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EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 111/2014 

 

PROCESSO Nº 250/2014 

 

 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

REALIZAÇÃO DE EVENTOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PALCOS 

SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, TENDAS, GALPÕES, GERADORES DE 

ENERGIA, E OUTROS INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TODOS 

OS EQUIPAMENTOS.  

 

 

ANEXOS  

 

I: Termo de Referência; 

IA: Calendário Oficial e Eventos apoiados pela Prefeitura; 

IB: Especificação dos serviços;  

IC: Descritivo Técnico; 

II: Modelo de Proposta; 

III: Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos Habilitatórios; 

IV: Modelos Declaração I e II; 

V: Modelo de Credenciamento; 

VI: Modelo de adequação Lei Orgânica Municipal; 

VII: Modelo de declaração fatos impeditivos; 

VIII: Modelo de Declaração de Enquadramento de Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte; 

IX: Termo de Compromisso; 

X: Minuta de Contrato. 
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ÍNDICE: 

 

 

ITEM                           ASSUNTO 

 

01 - Do Objeto 

02 - Da Participação 

03 - Da Representação e Do Credenciamento 

04 – Da Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte 

05 - Da Apresentação da Proposta  

06 - Do Recebimento e da Abertura dos Envelopes 

07 – Da Participação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte 

08 - Da Classificação e do Julgamento das Propostas 

09 - Da Habilitação 

10 – Da Habilitação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte 

11 – Do Procedimento, Julgamento e Preço Máximo 

12 – Da Impugnação do Ato Convocatório 

13 - Dos Recursos 

14 – Da Adjudicação e Homologação 

15 – Da Entrega e Recebimento 

16 – Do Pagamento 

17 – Da Dotação Orçamentária 

18 - Das Obrigações da Contratante e Contratada 

19 - Da Prestação de Serviços 

20 – Das Sanções Administrativas 

21 – Do Contrato 

22 – Da Revogação e da Anulação 

23 - Das Disposições Gerais 
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MODALIDADE: PREGÃO  

TIPO: MENOR PREÇO 

FORMA: PRESENCIAL 

QUANTIDADE DE LOTES: 10 

JULGAMENTO:  POR LOTE  

PREGOEIRO:  MAURO FERNANDO ANÍCIO COSTA 

 

Data: 07 de janeiro de 2015 

Horário: 09:00 horas  

Local: Prefeitura Municipal – Rua Dr. Victor de Freitas nº 28 – Bairro Centro – 

Brumadinho/MG – Sala de Licitações 

 

O Município de Brumadinho torna público para o conhecimento dos interessados, 

que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR 

PREÇO POR LOTE, nas condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, para 

atender os interesses da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Eventos.  

O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei nº 10.520, de 17 de julho 

de 2002, Decreto Municipal Nº 73/2007, de 04.05.2007, aplicando-se, 

subsidiariamente, as normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.  

 

1 - DO OBJETO  

 

1.1 -  contratação de empresa para prestação de serviços de realização de eventos 

com locação de equipamentos de sonorização, sistemas de iluminação, banheiros 

químicos, rua de lazer, palcos, gerador de energia, tendas, alimentação, e outros 

incluindo montagem e desmontagem de todos os equipamentos para os eventos. 

1.2 - O objeto do presente Pregão é constituído por 10 (dez) lotes, cujos 

detalhamentos se encontram no Anexo IB deste Edital.  

 1.3 - Os licitantes deverão, sob pena de desclassificação de sua proposta, 

apresentar cotação de preço para todos os itens que compõem o(s) lote(s) que 

ofertar(em) neste Pregão. 

 

2 - DA PARTICIPAÇÃO  

 

2.1 - Poderão participar deste Pregão Presencial as pessoas jurídicas do ramo de 

atividade pertinente ao seu objeto, legalmente constituídas, que atenderem a todas 

as exigências contidas neste Edital e seus Anexos e que apresentarem proposta 

comercial e documentação, no local, data e horário fixados pelo subitem 3.1 deste 

Edital, acondicionadas em dois (2) envelopes distintos, devidamente fechados e 

rubricados no fecho, identificados como “Envelope nº 1 - Proposta Comercial” e 
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“Envelope nº 2 - Documentos de Habilitação”, contendo os seguintes dizeres em sua 

parte externa: 

 

RAZÃO SOCIAL DA 

EMPRESA 

PREGÃO Nº 111/2014 

Envelope nº 1 – Proposta 

CNPJ 

E-mail 

RAZÃO SOCIAL DA 

EMPRESA 

PREGÃO Nº 111/2014 

Envelope nº 2 -

Documentação 

CNPJ 

E-mail 

 

2.2 - Não poderão participar deste Pregão Presencial as empresas: 

2.2.1 - em processo de recuperação judicial ou falência, sob concurso de credores, 

em dissolução ou em liquidação; 

2.2.2 - em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 

2.2.3 - que estejam com o direito de licitar e contratar com o Município de Brumadinho 

suspenso, ou que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja 

promovida sua reabilitação, nos moldes do art. 87, IV, da Lei 8.666/93; 

2.2.4 - empresas estrangeiras que não estejam em funcionamento no País; 

2.2.5 – sócios, cotistas ou administradores, que se incluam na vedação contida no 

art. 36 da Lei Orgânica do Munícipio de Brumadinho; 

2.2.6- servidor ou dirigente da Prefeitura de Brumadinho ou empresa que possua 

sócio, diretor ou responsável técnico que tenha vínculo empregatício com esta 

Prefeitura (art. 9º, inc. III, da Lei federal nº 8.666/93); 

2.3 - A observância das vedações do item 2.2 é de inteira responsabilidade do 

licitante que, pelo descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis. 

2.4 - A participação neste certame, sem prévia impugnação, implica em aceitação de 

todas as condições estabelecidas neste instrumento convocatório. 

 

3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO  

 

3.1 – O Pregoeiro no dia, local e horário designado para sessão pública, procederá 

ao credenciamento dos interessados a participar da licitação; 

3.2 - O horário para entrega da documentação para credenciamento e entrega dos 

envelopes de proposta e habilitação será até às 09h:00 min horas, e será efetuado 

conforme ordem de chegada dos interessados. O Pregoeiro, as 09:01 h, iniciará o 

registro de credenciamento; 

3.3 - O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro 

devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento 
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licitatório, e o autorize a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de 

entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro 

documento equivalente, com apresentação de cópia do mesmo para autenticação 

pelo Pregoeiro e ou equipe de apoio; 

3.4 - Considera-se como representante legal qualquer pessoa habilitada pela licitante 

mediante estatuto/contrato social, e instrumento público/particular de procuração ou 

documento equivalente; 

3.4.1 - Entende-se por documento credencial: 

a) - Estatuto/contrato social, quando a pessoa credenciada for sócia, proprietária, 

dirigente ou assemelhada da empresa licitante, no qual estejam expressos seus 

poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 

investidura; 

b) - Procuração ou documento equivalente da licitante com poderes para que a 

pessoa credenciada possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase deste 

Pregão. O documento deverá dar plenos poderes ao credenciado para formular 

ofertas e lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de interpor recurso, 

renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, para praticar, em nome da 

licitante todos os atos pertinentes a este Pregão. 

3.4.2 - No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração deverá 

ser apresentada cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social, e da 

última alteração estatutária ou contratual, no qual sejam expressos os poderes para 

exercerem os direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

3.5 - Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante; 

3.6 - O representante legal da licitante que não se credenciar perante ao Pregoeiro 

ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de 

declarar a intenção de interpor recurso, de renunciar ao direito de interposição de 

recursos, enfim, para representar a licitante durante a reunião de abertura dos 

envelopes “Proposta” ou “Documentação” relativos a este Pregão; 

3.6.1 - Nesse caso, a licitante ficará excluída da etapa de lances verbais e mantido 

o seu preço apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das 

propostas e apuração do menor preço; 

3.7 - O credenciamento do licitante ou de seu representante legal junto ao Pregoeiro 

implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de sua 

capacidade legal para a realização das transações inerentes ao Pregão Presencial; 

3.8 – A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, devendo ser 

obedecido o conteúdo do modelo estabelecido no Anexo III deste Edital; 

3.9 - As licitantes microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar 

declaração de seu enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno 

porte (modelo Anexo IX). 
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4 - DA MICRO – EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

4.1– A microempresa e empresa de pequeno porte, que quiserem usufruir dos 

benefícios concedidos pela LC 123/2006, deverão apresentar, na fase de 

credenciamento; 

4.2 – Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial do respectivo ente 

federado; 

4.3 – No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, com início de 

atividade no ano-calendário corrente, declaração de que não se enquadra na 

hipótese do § 10 do art. 3º da LC 123/2006; 

4.4 – Declaração de que não se encontra em nenhuma das situações do § 4º do art. 

3º da LC 123/2006; 

4.5 – As licitantes microempresas e empresas de pequeno porte, ao apresentarem 

a declaração de ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, 

também deverão constar a restrição(ões) da documentação exigida para efeito da 

regularidade fiscal, se houver. 

 

5 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS  

 

5.1 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em 

língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas 

páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou 

entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo 

procurador, devendo conter:   

5.1.1 - nome e endereço do proponente, telefone, e-mail e CNPJ; 

5.1.2 - especificação clara dos itens ofertados, bem como, se for o caso;  

5.1.3 -  o prazo máximo para cumprimento do objeto desta licitação será o 

estabelecido no Anexo I do Termo de Referência. 

5.1.4 - preço unitário e total em Reais e com até duas casas decimais.  

5.1.5 -  prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias da sessão 

de abertura de envelopes. Não constando o prazo solicitado será considerando com 

aceito para efeito de classificação da proposta o prazo de 60 (sessenta) dias corridos 

a contar da data de apresentação da proposta; 

5.1.6 – indicação do representante legal da licitante apto à assinatura do Contrato 

decorrente da presente licitação. 

5.2 – Não será admitida cotação inferior às quantidades dos serviços estabelecidas 

no Anexo IB deste Edital; 

5.3 -  Caso se constate erro no cálculo do valor total do item cotado, o(a) Pregoeiro(a) 

providenciará sua correção, bem como a do valor global da proposta, se for o caso, 
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dará ciência do fato ao respectivo proponente e aos demais participantes do certame, 

e registrará tal ocorrência em ata. Para a correção do cálculo deverá ser considerado 

o valor unitário indicado na proposta comercial; e, caso haja divergência entre os 

valores expressos em algarismos e por extenso, deverá prevalecer este último. 

5.4 -Constar oferta firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto desta licitação, 

sem conter alternativas de preço ou qualquer outra condição que induza o 

julgamento a ter mais de um resultado, sob pena de desclassificação;  

5.5 -  Consignar a assinatura do responsável ou do representante legal da empresa 

na proposta, bem como a identificação de seu nome abaixo da assinatura. A não 

identificação do nome do responsável abaixo da assinatura não constitui motivo de 

desclassificação da licitante, contudo esta informação deverá ser fornecida na fase 

de julgamento;  

5.6 – Constar declaração expressa de que nos preços estão incluídos todos os 

impostos, taxas, fretes, seguros, bem como quaisquer outras despesas, diretas e 

indiretas, incidentes até a efetiva entrega do objeto ofertado no Município de 

Brumadinho.  

5.6.1 – A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização do objeto 

deste será interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo 

a licitante pleitear acréscimo após a abertura das propostas.  

5.7 - Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.  

5.8 – Poderão ser desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do 

presente Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou 

defeitos capazes de dificultar o julgamento.  

5.9 - A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do 

proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.  

5.10 - Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e 

apresentação de suas propostas. 

 

6 – DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES  

 

6.1 - A reunião para recebimento e para abertura dos envelopes contendo a Proposta 

de Preços de interesse do proponente e os documentos que a instruírem será 

pública, dirigida pelo(a) Pregoeiro(a) e equipe de apoio, realizada de acordo com a 

Lei nº 10.520/2002 e em conformidade com este Edital e seus Anexos, no local e 

horário indicados no preâmbulo deste edital.  

6.2 - No local e hora marcados, antes do início da sessão, os interessados deverão 

comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e 

lances verbais para a prática dos demais atos do certame, conforme item 03 deste 

Edital.  
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6.3 - Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos 

novos proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes.  

6.4 - Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as propostas de 

preços, sendo feita a sua conferência e posterior rubrica pela Pregoeiro (a), sua 

equipe de apoio e representantes credenciados.  

6.5 – Havendo necessidade de análise da proposta/documentação, ou quando os 

trabalhos não puderem ser concluídos em uma única sessão ou, ainda, em caso de 

eventuais dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, o Pregoeiro consignará 

o motivo em ata e a continuação dos trabalhos dar-se-á em sessão a ser convocada 

posteriormente.  

6.5.1 - A interrupção dos trabalhos de que trata esta condição, somente dar-se-á, 

em qualquer hipótese, após comunicação aos licitantes presentes;  

6.5.2 - Os envelopes não abertos, já rubricados no fecho, obrigatoriamente, pelo 

Pregoeiro e pelos representantes legais das licitantes presentes, ficarão em poder 

do Pregoeiro (a) sob sua guarda até nova reunião oportunamente marcada para 

prosseguimento dos trabalhos.  

 

7 – DA PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE  

 

7.1 – Ocorrendo empate ficto entre propostas, será assegurado, como critério de 

desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de 

pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas 

apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou 

até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada e desde que a 

melhor oferta inicial não seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte.  

7.2 – Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:  

7.2.1 – A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 

apresentar proposta de preço inferior àquela declarada classificada em primeiro 

lugar, situação em que sua proposta será classificada em primeiro lugar;  

7.2.2 – Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno 

porte, na forma do subitem 7.2.1, serão convocadas as remanescentes que 

porventura se enquadrem na hipótese do subitem 8.9.1 (alínea b), na ordem 

classificatória, para o exercício do mesmo direito, no mesmo prazo estabelecido no 

subitem 8.9.1 (alínea a);  

7.2.3 – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido no subitem 

7.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 

poderá apresentar melhor oferta.  
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8 – DA CLASSIFICAÇÃO E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  

 

8.1 - Somente serão consideradas, para fins de classificação e julgamento, as 

Propostas que atenderem ao disposto no edital e seus anexos e serão julgadas e 

adjudicadas pelo Menor Preço por lote; 

8.2 - O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de 

preços e classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham 

apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por 

cento), relativamente à de menor preço.  

8.3 - Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de 

preços nas condições definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as 

melhores propostas subsequentes, até o máximo de 03 (três), para que seus autores 

participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas 

propostas escritas.  

8.4 - Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos 

proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos 

e decrescentes.  

8.5 – Se duas ou mais empresas, em absoluta igualdade de condições, ficarem 

empatadas, será realizado sorteio em ato público, para definir a ordem de 

apresentação dos lances.  

8.6 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante 

desistente às penalidades constantes no art. 87 da Lei nº 8.666/93.  

8.7 - A desistência, pela licitante, de apresentar lance verbal, quando convocada pelo 

Pregoeiro, implicará na exclusão daquela da etapa de lances verbais e na 

manutenção do último preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das 

propostas.  

8.8 – Caso não se realize lances verbais, será verificada a conformidade entre a 

proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.  

8.9 - Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, 

exclusivamente, pelo critério de menor preço.  

8.9.1 – Após a fase de lances e da negociação, se a proposta mais bem classificada 

não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver 

proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 

5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma:  

a) a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, 

no prazo de 05 (cinco) minutos, após a solicitação do Pregoeiro, apresentar nova 

proposta inferior àquela considerada vencedora do certame;  

b) não ocorrendo a situação definida na alínea anterior, a contratação da 

microempresa ou empresa de pequeno porte, serão convocadas as microempresas 

e empresas de pequeno porte remanescentes que porventura se enquadrem na 
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condição prevista no item 8.9.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 

direito;  

c) na hipótese da não-contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte, 

o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do 

certame.  

8.10 - O Pregoeiro examinará a aceitabilidade da proposta, quanto ao objeto e valor 

apresentados pela primeira classificada, conforme definido neste Edital e seus 

Anexos, decidindo motivadamente a respeito.  

8.10.1 - Análise da exequibilidade; 

8.10.1.2 - Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que 

não atender às exigências fixadas neste Edital ou determinar preços manifestamente 

inexequíveis; 

8.10.1.3 - Caso o Pregoeiro entenda que o preço é inexequível, deverá, antes de 

desclassificar a oferta, solicitar que o licitante demonstre a exequibilidade de seu 

preço. Esta demonstração deverá ser requerida pelo Pregoeiro, na própria sessão 

do Pregão, com a fixação de prazo para apresentação do documento comprobatório 

dos preços informados pelo licitante; 

8.10.1.4 - Para demonstração da exequibilidade do preço ofertado, serão admitidos:  

8.10.1.4.1 - Planilha de custos elaborada pelo próprio licitante, sujeita a exame pela 

Administração;  

8.10.1.4.2 - Contratação em andamento com preços semelhantes;  

8.10.1.4.3 - Formação da proposta comercial, quando da realização do pregão 

presencial.  

