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1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA COfVfnafAçÃO
DE EMPRESA ESPECIATIZADA EM ATUCUÉIS DE MATERIAIS E ESTRUTURA PARA EVENTOS COM

MONTAGEM E DESMONTAGENS QUE VENHA SER ORGANIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAT DE

ELDORADO DO CARAIÁS E DTVERSAS SECRETARTAS DESTE UUrrrrCÍprO. DIVERSAS SECRETARIAS DO

MUNrcrPro DE ELDoRADo Do canalÁs.

Considerando que os serviços pretendidos pela a administração se faz necessário para cumprirmos com os

trabalhos designados a cada setor, a Secretaria Municipal de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de

Assistência e Promoção Social e Cultura, Esporte e Lazer deste município, solicitou a Prefeita, a autorizaçáo para

_ istau-ração do processo administrativo, visando tal contratação e a elaboração deste Termo para justificar a real

necessidade da despesa. A contratação é necessária para que possamos realizar os tradicionais eventos.

O município realiza todos os anos eventos esportivos, turísticos e culturais viabilizando melhorias no comercio

local e propiciando lazer ás pessoas e a busca constante na oferta de entretenimento. As festividades municipais e

eventos institucionais, promovidas pela Prefeitura Municipal, revela-se como prioridade do Calendário Festivo

Cultural e Administrativo institucional deste Município e para a economia local, levando-se em conta que durantes

os dias dos eventos, a cidade ganha divisas em setores do comércio, turismo e serviços em geral. Isso acontece por

conta da movimentação comercial, ocupação completa da rede hoteleira, além do extraordinário fluxo turístico.

Muitos Fatores tornam o município de Eldorado do Carajás uma das principais opções Turísticas do Estado do

Pará e não só pelas belezas naturais ou as belezas da cidade que tornam a visita obrigatória a quem deseja

conhecer o melhor do Pará.

Grandes eventos culturais de enorme apelo popular serão realizados em Eldorado do Carajás. Eventos como:

-éveillon; 
Aniversario de Eldorado do Carajás, Festejos e apoio as diversas manifestações culturais por todo o

município, o que atrairá milhares de paraenses e pessoas de outros estados, afim de desfrutarem da programação

cultural local.

Adotou-se, assim, o Sistema de Registro de preços- SRP, considerando a hipótese prevista no inciso I e IV do Artigo

3a cio Decreto 7.892/2013. bem como algumas vantagens decorrentes deste procedimento licitatório, como:

efetivar a contratação, somente quando houver necessidade, existência de facultatividade na contratação do objeto

licitado, sendo assim, a Administração tem a discricionariedade de agir conforme suas necessidades, podendo

flexibilizar sua suas despesas, com a devida adequação aos recursos disponíveis; evita o fracionamento da despesa,

pois os órgãos realizam um planejamento por um período de vigência determinado; proporciona a redução de

numero de licitações; os serviços ficarão mais ágeis, pois a licitação já estarão definidos; economia de escala que é

obtida em razáo do grande quantitativo licitado; maior transparência dos procedimentos adotados, pois são

monitorados por todos os agentes envolvidos.
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3.1. A contratação, objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal, integralmente, nas Leis Federais nq

70.520/2002 ene 8.666/1993, Lei Complementar ne 1.23/2006 e demais legislações aplicáveis a este evento e nas

condições e exigências descritas no Edital e nas demais prescrições legais aplicáveis ao assunto.

