 1,10m. de 
comprimento. (Unidade) 

   R$                 -    

9 1000 
METRO 
LINEAR 

GRADES DE PROTEÇÃO - Medindo 

1,10m de altura por 2,00m de 
comprimento, de encaixe perfeito, 
possibilitando o isolamento do 
público. (Metro linear) 

   R$                 -    

10 300 
METRO 
LINEAR 

FECHAMENTO - (Tapumes) - Em 

placas metálicas galvanizadas ou 
pintadas com altura de 2,20mts para 
serem utilizadas como isolamento nas 
áreas externas das estruturas. (Metro 
Linear)  

   R$                 -    
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11 100 UNIDADE 

TENDA 10x10m - composta de 01 

módulo piramidal agregado, com 
estrutura metálica e com calhas 
inteiriças laterais, medindo 10 x 10m, 
e alturas de 3,5 em seus pés de 
sustentação laterais e 7,15m em seu 
ponto central. Com cobertura e 
quatro fechamentos laterais em lona 
kp 1000, na cor branca, com proteção 
anti-mofo e anti-chamas.  

   R$                 -    

12 50 UNIDADE 

TENDA 5m X 5m – composta de 01 

módulo piramidal agregado, com 
estrutura metálica e com calhas 
inteiriças laterais, medindo 5 x 5m, e 
alturas de 3,5 em seus pés de 
sustentação laterais e 6,5m em seu 
ponto central. Com cobertura e 
quatro fechamentos laterais em lona 
kp 1000, na cor branca, com proteção 
anti-mofo e anti-chamas.  

   R$                 -    

13 50 UNIDADE 

TENDA 4m X 4m - composta de 01 

módulo piramidal agregado, com 
estrutura metálica e com calhas 
inteiriças laterais, medindo 4 x4m, e 
alturas de 3,5 em seus pés de 
sustentação laterais e 6,5m em seu 
ponto central. Com cobertura e 
quatro fechamentos laterais em lona 
kp 1000, na cor branca, com proteção 
anti-mofo e anti-chamas.  

   R$                 -    

14 30 UNIDADE 

TENDA 3m X 3m - em lona kp 1000, 

tipo piramidal na cor branca, com 
base em estrutura metálica e 
composta de calhas inteiriças laterais, 
sendo 3,5 m de altura de seus pés de 
sustentação laterais, com cobertura, 
04 fechamentos laterais em lona 
kp1000, proteção anti-mofo e anti-
chamas.  

   R$                 -    

15 50 
METRO 

QUADRADO 

PISO TIPO TABLADO – De madeirite 

em módulos, medindo 
aproximadamente 1,00 por 2,00m 
com 10cm de altura com forração. 
(M²) 

   R$                 -    
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16 20 UNIDADE 

Rádio Transmissores HT's, com 

fones de ouvido e microfone head 
set, com capacidade de transmissão 
em um raio de 6 KM. Cada rádio 
deverá estar equipado com duas 
baterias ou carga equivalente a 16 
horas de uso contínuo. Nos dias de 
locação, os rádios deverão estar 
disponíveis a partir das 8h, e serão 
recolhidos após as 23h. 

   R$                 -    

17 20 UNIDADE 

PRATICÁVEIS - tipo plataforma, 

metálico, pantográfico, unidades com 
medida aproximada de 2 x ,1m, altura 
com regulagem de 20cm a 1m, tampo 
em compensado resistente liso com 
revestimento em carpete ou similar 
na cor cinza. Acabamento (“saia”) em 
TNT preto. Pode ser solicitado escada 
e rampa de acesso para qualquer das 
alturas reguláveis e guarda-corpos.  

   R$                 -    

18 300 UNIDADE 

Cabines Sanitárias Químicas 
individuais e portáteis modelo 

Standart com adesivo de identificação 
como “Sanitário Masculino e Sanitário 
Feminino”, altura mínima: 2 m, 
largura mínima: 1,10 m, profundidade 
mínima:1,10 m, altura mínima do 
assento:  0,45 m do piso, abertura da 
porta em aproximadamente 180º, 
confeccionada em polietileno em alta 
densidade, resistente e totalmente 
lavável, com teto translúcido, piso 
anti-derrapante, janelas de 
ventilação, trava interna de 
segurança, resistente à violação e 
com indicação “livre / ocupado”, 
cabide para bolsa / casaco, contendo 
vaso sanitário (tanque simples de 
dejetos), mictório, porta papel 
higiênico e higienizador com gel para 
lavagem à seco e assepsia das mãos. 