8.10.1.5 - O licitante que ofertar preço considerado inexequível pelo Pregoeiro, e que 

não demonstrar posteriormente a sua exequibilidade, se sujeita às sanções 

administrativas pela não manutenção da proposta, previstas no art. 12 da Lei n.º 

14.167, de 2002, sem prejuízo de outras sanções, inclusive aquela tipificada no art. 

93 da Lei Federal n.º 8.666, de 1993; 

8.11 - Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições 

habilitatórias do licitante que a tiver formulado, com base nos documentos 

especificados no item 08 do Edital. 

 

9 - DA HABILITAÇÃO  

 

9.1 - No envelope Nº 02 - “Habilitação” deverá constar os seguintes documentos:  

9.1.1 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor da licitante, 

devidamente registrado em se tratando de sociedades comerciais e, no caso 

sociedade por ações, acompanhados de documentos de eleição de seus 

administradores;  
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9.1.2 - Inscrição do ato constitutivo em Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, 

no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício.  

9.1.3 - Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 

em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.  

9.1.4 - Registro Comercial, no caso de empresa individual.  

9.1.5 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  

9.1.6 - Prova de regularidade com as Fazendas, Federal, Estadual e Municipal do 

domicílio ou sede da empresa licitante;  

9.1.7 - Certidão Negativa de Débito (CND), do Instituto Nacional de Seguridade 

Social, em vigor, conforme legislação própria;  

9.1.8 - Certificado de Regularidade com o Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço 

(FGTS), em vigor, conforme legislação própria;  

9.1.9 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida gratuitamente e 

eletronicamente, para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a 

Justiça do Trabalho, em conformidade com a Lei Federal n.º 12.440/2011 de 07 de 

julho de 2011;  

Obs. 1: O CRC - Certificado de Registro Cadastral do Município de Brumadinho 

substituirá todos os documentos relacionados nos subitens 9.1.1 a 9.1.9, desde que 

estejam com o prazo de validade em vigor, inclusive o CRC, no referido 

documento. Havendo documento com prazo de validade vencido no CRC, a 

empresa licitante deverá apresentar outro, com o prazo de validade em vigor.  

Obs. 2: Os documentos relacionados nos sub itens 9.1.1 a 9.1.5 do item 9.1 não 

precisarão constar do "envelope Documentos de Habilitação", se tiverem sido 

apresentados para o credenciamento, neste Pregão.  

9.1.10 – Certidão Negativa de Falência e de recuperação judicial e extrajudicial 

(Falência e concordata), expedida pelo cartório distribuidor da comarca da sede da 

pessoa jurídica ou de execução de pessoa física, a no máximo 60 (sessenta) dias da 

data prevista para entrega dos envelopes, de acordo o Inciso II do Art. 31 da Lei 

8.666/93; 

9.1.11 - Apresentação de atestado de visita técnica emitido pela Secretaria Municipal 

de Esporte de Lazer de Brumadinho, a ser realizada até 02 (dois) dias úteis 

anteriores a data de abertura da licitação e agendada através do telefone (31) 3571-

3015. 

9.1.12 - Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 

com número da página transcrito do Livro Diário e registrado na Junta Comercial, 

devidamente assinados pelos diretores da empresa e o seu contador, demonstrativo 

da situação financeira do licitante, consubstanciada nos seguintes índices:  

ndice de Liquidez Corrente, maior ou igual a 1,00 (um), obtido pela seguinte 

formula: AC/PC, onde AC = Ativo Circulante e PC = Passivo Circulante.  
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Liquidez Geral, maior ou igual a 1,00 (um), obtido pela seguinte 

fórmula: AC + RLP / PC + ELP, onde AC = Ativo Circulante; RLP = Realizável a 

Longo Prazo. PC = Passivo Circulante e ELP = Exigível a Longo Prazo.  

Endividamento, menor ou igual a 1,0 (um), obtido pela seguinte 

fórmula: PC + ELP / PL, onde PC = Passivo Circulante; ELP = Exigível a Longo 

Prazo e PL = Patrimônio Líquido.  

9.1.12.1 - As empresas que apresentarem resultados menores que os estabelecidos 

nos itens acima, deverão comprovar na data de abertura dos envelopes, possuir 

capital social ou o valor do patrimônio líquido de no mínimo 10% (dez por cento) do 

valor estimado do contrato. (Lei 8.666/93, Artigo 31, § 3º) 

9.1.13 - Declaração de inexistência de fatos impeditivos que possa impedir a sua 

habilitação neste certame, inclusive na vigência contratual caso venha a ser 

contratado pelo Município de Brumadinho, na forma do § 2º, do art. 32, da Lei nº 

8.666/93, nos termos do modelo apresentado no Anexo VII; 

9.1.14 - Declaração de recebimento de todas as cópias e informações necessárias à 

elaboração da proposta comercial, bem como concordando com os termos do 

presente certame, conforme modelo 1 do Anexo IV deste edital. 

9.1.15 - Declaração em conformidade com a Redação da Emenda Constitucional nº 

20, de 15/12/1998: “XXXIII – proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a 

menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo 

na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos”, conforme modelo 2 

apresentado no Anexo IV; 

9.1.16 - Declaração em conformidade com a Redação do artigo n° 36 da Lei Orgânica 

do Município de Brumadinho, conforme Anexo VI. 

9.1.17 – As empresas participantes dos Lote 2 ao 10 deverão apresentar Atestado 

de capacidade técnica, emitido por Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado, de 

prestação de serviço com características compatíveis ao objeto dos referidos lotes. 

9.1.18 - As empresas participantes do LOTE 1 também deverão apresentar:  

9.1.18.1 - atestado de capacidade técnica, Chancelado no CREA/MG, emitido por 

Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado, de prestação de serviço com 

características compatíveis ao objeto desta licitação.  

9.1.18.1.1 - o atestado deverá estar acompanhado das respectivas Certidões de 

Acervo Técnico (CAT) emitido por qualquer uma das regiões do CREA, comprovando 

a execução pelo (s) responsável (eis) técnico (s) da empresa, de serviços 

semelhantes ao objeto licitado. 

9.1.18.2 - ensaios de prova de carga, com medição de deformações, através de 

laboratório especializado em ensaios tecnológicos, com a apresentação dos 

respectivos laudos das estruturas em nome da licitante. 

9.1.18.3 - indicação do(s) responsável(is) técnico(s), (engenheiro civil, engenheiro 

elétrico ou eletricista) pela execução dos serviços objetos do Lote 1 desta licitação, 
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feita pelo representante legal da empresa licitante, através de “Termo de 

Compromisso” próprio, conforme modelo que constitui o Anexo IX deste Edital, 

devidamente assinado pelo representante legal da empresa licitante e pelo(s) 

responsável(is) técnico(s) nele indicado(s);  

 9.1.18.4 - comprovação, através da apresentação do(s) respectivo(s) contrato(s) de 

trabalho, do contrato social ou de outro(s) documento(s) comprobatório(s), na forma 

da lei, de que o(s) responsável(is) técnico(s) indicado(s) no “Termo de Compromisso” 

pertence(m) ao quadro permanente de pessoal da empresa licitante, na data prevista 

neste Edital para a entrega da proposta; 

9.1.18.5 - Prova de Registro ou inscrição, da empresa licitante e do(s) 

responsável(eis) técnico(s) indicado(s) no “Termo de Compromisso”, junto ao 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, obedecida a 

legislação pertinente. 

9.2 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 

substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 

9.3 -  Na hipótese de não constar prazo de validade em certidão, será aceita como 

válida a expedida até 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores à data de 

apresentação das propostas. 

9.4 - Os documentos de habilitação devem ser apresentados por qualquer processo 

de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original para 

autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio. 

9.5 – Para fins de verificação de autenticidade da documentação, é facultado ao 

Pregoeiro verificar informações que constem de sítios eletrônicos de órgãos e 

entidades das esferas municipal, estadual e federal, emissores de certidões, 

devendo tais documentos ser juntados aos autos do processo licitatório respectivo. 

 

10 - DA HABILITAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

10.1 - Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, 

as microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, conforme 

Item 08 deste Edital, mesmo que esta apresente alguma restrição; 

10.2 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 

assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 

momento em que a proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis 

por igual período a critério da Administração Pública, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 

10.3 - A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem 9.2, 

implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 



 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO 
Rua Dr. Victor de Freitas, Nº 28 - B.: Centro - Brumadinho/MG 

- CEP: 35.460.000 - CNPJ: 18.363.929/0001-40 - INSC. ESTADUAL: Isento 
TEL.: (31) 3571-3015 Ramal: 226/247 

 

 

14 
 

no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração 

convocar para nova sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para contratação, ou revogar a licitação. 

 

11 - PROCEDIMENTO, JULGAMENTO E DO PREÇO MÁXIMO 

 

11.1 - 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; 

11.2 - As propostas serão classificadas para a etapa de lances, com observância dos 

seguintes critérios; 

11.2.1 - Seleção da proposta de menor preço (por lote) e das demais com preços até 

10% (dez por cento) superior àquela; 

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

anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até 

o máximo de 03 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as 

propostas empatadas, independentemente do número de licitantes. Neste caso 

aplicar-se-á o sorteio em sessão pública, para definição da sequência dos lances; 

11.3 - Na fase competitiva os lances verbais serão feitos para o VALOR DO LOTE. 

Não serão aceitos lances de valor igual ou maior que ao do último e os sucessivos 

lances deverão ser feitos em valores decrescentes; 

11.4 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, 

implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do 

último preço apresentado pelo licitante, para efeito posterior de ordenação das 

ofertas; 

11.5 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, 

inferiores à proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances, 

de acordo com fixado pelo Pregoeiro;  

11.6 - A etapa de lances será encerrada quando os participantes declinarem da 

formulação de lances; 

11.7 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, com vistas 

à redução do preço;  

11.8 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data 

da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão 

licitante e juntada aos autos; 

11.9 - Eventuais falhas, dúvidas em relação à regularidade de documentos de 

credenciamento, habilitação ou de proposta, poderão ser saneadas na sessão de 

abertura de envelopes, inclusive por meio eletrônico; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
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11.10 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e serão anexados aos autos os 

documentos;  

11.11 - Atendidos os requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será 

habilitada e declarada vencedora;  

11.12 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender às exigências para 

a habilitação, o Pregoeiro 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 aos requisitos de habilitação, caso em que 

será declarado vencedor;  

11.13 - Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as 

ocorrências relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo 

Pregoeiro e licitante(s) vencedor(es), ressaltando-se que poderá constar a 

assinatura da equipe de apoio, sendo-lhe facultado este direito; 

11.14 - Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos 

estabelecidos neste Edital e seus Anexos, a Proposta poderá ser desclassificada. 

11.15 - Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto 

deste Edital e seus Anexos. 

 

12 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO  

 

12.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 

qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 

convocatório deste Pregão.  

12.1.1 – Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas.  

12.1.2 - Não serão conhecidos os recursos interpostos vencidos prazos legais.  

12.1.3 - Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para 

a realização do certame.  

 

13 - DOS RECURSOS  

 

13.1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar-se 

imediata e motivadamente e será aberto o prazo de 03 (três) dias, sendo que o início 

e o término da contagem do prazo sempre se darão em dia útil, para apresentação 

de memoriais, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentar 

contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo 

do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 
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13.2 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará à 

decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto ao vencedor, pelo 

Pregoeiro; 

13.3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou 

encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente;  

13.4 - 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; 

13.5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação 

dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  

13.6 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados 

no Setor de Compras e Licitações da SMA, à Rua Dr. Victor de Freitas, nº 28 – centro 

– Brumadinho/MG, em dias úteis, no horário de 8h30 às 12h e das 14h às 17h. Não 

serão reconhecidos os recursos interpostos, enviados por fax e vencidos os 

respectivos prazos legais.  

  

14 – ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO  

 

14.1 – Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação 

ao licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade 

Competente.  

14.2 - Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos 

atos procedimentais, a Autoridade Competente adjudicará o objeto ao licitante 

vencedor e homologará o procedimento licitatório.  

 

15 - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO  

 

15.1 – O recebimento, o local e o prazo de entrega dos serviços deverão ocorrer de 

acordo com o contido no Termo de Referência, Anexo I deste Edital;  

15.2 – Os serviços serão recebidos por servidor designado para tal fim, da seguinte 

forma:  

15.2.1 – provisoriamente: no ato da entrega, para posterior verificação da 

conformidade dos equipamentos com as especificações da proposta da empresa;  

15.2.2 – definitivamente, após a verificação da qualidade, quantidade e sua 

aceitação, mediante recibo, observadas as especificações citadas no item anterior;  

 

16 - DO PAGAMENTO  

 

16.1 - O pagamento será efetuado pela Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG no 

prazo de até 10 (dez) dias, mediante apresentação da nota fiscal/fatura.  
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16.1.1 - As notas fiscais/faturas serão emitidas em Real.  

16.1.2 - As notas fiscais/faturas serão devolvidas à contratada, para as necessárias 

correções, com as informações que motivaram a sua rejeição, contando-se o prazo 

estabelecido no item 16.1, a partir da data de sua reapresentação. 

16.1.3 - Para efeito de pagamento, a Contratada deverá apresentar a Certidão 

Negativa de Débitos – CND – emitida pelo INSS), o Certificado de Regularidade do 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS – fornecido pela CEF – Caixa 

Econômica Federal, em vigor, conforme determina o artigo 195, § 3º, da Constituição 

Federal e o artigo 55, inciso XIII, da Lei federal nº 8.666/93, bem como a Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida gratuitamente e 

eletronicamente, para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a 

Justiça do Trabalho, em conformidade com a Lei Federal n.º 12.440/2011 de 07 de 

julho de 2011. 

16.1.4 - Nenhum pagamento será efetuado à licitante caso os documentos 

especificados no subitem anterior estejam com prazo de validade vencido, bem como 

se houver pendência de liquidação de qualquer obrigação que lhe foi imposta, em 

virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de 

reajustamento de preços ou de correção monetária.  

16.1.5 - Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura 

ou crédito existente na Prefeitura do Município de Brumadinho. Caso o mesmo seja 

superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada 

administrativamente ou judicialmente, se necessário. 

  

17 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

17.1 - As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à 

conta dos recursos consignados no Orçamento do Município, dotação orçamentária: 

022101.2781200162168.3.3.90.39.00 – Ficha 834 – Fonte 100 

 

18 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

 

18.1 – As obrigações da Contratada e da Contratante estão dispostas no Termo de 

Referência e Minuta de Contrato, Anexos I e X respectivamente, devendo ser 

observadas durante todo o período contratual. 

 

19 -  DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

19.1 – Os serviços deverão ser prestados conforme Termo de Referência – Anexo I 

deste Edital. 
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20 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 

20.1 – Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, poderá, garantida a 

prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções:  

20.1.1 – Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante 

contra recibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 

(cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, 

que só serão aceitas mediante crivo da Administração;  

20.1.2 - multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso no 

descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por 

cento) sobre o valor dos serviços não entregues, recolhida no prazo máximo de 15 

(quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;  

20.1.3 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos serviços não entregues, no 

caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 

(quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo de 

indenização dos prejuízos porventura causados a Prefeitura do Município de 

Brumadinho pela não execução parcial ou total do contrato.  

20.2 - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública 

Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e 

de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até 

que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, 

não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame 

ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu 

objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, 

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.  