4.1. O quantitativo e a descrição técnica dos produtos/serviços estão descritos abaixo

ITEM DESCRTÇAO QUANT
1 LOCAÇÃO DE CAMARIM BACKSTAGE DE 5X4M 3,000 DIA

2 LOCACÃO DE ARQUIBANCADA MODULAR NO TAMANHO DE l.OOMETROS 1,000 DIA

Especificação : Especificação : Locação de Arquibancadas modular em estrutura tubular
metálica, no tamanho de 100 metros, composta de 08 (oito) degraus mais um patamar de
acesso de 1,,20 m de largura á 7,60 m de altura do piso. Arquibancada deverá ter 200
(duzentos) metros lineares dotada com guarda corpo em estrutura similar, na parte
inferior e laterais de 1,10m de altura e na parte superior posterior de 2,00m de altura
com modu do de 25x0 60m - 1 dia

Especificação : Especificação : Baias de contenção ( DisciplinadorJ medindo 1,10m de
altura x 2m de comprimento cada grade, confeccionada em aço galvanizado, pintado na
cor cinza ou preta, de encaixe possibilitando o isolamento do público PREÇO A SER

COBRADO POR METRO.

3 LOCAÇÃO DE BAIAS DE CONTENÇÃO TDISCIPLINADORESI 200,000 METRO

4 LOCAÇÃO DE MATERIAL PARA FECHAMENTO PARA LOCAL DE EVENTO (MONTAGEM E

DESMONTAGEM 200,000 METRO
Especificação : Especificação : Montagem e desmontagem fechamento, sendo os mesmos
em placas metálicas na altura mínima de 2,20 metros, com travessa e suporte para
fixação e sem pontas de lança, portões para saídas de emergência, de no mínimo 4,40
metros de I

5 LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED COMPLETO, TAMANHO APROX. 8X6M IALTA DEFINIÇÃOI 1,000 DIA
Especificação : Especificação : Locação de painel de led completo de alta definição, com
dimensões de Bx6m, P6.

LOCAÇÃO DE GRID DE ALUMÍNIO BOXTRUSS Q3O 200,000 METRO
7 LOCAÇÃO DE TENDA PTRAMTDAL DE 10X10 15,000 DIA

Especificação : Especificação : Locação de Tenda piramidal 10x10, composta em estrutura
metálica reforçada chapa 14 com montagem individual ou agregada com formação de
pavilhões, pilares de sustentação 3 m de altura na chapa 14 com perfil de 100x100m, com
3 metros de altura, calhada em cúpulas, lona vinílica com tratamento especial e

revestimento sintético, black out (retenção de luz solar), anti-mofo, e auto extinguível,
estrutura metálica trila e 100% vanizada a fo unto de hastes

Especificação : Especificação : Locação de Tenda piramidal de 5x5m,, composta em
estrutura metálica reforçada chapa 14 com montagem individual ou agregada com
formação de pavilhões, pilares de sustentação 3 m de altura calhada em cúpulas, lona
vinílica com tratamento especial e revestimento sintético, black out [retenção de luz
solar), anti-mofo, e auto extinguível, estrutura metálica trilaçada e 1,00o/o galvanizada a

8 LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL DE 5X5 111,000 DIA

unto de hastes

9 LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA DE 260 KVA 5,000 DIA
10 LOCAçÃO DE PALCO TrpO MODULAR DE 12X10M 15,000 DIA
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Especificação : Especificação : Locação de Palco tipo modular 12x10m em alumínio (que
atenda as necessidades de apresentações de médio porte em praça publica, PA-Public
Adress), com piso de madeira e cobertura podendo ser de 02 (duas) ou 04 (quatro) aguas
em lona, com fechamentos laterais e fundos, estrutura medindo 72 (DOZE) metros de
frente (boca) x 10 (dez) metros de profundidade x 9,00 (nove) metros de altura interna

tl LOCAÇÃO DE EQUIPE DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DE MÉDIO PORTE 20,000 DIA

central com dois medindo 5m.