   R$                 -    
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19 30 UNIDADE 

Cabine Sanitária Química 
individual e portátil modelo PNE 

com adesivo de identificação como 
“Sanitário Especiais, altura interior 2 
m, largura mínima da porta: 0,50 m, 
rampa de acesso para cadeirantes, 
largura interior 1,50 m, profundidade 
1,50 m, altura mínima do assento:  
0,45 m do piso, abertura da porta em 
aproximadamente 180º, alças 
internas para suporte/apoio do 
usuário (para movimentação interna), 
confeccionada em polietileno de alta 
densidade, resistente e totalmente 
lavável, com teto translúcido, piso 
antiderrapante, janelas de ventilação, 
trava interna de segurança, resistente 
à violação e com indicação “livre / 
ocupado”, cabide para bolsa / casaco, 
contendo vaso sanitário (tanque 
simples de dejetos), porta papel 
higiênico e higienizador com gel para 
lavagem à seco e assepsia das mãos. 

   R$                 -    

20 100 
METRO 
LINEAR 

Box Truss - treliça de alumínio 
modelo Q30 para grid de 
iluminação/e ou portal. 

   R$                 -    

    Valor Global  R$                 -    
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LOTE 02 – SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E PROJEÇÃO 

ITEM 

QUANTIDADE 
TOTAL 

ESTIMADA 
(A) 

UNIDADE (em 
unidade, kit ou 

sistema)  

DESCRIÇÕES/ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS 

Valor unitário 
por diária do 

item – R$  
(B) 

Preço Total 
estimado 

R$  
C= AxB 

1 1 SISTEMA 

Sistema de SOM GRANDE PORTE - 
com PA em sistema Fly compatível 
para 20.000 pessoas ao ar livre, 
composto de: 24 caixas acústicas 
de Sub Grave;24 caixas acústicas 
para médias e altas freqüências; 
06 potências 5000 Watts RMS; 06 
potências 3000 Watts RMS; 06 
potências 1200 Watts RMS; 01 
processador Digital estéreo para o 
PA; 04 caixas acústicas de Sub 
Grave para o Side Fill; 04 caixas 
acústicas para médias e altas 
freqüências para o Side Fill; 01 
potência 5000 Watts RMS para o 
Side Fill; 01 potência 3000 Watts 
RMS para o Side Fill; 01 potência 
1200 Watts RMS para o Side Fill; 
01 processador Digital estéreo 
para o Side Fill; 02 consoles de 48 
canais por 12 vias para o PA e 
Monitor; 01 sistema de 
intercomunicação entre as mesas; 
08 equalizadores analógicos de 31 
bandas estéreo; 06 efeitos digitais; 
16 canais de Compressores; 16 
canais de Gate; 06 potências 2000 
Watts RMS para os monitores; 12 
monitores de duas vias; 01 bateria 
acústica completa compatível com 
o rider do artista principal; 08 
praticáveis pantográficos medindo 
2m x 1m em alumínio; 02 
amplificadores para guitarra 
compatível com o rider do artista 
principal; 01 amplificador para 
teclado compatível com o rider do 

  
 R$                                

-    
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artista principal; 01 amplificador 
para contra baixo compatível com 
o rider do artista principal; 30 
microfones com pedestais; 06 
microfones sem fio; 04 microfones 
head sets, 12 direct box; 01 
equalizador de voltagem de 5000 
watts; 01 multicabo de 48 vias 
com 60m para PA e 20m para 
monitor; 01 cabo de AC de 100m; 
01 fiação necessária para interligar 
o sistema; 01 aparelho de CD; 01 
aparelho de MD; 01 aparelho de 
DVD. (Atender rider técnico do 
artista) Técnico de Som com 
registro de capacitação DRT de 
técnico e/ou operador de som em 
carteira habilitado em classe 
profissional. 

