
   

 

 

ANEXO I ― TERMO DE REFERÊNCIA  
 

1 DEFINIÇÃO DO OBJETO: 

 
 

Alienação de bens públicos inservíveis ou imprestáveis; 

 
 

Locação de bens (inclusive programas de computador); 

 
 

Fornecimento de bens; 

x 
 

Prestação de serviços; 

 
 

Execução de obra ou reforma; 

 

Será adotado o Sistema de Registro de Preços (SRP)?  

 
 

Não; x 
 

Sim. 

 

Justificativa (motivação) para adoção do Sistema de Registro de Preços (SRP): 

O Sistema de Registro de preços se justifica no presente caso tendo em vista que a 

Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer não possui condições de planejar 

antecipadamente a quantidade exata de utilização dos serviços, principalmente no que se 

refere à quantidade de tendas, mesas e cadeiras, banheiros entre outros que serão 

necessários no decorrer de toda programação dos eventos, razão pela qual o SRP se 

apresenta mais adequado para a contratação dos serviços que efetivamente serão 

necessários. 

 

2 JUSTIFICATIVA (MOTIVAÇÃO) DA CONTRATAÇÃO: 

Necessidade da Administração: O Município pretende realizar as festividades de final 

de ano, em especial o Natal 2022, com apresentações culturais, shows musicais com 

artistas loco/regional e artistas a nível nacional. Dentre a programação estão previstas 

apresentações com os alunos das escolas municipais e desta forma se torna necessário a 

locação de palco, som, iluminação, banheiros químicos e demais estrutura 

necessária para realização dos eventos, para uso dos artistas, dos alunos e para 

atendimento das pessoas que participarão dos eventos. 

Ação pretendida:  Contratação de empresa especializada em locação de palco, som, 

iluminação, tendas, banheiros e demais estrutura necessária a realização dos eventos de 

final de ano. 

Demonstração do por que a ação pretendida atende à necessidade da 

Administração: As festividades de final de ano bem como o evento de Natal são 

tradicionais e fazem parte da cultura dos povos. Em Vitorino tem-se desenvolvido ao 

longo dos anos atividades de shows e apresentações artísticas, envolvendo ao máximo a 

comunidade e a cada ano pretende-se trazer inovações para manter a cultura ativa 

proporcionando entretenimento, momentos culturais e de lazer voltados a toda 

população da cidade e região que prestigiam os eventos em nossa cidade.  Desta forma o 

município busca valorizar a cultura local incentivando a participação da sociedade, dos 

escolares com  a manutenção da cultura para a população vitorinense e de toda região. 

 

3 DECLARAÇÃO E DESCRIÇÃO TÉCNICA DO OBJETO:  



   

 

Declaração sintética do objeto, características, especificações técnicas e 

quantitativos: Contratação de empresa especializada em locação de palco, som, 

iluminação, tendas, banheiros e demais estrutura necessária a realização dos eventos de 

final de ano conforme anexo I. 

Prazo para entrega: 05 dias apõe emissão de AF 

Local de entrega: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer  

Órgão/agente incumbido de emitir recibo de entrega: Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura, Esportes e Lazer/fiscal de contratos 

Prazo para o recebimento provisório: 02 dias 

Prazo para o recebimento definitivo:05 dias 

Prazo para realização de trocas, substituições, reparos, correções, refazimentos, 

reconstruções, remoções:02 dias 

Prazo de vigência do contrato ou da ata de registro de preço: 12 meses  

 

4 VALORES ESTIMADOS: 

Valor de referência: 131.100,00 

Recursos próprios: Será utilizado o recurso livre da Sec. De Educação Fonte: 

1103 e 1104 

Recursos vinculados  

 

Estimativa realizada com base em orçamentos, tomando como critério:  

 
 

Orçamentos: valor médio; x 
 

Orçamentos: menor valor por item. 