 

21 – DO CONTRATO  

 

21.1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante contrato, 

nos termos do art. 62 da Lei nº 8.666/1993, cuja minuta constitui Anexo deste 

Edital; 

21.2 - O contrato a ser assinado terá o prazo de vigência de 12 (doze) meses a contar 

da data de sua assinatura; 

21.2.1 - O contrato poderá ser prorrogado, caso haja interesse das partes, mediante 

termo aditivo, até o limite máximo permitido por Lei. Sua eficácia, no entanto, ficará 

adstrita às respectivas dotações e créditos orçamentários, em cada exercício 

financeiro, nos termos do artigo 57 da Lei 8666/93. 
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21.3 - A Secretaria de Administração de Brumadinho providenciará, por sua conta, a 

publicação no Diário Oficial “Minas Gerais” e no Diário Oficial de Brumadinho do 

extrato do contrato como condição indispensável a sua eficácia; 

21.4 - Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de 

débito da empresa vencedora perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional, estiverem 

com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio 

eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e 

anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo 

impossibilidade devidamente justificada.; 

21.5 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a 

empresa vencedora será notificada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

comprovar a situação de regularidade de que trata o subitem 21.4, mediante a 

apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob 

pena de a contratação não se realizar; 

21.6 - A empresa vencedora deverá, no prazo de 03 (três) dias corridos, contados 

da data da convocação, comparecer à Secretaria de Administração, à Rua Dr. Victor 

de Freitas, 28 – Centro – Brumadinho/MG, para assinatura do contrato; 

21.7 - Se a empresa vencedora, não apresentar a situação regular de que trata o 

subitem 21.4 ou se recusar a retirar a assinar o contrato (neste caso caberá as 

sanções previstas no Edital e na Lei 10.520/02 e 8.666/93) a Administração poderá 

convocar os Licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em 

igual prazo e nas mesmas condições proposta pelo primeiro classificado, inclusive 

quanto aos preços ou revogar a Licitação independentemente da cominação prevista 

no art. 81 da Lei 8666/93; 

21.8 - É facultado a SMA (Secretaria Municipal de Administração), quando o 

convocado não assinar o termo de contrato, no prazo e condições estabelecidos, 

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação ou revogar a 

licitação independentemente da cominação prevista no artigo 81 da Lei 8.666/93. 

 

22 – DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO 

 

22.1 - A presente licitação somente poderá ser revogada por razão de interesse 

público, decorrente de fato superveniente, devidamente comprovada, ou anulada, no 

todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiro, mediante 

ato escrito e devidamente fundamentado, dando-se a devida ciência aos 
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participantes e assegurando-se, em ambos os casos, o direito ao contraditório e 

ampla defesa, na forma da Lei; 

22.2 - A anulação do procedimento licitatório, por motivo de ilegalidade, não gera 

obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 59 da 

Lei federal nº 8.666/93. 

 

23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

23.1 -- As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 

ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e 

desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e segurança da 

contratação; 

23.2 - Nas sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas 

circunstanciadas a serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes; 

23.3 - As recusas ou as impossibilidades de assinaturas serão registradas em Ata; 

23.4 - É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da 

licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a 

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

deveria constar no ato da sessão pública; 

23.5 – Os licitantes assumirão todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a PMB não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório; 

23.6 - Os licitantes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 

informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação; 

23.7 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

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

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

anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em 

contrário; 

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

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

em dias de expediente na Prefeitura Municipal de Brumadinho; 

23.9 - O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no 

afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição das suas qualificações 

e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de 

pregão; 

23.10 - A contratada estará obrigada a aceitar, nas mesmas condições, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem no fornecimento, até 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor inicial, considerando-se os preços unitários; 
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23.11 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das 

disposições constante da Lei nº 10.520/2005 e na Lei 8.666/93. 

23.12 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na 

interpretação do presente Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhada, ao 

Pregoeiro por e-mail: licitacao@brumadinho.mg.gov.br ou por meio do Fax: (31) 

3571-3015 ramal 207 e 247; 

23.13 - A vencedora se obriga a manter, durante toda a contratação, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

23.14 - As decisões do Pregoeiro serão comunicadas mediante publicação no Diário 

Oficial do Estado e no Diário Oficial do Município de Brumadinho, salvo com 

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

representantes legais das licitantes presentes ao evento, ou, ainda, por intermédio 

de ofício, desde que comprovado o seu recebimento, principalmente, quanto ao 

resultado de: 

a) - julgamento deste Pregão; 

b) - recurso porventura interposto. 

23.15 - Os envelopes “Documentação e Proposta”, não abertos, ficarão à disposição 

das licitantes pelo período de 30 (trinta) dias úteis, contado do encerramento da 

licitação (transcorrido o prazo regulamentar para interposição de recurso contra o 

resultado da licitação ou, se for o caso, denegados os recursos interpostos), após o 

que serão destruídos pela SMA. 

23.16 - Este edital encontra-se disponível gratuitamente no site 

http://www.brumadinho.mg.gov.br - http://brumadinho.registrocom.net, ou poderá ser 

consultado na sede da Prefeitura Municipal à Rua Dr. Victor de Freitas, nº 28, Centro, 

Brumadinho/MG, setor de licitação. 

 

Brumadinho, 10 de dezembro de 2014.  

 

 

 

MAURO FERNANDO ANÍCIO COSTA 

PREGOEIRO 

 

 

 

ANTÔNIO BRANDÃO 

PREFITO MUNICIPAL  

 

 

 

mailto:licitacao@brumadinho.mg.gov.br
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 111/2014 

 

ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

01 - APRESENTAÇÃO  

Este documento foi elaborado com base na Lei Nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 

Decreto Municipal Nº 73/2007 de 04.05.2007 e Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

constituindo parte integrante e inseparável do procedimento licitatório, visando 

viabilizar fornecimento do serviço descrito. Desse modo, contém os elementos 

básicos e essenciais fixados na legislação, descritos de forma a subsidiar os 

interessados em participarem do processo licitatório na preparação da 

documentação e na elaboração da proposta.  

 

02 – OBJETO 

Este termo tem por objeto a contratação de empresa especializada em promoção de 

eventos, visando à organização, execução e acompanhamento de todas as 

atividades de infraestrutura logística e operacional necessárias à realização dos 

eventos especificados nesse Termo de Referência, em Brumadinho e seus Distritos, 

abrangendo serviços de montagem e desmontagem, equipamentos, recursos 

materiais e humanos, translado, hospedagem e alimentação, durante um período de 

12 (doze) meses. 

Neles inclusos, Sonorização e Iluminação, Tendas e Barracas, Banheiros Químicos, 

Cobertura em Galpão TFS, Palcos e Pisos, Arquibancadas, Grades de Contenção e 

Fechamentos, Decoração, Projetos Diversos, Estruturas em Alumínio tipo Box Truss 

Q30, para uso em Festas Tradicionais do Município, seminários, simpósios, 

encontros, palestras, conferências, fóruns, feiras, workshop, rodadas de negócios, 

reuniões e promoções afins, com fornecimento de toda infraestrutura necessária às 

respectivas realizações, conforme especificações constantes no Anexo I.  

OBS: TODAS AS DESPESAS COM TRANSPORTE, MONTAGEM, 

DESMONTAGEM, BEM COMO TODOS OS GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, 

HOSPEDAGEM SERÃO POR CONTA E RISCO DO LICITANTE VENCEDOR.  

 

03 - JUSTIFICATIVA  

Justificativa que a contratação pretendida será para realização de eventos diversos 

constantes no Calendário Municipal de Eventos e outros eventualmente apoiados 

pela Prefeitura Municipal, de acordo com a Lei Municipal n.º 1481/2005 e 1939/2012. 

Tal iniciativa visa conservar e resgatar os inúmeros costumes tradicionais, religiosos 

tendo um significativo aspecto econômico para o Município, pois movimenta vários 
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setores ligados ao turismo, atraindo visitantes e trazendo renda e oportunidade de 

trabalho aos bares, pousadas, restaurantes, barraqueiros, vendedores ambulantes. 

Para que isso possa acontecer é preciso que tenhamos uma conscientização 

turística, uma visualização dos benefícios que o desenvolvimento da atividade 

turística poderá trazer para Brumadinho, que haja uma efetiva e maior colaboração 

entre as atividades de igreja, dos festeiros, dos poderes públicos, da iniciativa 

privada e da comunidade para a preservação da nossa cultura, dos nossos costumes 

e das nossas tradições, da melhoria da infraestrutura turística para a recepção de 

visitantes, de companhias de propagandas, divulgação e da informação turística.  

A contratação será feita por critério de avaliação de MENOR PREÇO POR LOTE o 

que propicia um desconto maior no preço e reduz os custos indiretos e não traz 

prejuízos na realização dos eventos. 

  

04 – CONFIRMAÇÃO 

 A confirmação da aquisição dar-se-á por meio de Nota de Empenho emitida com 

base na proposta apresentada e na licitação.  

 

05 - DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 As propostas deverão ser apresentadas contendo, obrigatoriamente, especificação 

clara e quantidade dos itens ofertados, tendo como parâmetro Termo de Referência;  

No preço deverão estar contidos todos os impostos, taxas e demais despesas 

necessárias como montagem e desmontagem dos equipamentos, despesas com 

alimentação de hospedagem, sendo de responsabilidade do Município apenas a 

fiscalização integral do cumprimento do objeto.  

 

06 - PRAZO DE ENTREGA 

 As montagens de todos os equipamentos especificados no objeto deverão ser 

realizadas até 24 horas antes do início de cada evento determinado, e a conferência 

será acompanhada pelo Departamento de Promoções e Eventos do Município. 

  

07 - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO  

Os equipamentos deverão ser montados nas localidades discriminadas no objeto por 

conta e risco do contratado e deverá atender na integra as especificações exigidas 

pela Secretaria e no edital. 

O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias após a emissão da Nota Fiscal 

correspondente a cada evento, devidamente atestada por 02 servidores do 

Departamento de Promoções e Eventos, e deverá vir obrigatoriamente 

acompanhada das Certidões Negativas de INSS e FGTS.  
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08 - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

I) – Autorizar o contratado montar os equipamentos correspondentes a cada evento 

pelo(a) CONTRATADO(A), desde que estejam em conformidade com o objeto 

licitado;  

II) – Devolver com a devida justificativa, qualquer item apresentado fora dos padrões, 

medidas, qualidade e normas constantes do edital e seus anexos;  

III) – Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo(a) 

CONTRATADO(A);  

IV) – Efetuar os pagamentos ao(à) CONTRATADO(A). 

  

09 - OBRIGAÇÕES DO(A) CONTRATADO(A)  

I) Fornecer os produtos para atendimento, conforme descrição nesse termo de 

Referência; 

II) Disponibilizar os equipamentos para atendimento do Objeto do Contrato;  

III) Disponibilizar pessoal para montagem e desmontagem de todos os 

equipamentos;  

IV) Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos 

e prejuízos materiais ou pessoais causados pela contratada, seus empregados ou 

prepostos, à contratante ou a terceiros;  

V) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, e de preços, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessárias nos serviços até 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor estimado inicialmente;  

VI) Manter durante toda a execução do contrato, a compatibilidade com as 

obrigações assumidas, bem como as condições de habilitação e qualificação exigida 

para a contratação;  

VII) Trabalhar exclusivamente sob a delegação da Secretaria Municipal de Esporte 

e Eventos e Eventos para melhor desempenho dos serviços que serão executados;  

VIII) Disponibilizar os produtos/equipamentos constantes no Anexo I, conforme 

solicitação da Secretaria de Esportes, Lazer e Eventos, sendo eles zona rural ou 

urbana, inclusive sábado, domingo e feriado;  

IX) Arcar com todas as despesas com equipamentos e pessoal para montagem e 

desmontagem dos Equipamentos;  

X) Arcar com todas as despesas com transportes de pessoal e de equipamentos;  

XI) Planejar e fazer levantamento de todas as atividades de infra-estrutura logística 

e operacional necessárias à realização do evento, com seus respectivos prazos;  

XII) Organizar e realizar operacionalização de todas as atividades definidas no 

planejamento;  

XIII) Executar e desempenhar todas as atividades logísticas para realização dos 

eventos dentro dos prazos e padrões de qualidade necessários.  
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XIV) -  Finalizar e fazer avaliação: liquidação de todas as pendências decorrentes 

das atividades realizadas para a execução do evento, prestação de contas e 

devolução de toda e qualquer documentação de suporte fornecida durante o evento.  

XV) – Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais 

e comerciais decorrentes da execução do presente contrato;  

XVI) - Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier causar 

ao CONTRATANTE ou terceiros, tendo como agente a CONTRATADA, na pessoa 

do preposto ou estranhos;  

XVII) - Apresentar, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, comprovação do 

cumprimento das obrigações tributárias e sociais legalmente exigíveis;  

XVIII) - Fornecer o objeto do presente contrato de acordo com as especificações 

exigidas;  

XIX) - Providenciar imediata correção das deficiências apontadas pelo 

CONTRATANTE, quanto à execução do presente contrato;  

XX) - Garantir a boa qualidade dos produtos/serviços fornecidos, respondendo por 

qualquer deterioração, procedendo à substituição, sempre que necessário;  

XXI) – Apresentar comprovantes das atividades desenvolvidas, tais como relações 

de participantes do evento (lista de presenças), incluindo dados completos e 

fidedignos dos participantes (nome completo, cargo, endereço, telefone e endereço 

eletrônico), relação de materiais produzidos, dentre outros;  

XXII) – Apresentar Projeto de segurança aprovado junto ao corpo de bombeiros, 

incluindo acompanhamento técnico simbologia e extintores necessários;  

XXIII) - Apresentar a documentação de Anotação de Responsabilidade Técnica 

(ART) antes da realização dos eventos – itens PALCOS E ILUMINAÇÃO;  

XXIV) – Exigência para cobertura técnica de montagem de palcos e iluminação.  

XXV) - Apresentar Carteira de Blaster - ITEM FOGOS DE ARTÍFICIO;  

XXVI) – Apresentar Licença de Operação Ambiental para os banheiros químicos. 

XXVII) -  Apresentar documentação de habilitação profissional dos brigadistas. 

 

 

 

 

Secretaria de Esportes Lazer e Eventos 

Reginaldo Damaso Missias 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 111/2014 

 

ANEXO IA 

 

CALENDÁRIO OFICIAL 

ANEXO ÚNICO LEI Nº 1.481/2005 – ALTERADO PELA LEI Nº 1.939/2012 

 

MÊS: JANEIRO 

EVENTO DATA LOCAL 

Confraternização Universal  Dia 1º Comemoração Nacional 

Festa de São Sebastião, Padroeira da Cidade   Dia 20 Sede do Município 

Festa de São Sebastião Móvel Casa Branca 

Festa de São Sebastião Móvel Sede/ Casa Branca 

MÊS: FEVEREIRO      

Carnaval  Móvel Comemoração Nacional 

MÊS: MARÇO      

Semana do Cinema Brasileiro  De 03 a 10 Comemoração Nacional 

Dia Internacional da Mulher Dia 08 Comemoração Nacional 

Festa de São José             Dia 19 Distrito de S. José do 

Paraopeba 

Semana Santa  Móvel  Comemoração Nacional 

Festa do Milho Móvel Suzana 

Seminário para Jovens e Adolescentes  Móvel  Igreja Assembléia de Deus 

MÊS: ABRIL     

Festa de Santo Expedito Dia 08 Residencial Bela Vista 

Semana da Inconfidência De 16 a 21 Comemoração Nacional 

Copa Municipal de Futebol  Móvel  Sede e distritos 

Festa de Jesus Misericordioso Móvel Casa Branca 

Encontro de Motorock  Móvel  Sede do Município 

MÊS: MAIO     

Festa do Trabalhador  Dia 1º Comemoração Nacional 

Comemoração Dia das Mães  2º domingo Comemoração Nacional 

Festa de Santa Rita de Cássia 22 Bairro Retiro do Brumado – 

Distrito de Conceição de Itaguá 

Mostra de Produtos “Artes e Sabores” Móvel  Distrito de Piedade do 

Paraopeba 

Festa de Santa Cruz  Móvel Inhotim/ Cachoeira de Santa 

Cruz/ Conceição de Itaguá/ 

povoado de Rodrigues 
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Festa de Nossa Senhora de Fátima  Móvel Casinhas 

Festa de São Benedito  Móvel Povoado de Sapé 

Festa da Mexerica Poncã  Móvel Povoado de Melo Franco 

Festa de São Miguel Garicoits  Móvel Córrego Fundo 

Festa de Coroação de Nossa Senhora  Móvel Sede e Distritos 

Festival do Leite  Móvel Coronel Eurico 

MÊS: JUNHO     

Corpus Christi  Móvel  Comemoração Nacional 

Festa de Santo Antônio  Móvel Suzana/ Inhotim/ José 

Henriques/ Toca de Cima 

Festa de São Pedro  Móvel Bairro Salgado Filho 

Festa Junina  Móvel Praça Municipal de Esportes/ 

Associação Comunitária da 

COHAB 

Campeonato Mineiro de Motocross Móvel Sede do Município 

Festa de Santa Cruz  Móvel Povoado de Cachoeira de 

Santa Cruz/ povoado de 

Rodrigues 

Festa de São Cristóvão  Móvel Povoado de Marques 

Encontro de Folia de Reis  Móvel Povoado de Ribeirão 

Festa do Sagrado Coração de Jesus  Móvel Bairro São Conrado 

Festa de São Benedito  Móvel Povoado de Sapé 

Festa da Mexerica Poncã  Móvel Povoado de Melo Franco 

Festa da Coroação de Nossa Senhora  Móvel Sede e Distritos 

Dia de Campo  Móvel Sede do Município 

Encontro de Bandas de Música Móvel Distrito de Conceição de Itaguá 

MÊS: JULHO     

Dia da Mandioca 2º domingo Povoado de Ponte das 

Almorreimas 

Quadrilha do Sapé Último 

sábado do 

mês 

Povoado de Sapé 

Dia da Laranja Móvel Distrito de Piedade do 

Paraopeba 

Festa de N. Senhora de Santana Móvel Povoados de Maricota e 

Martins 

Festa de Nossa Senhora do Belo Ramo Móvel Sede e povoado de Águas 

Claras 

Festival da Canção  Móvel Povoado de Marinhos 
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Festa de São Cristóvão Móvel Sede do Município 