2 15 SISTEMA 

Sistema de SOM MÉDIO PORTE 
compatível para 2.500 pessoas ao 
ar livre composto de: 08 caixas 
acústicas de Sub Grave; 08 caixas 
acústicas para médias e altas 
freqüências; 02 potências 5000 
Watts RMS; 02 potências 3000 
Watts RMS; 02 potências 1200 
Watts RMS; 01 processador Digital 
estéreo para o PA; 04 caixas 
acústicas de Sub Grave para o Side 
Fill; 04 caixas acústicas para 
médias e altas freqüências para o 
Side Fill; 01 potência 5000 Watts 
RMS para o Side Fill; 01 potência 
3000 Watts RMS para o Side Fill; 
01 potência 1200 Watts RMS para 
o Side Fill; 01 processador Digital 
estéreo para o Side Fill; 02 mesas 
de 40 canais para PA e monitor; 01 
sistema de intercomunicação 
entre as mesas; 08 equalizadores 
analógicos de 31 bandas estéreo; 

  
 R$                                

-    
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04 efeitos digitais; 08 canais de 
Compressores; 08 canais de Gate; 
04 potências 2000 Watts RMS 
para os monitores; 08 monitores 
de duas vias; 01 bateria acústica 
compatível com rider técnico do 
artista principal; 06 praticáveis 
pantográficos medindo 2m x 1m 
em alumínio; 02 amplificadores 
para guitarra compatível com rider 
técnico do artista principal; 01 
amplificador para contra baixo 
compatível com rider técnico do 
artista principal; 01 amplificador 
para teclado, compatível com 
rider do artista principal; 25 
microfones com pedestais; 04 
microfones sem fio; 02 microfones 
head sets; 08 direct box; 01 
estabilizador de voltagem de 5000 
watts; 01 multicabo de 32 vias 
com 40m para o PA e 15m para 
monitor; 01 fiação necessária para 
interligar o sistema; 01 cabo de AC 
de 100m; 01 aparelho de CD; 01 
aparelho de MD. Técnico de Som 
com registro de capacitação DRT 
de técnico e/ou operador de som 
em carteira habilitado em classe 
profissional. 

3 30 SISTEMA 

Sistema de SOM PEQUENO PORTE 
compatível para 800 pessoas em 
ambiente fechado ou aberto 
composto de: 04 caixas acústicas 
de Sub Grave, 04 caixas acústicas 
para médias e altas freqüências, 
02 andaimes para suporte das 
caixas acústicas, 01 potência 5000 
Watts RMS, 01 potência 3000 
Watts RMS, 01 potência 1200 
Watts RMS, 01 processador Digital 
estéreo, 01 mesa 32 canais para 

  
 R$                                

-    
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PA. e monitor, 05 equalizadores 
analógicos de 31 bandas estéreo, 
02 efeitos digitais, 08 canais de 
compressores, 08 canais de Gate, 
03 potências 1200 Watts RMS 
para os monitores, 05 monitores 
de duas vias, 01 bateria acústica 
compatível com rider técnico do 
artista principal, 04 praticáveis 
pantográficos medindo 2m x 1m 
em alumínio, 02 amplificadores 
para guitarra compatível com rider 
técnico do artista principal, 01 
amplificador para contra baixo 
compatível com rider técnico do 
artista principal, 01 amplificador 
para teclado compatível com o 
rider técnico do artista principal; 
10 microfones com pedestais, 02 
microfones sem fio, 02 microfones 
head sets; 08 direct box, 01 
estabilizador de voltagem de 5000 
watts, 01 multicabo de 24 vias 
com 40 metros, 01 fiação 
necessária para interligar o 
sistema, 01 cabo de AC de 100m, 
01 aparelho de CD, 01 aparelho de 
MD, 02 cabos e adaptadores de 
áudio para instalação de DVD.  
Técnico de Som com registro de 
capacitação DRT de técnico e/ou 
operador de som em carteira 
habilitado em classe profissional. 

4 50 SISTEMA 

Sistemas de SOM MICRO PORTE 
compatível para 400 pessoas em 
ambiente fechado ou aberto 
composto de: 02 caixas em 02 vias 
amplificadas de 500 watts RMS 
cada, com tripés; 02 caixas de 
retorno; 01 equalizador analógico 
de 31 bandas estéreo; 02 
microfones com pedestais; 01 

  
 R$                                

-    
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microfones sem fio de mão; 01 
direct box; 01 Kit de cabos para 
interligar o sistema; 01 aparelho 
de CD duplo e 01 mesa 8 canais. 
Técnico de Som com registro de 
capacitação DRT de técnico e/ou 
operador de som em carteira 
habilitado em classe profissional. 

