ANEXO I
PREGÃO PRESENCIAL N. 010/2017
PROCESSO Nº. 000251/2017
TERMO DE REFERÊNCIA
Observação: Na ocasião da cotação, CONSTAR, necessariamente: item, quantidade, descrição,
Marca (se houver marca para o produto), Unid., R$/unitário e R$/Total. (COM NO MÁXIMO
DUAS CASAS APÓS A VÍRGULA).
Lote único.
ITEM

01

02

03

DESCRIÇÃO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE
SONORIZACAO DE GRANDE PORTE. Sistema
de Sonorização profissional composto por p.a 48
sistema de p.a. line array com cobertura e spl
suficientes para o local jbl vertec vt 4888 / vt4889, fz
j015a / j08a, norton als1/ls6, attack las212, ls slinpec
210, ou similar contendo 48 caixas, com sistema de
front fill e backing line completo para atender o rider
técnico de atrações artísticas de nível nacional, com
console digital de 48 canais (yamaha) pm5d, ,
(digidesing avid) dshow, profile, mix rack plus (midas)
pró2,( soundcraft) si3,vi6 ou similar, microfones e
pedestais, microfones sem fio, direct box, sub Snake
com multipinos.
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO no
Formato GEO SPACE OU CONCHA. Descrição:
Com montagem e desmontagem de palco, medindo 21
metros de frente x 16 metros de profundidade com
estrutura para P. A Fly, com cobertura em arcos de
alumínio, estrutura lateral para fixação de P.A Fly e
revestimento com lona anti-fungos e anti chamas o
piso do palco em plataforma em chapas de alumínio
revestido em compensado multi laminado, fenólico, de
20mm, escada de acesso lateral com material
antiderrapante, acabamento em saia frontal com
Tnt ou lonil preto e com guarda corpo de proteção
lateral e no fundo em grade metálica com altura de
1.10 e espaçamento de 11cm, altura do piso mínimo
de 1,90 a2,10 Mts Com House-mix coberto medindo
5x5m. com pé direito de 3m. Barricada de contenção e
escada de acesso.
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE
GRANDE PORTE
Sistema de Iluminação Profissional completo
para atender Rider Técnico de Atrações de nível
nacional
03-Rack Main-Power HPL
01-Mesa Avolites Pearl 2010
03- Rack – Dimmer HPL
06 –Pro-Power HPL
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48-Refletores par Led RGBW
14-Refletores Elipsoidal
10-Mini-Bruttes de 06-Lâmpadas
04- Mini-Bruttes de 04-Lâmpadas
04- Mini-Bruttes de 02-Lâmpadas
04-Varas de Araras/12- Par 64 focus 05com
Corretivo62
12- Moving BEAM 200 ou 300
08-Moving Read Spot HMI 575W
02 –Maquina de fumaça DMX 3000W
02-Ventiladores
02-Canhao seguidor. 1200W
140- Cabos XLR deSinal DMX de 03, 06 e 10 m.
200m. Cabos 1KVA de 35mm. Com conectores de
400ª . P/ Alimentação do Sistema.
Todos os Cabos de AC necessário na distribuição e
instalação do Sistema.
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE OUTDOOR
Serviços de locação de outdoor medindo 05x02m.
Com pé direito de 5 metros com montagem e
desmontagem, em estrutura em alumínio Q-30 para
instalação de banner na entrada da cidade.
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMARIM Para
Descrição: Locação de Camarim medindo 4mx4m.
Com piso elevado em madeira, com carpete do tipo
fademac, paredes com painéis TS dupla face branco
com 4mm de espessura, emoldurados por perfis
octogonais, travessas em cor natural leitosa de
alumínio anodizados, iluminação com no mínimo uma
lâmpada de 100 Watts ou equivalente e uma tomada
monofásica, com Ar condicionado no mínimo de 7.000
btus .
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMAROTE
Descrição: Prestação de serviços em locação com
montagem e desmontagem, de Camarote nas
dimensões de 12 metros de frente x 06 metros de
profundidade, com cobertura em Box truss, Q-30
alumínio, piso em estrutura metálica com compensado
de 20 mm na cor preta, altura do solo de no mínimo
1,60m. Cobertura formato tenda piramidal, escada de
acesso e saída de emergência.
LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS MÓVEL COM
TRATAMENTO
QUÍMICOS
DE
26
BANHEIROS, Descrição: Locação de banheiro
químico individual, portáteis, com montagem,
manutenção diária e desmontagem, em polietileno ou
material similar, com teto translúcido, dimensões
mínimas de 1,10m de frente x 1,10m de fundo x 2,10
de altura, composto de caixa de dejeto, porta papel
higiênico, fechamento com identificação de ocupado,
para uso do público em geral.
LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA, Descrição:
Locação com montagem e desmontagem de tenda
aberta, nas dimensões mínimas de 10 metros de
frente x 10 metros de profundidade, com 04 metros
altura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo
pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo
galvanizado, para uso do público em geral.
LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA Descrição:
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Locação com montagem e desmontagem de tenda
aberta, nas dimensões mínimas de 06 metros de
frente x 06 metros de profundidade, com 03 metros
altura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo
pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo
galvanizado, para uso do público em geral
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDA
FECHADA, Descrição: Locação com montagem e
desmontagem de tenda com fechamentos laterais, nas
dimensões mínimas de 03 metros de frente x 03
metros de profundidade, com 02 metros altura em
seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide,
com lona , estrutura em tubo galvanizado, para uso do
público em geral.
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GROUND EM
BOX TRUSS
Descrição: Serviços de locação com montagem e
desmontagem, de ground em alumínio Q-30,com 04
linhas de Box truss Q-50 nas dimensões de 10 metros
de frente x 07 metros de profundidade, com 07 metros
de altura, com base reforçada, pau de carga, com 08
pontos de talhas de 1 tonelada cada.
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPO
GERADOR, Descrição: Locação de grupo gerador de
energia, móvel, silencioso, com capacidade mínima de
260 KVA, trifásico, tensão 380/220 watts, 60 Hz,
operador e cabos elétricos para ligação.
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPO
GERADOR, Descrição: Locação de grupo gerador de
energia, móvel, silencioso, com capacidade mínima de
180 KVA, trifásico, tensão 380/220 watts, 60 Hz,
operador e cabos elétricos para ligação.
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ALAMBRADOS,
Descrição: Locação com montagem e desmontagem
alambrados medindo 1,00m.(L)x1,20m.(H)x1,25m. (P)
para contenção de expectadores
LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED: Contendo 24
metros de Led indoor P10 no mínimo, com
processador Led Sync, Sendcard, sendo montado em
duas (2) telões de 4x3m, instalados uma lado direito e
outra do lado esquerdo do palco , com conexão VGA
e HDMI para transmissão simultânea ou publicidade
do evento.
LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED : Contendo 12
metros de Led outdoor P6
no mínimo, com
processador Led Sync, Sendcard, sendo um de 4x3m,
instalados dentro do palco como cenário para as
demais bandas.
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTOS,
Descrição: Locação com montagem e desmontagem de
fechamento ou tapumes cegos em placas metálicas,
medindo 2,00x 2,20m.