Festa de Santana Móvel Povoado de Soares 

Festa do Cavalo Móvel Parque de Exposições de 

Brumadinho 

Dia do Arraial da Cana Móvel Povoado de Córrego Ferreira 

Festa de São Pedro Móvel Povoado de Samambaia 

Festa de Rodeio Móvel Localidade de Suzana 

MÊS: AGOSTO  

Comemoração Dia dos Pais 2º Domingo Sede e Distritos 

Encontro de Bandas de Música  Móvel Sede do Município 

Festa de Santana Móvel Bairro Ana Maria de Souza 

(COHAB) 

Semana do Folclore De 14 a 22 ------- 

Festival do Folclore Móvel Bairro Ana Maria de Souza 

(COHAB) 

Encontro de Reinado  Móvel ------- 

Encontro Regional dos Estudantes  Móvel ------- 

Concurso de Pipas e Papagaios  Móvel ------- 

Jogos Municipais Estudantis da Primavera  Móvel ------- 

Festa de São Cristóvão  Móvel Sede do Município 

Semana do Fazendeiro  Móvel ------- 

Semana da Saúde do Homem  Móvel ------- 

Festival da Cachaça Móvel Córrego de Almas 

Festa do Feijão Móvel Córrego do Feijão 

Festa da Beata Miriam Móvel Povoado de Monte Cristo 

Sabatina Cultural Móvel Sede do Município 

Festa de Nossa Senhora do Rosário Último 

domingo 

Sede do Município 

Encontro da Juventude da Igreja Assembleia 

de Deus 

Móvel Distrito de Piedade do 

Paraopeba 

MÊS: SETEMBRO  

Copa de Futebol de Bairros  Móvel Sede e Distritos 

Exposição Agropecuária  Móvel Sede do Município 

Festa de Nossa Senhora das Mercês  Dia 24 Povoado do Tejuco 

Jubileu de Nossa Senhora da Piedade  Móvel Distrito de Piedade do 

Paraopeba 

Semana da Pátria De 01 a 07 Comemoração Nacional 

Dia do Administrador 09 Sede do Município/ Distritos 

Campeonato Brasileiro de Motocross  Móvel Sede do Município 
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Semana da Bíblia 2ª semana ------------ 

Festa de São Benedito Móvel Povoado de Inhotim 

Festa de São Vicente de Paula Móvel Povoado de Ponte das 

Almorreimas 

Festa de Nossa Senhora Santana Móvel Povoado de Mato Dentro 

Festa da Colheita Móvel Localidade de Marinhos 

Festa de Nossa Senhora das Dores Móvel Localidade de Córrego do 

Feijão 

Festa de Nossa Senhora do Rosário Móvel Povoado de Sapé/ Distrito de 

Piedade do Paraopeba 

Festa da Primavera  Móvel Bairro Jardim Casa Branca 

Festa do Minério Móvel Sede do Município 

MÊS: OUTUBRO  

Dia do Agente Comunitário de Saúde Dia 04 Sede do Município 

Festa de Nossa Senhora Aparecida  12 Comemoração Nacional  

Festa de Nossa Senhora Aparecida Móvel Bairro Casa Branca/ Distrito de 

São José do Paraopeba/ 

Povoado de Carneiros/ 

localidade de Ribeirão 

Comemoração da Semana da Criança  Móvel Sede do Município 

Festa de Nossa Senhora das Dores Móvel Povoado de Córrego do Feijão 

Festival da Canção Móvel Sede do Município 

Festa de Santa Terezinha Móvel Povoado de Melo Franco 

Encontro de Motociclistas Móvel Sede – Avenida Vigilato Braga 

Festa de São Judas Tadeu Dia 28 Parque da Cachoeira/ Suzana 

(Barreiro) 

Festa de Nossa Senhora do Rosário Móvel Distrito de Conceição de Itaguá 

MÊS: NOVEMBRO  

Dia de Todos os Santos  Dia 1º Comemoração Nacional 

Finados  Dia 02 Feriado Nacional 

Festival da Jabuticaba Móvel Distrito de Aranha 

Proclamação da República  Dia 15 Comemoração Nacional 

Dia da Bandeira  Dia 19 Comemoração Nacional 

Eduro dos Papelão – Bike Trilhas Móvel Sede do Município 

Festa da Consciência Negra Móvel Sede do Município 

MÊS: DEZEMBRO  

Festa de Nossa Senhora da Conceição Dia 08 Distrito de Conceição de Itaguá 

Festa de Nossa Senhora da Conceição De 02 a 10 Localidade de Palhano 

Festa de Jesus, Maria e José Móvel Distrito de Aranha 
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Dia da Cidade de Brumadinho Dia 17 Sede do Município 

Encontro do Brumadinense Ausente Dia 17 Sede do Município 

Festa de Santa Luzia Móvel Bairro José de Sales Barbosa 

Festa da Sagrada Família Móvel Bairro Silva Prado 

Festividades Natalinas Móvel Sede/Casa Branca 

 

EVENTOS DIVERSOS CONSTANTES NO CALENDÁRIO MUNICIPAL DE 

EVENTOS E OUTROS EVENTUALMENTE APOIADOS DE PELA PREFEITURA 

MUNICIPAL 

ITEM    DESCRIÇÃO DO EVENTO  

 

PERÍODO TIPO 

01 ENCONTRO JOVENS - ASS. DE DEUS   MARÇO  

02 CARNAVAL BRUMADINHO  FEVEREIRO E 

MARÇO 

 

03 SÃO SEBASTIÃO  JANEIRO  

04 CARAVANA MUSICAL - CORAL DAS LAVADEIRAS  MARÇO  

05 ENCONTRO DE CARROS   MARÇO  

06 BATE PAPO C/PREFEITO  MÓVEL  

07 PROJETO SAMBA E CHORO  ANO INTEIRO  

08 SEMINARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ABRIL  

09 MOTOROCK ABRIL  

10 DIA DE CAMPO DA MEXERICA  ABRIL  

11 ANIVERSARIO CONJ. DE IRMAS CIRCULO DE ORAÇÃO  ABRIL  

12 FESTA SANTO EXPEDITO - RESIDENCIAL BELA VISTA   ABRIL  

13 CORREGO FERREIRA MARÇO  

14 DIVINA MISERICORDIA  ABRIL  

15 FESTA DO MILHO SUZANA  ABRIL  

16 FESTA DO TRABALHADOR   MAIO  

17 FESTA DE SANTA CRUZ   MAIO  

18 FESTA SANTO EXPEDITO – POVOADO DE SAPÉ  MAIO  

19 SEMANA SANTA – L MARÇO/ABRIL  

20 FESTIVAL DO LEITE- CORONEL EURICO  MAIO  

21 FESTA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - VARGEM DA 

LAGOA   

MAIO  

22 FESTA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - CASINHAS   MAIO  

23 FESTA SANTA RITA - CAMPINHO MAIO  

24 FESTA SANTA RITA -  RETIRO DO BRUMADO MAIO  

25 LEITURA AO LUAR  MAIO  

26 FESTA SANTA IZABEL – COHAB   MAIO  
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27 ENCONTRO DE FOLIA DE REIS –SEDE  MAIO  

28 DIA MUNDIAL DA LUTA ANTIMANICONIAL  MAIO  

29 FESTA DE ANIVERSÁRIO DA BANDA SÃO SEBASTIÃO  MAIO  

30 FESTIVAL DE QUADRLHAS 14-15/06 SEDE E SAPÉ JUNHO  

31 FESTA DE SANTO ANTÔNIO - JOSÉ HENRIQUES    JUNHO  

32 FESTA DE SANTO ANTÔNIO -  SUZANA JUNHO  

33 FESTA DE SANTO ANTÔNIO -  TOCA DE CIMA JUNHO  

34 FESTIVIDADES CORPUS CRISTI -  JUNHO  

35 FESTA JUNINA COMUNIDADE DE TEJUCO  JUNHO  

36 FESTA DE SANTO ANTÔNIO JUNHO  

37 FESTA DE SÃO PEDRO –SALGADO E FILHO  JUNHO  

38 FESTA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS -  JUNHO  

39 FESTA JUNINA BAIRRO JOSÉ SALES  JUNHO  

40 FESTA DOS PRODUTORES RURAIS    JUNHO  

41 FESTIVAL DA MEXERICA –MELO FRANCO JULHO  

42 FESTIVAL DE QUADRILHAS DE PIEDADE PARAOPEBA  JULHO  

43 FESTIVAL DE QUADRILHAS IGREJA MATRIZ  JULHO  

44 BRUTIQUIM   SEDE SAIDEIRA AGOSTO  

45 FESTA SÃO BENEDITO SAPÉ MAIO  

46 FESTA SÃO BENEDITO INHOTIM MAIO  

47 FESTA JUNINA ESCOLA PADRE VICENTE ASSUNÇÃO  JUNHO  

48 FESTA DE SANTANA –SOARES-MARICOTAS E MARTINS-

COHAB  

JULHO  

49 QUADRILHAS DO CRAS  JULHO  

50 FESTIVAL DA LARANJA- PIEDADE  JULHO  

51 FESTA NOSSA SENHORA DO CARMO JULHO  

52 FESTA NOSSA SENHORA DO BELO RAMO   JULHO  

53 FESTA DE SÃO CRISTÓVÃO -  STA - EFIGÊNIA JULHO  

54 FESTA DE SÃO CRISTÓVÃO -  MARQUES     JULHO  

55 QUADRILHA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - 

BRUMADO   

JULHO  

56 ENCONTRO FOLIA DE REIS   JULHO  

57 QUADRILHA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA   JULHO  

58 FESTA DE SANTANA - MATO DENTRO JULHO  

59 ENCONTRO ASSEMBLÉIA DE DEUS GOSPEL  JULHO  

60 FESTA DE SÃO CRISTÓVÃO –PIEDADE PARAOPEBA JULHO  

61 QUADRILHA DA COMUNIDADE DE MARQUES  AGOSTO  

62 FESTA NOSSA SENHORA DO BELO RAMO  AGOSTO  

63 QUADRILHA DO PETI  AGOSTO  
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64 FESTA DE SÃO PEDRO  AGOSTO  

65 FORRÓ TERCEIRA IDADE ANO INTEIRO  

66 FESTA DO BACON  AGOSTO  

67 FESTA IGREJA EVANGÉLICA AGOSTO  

68 PROJETO ROCK NA PRAÇA  2º SEMESTRE  

69 FESTIVAL DE QUADRILHAS/SOC S. V. DE PAULO, LAR PE 

VICENTE ASSUNÇÃO 

JULHO  

70  FESTA DO FEIJÃO/CÓRREGO DO FEIJÃO OUTUBRO  

71 FESTA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO  AGOSTO  

72 FESTA DA CACHAÇA –CÓRREGO DE ALMAS AGOSTO  

73 FESTA DA BEATA MÍRIAN CÓRREGO DO BARRO SETEMBRO  

74 FESTIVAL DA CANÇÃO-MARINHOS AGOSTO  

75 FESTA N.S.ROSÁRIO-PIEDADE DO PARAOPEBA SETEMBRO  

76 JUBILEU P. PARAOPEBA SETEMBRO  

77 ENCONTRO DE COMUNIDADES SÃO JOSÉ DO 

PARAOPEBA 

SETEMBRO  

78 VIII ENCONTRO MOTOCICLISTAS SETEMBRO  

79 FESTA NSRA DORES / CÓRREGO DO FEIJÃO SETEMBRO  

80 FESTA DA PRIMAVERA –CASA BRANCA AGOSTO  

81 CAVALGADA IGREJA STA RITA SETEMBRO  

82 JUBILEU NS MERCÊS -TEJUCO SETEMBRO  

84 COPA DE FUTEBOL DE BAIRROS  SETEMBRO  

85 EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA  SETEMBRO  

86 JUBILEU DE NSRA DA PIEDADE  SETEMBRO  

87 SEMANA DA PÁTRIA SETEMBRO  

88 DIA DO ADMINISTRADOR SETEMBRO  

89 CAMPEONATO BRASILEIRO DE MOTOCROSS  SETEMBRO  

90 SEMANA DA BÍBLIA SETEMBRO  

91 FESTA DE SÃO BENEDITO SETEMBRO  

92 FESTA DE SÃO VICENTE DE PAULA SETEMBRO  

93 FESTA DE NSRA SANTANA SETEMBRO  

94 FESTA DA COLHEITA SETEMBRO  

95 FESTA DE NSRA DAS DORES SETEMBRO  

96 FESTA DE NSRA DO ROSÁRIO SETEMBRO  

97 FESTA DA PRIMAVERA  SETEMBRO  

98 FESTA DO MINÉRIO SETEMBRO  

99 FESTA DE NSRA APARECIDA  OUTUBRO  

100 FESTA DE NSRA APARECIDA OUTUBRO  

101 COMEMORAÇÃO SEMANA DA CRIANÇA  OUTUBRO  
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102 FESTA DE NSRA DAS DORES OUTUBRO  

103 FESTIVAL DA CANÇÃO OUTUBRO  

104 FESTA DE SANTA TEREZINHA OUTUBRO  

105 ENCONTRO DE MOTOCICLISTAS OUTUBRO  

106 FESTA DE SÃO JUDAS TADEU OUTUBRO  

107 FESTA DE NSRA DO ROSÁRIO OUTUBRO  

108 DIA DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE OUTUBRO  

109 DIA DE TODOS OS SANTOS  NOVEMBRO  

110 FINADOS  NOVEMBRO  

111 FESTIVAL DA JABUTICABA NOVEMBRO  

112 PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA NOVEMBRO  

113 DIA DA BANDEIRA  NOVEMBRO  

114 EDURO DO PAPELÃO-BIKE TRILHAS NOVEMBRO  

115 FESTA DA CONSCIÊNCIA NEGRA NOVEMBRO  

116 FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DEZEMBRO  

117 FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DEZEMBRO  

118 FESTA DE JESUS MARIA E JOSÉ DEZEMBRO  

119 DIA DA CIDADE DE BRUMADINHO DEZEMBRO  

120 ENCONTRO DO BRUMADINENSE AUSENTE DEZEMBRO  

121 FESTA DE SANTA LUZIA DEZEMBRO  

122 FESTA DA SAGRADA FAMÍLIA DEZEMBRO  

123 FESTIVIDADES NATALINAS DEZEMBRO  
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 111/2014 

  

 ANEXO IB 

 

DESCRIÇÃO 

 

                                                                               LOTE 01 

ITEM UNID                     DESCRIÇÃO QUANT. 

 VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)  

 VALOR 

TOTAL (R$)  

1 Diária Sonorização de palestra e cerimonial 25   

2 Diária Sonorização pequeno porte 80   

3 Diária Sonorização médio porte 18   

4 Diária Sonorização grande porte 8   

5 Diária Iluminação pequeno porte 80   

6 Diária Iluminação médio porte 18   

7 Diária Iluminação grande porte 8   

8 Diária Sonorização para rodeio 4   

9 Diária Iluminação para rodeio 4   

10 Diária Painel de Led 6x4 P10 6   

11 Diária Cortina de Led 15   

12 Diária Gerador 180 KVA 30   

13 Diária Gerador 250 KVA  25   

14 Diária Gerador 350 KVA  25   

15 Diária Sky Walker 12   

16 

Diária de 08 

horas 

Sistema de projeção com transmissão 

simultânea 

10   

17 

Evento até 4 

dias Palco 05x05 20   

18 

Evento até 4 

dias Palco 06,25x05 5   
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19 

Evento até 4 

dias Palco 08 x 06 18   

20 

Evento até 4 

dias Palco 10 x 08 17   

21 

Evento até 4 

dias Palco 12x 10 8   

22 

Evento até 4 

dias Palco 16x14 Árabe 2   

23 

Evento até 4 

dias Palco Ilgu 1   

24 

Evento até 4 

dias Palco Geospace 1   

25 Evento Galpão 1 2   

26 Evento Galpão 2 2   

27 Evento Galpão 3 1   

28 Evento Galpão 4 1   

29 

Evento até 2 

dias Barraca 3x3 450   

30 

Evento até 2 

dias Tenda 04 x 04 20   

31 

Evento até 2 

dias Tenda 05 x 05 20   

32 

Evento até 2 

dias Tenda 06 x 06 15   

33 

Evento até 2 

dias Tenda 08x 08 15   

34 

Evento até 2 

dias Tenda 10 X 10  30   

35 

Evento até 2 

dias Tenda 10 x 10 com piso 30   

36 Evento PORTAL  17   

37  140 Mt 

Arquibancada coberta com 2 módulos de 

70 metros 4   
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38 100 

Arquibancada coberta com 2 módulos de 

50 metros 4   

39 Unidades Grades de contenção 3.000   

40 M² Piso elevado  1.000   

41 M² Fechamentos 1.000   

42 

Unidades de 16 

M² Camarim básico 15   

43 

Unidades de 36 

M² Stand especial 10   

44 

UM Projeto de prevenção e combate a 

incêndio 

70 

  

45 

Evento até 4 

dias Arena para rodeio 1   

46 Mt linear Estruturas para montagem em box truss 1.000   

 

      

LOTE 02 

ITEM UNID                     DESCRIÇÃO QUANT. UNIT. TOTAL 

1 Diária 

Banheiros Químicos com manutenção 

higiênica  1.100   

2 Diária 

Banheiros Químicos - PNE com 

manutenção higiênica  100   

      

LOTE 03 

ITEM UNID                     DESCRIÇÃO QUANT. UNIT. TOTAL 

1 UND Mesa 1.800   

2 UND Cadeira 7.200   

3 UND Rua de Lazer 80   

4 UND Toalha de mesa 1.800   
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LOTE 04 

ITEM UNID                     DESCRIÇÃO QUANT. UNIT. TOTAL 

1 Equipe Brigadistas (equipe 5 brigadistas) 20   

2 Equipe 

Serviços de ligações elétricas para 

evento 15 

 

 

3 Equipe 

Serviços de apoio (equipe de 10 

pessoas) 30 

 

 

      

LOTE 05 

ITEM UNID DESCRIÇÃO QUANT. UNIT. TOTAL 

1 UND Refeição  5.000   

2 UND Café da manha  2.000   

3 UND Lanche 2.000   

4 UND Garrafa de água mineral  3.500   

  

  

LOTE 06 

ITEM UNID DESCRIÇÃO QUANT. UNIT. TOTAL 

1  UND Kit 1 (Fogos artifícios) 20   

 2 UND Kit 2 (Fogos artifícios) 2   

 3 UND Kit 3 (Fogos artifícios) 2   

      

LOTE 07 

ITEM UNID                     DESCRIÇÃO QUANT. UNIT. TOTAL 

1 UNID Troféu em acrílico 30x15x10 30   

2 UNID  Troféu em acrílico30x15x15  30   

3 UNID Troféu em acrílico 30x15x20 30   
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LOTE 08 

ITEM UNID                     DESCRIÇÃO QUANT. UNIT. TOTAL 

1 Hora Carro de Som 1.380   

2 Hora 

Produção, gravação e edição de 

arquivos de áudio para vinculação de 

propaganda 

400   

 

      

LOTE 09 

ITEM UNID                     DESCRIÇÃO QUANT. UNIT. TOTAL 

1 UND Camisas 500   

2 UND Abadás 5.500   

      

      

LOTE 10 

ITEM UNID                     DESCRIÇÃO QUANT. UNIT. TOTAL 

1 M² Baner 1 15   

2 M² Baner 2 15   

3 M² Baner 3 15   

4 M² Baner 4 15   

5 M² Baner 5 15   

6 M² Baner 6 15   

7 M² Baner 7 15   

8 M² Baner 8 15   

9 M² Baner 9 15   

10 M² Baner 10 15   
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 111/2014 

 

ANEXO 1C 

 

DESCRITIVO TÉCNICO 

 

 

LOTE 01 

 

SOM PARA PALESTRAS E CERIMONIAL:  

01mesa mix digital de 8 x 2 canais; 

01 CD player; 

01notebook; 

01Equalizador; 

01Compressor e gate stereo; 

01 Multi efeito; 

01Crossover; 

04 Caixas ativas com pedestal; 

02 Caixa monitora para retorno; 

02 Microfones SMS58; 

02 Microfones sem fio; 

Incluir: Amplificadores de potência compatíveis para operar o sistema de som; os 

cabos e conectores; o transporte, carga, descarga, montagem, desmontagem, mão-

de-obra, técnicos de operação, hospedagem e alimentação da equipe, se 

necessário, bem como todos outros equipamentos necessários à ligação e perfeito 

funcionamento do sistema de som. Equipamento deve estar montado e funcionando 

perfeitamente 01hora antes do evento iniciar. 

 

SOM DE PEQUENO PORTE:  

PA  

01Mesa Mixer de 32 x 8 canais Digital LS 09 ou similar;  

01CD player; 

01Mini disc;  

02 Qualizador não gráfico 31 bandas stereo;  

01Quadragate;  

02 Multi efeitos digitais;  

01Crossover 3 ou 4 vias stereo;  

06 Caixas de grave duplos;  

06 Caixas tree way duplos;  
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04 Compressores e gate stereo;  

Amplificadores de potência compatíveis para operar o sistema ambos conectores 

para ligar o sistema de PA;  

Monitor:  

01 Mesa Mixer de 32x 8 canais Digital LS 09 ou similar;  

04 canais de equalizadores gráficos 31 bandas  

06 canais de compressores;  

01 Quadragate;  

01 Multi efeito digital;  

01Amplificador de guitarra Marchal ou Feder;  

01Amplificador de baixo GK 800 ou Hartsistem;  

01Amplificador de teclado Iver;  

07 microfones kit bateria profissionais Shure ou Sanizer 

08 microfones percussão profissionais Shure ou San... 

06 Microfones profissionais;  

04 Microfones sem fio;  

12 Pedestais girafas;  

08 Monitores de Chão;  

01 Side feel para bateria;  

01 Side feel para percussão;  

02 Side feel stereo 3 ou 4 vias;  

08 Direct box ativos  

08 Direct box passivos  

01 Multicabo 36 vias, 35 metros PA, 10 metros para palco, amplificadores, cabos e 

conectores para ligar o sistema de monitor. 

 

ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE:  

12 Refletores com lâmpadas Par 64;  

12 Refletores par de led  

04 Moving Lighth 575  

01 Super Strobo;  

01Canhão seguidor 1200 W 

01 Rack de luz de 4000 Watts;  

01Mesa de iluminação DMX;  

01Máquina de fumaça profissional;  

Incluir: Amplificadores de potência compatíveis para operar o sistema de som; os 

cabos e conectores; o transporte, carga, descarga, montagem, desmontagem, mão-

de-obra, técnicos de operação, hospedagem e alimentação da equipe, se 

necessário, bem como todos outros equipamentos necessários à ligação e perfeito 

funcionamento do sistema de som  
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SOM DE MÉDIO PORTE  

PA  

01 Console de 48 canais com oito auxiliares M7CL ou similar 

01Processador de PA digital  

04 Aparelhos de efeitos  

02 Equalizadores gráficos  

08 Canais de compressores  

08 Canais de gate  

PA line array com 24 caixas sendo: 12 caixas de sub 18 polegadas e 12 caixas line 

altas duplas por lado. 

  

Monitor  

01 console de 48 canais com 16 auxiliares M7CL ou similar 

16 equalizadores gráficos de 1/3 de oitava  

08 canais de gate  

Side ativo com processador  

02 aparelhos de efeitos  

10 monitores para retorno  

01 sub para bateria  

02 Amplificadores para guitarra modelo Fender twin, Marshall, Vox, Laney, Orange  

01 Amplificador para contrabaixo modelo: Trace Elliot, Ampeg, SWR, GK, c/ caixa 4 

x10.  

01 Um sistema específico para teclado contendo no mínimo um Mixer de 16 canais, 

equalizadores, 2 caixas acústicas ativas ou passivas com potência de 300w RMS A 

8HMS no mínimo, contendo um Woofer de 12 ou 15 polegadas  

01Kit de Microfones específicos para Drums system, sendo 05 unidirecional 

(cardioide) 02 microfones tipo condenser,  

02 microfones para surdo, 01microfone para timbales, ou microfone para ripinik, 02 

microfones para bongôs, 01microfone par efeitos e 05 microfones diversos. 

10 Microfones profissionais;  

01 Microfones sem fio;  

20 Pedestais girafas;  

01 Side feel para bateria;  

02 Side feel para percussão;  

04 Side feel ativos stereo;  

12 Direct box ativos  

12 Direct box passivos  

01 Multicabo 56 canais, 50 metros PA, 10 metros para palco, amplificadores, cabos 

e conectores para ligar o sistema de monitor.  
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Os sides tem que ser 04 vias processadas digitalmente com controles de delay e 

filtros mais equalizador.  

01caixa PFL técnico de monitor (indispensável)  

Comunicação entre o palco e a house mix (indispensável)  

Todo sistema de AC no palco tem que ser de 117 volts (aterrados)  

Preferência para modelos martin ou sgm, ou similar ou de melhor qualidade  

 

ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE:  

12 refletores lâmpadas – foco #5 

12 refletores lâmpadas - foco #1  

24 refletores Par de Led  

08 Moving Bean 300 SGM 04 Moving 575 Giotto  

04 racks de luz digital  

06 elipses com íris  

03 varas de loco ligth  

02 varas de ACL 

02 Mini brut (com 06 lâmpadas cada um)  

Intercon  

02 ventiladores novos ou em perfeito estado  

01Mesa digital DMX avolite  

02 strobos  

02 máquinas de fumaça (preferência F-100) com controle no house mix  

Comunicação entre o palco e a house mix (indispensável)  

Todo sistema de AC no palco tem que ser de 117 volts (aterrados)  

Incluir: Amplificadores de potência compatíveis para operar o sistema de som; os 

cabos e conectores; o transporte, carga, descarga, montagem, desmontagem, mão-

de-obra, técnicos de operação, hospedagem e alimentação da equipe, se 

necessário, bem como todos outros equipamentos necessários à ligação e perfeito 

funcionamento do sistema de som  

 

SOM DE GRANDE PORTE  

SISTEMA P.A. 

P.A que produza 120 db (C weighted) a 35 m sem distorções e em perfeitas 

condições de manutenção - Apenas sistemas LINE ARRAY. Nexo GeoT, GeoS 12, 

Electro Voice XLC, JBL Vertec, D&B J series, L Ácoustic V-Dosc, Attack 2 12, LS 

Áudio, FZ, Das, com sub proporcional ao Line. 

O P.A. deverá estar montado fora do palco, 1 m a frente da linha do mesmo. 

Evitar ao máximo o cancelamento de baixas freqüências, com uso de 

posicionamento e delay corretos para os subs. 
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É obrigatória a apresentação da planilha de ajuste de angulação do PA, desenhada 

especificamente para o recinto. 

O técnico deverá ter total controle sobre o sistema. 

Console – Yamaha PM 5d, Digidesign d show, Soudcraft VI6, Midas XL8 /Pro6, 

Digico SD7/SD8 ou sistema equivalente ou superior. 

CD player. 

 Analyser com microfone apropriado. 

 Intercom. 

Todo o sistema deverá estar aterrado e estabilizado em 117 v. 

 

SISTEMA MONITOR. 

Console – Yamaha PM 5d, Digidesign d show / Poofile / Digico SD8 

Side Estéreo em no Mínimo 03 Vias. 

02 Amplificadores para Guitarra do mesmo modelo: Fender twin, Marshall, Vox, 

Laney, Orange  

01 Amplificador para Contra Baixo: Trace Elliot, Ampeg, SWR, GK, c/ caixa 4 x10. 

01 Bateria Acústica Completa c/05 estantes de pratos: Yamaha, Tama,Remo, Pearl, 

ou equivalente ou superior (peles novas). 

02 Subs para bateria / percussão. 

25 Pedestais e 4 Garras LP para microfones em perfeito estado. 

02 Microfones s/fio Shure U1 ou UR com cápsulas Beta 58 ou equivalente ou 

superior. 

Todo o sistema deverá estar aterrado e estabilizado em 117 v. 

 

EXTRAS 

Comunicação: 

Sistema de comunicação entre as mesas de P.A. e de monitor In Ear Monitor. 

06 Shure PSM 900 - 02 Combiner e 01 antena direcional ou equivalente ou superior. 

Direct Box- 08 Countryman type 85 (ativas) Garras LP - 04 unidades (grandes) 

AC (Source) 

AC (Palco) 

Apenas sistemas LINE ARRAY. Nexo GeoT, GeoS 12, Electro Voice XLC, JBL 

Vertec, D&B J series, L ́Acoustic V-Dosc, Attack 2 12, LS Áudio, FZ, Das, com sub 

proporcional ao Line. 

 

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO: 

16 ELIPSOIDAIS; 

 08 MINI-BRUT de 6 lâmpadas; 

08 RIBALTAS SGM; 

08 Varas de ACL; 
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08 ATOMIC 3.000; 

20 GIOTTO 400; 

04 SET LIGHT; 

08 BEAN 300 SGM; 

10 BEAN 300 CMY; 

24 PARES LED 3W; 

24 PARES 64 FOCOS DIVERSOS; 

12 GARRAS PARA LÂMPADA PAR; 

24 GELATINAS ROSCO SUPER GEL 3204; 

02 MÁQUINAS DE FUMAÇA COM CONTROLE NO CONSOLE DE COMANDO 

02 MÁQUINAS DE FOGO DMX; 

01 MULTI CABOS 6 VIAS DMX; 

01 CONSOLE AVOLITES  2010; 

02 VENTILADORES; 

36 CANAIS DE DIMMERS COM FILTRO; 

02 CANHÕES SEGUIDORES 1200W; 

04 PONTOS DE SISTEMA DE INTERCON; 

01 MESA MA LIGHT; 

12 PONTOS DE AC 220 PARA LED; 

 

ESTRUTURA PARA ILUMINAÇÃO: 

06 PAUS DE CARGA DE Q-30 COM 7M DE ALTURA; 

06 BASES; 

06 TALHAS DE 2 TONELADAS; 

06 SLEEVE; 

12 CINTAS DE 2M; 

12 MANILHAS; 

10 CINTAS CATRACAS PARA TRAVAMENTO DE TRELISAS; 

12 CUBOS DE BOX TRUSS Q30/Q50; 

04 DOBRADIÇAS DE BOX TRUSS; 

06 Q-30 DE 1M; 

06 Q-30 DE 2M; 

04 Q-30 DE 3M; 

04 Q-30 DE 4M; 

06 Q-50 DE 1M; 

06 Q-50 DE 6M; 

06 Q-50 DE 3M; 

FIAÇÃO E CABOS DE AÇO NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO DE TODOS OS 

EQUIPAMENTOS. 
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SONORIZAÇÃO PARA RODEIO 

Sonorização para arena de rodeio, composto por: Caminhão de som para o rodeio: 

potência de 30.000 watts, divididos em 2 (dois) PA´s de 16, com 4 (quatro) MD; 2 

(dois) toca CD´s de 5 (cinco) CD´s cada; 01 toca fitas, periféricos; 03 (três) 

microfones sem fio. Incluir: Transporte, carga, descarga, montagem, desmontagem, 

materiais, mão-de-obra, operador, hospedagem e alimentação da equipe, se 

necessário. 

 

 ILUMINAÇÃO PARA RODEIO 

Sistema de Iluminação para arena de rodeio, composto por: Mesa de 24 canais; 

dimer para variação da intensidade de luz; máquina de fumaça; 01 canhão seguidor; 

12 megabluts branco com 4.000 watts de potência cada e 6 megabluts coloridos com 

4.000 watts de potência cada; sky laser, com raio laser com 07 watts de potência 

com a nova tecnologia “solid-state" (luz verde que produz mais brilho e impacto 

visual); 12 moving light, projetor para geração de gráficos; logos e textos (incluindo 

animação); sistema óptico com múltiplos canais computadorizados, jogo de espelho 

para efeitos especiais (globos, paralelos e rebatedores) e 03 maquinas de neblina. 

Incluir: Transporte, carga, descarga, montagem, desmontagem, materiais, mão-de-

obra, operador, hospedagem e alimentação da equipe, se necessário.  

 

 

PAINEL DE LED 

PAINEL DE LED 6 x 4 m; MODELO OUTDOOR; com alta definição; PH 6.67; 22.500; 

pixels/m²; 4.500 nits de brilho; sendo o pixel do tipo SMD; com gabinete móvel 

“outdoor” em alumínio; talhas e acessórios para elevação e sustentação; adequado 

para o uso ou suporte para iluminação em show e grandes eventos em locais e 

abertos. Modelo “painel” em “Led Outdoor” de alto brilho, resistente à água e 

incidência da luz solar. Processamento digital com entradas e saídas SDI, HDMI, 

VGA; computador e controller; Placa de Captura e o Software do Painel. 