 
 

Tabela oficial (indicar): 

 

Justificativa (motivação), caso não tenha sido obtido o número mínimo de 

orçamentos 

Não se aplica 

 

Valor máximo para aceitação da proposta (opcional): 

x 
 

O mesmo valor de referência; 

 
 

Outro:  R$  

 

5 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA (documentos que podem ser requisitados 

juntamente com a proposta, quando for o caso): 

Documentos que eventualmente podem/devem exigidos juntamente com a proposta de 

preços (a serem conferidos na fase de julgamento da proposta final de preços): 

Não se aplica  

 

Amostragens e demonstrações: 

x 
 

Não será exigida; 

 
 

Será exigida, observados: 

Prazo para realização: não se aplica 

Critérios de avaliação e julgamento da amostra/demonstração seguintes: não aplica 

 

6 EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO (quando for o caso): 



   

 

Documentos a serem exigidos a título de qualificação técnica da licitante: 

x 
 

Não;  
 

Sim; os listados abaixo: 

 
 

Prova de registro da participação entidade profissional competente; 

 
 

Indicação de responsável técnico; 

 
 

Prova de inscrição do responsável técnico em entidade profissional competente; 

 
 

Comprovação de vínculo entre a participante e o profissional por ela indicado; 

 
 

Atestado de capacidade técnica-operacional (participante); 

 
 

Atestado de capacidade técnica-profissional (responsável técnico). 

 
 

Outro(s): 

 

 

 

Vistoria (Visita Técnica): 

Necessidade de realização de vistoria (visita técnica) por parte dos interessados, 

previamente à apresentação de propostas: 

x 
 

Não;  
 

Sim, facultativamente, desde que assinada declaração de 

renúncia; 

 
 

Sim, obrigatoriamente, com base na justificativa (motivação) abaixo: 

 

 

7 PERÍODO DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (se for o caso): 

 
 

Será exigida apenas garantia/assistência do bem/serviço conforme legislação 

civil; 

 
 

Além da garantia/assistência do bem/serviço conforme legislação civil, será 

exigida garantia contratual adicional; 

 
 

Além da garantia/assistência do bem/serviço conforme legislação civil, será 

exigida prestação do serviço de assistência técnica personalizadado 

contratado durante a vigência do contrato. 

 

Prazo da garantia (contado do recebimento definitivo): Não se aplica 

Especificações dos serviços de assistência técnica personalizada conforme abaixo: 

Não se aplica  

 

8 FORMALIZAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA: 

Relação jurídica contratual formalizada por:  

 
 

Instrumento de contrato; 

x 
 

Ata de registro de preço; 

 
 

Nota de empenho e autorização de fornecimento ou ordem de serviço. 

 

Garantia de execução do contrato: 

 
 

Não 

 
 

Sim, no patamar de  
 

% 

 

Justificativa (motivação) específica: não se aplica 



   

 

 

 

9 OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES E SUBCONTRATAÇÃO: 

Além das obrigações ordinárias arroladas no item 3, serão exigidas do contratado 

as seguintes obrigações específicas: 

 

 

Possibilidade de subcontratação parcial do objeto:  

x 
 

Não;  
 

Sim, observados os limites e as condições abaixo; 

 

 

10 VIGÊNCIA CONTRATUAL E PREVISÃO DE REAJUSTE: 

Prazo de vigência: 12 meses. 

Possibilidade de 

prorrogação: 
 

 

Não; x 
 

Sim. 

Índice de reajuste: não se aplica 

 

11 MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: 
 

 
 

Contratação por dispensa ou inexigibilidade de licitação (Lei 8.666/1993 art. 24 

ou 25), pelas razões seguintes. 

Justificativa (motivação) fática e jurídica da contratação direta: 

 

 

x 
 

Contratação licitada, conforme modalidade, critérios de julgamento e regime de 

execução recomendados pela Gerência de Licitações e Compras ― que conte 

com parecer favorável dos órgãos de assessoria jurídica do Município. 

 

12 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Contratação sujeita a previsão dos recursos orçamentários em valor suficiente para 

assegurar o seu pagamento (Lei 8.666/1993, art. 7º e 14).  

Antes da publicação do aviso do instrumento convocatório, encaminhar o processo à 

Gerência de Contabilidade da Controladoria do Município, que indicará a dotação 

orçamentária. 

 

13 FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 

Servidor : Camila Gobatto Facin  

Cargo: Técnico Administrativo  

Lotação: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer. 