Especificação : Especificação : LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA
REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE MÉDIO PORTE (que arenda as necessidades de
apresentações de médio porte em praça publica, PA-Public Adress) COM AS SEGUINTES
DESCRIÇÕES: 01 mesa de som de 32 canais com 16 auxiliares digital 01 multicabo de 36
canais com 50 metros + splinter 02 processadores digitais 02 CD player [que execute
pendrive) 01 notebook 24 caixas de subgrave com 02 falantes de 18" 1.6 caixas de alta
frequência Line Array de 2 vias contendo alto falantes de 10" ou de 12" + Driver de no
mínimo 3" com guia de ondas, com bumpers para a suspensão do sistema 02 torres de
delay, cada uma com 06 unidade de caixas de alta frequência line array com duas vias
contendo alto falantes de 10" ou 12" + driver de no mínimo 2" com guia de ondas 04 caixa
de subgrave com 02 falantes de 18" sistema de amplificação completa que atenda as

necessidades do sistema acima, bem como fiações e conexões para as devidas ligações
monitor (palco) 01 mesa de som com 32 canais sem expansor e 16 auxiliares digital 02
processadores digitais para o side fill com 04 caixas para subgrave com 2x18" e 04 caixas
de 02 vias contento alto falantes de 10" ou 12" + driver de no mínimo 1,5" com guia de
ondas 10 monitores de2x1,2" + driver de no mínimo 1,5" 02 monitores tipo drum fill com
2xL5" + driver de no mínimo 1,5" sistema de amplificação para palco que atenda as
necessidades do sistema acima, bem como fiação e conexões para as devidas ligações

t2 LOCAÇÃO DE EQUIPE DE ILUMINAÇÃ0 PARA REALIZAÇÃ0 DE MÉDIO PORTE 20,000 DIA

Microfones e acessórios 01 or técnico.

Especificação : Especificação : LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PARA
REALIZAÇÂO DE EVENTOS DE MEDIO PORTE (que arenda as necessidades de
apresentações de médio pofte em praça publica, PA-Public Adress) COM AS SEGUINTES
CARATERÍSTICAS MíNIMAS. 01 mesa digital de 40 canais 06 moving head 700 spot 0B
beem 300 0B par led 3W 04 atomic 3000w 0B elipsoidal c/ iris 72 ACL 06 -varas c/ 04
unidades 02 mini brute 06 lampadas 18 lampadas par64 f5 18 filtro de cor 61 p/
lampadas par64 02 maquinas de fumaça 02 ventiladores 01 canhão seguidor 16 canais de
rack aterrados 16 canais de dimmer dmx 02 set light 1000w (luz de serviço) 01 grid 12-
írente, O8-fundo, 06-pé direito e 03-passadas 01 sistema de comunicação intercom 01
multicabo de 12 vias 02 sistemas com arkaos 01 sistema led sinc wone, house mix
05x5m, com 4,0m de altura dividido em duas partes, sendo uma para cobertura das
mesas de som no térreo e no primeiro piso servirá para filmagem e canhão seguidor.
estrutura em box de alumínio de 12x10 01 rador técnico.

L3 LOCAÇÃO DE PALCO FARRADO DE CORPETE DE BX8M 30,000 DIA
Especificação : Especificação : Locação de palco (praticavel) forrado com carpete, de
BxBM de tamanho, destinado a realização de solenidades tanto em locais abertos quanto
fechados.

t4 DE BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL PORTÁTIO] 50,000 DIA
Especificação : Especificação : Locação de banheiro químico Individual portátil, com
montagem, manutenção diária e desmontagem em polietileno ou material similar, com
teto. rlir:ensões mínimas de 1,10m de frente x 1,10m de fundo x2,10 de altura, composto
de caixa de dejeto, porta papel higiênico fechamento com identificação de ocupado, para
uso do público em geral.

15 LOCAÇÃO DE CLI\4ATIZADOR DE AMBIENTE 15,000 DIA
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Especificação : Especificação : Locação de Climatizadores de pouco ruído (de 55 a 64
decibéis de volume máximo), movimentação de 4500m3/h, com regulagem de
intensidade do vento, com potência (do motor 11,/4 CV - baixa 1600 RPM - Potencia: 180
watts e Motor 2 l/5 CV alta 3500 RPA - Potencia: 150 watts para ambientes internos e

externos.