Conexões: Sinal RJ45 – Cat 5E / Fibra Óptica; possibilidade de leitura das extensões 

de arquivos, no mínimo: MPG, AVI, WMV, RM. 

01 Control Box 

Constituído com engates projetados especialmente para permitirem a montagem e 

desmontagem rapidamente. Com alto índice de impermeabilidade, podendo ser 

utilizado para apresentações de palestras, em fundos e laterais de palco de shows 

para exibição de efeitos gráficos e imagens capturadas ou por outros canais da 

mídia, onde a sua resolução tem que ser considerada de alta resolução 

independente da distância de visualização. 
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Incluir: Estrutura para suporte e fixação dos painéis como torres de sustentação em 

Box truss tipo Q30/Q50, bem como os demais equipamentos necessários para o 

perfeito funcionamento dos serviços, sem a eles se limitar. E ainda o transporte 

carga, descarga, montagem, desmontagem, mão-de-obra, hospedagem e 

alimentação da equipe, se necessário. 

CORTINA DE LED 

Cortina de Led DMX 3x4, RGBW (verde, vermelho, azul e branco) um led por ponto, 

strobos, sensor de áudio, controle sem mesa DMX, 5 canais, 40 efeitos mais 08 de 

cores fixas com entrada e saída para outra cortina, modo automático DMX bivolt, led 

5mm auto brilho, cor do tecido preta, anglo do feixe da luz 30 graus, medida da 

cortina, 3x4/288 led’s. 

GRUPO GERADOR 180 kva:  

Grupo motogerador com potência 180 kVA; cabinado; abastecido; motor movido a 

diesel; partida manual; painel elétrico. Potência do Motor: Potência contínua mínima 

de 10.5 cv. Voltagem: compatível com rede 127/220 V; 60 Hz. Trifásico. 

Disponibilizar técnico para operação, óleo Diesel para todo o evento. O equipamento 

deverá estar em conformidade com a legislação em vigor. Incluir: Transporte, carga, 

descarga, mão-de-obra, hospedagem e alimentação da equipe, se necessário.  

 

GRUPO GERADOR 250 kva:  

Grupo Gerador de 250kVA; em Container; cabinado; silenciado a 85dB; abastecido; 

motor a diesel; com regulador de tensão e freqüência (voltímetro, amperímetro, 

frequencímetro, comandados); disjuntor geral tripolar na tensão de 220 volts. 

Disponibilizar técnico para operação, óleo Diesel para todo o evento. O equipamento 

deverá estar em conformidade com a legislação em vigor. Incluir: Transporte, carga, 

descarga, mão-de-obra, hospedagem e alimentação da equipe, se necessário. 

 

GRUPO GERADOR 350 kva:  

Grupo Gerador de 350kVA; em Container; cabinado; silenciado a 85dB; abastecido; 

motor a diesel; com regulador de tensão e freqüência (voltímetro, amperímetro, 

frequencímetro, comandados); disjuntor geral tripolar na tensão de 220 volts. 

Disponibilizar técnico para operação, óleo Diesel para todo o evento. O equipamento 

deverá estar em conformidade com a legislação em vigor. Incluir: Transporte, carga, 

descarga, mão-de-obra, hospedagem e alimentação da equipe, se necessário 

 

SKY WALKER 

Refletor de grande potência para uso em ambiente externo. Projeta facho de luz 

branca, que pode ser visto de uma distância de até 10 km (dependendo das 

condiçoes climáticas). Conta movimento PAN (direita-esquerda) e possui regulagem 

de inclinação. Utiliza uma lâmpada de xenon de alto brilho.  
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Tipo: projetor sky walker 4000W 

Lâmpada: Xenon XBO 4000W 

Movimento: Pan 90º 

Efeito: Single Bean 

Visualização: 6 a 10 Km, dependendo do tempo 

Potência total da lâmpada: 4.000 W 

Chaveamento da potência: 1000/2000/3000/4000 

Grau de impermeabilização: IP23 

Flight Case Incluso 

Alimentação: 230 V 

Dimensões (A x L x P): 115,0 x 67,0 x 79,0 cm 

Peso: 75,0 Kg 

 

SISTEMA DE PROJEÇÃO COM TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA 

02 Telões, medindo, no mínimo, 3,80 x 3,00 m  

02 Projetores de, no mínimo, 5.000 lumens 

03 Câmaras filmadoras, com qualidade full HD 1080p, para filmagens em High 

Definition (HD) com resolução de 1920 x 1080, sendo 1 fixa e 2 móveis com ilha de 

edição, incluindo transmissão simultânea dos eventos, incluso 03 copias de DVD 

editadas a serem entregues a comissão. 

Incluir: Transporte, carga, descarga, montagem, desmontagem, mão-de-obra, 

técnicos de operação, hospedagem e alimentação da equipe, se necessário, bem 

como todos os cabos e conectores e outros equipamentos necessários à ligação e 

perfeito funcionamento do sistema de iluminação. 

 

PALCO TAMANHO 5 X 5 m: 

Palco em alumínio estrutura Q30, modelo duas águas ou redondo, tamanho  5 x 5 

m; com  01 (um) camarim em painéis de TS octanorm, com dimensões, mínimas de 

3 x 3 m, no mesmo nível do palco; piso com altura de 1,30 m do chão; cobertura com 

regulagem de altura de 2,5 m a 3,0 m do piso ao teto; lona preta com retardamento 

de chamas, auto-extinguível / anti-chama (não propaga chamas), deverão ainda, 

estar em bom estado de conservação, não sendo aceitos materiais rasgados, 

manchados ou sujos; fechamento do fundo e lateral com proteção contra 

intempéries; 02 (dois) torres fly em alumínio Q30 tipo trave na altura do teto, com 

escada de acesso com corrimão na lateral. Incluir: Transporte, carga, descarga, 

montagem, desmontagem, mão-de-obra, hospedagem e alimentação da equipe, se 

necessário. 
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PALCO TAMANHO 6,25 x 5 m:  

Palco em alumínio estrutura Q30, modelo uma água ângulo de 45 graus, tamanho 

6,25 x 5 x 3,50m de pé direito; com 01 (um) camarim em painéis de TS octanorm, 

com dimensões, mínimas de 3 x 3 m, no mesmo nível do palco; piso com altura de 

1,30 m do chão; cobertura com regulagem de altura de 2,5 m a 3,0 m do piso ao teto; 

lona preta com retardamento de chamas, auto-extinguível / anti-chama (não propaga 

chamas), deverão ainda, estar em bom estado de conservação, não sendo aceitos 

materiais rasgados, manchados ou sujos; fechamento do fundo e lateral com 

proteção contra intempéries; 02 (dois) torres fly em alumínio Q30 tipo trave na altura 

do teto, com escada de acesso com corrimão na lateral. Incluir: Transporte, carga, 

descarga, montagem, desmontagem, mão-de-obra, hospedagem e alimentação da 

equipe, se necessário. 

 

PALCO TAMANHO 8 x 6 m:  

Palco em alumínio estrutura Q30, modelo duas águas ou redondo, tamanho 8 x 6 m; 

com no mínimo 01 (um) camarim em painéis de TS octanorm, com dimensões, 

mínimas de 4 x 4 m, no mesmo nível do palco; área de serviço no mesmo nível do 

palco; altura de 1,30 m do chão e 4 m do piso ao teto; 2 torres fly em alumínio Q 30; 

fechamento fundo e lateral com proteção contra intempéries; cobertura em lona preta 

com retardamento de chamas, auto-extinguível / anti-chama (não propaga chamas), 

deverão ainda, estar em bom estado de conservação, não sendo aceitos materiais 

rasgados, manchados ou sujos; fechamento do fundo e lateral com proteção contra 

intempéries; escada de acesso com corrimão nas laterais. Incluir: Transporte, carga, 

descarga, montagem, desmontagem, mão-de-obra, hospedagem e alimentação da 

equipe, se necessário. 

 

PALCO TAMANHO 10 X 8 m:  

Palco em estrutura Q30, modelo duas águas ou redondo, tamanho mínimo, 10 x 8 

m; com, no mínimo, 02 (dois) camarins em painéis de TS octanorm, no mesmo nível 

do palco, com dimensões de, no mínimo, 4 x 4 m com 03 jogos de mesa, 02 espelhos 

de corpo inteiro, 01 caixa térmica; house mix simple de alumínio; área de serviço no 

mesmo nível do palco; piso no mínimo a 1,80 m do chão; altura do piso ao teto, parte 

da frente: 6 a 7 m, com 3 praticáveis pantográficos, Grid de Alumínio para iluminação 

tamanho 8x6x5 metros; cobertura em lona com retardamento de chamas, auto-

extinguível / anti-chama (não propaga chamas), deverão ainda, estar em bom estado 

de conservação, não sendo aceitos materiais rasgados, manchados ou sujos; 

fechamento do fundo e lateral com proteção contra intempéries; 2 torres fly; escadas 

de acesso com corrimão nas laterais. Incluir: Transporte, carga, descarga, 

montagem, desmontagem, materiais, mão-de-obra, hospedagem e alimentação da 

equipe, se necessário. 



 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO 
Rua Dr. Victor de Freitas, Nº 28 - B.: Centro - Brumadinho/MG 

- CEP: 35.460.000 - CNPJ: 18.363.929/0001-40 - INSC. ESTADUAL: Isento 
TEL.: (31) 3571-3015 Ramal: 226/247 

 

 

49 
 

PALCO TAMANHO 12 X 10 m:  

Palco em estrutura Q30, modelo duas águas ou redondo, tamanho mínimo, 12 x 10 

m; com, no mínimo, 03 (três) camarins em painéis de TS octanorm, no mesmo nível 

do palco em octanorm com piso carpetado, cobertos por tendas 10 x 10 com 

dimensões de, no mínimo, 4 x 4 m; house mix dupla coberta; área de serviço no 

mesmo nível do palco; piso no mínimo a 1,80 m do chão; altura do piso ao teto, parte 

da frente: 6 a 7 m, com 08 praticáveis pantograficos, Grid em alumínio iluminação 

tamanho 10x8x5 metros; cobertura em lona com retardamento de chamas, auto-

extinguível / anti-chama (não propaga chamas), deverão ainda, estar em bom estado 

de conservação, não sendo aceitos materiais rasgados, manchados ou sujos; 

fechamento do fundo e lateral com proteção contra intempéries; 2 torres fly; escadas 

de acesso com corrimão nas laterais. Incluir: Transporte, carga, descarga, 

montagem, desmontagem, materiais, mão-de-obra, hospedagem e alimentação da 

equipe, se necessário. 

 

PALCO TAMANHO 16 X 14 m – MODELO ÁRABE OU REDONDO 

Palco em estrutura Q30, tamanho mínimo, 16 x 14 m; modelo Árabe ou redondo, 

com 02 escadas de acesso com corrimão na lateral conforme AIT 35 do CBMMG, 

piso com altura regulavel de 0,70 cm a 2,20 m do chão; cobertura com regulagem de 

altura de 4,5 m a 7,0 m do piso ao teto; lona preta/branca com retardamento de 

chamas, auto-extinguível / anti-chama (não propaga chamas), com no mínimo 02 

(dois) camarins em octanorm fechados, porta com chave e piso carpetado com 

dimensões mínimas de 4 x 4 m, no mesmo nível do palco; com 03 jogos de mesa, 

02 espelhos de corpo inteiro, 01 sofa de 02 lugares e 01 sofa de 01 lugar, 01 caixa 

térmica em cada camarim, deverão ainda estar em bom estado de conservação, não 

sendo aceitos materiais rasgados, manchados ou sujos; fechamento do fundo e 

lateral com proteção contra intempéries; 02 (dois) torres fly em alumínio Q30 

tamanho 3 x 3 x 10 mts, House Mix 5 x 5 dois andares, coberta em alumínio Box 

truss Q 30, duas  áreas de serviço no mesmo nível do palco tamanho 4 x 4 mts 

coberta; com 4 praticáveis pantograficos, Grid de Alumínio  para iluminação tamanho 

12 x 10 x 6 mts; cobertura em lona com retardamento de chamas, auto-extinguível / 

anti-chama (não propaga chamas), deverão ainda, estar em bom estado de 

conservação, não sendo aceitos materiais rasgados, manchados ou sujos; 

fechamento do fundo e lateral com proteção contra intempéries; 

 

PALCO MODELO IGLO 

Palco medindo 20 m x 20 m, modelo Iglu com piso em estrutura de alumínio ou 

similar; montado a 2,40 m de altura em relação ao solo, sendo os pés compostos por 

duas peças, o interior de pé e o pé exterior, onde o interior de pé é também em perfil 

de alumínio extrudido e furado desde a sua sapata até á parte superior, deslizante 
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por dentro do pé exterior e a cavilha perfura o pé interior onde for necessária a 

fixação do pé exterior para regulagem de altura pretendida. Pisos grades(2,5m) e as 

trancas(1,25m), que têm na sua extremidade um outro perfil de alumínio que permite 

o encaixe dos pés a estas, a sua fixação deverá ser feita através de cavilha em ferro. 

No perfil de grades e trancas de piso deverá existir um rebordo para a fixação das 

placas de madeira. Guarda corpo em toda a extensão do piso, com grades de 1,10m 

de altura, espaçamentos de no máximo 0,15m, fixados no piso através de encaixe 

próprio, confeccionados em ligas de alumínio extrudido. As placas deste piso 

deverão ser em madeira prensada com várias camadas e espessura de 21mm. Nas 

suas faces superior e inferior deverá ser protegida com um material anti-derrapante. 

House mix, em Q30, tamanho 5x5m, com dois andares, piso e piso de cobertura com 

condições de utilização. 

Camarins: 03 camarins com dimensão mínima de 4 m x 4 m, com ar condicionado, 

piso 0,20 m com pés, trancas e travas em alumínio e taipal em madeira resinada 

com no mínimo 21 mm de espessura, paredes em painéis TS formicalizados frente 

e verso na cor branca, acoplados a perfis de alumínio anodizados com 2,20m de 

altura e porta em TS com fechadura e no mínimo 2 chaves, iluminação, teto em 

pergolado vasado. Os dois ambientes deverão ser intercomunicados e ter acessos 

para o palco e para a área externa, cada camarim deverá ter no mínimo 2 pontos de 

energia; 

Acessórios: Asa Fly dupla, em Q – 30, com altura mínima de 8m do chão, largura 

mínima de 2 m e profundidade mínima de 3m com capacidade para suportar até 

3.000 Kg com segurança; 01Grid medindo 08 x 08 m, suspenso sobre o palco, com 

duas barras transversais para fixação da iluminação dos artistas. Este grid deverá 

ser preso na estrutura do galpão. 

Incluir: Transporte, carga, descarga, montagem, desmontagem, mão-de-obra, 

hospedagem e alimentação da equipe, se necessário. 

 

PALCO MODELO GEOSPACE 

Piso em estrutura metálica reforçada, recoberta com chapas de compensado naval 

de 18 mm, medindo 22 metros de boca x 18 metros de profundidade, chapeado. 

Cobertura tipo Geo Space medindo 24 x 22 x 09 metros com lona anti chama e 

blackout. Duas escadas laterais com corrimão e uma rampa. Duas torres para 

montagem de Fly P.A. com mínimo 10 metros de altura estaiado. House-mix medindo 

5 x 5 metros coberta, dois andres com tenda piramidal; Fechamento em todo 

perímetro do palco. Estrutura de gride para iluminação e cenário medindo 14 x 12 

metros, com tecido preto para coxias, linóleo no chão, 01 Vestimenta cênica com 01 

rotunda preta e 06 pernas cênicas pretas. Área de escape nas laterais para acesso 

ao palco (para cenário e circulação de pessoas).  2 Camarins 05 x 05 metros em 

painéis de TS octanorm, cobertos por uma tenda piramidal medindo 10 x 10 metros 
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com piso a,10 cm de altura e carpete novo, com fechamentos nas laterais, no fundo 

do palco. 

 

GALPÃO 1:  

GALPÃO 10 x 40 m: Galpão duas águas em estrutura de alumínio Q30/Q50, 

tamanho mínimo 10 x 40 m; altura mínima 5 m e máxima 7,5 m, cobertura em lona 

branca ou translúcida, auto-extinguível / anti-chama (não propaga chamas), com piso 

de 0,20 cm de altura carpetado, deverão ainda, estar em bom estado de 

conservação, não sendo aceitos materiais rasgados. Incluir: Transporte, carga, 

descarga, montagem, desmontagem, materiais, mão-de-obra, hospedagem e 

alimentação da equipe, se necessário.  