Data:  11 de Outubro  de 2022 

Assinatura: 

 

 

 

 

 

14 GESTÃO DO CONTRATO: 



   

 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer 

Data: 11 de Outubro  de 2022 

Assinatura: 

 

 

 

 

 

15 ANEXOS: 
Integram o presente Termo de Referência os seguintes documentos: 

Orçamentos 

Rider técnico dos artistas 

 

 

ANEXO I 

Item Und Qtde Descrição Valor 

Unitário 

Valor Total 

1 Ser 

 

 

 

01 Locação de palco para Show Nacional no dia 

28/11/2022 com as seguintes características: 

Palco modular com regulagem, com medidas 

mínimas de 14 metros de boca de cena e 10 metros 

de profundidade, como altura de no mínimo 1,20m 

do solo, estruturado com treliçamento mínimo Q30 

piso do palco deve estar nivelado sem imperfeições 

e buracos no mesmo, com escada de acesso do 

camarim, laterais e teto com cobertura em lona 

branca antichamas resistente, com pé direito 

mínimo de 9,0 metros, , tencionamento com cabos 

de aço ou cinta conforme a necessidade. Sendo 

obrigatorio a montadora disponibilizar de caixas de 

peso ou mestres de sustentação, bem como ponta de 

eixo. Aterramento com laudo de medição e demais 

aparatos conforme NPT vigente, o mesmo devera 

estar montado 48 horas antes do evento para 

liberação  do corpo de bombeiros, bem como tera 

que apresentar  ART ou RRT dentro deste prazo. 

Devera conter ainda áreas de serviço nas laterais 

nas medidas de 4m x 4m e iluminação em cada 

uma, iluminação no teto do palco para montagem e 

desmontagem dos equipamentos. Devera conter 01 

camarim de 5X10 dividido em duas partes iguais 

contendo: 01 espelho em cada parte, mesa em cada 

parte, 02 pontos de luz em cada parte, iluminação 

em cada parte, portas e teto. Toda estrutura deve ser 

instalada no maximo  até as 15:00 do dia 

27/11/2022 e deverá ser desinstalada posteriormente 

ao dia do evento. Os equipamentos deverão ser 

instalados a fim de garantir a segurança, 

15.000,00 15.000,00 



   

 

considerando os cuidados com energia elétrica e 

afins, observando as normas  - NR 35 e NR 10. Os 

técnicos e auxiliar de palco deverão ficar 

disponíveis durante todo o tempo de realização dos 

serviços.  

A CONTRATADA deverá fazer a manutenção ou 

substituição dos equipamentos durante a prestação dos 

serviços, conforme a necessidade, em caso de falha ou 

mau funcionamento dos mesmos. 

2 Ser  01 Locação de Kit de Som, Luz e demais 

equipamentos para show nacional dia 28/11/2022 

com as seguintes especificações: 

Sonorização de Mega Porte: Conjunto de 

equipamentos de sonorização e iluminação para 

evento de grande porte Natal de Vitorino contendo: 

Sistema de P.A. 24 caixas line aray com falantes 

mínimos de 10 polegadas, e 16 caixas sub grave, 

sendo falantes mínimos de 18 polegadas, com 

sistema de P.A. funcionando em sistema de delay 

com o minimo de 8 caixas line aray com falantes de 

10 polegadas e 8 caixas de sub grave, sendo falante 

minimo de 18 polegadas. 

Sistema operacional sendo mesa de no mínimo 56 

canais digitais, tendo como referencia PM5D, 

DIGICOSD, SQ7 para mesma quantidade de vias de 

multi-cabo e periférico para sustentação dos 

mesmos, tão qual grid em alumínio. 

Sistema de sonorização de palco com console de 56 

canais tendo como referencia PM5D, DIGICO SC7. 