SERVIÇO DE LIMPEZA DE BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL PORTÁTIL 50,000 SERVIÇO

Especificação : Especificação : Serviço de limpeza de banheiro quimico individual portatil,
realizar a as lava S o e desin com rodutos ade OS

Especificação : Especificação : O serviço de segurança será realizado por homens e/ou
mulheres que estejam com camisetas identificadoras cujo o objetivo é manter a ordem e

tranquilidade da realização dos eventos realizados pela Prefeitura Municipal de
Itupiranga -PA, realizando o controle de acesso ao palco, camarins ou área reservadas,

L7 SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA EVENTOS 50,000 SERVIÇO

de eventos, indicada ,la o dos eventos.

Especificação : Especificação : MINÍ TRIO COM POTENCIA DE 30ML WATTS, COM DE
MESA DE SOM COM MÍNIMA 12 CANAIS. COMPRIMENTO: 8CM, COM ALTURA:3M E 60
LARGURA:2M E 3OCM, COM DOIS CARROS DE SOM INTERLIGADOS NVIA RADIO.

18 MINI TRIO ELÉTRICO 30,000 DIA

t9 LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DE PEQUENO PORTE 50,000 DIA

Especificação : Especificação : LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SON0RIZAÇÃO pena
REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE PEQUENO PORTE, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: 0B caixas de subgrave com 02 falantes de 18" e sistema de amplificação ativa
ou passiva para as mesmas 08 caixas de alta frequência line array de 2 vias contendo alto
falantes de 10" ou de 12" + driver de 3" com guia de ondas, com bumpers para suspensão
para o sistema, e com sistema de amplificação ativa ou passiva para as mesmas 04 caixas
de retorno sendo 02 caixas de alta frequências e 02 de baixa frequência com amplificação
ativa 01 processador digital 01 mesa de som com no mínimo 16 canais de entrada, 04
subgrupos, 04 vias auxiliares, 04 bandas de equalização, filtro de graves 02 microfones
sem fio para voz com frequência de operação UHF tiação e conexões para as devidas

20 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA REUNIÔES 60,000 DIA

01 erador técnico

Especificação : Especificação : LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÂO PARA
REALIZAÇÃo DE REUNIÕES, coM AS SEGUINTES cARACTERÍsrrCAS n,IÍNttrlas: 02 caixas
de subgrave ativo Attack Vrs - 1810 1000w rms 02 caixas de alta frequência dxr-15 de
1100 w rms, com tripé 02 monitores ativos 1 mesa de som com 12 canais de entrada,02
sr-rbgrupos , 02 vias auxiliares, 03 bandas de equalização, filtro de graves 02 microfones
sem fio para voz com frequência de operação UHF fiação e conexões para as devidas
ligações 01 operador técnico

5.1. Os produtos/serviços serão requisitados conforme a competente ordem de compra/serviço espedida pela

CONTRATANTE e deverão ser prestadas e/ou entregues na sede do município;

5.2. A CONTRATADA deverá entrega os produtos/serviços no prazo de 24 fVinte e horas) que antecedera o evento

para dias concluir a instalação e montagem.

5.3. A fiscalização e aceitação do objeto serão do órgão responsável pelos atos de controle e administração do

contrato decorrente do processo de licitação, através de servidores da Unidade Administrativa em questão,
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mediante Portaria. Sendo que os material e/ou serviços serão recebidos depois de conferidas as especificações e

quantidades dos mesmos;

5.4. Só serão aceitos os fornecimentos de material e/ou serviços que estiverem de acordo com as especificações e

quantitativos exigidos, estando sua aceitação condicionada à devida fiscalização dos agentes competentes. Não

serão aceitos material e/ou serviços cujas condições não sejam satisfatórias;

5.5. O recebimento se efetivará nos seguintes termos:

5.5.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos material e/ou serviços com a

especificação.

5.5.2, Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.

6.1. Os pagamentos devidos serão realizados após a entrega dos material e/ou serviços dos serviços.

-6.2. A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descrição do objeto e quantidade discriminada e

acompanhada da requisição dos mesmos.