5 1 SISTEMA 

Sistema de ILUMINAÇÃO GRANDE 
PORTE composto de: 02 elipsoidal 
ETC 19 graus, 03 elipsoidal ETC 36 
graus c/ íris, 10 PC 1000w , 18 Par 
64 foco 5, 32 Par 64 foco 2, 04 
Mini Brutt, 01 Maquina de fumaça 
c/ ventilador e controle até mesa 
de luz, 01 Canhão c/ 
intercom,(operador de canhão), 
18 loco light, 16 moving light, 
Mesa de luz computadorizada 48 
canais 4KW p/ canal, 50 metros 
lineares de treliças de alumínio 
Q30, 50 metros lineares de Box 
Truss com acessórios para a 
montagem de grade, 08 talhas 
com capacidade de carga de 01 
tonelada cada. (Atender rider 
técnico do artista).  

  
 R$                                

-    

6 15 SISTEMA 

Sistema de Iluminação de MÉDIO 
PORTE composto de :02 elipsoidal 
ETC 19 graus, 03 elipsoidal ETC 36 
graus com íris, 10 PC 1000w, 18 
par 64 foco 5, 32 par 64 foco 2, 04 
mini bluth, 01 máquina de fumaça 
com ventilador e controle até 
mesa de luz, 01 canhão com 
intercom (operador de canhão), 
18 loco light, 10 moving light, 
mesa de luz computadorizada 42 
canais 4KW para canal, 30 metros 
lineares de treliças de alumínio 
Q30, 40 metros lineares de box 
truss com acessórios para a 

  
 R$                                

-    
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montagem de grade, 06 talhas 
com capacidade de carga de 01 
tonelada cada. (Atender rider 
técnico do artista).  

7 30 SISTEMA 

Sistemas de ILUMINAÇÃO 
PEQUENO PORTE - composto de: 
24 refletores PAR64 focos 1, 2 e 5; 
02 módulos de dimmer digitais de 
12 canais; 01 mesa controladora 
digital de 48 canais DMX 512; 04 
elipsoidais; 04 set lites de 1000 
watts; 02 mini brutts de 06 
lâmpadas de 650 watts cada; 06 
moving lights, 01 Máquina de 
fumaça de 800 watts; 01 fiação 
necessária para interligar o 
sistema; 01 cabo de AC de 100m; 
30 metros lineares de treliças de 
alumínio; 03 talhas com 
capacidade de carga de 01 
tonelada (Atender rider técnico do 
artista).  

  
 R$                                

-    

8 30 SISTEMA 

Sistemas de ILUMINAÇÃO MICRO 
PORTE composto de: 12 refletores 
PAR64 focos 1, 2 e 5; 01 módulo 
de dimmer digital de 12 canais; 01 
mesa controladora digital de 32 
canais DMX 512; 04 elipsoidais; 02 
mini brutts de 06 lâmpadas de 650 
watts cada; 01 fiação necessária 
para interligar o sistema; 01 cabo 
de AC de 100m; 30 metros 
lineares de treliças de alumínio; 02 
talhas com capacidade de carga de 
01 tonelada (Atender rider técnico 
do artista).  

  
 R$                                

-    

9 2 UNIDADE  
TELA DE PROJEÇÃO - Translúcida – 
tamanho 4x3m com suporte em 
duralumínio Q10 e tripé. 

  
 R$                                

-    

10 2 UNIDADE 
TELÃO RÍGIDO DE ALTA DEFINIÇÃO 
- tamanho 2,20X2,80m.   

  
 R$                                

-    
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11 4 UNIDADE 

LE Tela em LED para fundo de 
palco nas dimensões/medidas de 
8x3 ou/e de acordo com palco em 
alta resolução hd digital. 
Suporte/Fixação: a fixação e 
sustentação será feita em 
Módulos BOX TRUSS de 
2,44x0,70x0,70m ou treliças tipo Q 
30, ambos em alumínio 
aeronáutico, de conformidade 
com o local e de acordo com a 
quantidade de refletores a serem 
utilizados; A fixação e sustentação 
dos módulos BOX TRUSS ou 
treliças será feita através de talhas 
elétricas, com capacidade para 
500 quilos, com no mínimo 12 
metros de corrente; 

  
 R$                                

-    

12 5 KIT 
kit multimídia: kit multimídia 
composto de 01 telão 2 x 2 m, 01 
data show e 01 CPU/notebook . 

  
 R$                                

-    

13 5 KIT 
PROJETOR - de 5200 ansi lumens 
com suporte em duralumínio Q10 
com base.   