MONITOR: Console 56 canais e 32 Outputs Allen 

Heath dlive, SQ 7, Yamaha PM5D RH / DIGICO 

SD 8, Vi3000 com 24 outputs analógicos 

SOMENTE ACEITAMOS AS CONSOLES 

ACIMA CITADAS 04 microfones wireless UR4 ou 

SLX 04 Sistemas de In Ear PSM 900 ou Seenheiser 

EW 300 (Obrigatório) 01 Sistema Power Play com 

cabos e ligação em Stereo (Obrigatório) 02 

Monitores SM 400, bem como cabeamento e 

microfone necessários para sustentação instrumental 

e vocal. 01 Sistema de Side Fill Duplo 16 Pedestais 

04 garras LP. Type your text Backline: 01 

amplificador de baixo Ampeg, Hartke, Tracy Elliot, 

SWR. 01 Bateria completa com 5 estantes de pratos 

DW, Yamaha, Pearl Medidas da bateria, Tons 10, 

12, 14 e 16 polegadas, Bumbo 22” 01 Maquina de Hi 

Hat, bem como toda sua microfonação. Sistema de 

15.000,00 15.000,00 



   

 

iluminação contendo 28 beam 200, 7R, 26 par led 

RGB, 04 elipsoidal, 08 atomic, 05 minibrut, 01 

console wing malinght, 02 ventiladores, 01 painel 

digital de tamanho mínimo 5X3 com resolução 

compatível a P06, 02 varas de lâmpadas par foco. 12 

praticáveis tamanho mínimo 1.20X2.00. 01 grupo de 

gerador de 260 Kva c/ combustível e operador 

incluso para 1 diária (dia do evento) 01 grupo de 

gerador de 180 Kva com combustível e operador 

incluso. 

O PRESTADOR DE SERVIÇOS DEVERÁ 

ATENDER A TODOS OS REQUISITOS 

TÉCNICOS DE PALCO, SOM E LUZ CONFORME 

DEFINIDO NO RIDER TÉCNICO 2022 

FORNECIDO EM ANEXO. 

3 Ser 01 Serviço de transmissão de evento contendo: painel 

de led p6 – dimensão 4x2 montado em treliçamento 

q30 com altura de minimo de 5 metros,  com 

processador integrado e demais acessorios compativel 

para  captação e transmissão de imagem, a empresa 

devera fazer as devidas edições durante este trabalho, 

colocando a disposição de 03 câmeras digital fuul hd 

sendo uma delas móvel e duas  fixas com zoom, uma 

grua de no mínimo 5 metros com câmera acoplada, 

televisor 42 pol. Para retorno, uma mesa de cortes 

digitalcom no mínimo 4 canais de entrada, sistema 

para transmissão - streaming - via plataforma youtube 

ou facebook da prefeitura - computador pc - com 

software licenciado, placa de captura de áudio e 

vídeo, notebook para trilhar pertinentes ao evento. 

Deverá ser criado a arte para tumbe, tela de espera, 

contagem regressiva, criação do evento para envio do 

link antecipadamente, configuração da plataforma 

para servidor não listado (link fechado ou aberto). 

8.000,00 8.000,00 

4 Ser  04 Locação de Kit som, luz e demais equipamentos 

para apresentações culturais nos dias 02, 09, 16 e 

23 de dezembro de 2022 com as seguintes 

características: 

04 caixas de sub grave contendo 02 alto falantes de 

18” cada, 04 caixas de som line array contendo alto 

falantes de 12 „ e driver titanium de 2,5”, 02 potencias 

de som 5000wtas rms, 02 potencias de som 4000 wats 

rms, 01 potência de dom 1000 wats rms, 04 monitores 

de palco contendo alto falantes de 15” e driver 

titanium de 2,5”, um side fill contendo stereo montado 

nas laterais do palco contendo sub grave de 15”, 12” e 

2.800,00 11.200,00 



   

 

driver de 2,5” titanium, de palco, Kit microfones 

bateria, 05 micorfones dinâmicos com fio, 04 

micorfones sem fio, multicabo para ligação de 

conexões contendo no mínimo 24 entradas e saídas 

para interligação na mesa de som, processador de 

áudio, 01 cubo para contrabaixo, 01 cubo parqa 

guitarra, 06 pedestais para microfones, console de 

áudio(mesa 0 com no mínimo 24 canais em perfeito 

funcionamento, quadro de treliças completo contendo 

8mts de frente por 4mts laterais, cortina de led gráfica, 

20 canhoes par led, 04 moving bean, máquina de 

fumaça, mesa controladora DMX . 