OBSERVAÇÕES GERAIS:
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Nos termos da Lei no 10.520/02, do Decreto 5.450/05, do Decreto no 7.892/13
subsidiariamente, da Lei 8.666/93 alterada pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98, apresenta-se o presente
Termo de Referência.

2. OBJETO:
Estabelecer os requisitos preliminares para auxiliar o procedimento administrativo de
Prestação de serviços de locação palco, som, estrutura, iluminação, telão e tendas para realização da
tradicional festa de agosto do municipio.

3. JUSTIFICATIVA:
Prestação de serviços de locação palco, som, estrutura, iluminação, telão e tendas para
realização da tradicional festa de agosto do municipio a ser realizado nos dias 11, 12 e 13 de agosto do
presente ano corrente.

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
A Prestação de serviços de locação palco, som, estrutura, iluminação, telão e tendas a serem
Adquiridos deverão atender, no mínimo, às especificações e características descritas:











Alvará de Localização e Funcionamento expedido pelo Setor tributário do Município
de origem da empresa, para o exercício vigente.
Certidão de Registro e Regularidade da empresa e dos responsáveis técnicos no
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA da região da
sede da empresa, devidamente atualizado, contendo os dados cadastrais atuais.
Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica deverão pertencer ao quadro
permanente do licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se
como tal, para fins deste Edital, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de
contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente
registrado em carteira de trabalho e previdência social; o prestador de serviços, com
contrato escrito, firmado com o licitante; ou, ainda, o prestador de serviço com
instrumento particular de compromisso de vinculação futura caso o licitante se sagre
vencedor do certame, devidamente registrado em Cartório.
No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem poderão
ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por
profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja
aprovada pela Administração.
Comprovação de experiência anterior da licitante, pertinente e compatível com o
objeto da licitação, através de atestados (01 ou mais) de que cumpriu, ou vem
cumprindo, de modo satisfatório os serviços de características semelhantes objeto ora
licitado, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Os atestados, só deverão ser considerados, quando devidamente certificados pelo
CREA, através de carimbo de vinculação do mesmo à CAT respectiva e
acompanhada da referida CAT e/ou ART. Para comprovação da similaridade com o