 

GALPÃO2:  

GALPÃO 10 x 80 m: Galpão duas águas em estrutura de alumínio Q30/Q50, 

tamanho mínimo 10 x 80 m; altura mínima 5 m e máxima 7,5 m, cobertura em lona 

branca ou translúcida, auto-extinguível / anti-chama (não propaga chamas), com piso 

de 0,20 cm de altura carpetado, deverão ainda, estar em bom estado de 

conservação, não sendo aceitos materiais rasgados. Incluir: Transporte, carga, 

descarga, montagem, desmontagem, materiais, mão-de-obra, hospedagem e 

alimentação da equipe, se necessário. 

 

GALPÃO 3 

GALPÃO 20X60: Galpão com duas águas, formato duas águas unificadas a uma 

curva de vão livre frontal de 20 a 60 metros e externo de colunas de 5 metros, 

ilimitado no seu comprimento, colunas com pé direito de 4,00 metros perfil retangular 

80 x 40 x 2,25, ponto para fixar cabo de aço na parte superior (contraventamento). 

Curvas ângulo 60º, fabricado em perfil retangular 80 x 40 x 2,25,cantoneira 2” x ¼” 

usada para união da curva na tesoura e colunas. 

 Sapatas em chapa de 3/8” de espessura por 500 x 500 mm conjugadas a coluna por 

meio de um eixo O * cortado com uma barra 19mm e travada com cupilha de 3/16” x 

2 para efetuar articulação e melhor nivelamento ao solo, 4 furos de 30mm na sapata 

para fixar em chumbador de 1” em fundação devidamente projetada para suportar 

carga vertical de 650 kg. 

Tesouras formando duas águas e fabricada em perfil retangular 80 x 40 x 2,25, as 

sapatas para apoio na coluna serão de cantoneira ¼ “de espessura 140x400 mm 

com 8 furos de O * cortado com uma barra 17,5mm e chapa para união da tesoura 

será de cantoneira de 3/8” de espessura por 140x400 com 8 furos de O *cortado com 

barra 17,5 mm, os parafusos para junção da sapata da coluna e tesoura serão de 

5/8” tipo 8.8. 
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Tanto as tesouras como as colunas serão distanciadas por terças “” na espessura 

de 2,25mm com encaixes especiais para apoio. 

Todos os perfis serão em aço carbono tipo A36 e receberão galvanização por 

imersão a quente, NBR 6323/2007. 

1.200 metros de piso elevado com 0,20 cm altura, carpetado. 

 

GALPÃO 4 

GALPÃO IGLO/GEO SPACE Galpão com cobertura em formato iglo/Geo Space 

medindo 20 x 50m, constituído de pórticos e pés de perfis retangulares em ligas de 

alumínio extrudido, que ligados entre si conferem à estrutura um esquema tipo oito 

águas apoiada em pés colocados inclinados. Estes pés têm ligação ao solo por 

intermédio de sapatas em aço, fixas neste através de buchas de alta resistência. Os 

pórticos são ligados entre si através de peças metálicas de alta resistência e 

aparafusadas. Para fazer a ligação entre os vários pórticos são usadas trancas em 

alumínio de dois tipos, colocadas transversalmente a estes. As trancas são de perfil 

quadrado ou retangular conforme a sua posição em relação aos pórticos. Estas são 

colocadas entre os pórticos estando tracionadas ou comprimidas alternadamente. 

Nas extremidades de cada pórtico é colocado um jogo de cabos de aço ligado à 

extremidade oposta do pórtico paralelo com o diâmetro requerido para amarrar os 

perfis constituintes dos pórticos conferindo-lhes maior estabilidade, rigidez e 

segurança. Os materiais predominantes em toda a estrutura são os perfis metálicos 

em ligas de alumínio extrudido, conforme desenho técnico, P 25129, perfis de ligação 

metálicos de alta resistência, certificados segundo a norma EN 10204/2.1 e EN AW 

6005, e normas da ABNT. Além destes materiais metálicos outro material 

predominante nesta estrutura é a lona e as telas que são em polyester de alta 

densidade e resistência, devidamente certificada pelas normas da ABNT, norma ISO 

9001 e IQNET- Certified/Management System. Os parafusos de fixação, DIN 931, 

são de cabeça sextavada, parcialmente roscados, em aço, classe de resistência 8.8, 

zincados. Os cabos de aço galvanizados a serem utilizados serão da série DIN 3055 

com espessura de 4 mm, e da série DIN 3060 com espessuras de 8 e 10 mm, 

incluindo revestimento em PVC, conforme fichas técnicas.   

1.200 metros de piso elevado com 0,20 cm altura, carpetado. 

 

BARRACAS 3 x 3 m:  

Barracas padronizadas no tamanho 3 x 3 m, na cor branca, com balcão, fechamento 

lateral, modelo chapéu de bruxa ou pirâmide, com calha para escorrimento de água, 

em lona auto-extinguível/anti-chama (não propaga chamas), deverão ainda, estar em 

bom estado de conservação, não sendo aceitos materiais rasgados, manchados ou 

sujos e os balcões deverão ter bom acabamento não apresentando danificações em 
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sua superfície. Incluir: Transporte, carga, descarga, montagem, desmontagem, mão-

de-obra, hospedagem e alimentação da equipe, se necessário.  

 

TENDA 4 x 4 m:  

Tenda padronizada no tamanho 4 x 4 m, com cobertura, em estilo pirâmide, com 

calha para escorrimento de água, fechamento lateral, quando solicitado, em lona 

auto-extinguível/anti-chama (não propaga chamas), deverão ainda, estar em bom 

estado de conservação, não sendo aceitos materiais rasgados, manchados ou sujos. 

Incluir: Transporte, carga, descarga, montagem, desmontagem, mão-de-obra, 

hospedagem e alimentação da equipe, se necessário.  

 

TENDA 5 x 5 m:  

Tenda padronizada no tamanho 5 x 5 m, com cobertura, em estilo pirâmide, com 

calha para escorrimento de água, fechamento lateral, quando solicitado, em lona 

auto-extinguível /anti-chama (não propaga chamas), deverão ainda, estar em bom 

estado de conservação, não sendo aceitos materiais rasgados, manchados ou sujos. 

Incluir: Transporte, carga, descarga, montagem, desmontagem, mão-de-obra, 

hospedagem e alimentação da equipe, se necessário.  

 

TENDA 6 x 6 m:  

Tenda padronizada no tamanho 6 x 6 m, com cobertura, em estilo pirâmide, com 

calha para escorrimento de água, fechamento lateral, quando solicitado, em lona 

auto-extinguível / anti-chama (não propaga chamas), deverão ainda, estar em bom 

estado de conservação, não sendo aceitos materiais rasgados, manchados ou sujos. 

Incluir: Transporte, carga, descarga, montagem, desmontagem, mão-de-obra, 

hospedagem e alimentação da equipe, se necessário. 

 

TENDA 8 x 8 m:  

Tenda padronizada no tamanho 8 x 8 m, com cobertura, em estilo pirâmide, com 

calha para escorrimento de água, fechamento lateral, quando solicitado, em lona 

auto-extinguível / anti-chama (não propaga chamas) com piso de 0,20 cm de altura 

carpetado, novo deverão ainda, estar em bom estado de conservação, não sendo 

aceitos materiais rasgados, manchados ou sujos. Incluir: Transporte, carga, 

descarga, montagem, desmontagem, mão-de-obra, hospedagem e alimentação da 

equipe, se necessário. 

 

TENDA 10 x 10  

Tenda padronizada no tamanho 10 x 10 m, com cobertura, pé direito de 3,5 mts e 

altura central de 5,00 mts em estilo pirâmide, com calha para escorrimento de água, 

fechamento lateral, quando solicitado, em lona auto-extinguível / anti-chama (não 
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propaga chamas), deverão ainda, estar em bom estado de conservação, não sendo 

aceitos materiais rasgados, manchados ou sujos. Incluir: Transporte, carga, 

descarga, montagem, desmontagem, mão-de-obra, hospedagem e alimentação da 

equipe, se necessário.  

 

TENDA 10 x 10 COM PISO  

Tenda padronizada no tamanho 10 x 10 m, com cobertura, pé direito de 5,5 mts e 

vão central de 7,80 mts, em estilo chapéu de Bruxa, com calha para escorrimento de 

água, fechamento lateral, quando solicitado, em lona auto-extinguível / anti-chama 

(não propaga chamas), com piso de 0,20 cm de altura carpetado, deverão ainda, 

estar em bom estado de conservação, não sendo aceitos materiais rasgados, 

manchados ou sujos. Incluir: Transporte, carga, descarga, montagem, 

desmontagem, mão-de-obra, hospedagem e alimentação da equipe, se necessário. 

 

PORTAL EM BOX TRUUSS 

Portal em treliça de alumínio Q 30 com as seguintes medidas: Tamanho mínimo 06 

metros altura X 08 metros de comprimento com 02 TESTEIRAS laterais de 01 metro 

e uma testeira central de 01 metro. Incluir: Transporte, carga, descarga, montagem, 

desmontagem, materiais, mão-de-obra, hospedagem e alimentação da equipe, se 

necessário.  

 

ARQUIBANCADA 

Arquibancada coberta em Box truss Q30/Q50 formato 1 água executada com tubos 

chapa galvanizada GI diâmetro de 2” com espessuras de chapa # 2,66mm soldados, 

travados por treliças em tubos de chapa galvanizada GI diâmetro de 2” e espessura 

de # 2,66mm com travamento desmontável entre pórticos no mesmo tubo com 

pontas rebatidas e perfuradas presas com pino maciço previamente soldado na 

estrutura e fixados por pino passante. Toda a estrutura fabricada em aço 

galvanizado, o que garante maior confiabilidade e durabilidade da mesma. 

Os pisos dos degraus em placas de madeira compensada TIPO 

EXPORTAÇÃO, fechadas em requadros de perfis de metalon 70×30 mm com 

encaixe, travados com perfis de chapa dobrada “U” ³/4” x ³/4” e fixados por parafusos. 

Os degraus tem 15 cm de vão de espelho e 75cm de piso/assento, guarda corpo 

laterais e traseiros com 1,80 m conforme normas técnicas do CBMMG. 

GRADE DE CONTENÇÃO:  

Grade de contenção tubular em tubo 1 ½ na chapa 2 mm com ferro maciço 

GALVANIZADO; grade tubular, composta de 100 peças de grade em tubo com 

dimensões de 2 m X 1 m cada; com os encaixes / lacres para amarração, na cor 

prata. Incluir: Transporte, carga, descarga, montagem, desmontagem, materiais, 

mão-de-obra, hospedagem e alimentação da equipe, se necessário.  
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PISO 

Piso elevado de madeira compensada tipo exportação fechados em requadros de 

perfis de metalon galvanizado ou alumínio com regulagem de altura variável de 0,07 

a 0,30 cm, com corrimão e guarda corpo quando necessário revestido com easy flor 

ou carpete conforme solicitação do contratante.  

 

FECHAMENTOS 

Placa de fechamento; estrutura metálica; tamanho 2,00 x 2,20 m; em chapas de aço 

galvanizadas; com bom estado de conservação e boa apresentação visual, não 

sendo aceitos materiais enferrujados ou desgastados; para fechamento de áreas 

durante o evento. Incluir: Transporte, carga, descarga, montagem, desmontagem, 

materiais, mão-de-obra, hospedagem e alimentação da equipe, se necessário. 

 

CAMARIM MONTAGEM BÁSICA ATÉ 16M2 

Estrutura em sistema modular Octanorm contendo:  

- Painéis divisórios (TS) na cor branca  

- Piso em madeira compensada tipo exportação forrada com carpete de 3mm  

- Iluminação através de spots com braço e lâmpada de 100w 

- Alimentação de energia, através de tomadas monofásicas e disjuntores de 

segurança 

 

STAND MONTAGEM ESPECIAL ATÉ 36M2 

Caracterização dos Serviços 

O projeto básico de arquitetura dos estandes deve seguir as diretrizes estabelecidas 

pela Prefeitura Municipal de Brumadinho contendo planta baixa, layout, vistas 

laterais e frontais, identidade visual, paisagismo, cobertura, memorial descritivo do 

material utilizado, além de montagem e desmontagem conforme especificado. 

O projeto do estande deverá ser assinado por engenheiro ou arquiteto devidamente 

capacitado, com experiência em construção e montagem de estandes de acordo com 

normatizações vigentes. O profissional será responsável pela Anotação de 

Responsabilidade Técnica. 

A montagem do estande, seus equipamentos auxiliares, mobiliário e elementos 

técnicos, como painéis gráficos ou digitais e decoração complementar, além de toda 

a infraestrutura adaptada deverão ser entregues completamente concluídos no prazo 

especificado, conforme regras estabelecidas e pelo memorial descritivo específico 

de cada evento selecionado e aprovado pela Prefeitura Municipal de Brumadinho. 
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PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

Elaboração, liberação e acompanhamento técnico por empresa credenciada junto 

CBMMG, conforme normas vigentes para eventos de pequeno, médio e grande 

porte, incluindo toda simbologia. Sinalização e extintores em quantidades suficientes 

para liberação junto aos órgãos competentes. 

Incluir: Taxas, transporte, carga, descarga, montagem, desmontagem, materiais, 

mão-de-obra, hospedagem e alimentação da equipe, se necessário. 

 

ARENA 

Arena composta de 1 (um) jogo com 80 (oitenta) painéis de arena confeccionados 

em tubos metálicos, medindo 3,00 m x 2,00 m, fixados com esbirras e pontas de 

eixo.  

 

Curral composto por 1 (um) jogo com 16 (dezesseis) currais confeccionados em 

tubos metálicos, com placas medindo 3,00 m x 2,00 m, cada um, encaixados em 

postes de segurança e fixados com pontas de eixo.  

 

Bretes composto por 06 (seis) bretes (sendo 04 para soltura de animais e 02 para 

espera), com medidas aproximadas de 3,00 metros x 2,20 metros x 1,00 metro; 

estruturado com tubos de 2,0 polegadas. 01portão central para retorno de animais e 

02 portões para entrada e saída de cowboys e autoridades. Composto, ainda, por 

chapas laterais no tamanho 3,0 metros x 0,50 metro. Incluir: Transporte, carga, 

descarga, montagem, desmontagem, mão-de-obra, hospedagem e alimentação da 

equipe, se necessário. 

 

Incluir: Transporte, carga, descarga, montagem, desmontagem, materiais, mão-de-

obra, hospedagem e alimentação da equipe, se necessário. 

 

ESTRUTURAS PARA MONTAGEM EM BOX TRUSS: 

Fornecimento de 1000 metros LINEARES estruturas em Box Truss Q 15, Q 25 e Q 

30 incluindo montagem e desmontagem de Portais, Bak Drops, Grids, Paineis de 

Identificação, e outras conforme demandas da secretaria de eventos.  

Incluir: Transporte, carga, descarga, montagem, desmontagem, materiais, mão-de-

obra, hospedagem e alimentação da equipe, se necessário. 

 

LOTE 02 

 

BANHEIROS QUÍMICOS:  

(Cabine sanitária química) Stander, individuais e portáteis, MODELO MASCULINO/ 

FEMININO, Confeccionados em polietileno de alta densidade, resistente e 
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totalmente lavável, com teto translúcido piso antiderrapante, janelas de ventilação e 

com indicação de "livre / ocupado", cabine para bolsa / casado, incluindo vaso 

sanitário (tanques simples de dejetos), mictório (somente para o modelo masculino), 

porta papel higiênico, iluminação interna com aproximadamente 2m de altura interior 

por 1,20m de largura interior por 1,20m de profundidade e 0,50m de altura do 

assento, com abertura da porta em aproximadamente 180º 

 

BANHEIROS QUÍMICOS - PNE 

(Cabine sanitária química) Stander, individuais e portáteis, MODELO PORTADOR 

DE NECESSIDADES ESPECIAIS, confeccionados em polietileno de alta densidade, 

resistente e totalmente lavável, com teto translúcido piso antiderrapante, janelas de 

ventilação e com indicação de "livre/ ocupado", incluindo vaso sanitário (tanques 

simples de dejetos), mictório (somente para o modelo masculino), porta papel 

higiênico, iluminação interna com aproximadamente 2,30m de altura interior por 

1,57m de largura interior por 1,57m de profundidade e 0,50m de altura do assento, 

com abertura da porta em aproximadamente 180º. 

 

LOTE 03 

 

MESA 

Mesa em polipropileno extra forte; formato quadrado; com 4 pés de apoio; cor: 

branca; limpas, com bom estado de conservação e boa apresentação visual, não 

sendo aceitos materiais manchados ou sujos, dentro das características exigidas 

pela legislação vigente. Incluir: Transporte, carga, descarga, mão-de-obra, 

hospedagem e alimentação da equipe, se necessário. 