5 Und 08 Locação de tenda tipo pirâmide no tamanho de 

10x10 metros profissional, estrutura em ferro 

galvanizado, lona branca anti chamas, fácil 

montagem, altura pé direito 3,00mt, estrutura em ferro 

40x40 galvanizado, com afixador de sustentação nos 

seus pés, com cobertura em lona branca anti-chamas 

night day, com base em estrutura metálica constituída 

e composta de calhas inteiriças laterais para captação 

e escoamento de água e abertura superior com 

protetor triangular tipo chapéu para evasão de ar 

quente, com spot de iluminação e uma tomada de 

energia de voltagem bivolt e lâmpada fluorescente 

inclusa. (será considerada uma unidade a locação para 

eventos de 1 a 4 dias). 

3.000,00 24.000,00 

6 Und 400  Locação de grade de contenção, estrutura metálica 

para segurança medindo 2,00 metros de 

comprimento                  x 1,00 metro de altura cada peça, com 

encaixe e devidamente instalado no local a ser 

indicado. (cada locação com duração de até 3  dias). 

25.00 10.000,00 

7 Und 30 Locação de Balcão de atendimento em aluminio 

tamanho minimo de 3X3, Locação válida de 01 a 03 

dias com montagem e desmontagem. 

400,00 12.000,00 

8 Und 40 Locação de kit de mesa plastica contendo 04 

cadeiras para assento na cor branca. 

40,00 1.600,00 

9 Un 80 Locação diária de Banheiros Químicos Masculinos 

e Femininos, com instalação, manutenção, limpeza 

e deslocamento contendo: 

Cabina Sanitária Química, individual e portátil, 

confeccionada em polietileno de alta densidade 

resistente e lavável, Com caixa para dejetos, assento 

sanitário com tampa e descarga, teto translúcido, para 

aproveitamento da iluminação externa, piso 

antiderrapante, entradas de ventilação, trinco 

resistente à violação e com indicação “livre / 

260,00 20.800,00 

 



   

 

ocupado” externo, porta objetos ou gancho para 

pendurar bolsa ou casaco, com mictório para banheiro 

masculino, com porta papel higiênico e porta papel 

toalha, com identificação externa, através de adesivos. 

Higienização – no período do evento  Fornecimento 

do produto desodorizante  Pessoal de apoio 

devidamente uniformizado  Frete de remessa e 

retorno  Sucção e despejo dos dejetos em local 

devidamente autorizado pelas autoridades sanitárias. 

Dispor de Papel higiênico e papel toalha. 

10 Uni 1 Locação de Carreta banheiro para evento de 

Abertura de Natal no dia 28/11/22. O container com 

amplo espaço, dividida em dois módulos, um 

masculino e um feminino. Onde no módulo feminino 

possui: 05 cabines sanitárias, 03 lavabos, 04 espelhos, 

ar condicionado, dispenser de papel toalha e sabonete 

líquido.  Módulo masculino com: 05 cabines 

sanitárias, 03 mictórios, 02 lavabos, 03 espelhos, ar 

condicionado, dispenser de papel toalha e sabonete 

líquido. 

  Higienização – durante o evento. 

  Funcionário fazendo a limpeza e reposição de 

materiais durante o evento. 

  Frete de remessa e retorno  

 Sucção e despejo dos dejetos em local devidamente 

autorizado pelas autoridades sanitárias.  

 Reposição de Papel higiênico, papel toalha e 

sabonete líquido 

7.500,00 7.500,00 

11 Ser 10 Locação de Tenda para feira gastronômica 

contendo:  

1 tenda sanfonada mínimo 3m x 3 m com cobertura 

em lona impermeável, 1 balcão de 3 metros de 

largura, 1 saia 9 metros em lona, 1 fechamento de 

fundo. 

As tendas deverão estar em ótimo estado de 

conservação, sem furos, ou qualquer outro detalhe na 

lona. 

Serviços inclusos: fretes, instalação, limpeza, 

manutenção e retirada. 

600,00 

 

6.000,00 

 

   Total  131.100,00 
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