objeto da licitação, o atestado deverá demonstrar experiência em execução de serviços
licitados.
Comprovação de efetiva participação de profissional habilitado como Responsável
Técnico: Profissionais habilitados na modalidade de Engenharia Elétrica (Técnico em
Eletrotécnica, Técnico em Eletromecânica, Tecnólogo em Eletricidade ou
Engenheiro Eletricista), Engenheiro Civil e Técnico em Segurança no Trabalho.
Comprovação de desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto desta
licitação, através da apresentação de atestado de capacidade técnica com emissão não
superior a 05 (cinco anos), fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, demonstrando que o licitante já produziu e executou, devendo o atestado
indicar a entidade contratante.
Comprovação de que tem no seu quadro um Técnico de Segurança no trabalho, para
atender as Normas de Segurança do Trabalho, mediante a apresentação de Contrato
e/ou Carteira Profissional.
O(s) Atestado(s) e/ou Certidão (ões) apresentada(s) poderá (ão) ser
diligenciado(s) de acordo com o parágrafo 3º do art. 43, da Lei 8.666/93 e suas
alterações posteriores.

5. VALOR ANUAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO:
O orçamento para essa despesa foi obtido a partir de pesquisa de mercadoconstante nos atos do
processo, assim especificado:
Valor Total ....................................................................................................................... R$ 85.000,00

6. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
a) Natureza de Despesa: 3.3.90.39 Outros serviços terceiros de pessoa juridica;
b) Fonte de Recursos: 100.000;
c) Projeto/Atividade: Atividade 13.13.392.0013.2.020

7. ENTREGA, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO:
A entrega se dará imediatamente conforme solicitado por cada órgão a contar da data de
recebimento da nota de empenho. Os critérios de liquidação e pagamento, e demais condições da
entrega deverão seguir as especificações aqui descritas.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
- Realizar o a vistoria dos serviços executados;
- Orientar a Contratada na instrução do requerimento de pagamento;
- Efetuar o pagamento, segundo disposto neste Termo de Referência e no Contrato;

-Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre irregularidades observadas no objeto do
contrato;
-Disponibilizar todas as informações necessárias para a correta execução do fornecimento do objeto do
certame.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
Executar os serviços de acordo com as especificações contidas neste Termo de Referência,
responsabilizando-se pela troca, no prazo máximo de 6 horas, se porventura estiver fora da
especificação independentemente do motivo alegado.
- Responsabilizar-se pelo risco de perdas, até o efetivo recebimento pela CONTRATANTE.
- Responder pelas despesas relativas a impostos, taxas e quaisquer outras que forem devidas,
referentes ao objeto.
- Dar ciência a Prefeitura Municipal de Sítio D’ Abadia – GO, imediatamente e por escrito, de
qualquer anormalidade que verificar quando na execução dos serviços.
- Disponibilizar representante para contatos visando à utilização das garantias oferecidas.
- Prestar os esclarecimentos que forem solicitados, cujas reclamações se obriga a atender prontamente.
- Manter durante o período de execução dos serviços, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, quando da realização do pagamento pelo Tribunal de Contas, comunicando
imediatamente, a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessa condição, nos termos da Lei
8.666/93 e suas alterações posteriores. - Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou
supressões necessárias até o limite definido na Lei no 8.666/93.
- Cumprir outras obrigações previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que
sejam compatíveis com o regime de direito público.

10. VIGÊNCIA:
O Contrato de prestação de serviços terá vigencia por quanto durar o evento, a partir da data de
assinatura das partes.

11. RESPONSÁVEL PELO TERMO:
O Pregoeiro/Presidente da CPL

12. UNIDADE FISCALIZADORA:
O acompanhamento, fiscalização da execução dos serviços ficará a cargo do Secretário de
Administração.
Sítio D’ Abadia - GO, 30 de junho de 2017.

JOÃO PAULO ALVES DOURADO
PREGOEIRO