  
 R$                                

-    

14 5 UNIDADE 

GERADORES DE 80 KVA: grupos 
geradores silenciados, sendo cada 
um de acordo com a seguinte 
descrição: potência aparente de 
80kva em regime contínuo, 
potência ativa (kw) nos padrões 
técnicos, motor diesel – 1800 rpm, 
chave de distribuição de força 
trifásica: nas tensões de 110 a 
130v – 60hz  e 220 a 240v – 60hz, 
saídas elétricas: terminais com 
parafusos e porcas ou travas de 
aperto, tipo e tamanho de 
cabeação: anti-chama, pontas com 
terminais compatíveis, bitolagem 
de 70mm por fase no tamanho de 
100m, duas chaves intermediárias 
(por gerador) para acoplamento 

  
 R$                                

-    
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aos equipamentos a serem 
energizados, os painéis de 
controle devem apresentar-se em 
perfeito estado de funcionamento 
e estar disponíveis para fácil 
visualização nos momentos de 
checagem pela produção, 
blindagem e nível de ruído: até 50 
decibéis na distância de 4m, 
controle e nível de emissão de 
poluentes. 

15 10 KIT 

ESTRUTURA COM NO MÍNIMO 4 
MICROFONES - para coral de 
médio e grande porte (com 
microfones específicos para coral). 

  
 R$                                

-    

16 30 SISTEMA 

Sistemas de cabeamento para 
energia dos equipamentos de som 
e iluminação ambiente das tendas 
em refletores de PEQUENO PORTE 

  
 R$                                

-    

17 30 SISTEMA 

Sistemas de cabeamento para 
energia dos equipamentos de som 
e iluminação ambiente das tendas 
em refletores de MÉDIO PORTE 

  
 R$                                

-    

    Valor Global 
 R$                                
-    
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LOTE 03 – ALIMENTAÇÃO 

ITEM 
QUANTIDADE 

ESTIMADA  
(A) 

QUANTIDADE 
PESSOAS POR 

ITEM 
 (B) 

DESCRIÇÕES/ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS 

Valor unitário 
por pessoa do 

item – R$  
(C) 

Preço Total 
estimado R$ 

D=AxBxC 

1 30 50 

Coquetel: coquetéis simples para até 
50 pessoas, com lanche de metro, 
kiche de alho poró ou queijo, 
salgadinhos, bolo, 02 tipos de sucos, 
água, refrigerante e mesa de petit four 
com café além do equipamento 
completo para servir o buffet 
(aparelho de jantar, coquetel e chá) 
sendo: pratos, taças, copos, xícaras, 
talheres, guardanapos, rechaud e 
toalhas.  

   R$                  -    

2 30 50 

Coffee break:  coffee breaks para até 
50 pessoas em média, com Chá em 
sache (mínimo 03 sabores), Água 
quente, Leite quente, Chocolate 
quente, Café, 02 tipos de suco natural 
de frutas, açucar e adoçante, 02 tipos 
de biscoitos doces finos 
(amanteigados, petit fours, etc..), 02 
tipos de doce (bolo com cobertura, 
rocambole, carolinas, tartelettes, 
etc..), 02 tipos de salgados, sem fritura 
(pão de queijo, croissant, pastel 
assado, folhados, etc..), mini 
sanduíches variados ou pão de metro, 
03 tipos de frutas variadas da estação, 
além do equipamento completo para 
servir o buffet de coffee break, sendo: 
pratos, copos, xícaras, talheres, 
guardanapos, rechaud e toalhas.  

   R$                  -    

3 10 150 

Serviço de fornecimento de sanduíche 
tipo Cachorro quente incluindo-se 
salsicha, molho de tomate, pão para 
cachorro quente, batata palha e 
todos os utensílios necessários, 
insumos e materiais para distribuição 
por meio de "carrinho" para 
atendimento de até 150 pessoas  

   R$                  -    
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4 10 300 

Serviço de fornecimento de sanduíche 
tipo Cachorro quente incluindo-se 
salsicha, molho de tomate, pão para 
cachorro quente, batata palha e 
todos os utensílios necessários, 
insumos e materiais para distribuição 
por meio de "carrinhos" para 
atendimento de 150 à 300 pessoas 

   R$                  -    

5 10 500 

Serviço de fornecimento de sanduíche 
tipo Cachorro quente incluindo-se 
salsicha, molho de tomate, pão para 
cachorro quente, batata palha e 
todos os utensílios necessários, 
insumos e materiais para distribuição 
por meio de "carrinhos" para 
atendimento de 300 à 500 pessoas 