6.3. O Pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da contratada, ficando a mesma

ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ser renovadas no prazo de seus

vencimentos.

7.1- O Prazo de Vigência será de até lZ(doze) meses, a partir de sua data e assinaturas prorrogáveis nos

termos da legislação Vigente.

8.1. A qualidade dos produtos ou serviços deverá ser rigorosamente àquele descrito no Termo de Referência e

Nota de empenho, não sendo aceito em nenhuma hipótese, outro diverso daquele.

- 
-.2. Os preços cotados incluem todas as despesas de custo, seguro, frete, encargos fiscais, comerciais, sociais e

trabalhistas ou de qualquer outra natureza.

8.3. Durante a Vigência do contrato, a CONTRATADA deverá atender prontamente às requisições e especificações

deste TERMO DE REFERÊNCIA, a partir da solicitação através de ordem de compra/requisição do Setor

solicitante.

8.4. Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais, fiscais,

quer municipais, estaduais ou federais, bem como pelo seguro para garantia de pessoas e equipamentos sob sua

responsabilidade, devendo apresentar, de imediato, quando solicitados, todos e quaisquer comprovantes de

pagamento e quitação.

8.5. Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 70 do Código de Processo Civil, no

caso de, em qualquer hipótese, os empregados da CONTRATADA intentarem reclamações trabalhistas contra a

Contratante.

8.6. Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação, registro profissional de pessoal necessário, bem
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como pelo cump mento das formalidades exigidas pelas Leis Trabalhistas, Sociais e Previdenciáriâs.

8.7. Providenciar afastâmento imediato, das dependências da sede da CONTRATANTE, de qualquer empregado

cuja permanência seja por ela considerada inconveniente.

8,8. Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus empregados, no desempenho dos

serviços objeto do presente Contrato.

8.9. Manter, na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e idôneo que â represente,

integralmente, em todos os seus atos.

8.10. Apresentar, no caso de pessoa iurídica, a cada pagamento, quando houver fornecimento de mão de obra, a

quitação para com a Seguridade Social (CNDJ e FGTS.

8.11. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas.

q.12. Não prestar declarações ou informações sem prévia autorização por escrito da CONTRATANTE a respeito do

-presente contrato e dos serviços a ele inerentes;

8.13, Realizar os serviços com pessoal, seus empregados, devidamente capacitados e registrados segundo as

normas da Lei ou terceiros devidâmente contratados e habilitados pela CONTRATADA;

8.14. Manter equipe técnica para a prestação dos serviços, assistência técnica e manutenção, durante o prazo de

execução dos serviços;

8.15. Cumprir os serviços conforme disposições do presente contrato;

8.16. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados à Prefeitura ou a terceiros, por ação ou omissão no

fornecimento do presente Contrato.

8,17. Prestar as informações e esclarecimentos sempre que solicitados pela Contratânte.

9.1, Responsabilizar-se pela lavratura do contrato ou outro instrumento substitutivo se for o caso, com base nas

'isposições da LeiB.666/93 e suas alterações.

9.2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestaÇão.

9,3. Acompanhar, controlar e avaliar a prestação, através da unidade responsável por esta atribuição.

9.4, Zelar para que durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigações assumidas com a Contratada,

bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na prestação.

9.5. Serão considerados para efeito de pagamento os serviços efetivamente executados pela Contratada e

aprovados pelo setor responsáveJ pelo recebimento.

10. DAS rNFRÁçôtrS tr DA§ SANçÔES anpUNlSTRaUV.rS

10.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da contratação é aquela

prevista neste Termo de Referência.
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Atenciosamente;

Fabio dos ntos Leal
Secretária Municipal de Administração - SEMAD

Portaria no 577 1202í -GAB

Alden ir Aires
. SMS

Portaria no 41 312021 -GAB

Severiano pa o to Macedo
Secretário nicipal de Educação - SEMED

Portaria no 03312022-GAB

Fra c Santos
Secretária Municipa! de Assistência Social

Portaria no 37312021

Sec
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