   R$                  -    

6 10 150 

Serviço de fornecimento de pipoca 
tipo salgado e/ou doce incluindo-se 
gás, óleo, milho, saquinho, sal, açúcar 
e todos os utensílios necessários, 
insumos e materiais para distribuição 
por meio de "carrinhos" para 
atendimento de até 150 pessoas 

   R$                  -    

7 10 300 

Serviço de fornecimento de pipoca 
tipo salgado e/ou doce incluindo-se 
gás, óleo, milho, saquinho, sal, açúcar 
e todos os utensílios necessários, 
insumos e materiais para distribuição 
por meio de "carrinhos" para 
atendimento de 150 à 300 pessoas 

   R$                  -    

8 10 500 

Serviço de fornecimento de pipoca 
tipo salgado e/ou doce incluindo-se 
gás, óleo, milho, saquinho, sal, açúcar 
e todos os utensílios necessários, 
insumos e materiais para distribuição 
por meio de "carrinhos" para 
atendimento de 300 à 500 pessoas 

   R$                  -    

9 10 150 

Serviço de fornecimento de Algodão, 
incluindo-se açúcar, palito e todos os 
utensílios necessários, insumos e 
materiais para distribuição por meio 
de "carrinhos" para atendimento de 
até 150 pessoas. 

   R$                  -    
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10 10 300 

Serviço de fornecimento de Algodão, 
incluindo-se açúcar, palito e todos os 
utensílios necessários, insumos e 
materiais para distribuição por meio 
de "carrinhos" para atendimento de 
150 à 300 pessoas. 

   R$                  -    

11 10 500 

Serviço de fornecimento de Algodão, 
incluindo-se açúcar, palito etodos os 
utensílios necessários, insumos e 
materiais para distribuição por meio 
de "carrinhos" para atendimento de 
300 à 500 pessoas. 

   R$                  -    

12 10 150 

Serviço de fornecimento de Picolés 
(sabores diversos, incluindo 
fruta/leite) além de todos os 
utensílios necessários, insumos e 
materiais para distribuição por meio 
de "carrinhos" para atendimento de 
até 150 pessoas. 

   R$                  -    

13 10 300 

Serviço de fornecimento de Picolés 
(sabores diversos, incluindo 
fruta/leite) além de todos os 
utensílios necessários, insumos e 
materiais para distribuição por meio 
de "carrinhos" para atendimento de 
150 a 300 pessoas. 

   R$                  -    

14 10 500 

Serviço de fornecimento de Picolés 
(sabores diversos, incluindo 
fruta/leite) além de todos os 
utensílios necessários, insumos e 
materiais para distribuição por meio 
de "carrinhos" para atendimento de 
300 a 500 pessoas. 

   R$                  -    

15 10 150 

Serviço de fornecimento de Suco, 
incluindo polpa ou preparado para 
suco açúcar (se necessário), copos, 
além de todos os utensílios 
necessários, insumos e materiais para 
distribuição por meio de "carrinhos" 
para atendimento de até 150 pessoas. 

   R$                  -    

16 10 300 

Serviço de fornecimento de Suco, 
incluindo polpa ou preparado para 
suco ou preparo em pó, açúcar (se 
necessário), copos, além de todos os 
utensílios necessários, insumos e 

   R$                  -    
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materiais para distribuição por meio 
de "carrinhos" para atendimento de 
150 a 300 pessoas. 

17 10 500 

Serviço de fornecimento de Suco, 
incluindo polpa ou preparado para 
suco ou preparo em pó, açúcar (se 
necessário), copos, além de todos os 
itens necessários para distribuição 
por meio de "carrinhos" para 
atendimento de 300 a 500 pessoas. 

   R$                  -    

18 100 10 

KIT DE MESAS - (Kit com 10 unidades 
de mesas) em PVC empilháveis, 
medidas aproximadas 1,00x1,00x0,80, 
cor branca. 

   R$                  -    

19 100 40 
KIT DE CADEIRAS - (Kit com 40 
unidades) em PVC empilháveis, cor 
branca. 

   R$                  -    

22 50 1 Garçons (Equipe de apoio)    R$                  -    

23 50 1 Agente de limpeza pré e pós evento     R$                  -    

24 50 1 
Auxiliar de Cozinha (para atender até 
80 pessoas) 

   R$                  -    

25 50 1 Commins (auxiliar de garçom)    R$                  -    

 

   Valor Global 
 R$                         
-    

 
1). Declaramos expressamente que nos sujeitamos e aceitamos todas e quaisquer exigências 
estabelecidas no presente Edital de Pregão Presencial e seus respectivos Anexos, inclusive normas, 
prazos e garantia, quando houver, tendo a presente proposta a validade de 60 (sessenta) dias.    
 
2). Declaramos, sob as penas da lei, que os preços cotados incluem todos os custos e despesas 
necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes desta licitação e quaisquer 
tributos, custos e despesas diretos ou indiretos, não considerados na proposta ou incorretamente 
cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimo, a 
qualquer título. 
 
3). Declaramos que é de nosso conhecimento todas as condições deste Edital, seus Anexos e 
legislação aplicável.  
 
4). Declaramos, sob as penas da lei, que temos condições de atender o objeto licitado, no prazo 
assinalado, independentemente dos demais compromissos de prestação de serviços porventura 
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existentes, inclusive no que tange a manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica, com 
substituição de peças dos equipamentos.  
 
 
O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de 
sua apresentação. 

 
 
 

Local e data. 
 
 
 
 

(Assinatura) 
(Nome do representante legal da empresa proponente)
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ANEXO IX – PROGRAMAÇÃO ANUAL DE EVENTOS 
 

CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS - ÁGUAS DA PRATA 

    
 Janeiro no Quintal 

Evento Data 
Prata em Seresta 06/jan 

Feira de Artesanato - Arteiros da Prata 07, 14, 21 e 28/jan 
    

    
Fevereiro da Folia 

Evento   
Prata em Seresta 03/fev 

Feira de Artesanato - Arteiros da Prata 04,11,18 e 25/fev 
Carnaval 11 e 12/fev 

    
 Águas de Março 

Evento   
Feira de Artesanato - Arteiros da Prata 4,11,18 e 25/mar 

Prata em Seresta 07/mar 
"Entre Elas" - Homenagem ao dia das mulheres 08/mar 

IV - FestImagem 18 (inicio) 
Encenação - Paixão de Cristo 30/mar 

    
 Blues Abril  

Evento   
Feira de Artesanato - Arteiros da Prata 1,8,15,22,29 

Prata em Seresta 07/abr 
Blues na Montanha - Pico do Gavião 08/abr 

Tiradentes 21/abr 

    
 Divino Maio  

Evento   
Prata em Seresta 05/mai 

Feira de Artesanato - Arteiros da Prata 6,13,20 e 27/mai 
Evento em homenagem ao servidor público - Dia do Trabalhador 01/mai 

Campeonato Paulista de Parapente  12 e 13/mai 
Semana Ademaro Prezia (patrono bilbioteca) 28 a 31/mai 
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 Junho - Arraiá Pratense 

Evento   
Prata em Seresta 02/jun 

Feira de Artesanato - Arteiros da Prata 3,10,17 e 24/jun 
Arraiá das Águas  16 e 17/jun 

    

Julho - Parabéns Rainha 
Evento   

Feira de Artesanato - Arteiros da Prata 01, 08,15, 22,29 
Aniversário da Cidade/ Desfile Cívico/ Show Musical/ Encontro de 

Motos  03/jul 
Sabores da Prata 06 a 22/jul 
Prata em Seresta 07/jul 

Arraiá do Pé Vermelho 14/jul 
Blues na Montanha -Edição de Inverno-  Pico do Gavião 15/jul 

Arraiá dos Alfredinhos 28/jul 
Terço dos Homens 29/jul 

Festival de Cerveja Artesanal 28, 29 e 30/jul 

    
Agosto Aventura 

Evento   
Prata em Seresta 04/ago 

Feira de Artesanato - Arteiros da Prata 5,12,19,26/ago 
Festa em Louvor a São Roque  11,18, 19 e 25/ago 

Campeonato Brasileiro de Parapente - Pico do Gavião A definir 
    
 Setembro - Turismo das Águas 

Evento   
Prata em  Seresta 01/set 

Feira de Artesanato - Arteiros da Prata 2,9,16,23 e 30/set 
 Semana Comemorativa do "Turismo" - Feira Gastronômica 03 a 09 

Blues na Montanha - Pico do Gavião 09/set 
Campeonato Paulista de Asa- Delta 20 a 30/set 

Festa da Primavera 21/22 set 
Campeonato Brasileiro de Asa- Delta - Pico do Gavião 22 ,23/set 
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 Outubro das Graças 
Evento   

Prata em Seresta 06/out 
Feira de Artesanato - Arteiros da Prata 7,14,21,28 

Nossa Senhora Aparecida - Festa na Barrinha 12/10 e 13/10  
25º Encontro de Cavaleiros e Amazonas de AP 14/out 

Campeonato Mundial de Parapente A definir 

Eventos Comemorativos - 25 anos de Pico do Gavião A definir 
 

 Novembro Liberdade 
Evento   

Prata em Seresta 03/nov 
Feira de Artesanato - Arteiros da Prata 4,11,18 e 25/nov 

Consciência Negra - Apresentação Musical 17/nov 
Corrida Insane 24/nov 

    
Dezembro no Reino das Águas Encantadas 

Evento   
Prata em Seresta 01/dez 

Coral de Aguaí 02/dez 
Feira de Artesanato - Arteiros da Prata 2,9,16,23,30 

Natal no Reino das Águas Encantadas de Águas da Prata - Festa 
Municipal 08/dez 

Exposição de Clássicos - Carros Antigos  16, 17/dez 

Reveillon 31/dez 
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ANEXO X – RELAÇÃO DOS LOCAIS PRIORITÁRIOS, USUALMENTE UTILIZADOS PARA DE 
REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS 

 
 

 - Praça da Bandeira; 
- Estação Ferroviária Central; 
- Estação Ferroviária do Bairro da Cascata; 
- Entorno da Escolinha do Bairro São Judas (“Pé Vermeio”); 
- Entorno da Igreja Matriz do Bairro São Roque da Fartura; 
- Comunidade dos Alfredinhos (Rua Emílio Lansac). 
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ANEXO XI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 
 
À 
PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE ÁGUAS DA PRATA 
 
Ref: Visita técnica “in loco”, realizada para habilitação e elaboração de proposta de preços para 
REGISTRO DE PREÇOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE INFRAESTRUTURA E 
LOGÍSTICA, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO COMPLETO E ILUMINAÇÃO, SERVIÇOS DE 
BUFFET (COQUETEL, COFFEE BREAK E LANCHES) EM EVENTOS INSTITUCIONAIS, CULTURAIS E 
ESPORTIVOS, INCLUÍDA A MÃO-DE-OBRA E TODOS OS MATERIAIS, NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE 
ACORDO COM AS DIRETRIZES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
– ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, nos termos do edital do pregão presencial 33/2018 e processo 
licitatório nº. 52/2018 e anexos que o integram. 
 
Prezados Senhores, 
 
 Tendo examinado as condições do Pregão Presencial nº. 33/2018 e dos Anexos que o 
integram, para a execução dos serviços em questão, nós, abaixo assinados, nos propomos a executá-
lo, pelo preço global do lote descrito em nossa proposta de preços, já inclusos todos os custos, lucros 
e encargos fiscais. 
 Outrossim, declaramos que: 

a. No dia ____/____/____, efetuamos a visita técnica “in loco” e que temos conhecimento do 
local onde possivelmente serão executados os serviços ora licitados, conforme previsto no 
presente edital, inclusive a composição dos itens no Memorial Descritivo, sabendo que, haja 
algum item faltante será de inteira responsabilidade desta empresa assumir a execução 
sem qualquer ônus para a Prefeitura de Águas da Prata; 

b. Que aceitamos todas as condições estabelecidas no certame licitatório e seus anexos; 
c. Que nossa proposta compreende todas as despesas com montagem, desmontagem, 

transporte, mão de obra (inclusive leis sociais), ferramentas em geral, transporte de 
empregados, seguros, impostos, demais encargos pertinentes a execução total do presente 
objeto e materiais a serem utilizados conforme planilha orçamentária do edital Pregão 
Presencial nº. 33/2018; 

 
 Até que a ata de registro de preços seja assinada, esta proposta constituirá um compromisso 
de nossa parte, observadas as condições do edital. 
 
Localidade, aos _____ dias de _____ de _____. 
 



 

 

CNPJ 44.831.733/0001-43 com Inscrição Estadual: Isenta 

Avenida Washington Luiz, 485 – Fone (19) 3642-1021 – Fax 3642-1200 –  

CEP 13890-000 – Águas da Prata - SP. 

Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata 
 

 

OBSERVAÇÃO: O PRESENTE ANEXO É MERAMENTE UM MODELO, O QUAL TODAS AS EMPRESAS 
LICITANTES, “SEM EXCEÇÃO”, DEVERÃO TRANSCREVÊ-LO EM IMPRENSO PRÓPRIO, TIMBRADO, 
ASSINAR E CARIMBAR, PARA APRESENTAÇÃO NO ENVELOPE DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

 