CADEIRA 

Cadeira em polipropileno extra forte; com braço; capacidade mínima para suportar 

120 Kg, cor: branca; limpas, com bom estado de conservação e boa apresentação 

visual, não sendo aceitos materiais manchados ou sujos, dentro das características 

exigidas pela legislação vigente. Incluir: Transporte, carga, descarga, mão-de-obra, 

hospedagem e alimentação da equipe, se necessário. 

RUA DA LAZER 

Rua de Lazer composta de 08 brinquedos entre infláveis/pula pula/cama elástica com 

monitores e duração de 04 horas. Pipoca e algodão doce à vontade. 

TOALHA DE MESAS 

Toalhas de mesa tamanho 70 cm em chantung quadrada. 
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LOTE 04 

 

BRIGADISTAS 

Equipe composta por 05 Brigadistas para atuar contra pânico e incêndio e primeiros 

socorros, conforme determinação da lei estadual regida pelo corpo de bombeiros de 

Minas Gerais, com certificados de formação e capacitação da profissão. Incluindo 

todo material necessário ao desempenho da função. 

Incluir: Transporte, hospedagem e alimentação da equipe, se necessário. 

 

APOIO 

Serviços de apoio a eventos, uniformizados portando detector de metais e crachás 

Incluir: Transporte, hospedagem e alimentação da equipe, se necessário. 

 

SERVIÇOS DE LIGAÇÕES ELÉTRICAS PARA EVENTOS 

Equipe composta por no mínimo 02 profissionais habilitados e 2 ajudantes, com 

ferramentas adequadas para ligações elétricas, tomadas e luzes, chaves, 

disjuntores, incluindo todo material necessário como fios, cabos, fitas isolantes.  

Incluir: Transporte, hospedagem e alimentação da equipe, se necessário. 

 

LOTE 05 

 

REFEIÇÃO 

Refeição para comissão organizadora e equipe de apoio composta de: arroz, feijão, 

02 tipos de carne, macarrão e 3 tipos de salada servidos em sistema de self service 

com refrigerante, suco e água a vontade. 

CAFÉ 

Café da manhã composto de pão com manteiga, embalados individualmente, café e 

leite. 

LANCHE 

01pão francês 30g, 2 fatias de queijo, 02 fatias de presunto embalados 

individualmente, e um suco ou refrigerante em lata. 

ÁGUA MINERAL 

Garrafa de água mineral em recipiente plástico descartável, com e sem gás, volume: 

500 ml. Servidos em embalagem térmica de 50 litros resfriada com gelo  

 

LOTE 06 

 

FOGOS DE ARTIFÍCIO 

Kit 1  

•Aprox.: 3 minutos  
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•144 Morteiros 468 tiros  

•48 morteiros 1.5” folha seca;  

•48 morteiros 1,5” chorão;  

•48 morteiros 1,5” kamurro;  

•48 morteiros 1,5” dupla alegria;  

•48 morteiros 2” festive;  

•48 Morteiros 2” cruz de malta. 

•01 Painel Luminoso Surpresa Do Santo Tamanho 1,50 X 1,00mts 

 

Kit 2 

•10 Morteiros De 2,5’’ Cometas Ponta Prata Com Bomba Vermelha  

•10 Morteiros De 2,5’’ Trassante, Ouro  

•10 Morteiros De 2,5’’ Lilás  

•10 Morteiros De 2,5’’ Crackling Verde  

•10 Morteiros De 2,5” Especial Cascata Em Leque Simultâneo  

•10 Vasos 3” Simultaneo Chorão Dourado  

•10 Vasos 2” Simultaneo Lilás  

•10 Vasos 3” Simultaneo Chorão Dourado  

•10 Vasos 2” Simultaneo Lilás  

•16 Kits 3/4 Trassante Dourado C 24 Baladas De 1, 5’’ Diversas Cores Em Leque 

Rápido  

•16 Kits 3/4 Trasante Dourado C 24 Baladas De 1, 5’’ Na Cor Vermelho Em Leque 

Lento  

•30 Morteiros De 2,5’’ Azul C/ Centro Vermelho  

•30 Morteiros De 2,5’’ Verde E Amarelo Crisantemo  

•30 Morteiros De 2,5’’ Chineses Intermitente, Azul, Verde, Amarelo  

•16 Morteiros De 2,5’’ Estrelinhas Verdes E Lilás  

•15 Morteiros De 2,5’’ Chorão Prata Em Leque  

•300 Efeitos Cake Multicores Com Tail Em Z Gold, Silver, Cake Brocade Waterfall  

•100 Efeitos Em Leque Chinês ‘’W’’ Efeitos Silver Dragon Color Peony.  

•05 Vasos Sequencial Cores Azuis De 3’’  

•05 Vasos Sequencial Cores Amarela De 2’’  

•05 Vasos Sequencial Cores Vermelhas De 2’’  

•05 Vasos Sequencial Cores Mixtas De 3’’  

05 Morteiros De 3’’ Verde E Amarelo Crisantemo  

•05 Morteiros De 3’’ Chineses Intermitente, Azul, Verde, Amarelo  

•05 Morteiros De 3’’ Estrelinhas Verdes E Lilás  

•05 Morteiros De 3’’ Silver Crackling E Flowers  

•05 Morteiros De 3’’ C/ Dupla Abertura E Efeitos Especiais  

•05 Morteiros De 3’’ Tree Color Peony  
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•05 Morteiros De 3’’ De 3 Aberturas (Abertura Igual Do De 5’’)  

•05 Morteiros De 3’’ Silver Wave Purple (Europeu)  

•05 Morteiros De 3’’ (Efeitos Paraquedas Luminosos)  

•05 Morteiros De 3’’ Pink/ Lemon/Aqua Dahlia  

•05 Morteiros De 4’’ Anel Com Pistilo Verde  

•05 Morteiros De 4’’ Color Coco  

•05 Morteiros De 4’’ Flower Wave Blue Pistil  

•50 Morteiros Efeitos Rabo De Pavão Verde  

•50 Morteiros Efeitos Rabo De Pavão Azul  

•50 Morteiros Efeitos Rabo De Pavão Tremulante,  

•50 Morteiros Efeitos Rabo De Pavão Ouro, Prata.  

•50 Morteiros Efeitos Trassante, Crackling C/ Bouquet Em Leque.  

•50 Morteiros Efeitos Em Coqueiro  

•50 Efeitos Leque 10 Efeitos V  

 

Kit 3 

90 Morteiros De 1,5” – Altura: 70 Metros / Abertura: 50 Metros  

•18 Morteiros De 1,5” Rastro Crepitante;  

•18 Morteiros De 1,5” Rastro Tremulante;  

•18 Morteiros De 1,5” Vermelho;  

•18 Morteiros De 1,5” Verde;  

•18 Morteiros De 1,5” Glitter;  

•36 Morteiros 2” – Altura De: 150 Metros / Abertura: 70 Metros  

•06 Morteiros De 2” Crossete Verde E Amarelo;  

•06 Morteiros De 2” Trassante C/ Bomba Azul;  

•06 Morteiros De 2” Trassante Verde C/ Prata;  

•06 Morteiros De 2” Prata Cintilante;  

•06 Morteiros De 2” Chorão;  

•06 Morteiros De 2” Pisca-Pisca;  

•46 Morteiros ¾ - Altura: 60 Metros / Abertura: 30 Metros  

•10 Morteiros ¾ Crepitante;  

•10 Morteiros ¾ Rodopio;  

•10 Morteiros ¾ Tremulante;  

•10 Morteiros ¾ Prata;  

•06 Morteiros ¾ Ouro  

•90 Morteiros De 1,5” – Altura: 70 Metros / Abertura: 50 Metros  

•18 Morteiros De 1,5” Rastro Crepitante;  

•18 Morteiros De 1,5” Rastro Tremulante;  

•18 Morteiros De 1,5” Vermelho;  

•18 Morteiros De 1,5” Verde;  
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•18 Morteiros De 1,5” Glitter;  

•36 Morteiros 2” – Altura De: 150 Metros / Abertura: 70 Metros  

•06 Morteiros De 2” Crossete Verde E Amarelo;  

•06 Morteiros De 2” Trassante C/ Bomba Azul;  

•06 Morteiros De 2” Trassante Verde C/ Prata;  

•06 Morteiros De 2” Prata Cintilante;  

•06 Morteiros De 2” Chorão;  

•06 Morteiros De 2” Pisca-Pisca;  

•25 Morteiros ¾ - Altura: 60 Metros / Abertura: 30 Metros  

•05 Morteiros ¾ Crepitante;  

•05 Morteiros ¾ Rodopio;  

•05 Morteiros ¾ Tremulante;  

•05 Morteiros ¾ Prata;  

•05 Morteiros ¾ Ouro.  

•10 Morteiros De 2,5’’ Cometas Ponta Prata Com Bomba Vermelha  

•10 Morteiros De 2,5’’ Trassante, Ouro  

•10 Morteiros De 2,5’’ Lilás  

•10 Morteiros De 2,5’’ Crackling Verde  

•10 Morteiros De 2,5” Especial Cascata Em Leque Simultâneo  

10 Vasos 3” Simultaneo Chorão Dourado  

•10 Vasos 2” Simultaneo Lilás  

•10 Vasos 3” Simultaneo Chorão Dourado  

•10 Vasos 2” Simultaneo Lilás  

•16 Kits 3/4 Trassante Dourado C 24 Baladas De 1, 5’’ Diversas Cores Em Leque 

Rápido  

•16 Kits 3/4 Trasante Dourado C 24 Baladas De 1, 5’’ Na Cor Vermelho Em Leque 

Lento  

•30 Morteiros De 2,5’’ Azul C/ Centro Vermelho  

•30 Morteiros De 2,5’’ Verde E Amarelo Crisantemo  

•30 Morteiros De 2,5’’ Chineses Intermitente, Azul, Verde, Amarelo  

•16 Morteiros De 2,5’’ Estrelinhas Verdes E Lilás  

•15 Morteiros De 2,5’’ Chorão Prata Em Leque  

•300 Efeitos Cake Multicores Com Tail Em Z Gold, Silver, Cake Brocade Waterfall  

•100 Efeitos Em Leque Chinês ‘’W’’ Efeitos Silver Dragon Color Peony.  

•05 Vasos Sequencial Cores Azuis De 3’’  

•05 Vasos Sequencial Cores Amarela De 2’’  

•05 Vasos Sequencial Cores Vermelhas De 2’’  

•05 Vasos Sequencial Cores Mixtas De 3’’  

•100 Morteiros 1,5” Efeitos Em W E V (Opcional Com 702 Tiros)  

• Altura De: 50 A 100 Metros / Abertura: 70 Metros De Diâmetro  
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•17 Morteiros Dourado Cintilante  

•17 Morteiros Cometas Dourados, Crackling E Estrondo  

•17 Morteiros Prata, Bombas Azuis  

•17 Morteiros Cometas Dourado C/ Ponta Azul  

•16 Morteiros Rosa  

•16 Morteiros Lilás  

•36 Morteiros 2” – Altura De: 100 Metros / Abertura: 70 Metros  

•06 Morteiros De 2” Crossete Verde E Amarelo  

•06 Morteiros De 2” Trassante C/ Bomba Azul  

•06 Morteiros De 2” Trassante Verde C/ Prata  

•06 Morteiros De 2” Prata Cintilante  

•06 Morteiros De 2” Chorão  

•06 Morteiros De 2” Pisca-Pisca  

•100 Morteiros De 1,5” – Altura: 70 Metros /  

•Abertura: 50 Metros  

•20 Morteiros De 1,5” Rastro Crepitante;  

•20 Morteiros De 1,5” Rastro Tremulante;  

•20 Morteiros De 1,5” Vermelho;  

•20 Morteiros De 1,5” Verde;  

•20 Morteiros De 1,5” Glitter;  

•07 Morteiros De 1,5” Crossete Verde E Amarelo;  

•07 Morteiros De 1,5” Trassante C/ Bomba Azul;  

•07 Morteiros De 1,5” Trassante Verde C/ Prata;  

•07 Morteiros De 1,5” Prata Cintilante;  

•07 Morteiros De 1,5” Chorão;  

•07 Morteiros De 1,5” Pisca-Pisca;  

•10 Morteiros De 3’’ Verde E Amarelo Crisantemo  

•10 Morteiros De 3’’ Chineses Intermitente, Azul, Verde, Amarelo  

•10 Morteiros De 3’’ Estrelinhas Verdes E Lilás  

•10 Morteiros De 3’’ Silver Crackling E Flowers  

•10 Morteiros De 3’’ C/ Dupla Abertura E Efeitos Especiais  

•10 Morteiros De 3’’ Tree Color Peony  

•10 Morteiros De 3’’ De 3 Aberturas (Abertura Igual Do De 5’’)  

•10 Morteiros De 3’’ Silver Wave Purple (Europeu)  

•10 Morteiros De 3’’ (Efeitos Paraquedas Luminosos)  

•05 Morteiros De 3’’ Pink/ Lemon/Aqua Dahlia  

•05 Morteiros De 4’’ Anel Com Pistilo Verde  

•05 Morteiros De 4’’ Color Coco  

•05 Morteiros De 4’’ Flower Wave Blue Pistil  

•05 Morteiros De 4’’ Cascata  
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•08 Morteiros De 5’’ Cores E Efeitos Especiais  

•06 Morteiros De 6’’ Cores E Efeitos Especiais  

•50 Morteiros Efeitos Rabo De Pavão Verde  

•50 Morteiros Efeitos Rabo De Pavão Azul  

•50 Morteiros Efeitos Rabo De Pavão Tremulante,  

•50 Morteiros Efeitos Rabo De Pavão Ouro, Prata.  

•50 Morteiros Efeitos Trassante, Crackling C/ Bouquet Em Leque.  

•50 Morteiros Efeitos Em Coqueiro  

•50 Efeitos Leque 10 Efeitos V  

•76 Morteiros ¾ - Altura: 60 Metros / Abertura: 30 Metros  

•13 Morteiros ¾ Crepitante;  

•13 Morteiros ¾ Rodopio;  

•12 Morteiros ¾ Tremulante;  

•12 Morteiros ¾ Prata;  

•12 Morteiros ¾ Ouro.  

•07 Efeitos Crossete Em Leque  

•07 Efeitos Estrelinhas Em Leque  

 

LOTE 07  

 

TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO 

Troféus em acrílico adesivados ou impressão digital, nas dimensões 30x15x10, 

30x15x15 e 30x15x20 

 

LOTE 08 

 

CARRO DE SOM 

Propaganda com carro de Som para divulgação podendo transportar no mínimo 2 

pessoas, contendo no mínimo os seguintes equipamentos para divulgação de 

propaganda: 04 médio-graves 1500W RMS, 04 médio-agudos 500W RMS; 04 

Potenciais 4500W RMS; 01 CD player; 01 mixer de 6 canais para microfone com 

disponibilidade para utilização da divulgação falada ao vivo ao microfone. 

Veículo licenciado junto aos órgãos competentes, tudo em conformidade com a 

legislação vigente, com condutor devidamente habilitado. 

PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE ARQUIVOS. 

Produção, gravação e edição de arquivos de áudio para vinculação de propaganda. 
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LOTE 09 

CAMISAS 

Camisa em malha PV, 67% poliéster, 33% viscose, cores a definir, Manga curta, gola 

careca, com viés na gola e na manga, com designer em serigrafia e ou sublimação, 

frente e costas com até quatro cores e aplicação da Logomarca da Prefeitura 

Municipal de Brumadinho aproximadamente 7,5 cm x 6,5 cm na manga. Tamanho 

padrão P/M/G/EGG. 

ABADÁS 

Confecção de abada, em camisa regata unisex, tecido new flex, com estampa 

sublimação total incluindo layout e fotolitos nos tamanhos P/M/G/EGG.  

 

LOTE 10 

 

BANNER 

Banner 1 confecção de banners em lona vinílica, impressão digital com até 3,2 

metros sem emenda base solvente uv, bastão com ponteira de borracha e 

cordão de nylon acabamento em solda eletrônica c/ reforço. 

Banner 2: confecção de lona vinílica, impressão digital com até 3,2 metros, 

sem emenda base solvente uv, acabamento em solda eletrônica fixada em 

estrutura de metalon 20mm x 30mm #18. 

Banner 3: confecção de lona vinílica, impressão digital com até 3,2 metros, 

sem emenda base solvente uv, acabamento em solda eletrônica fixada em 

estrutura de madeira 50mmx30mm. 

Banner 4: confecção de lona vinílica, impressão digital com até 3,2 metros, 

sem emenda base solvente uv, acabamento em solda eletrônica com bainha e 

ilhós para fixação em estrutura de box truss. 

Banner 5: confecção de adesivos impressão digital base solvente uv, adesivo 

vinil 3m, impressão a 1440dpis com aplicação. 

Banner 6: confecção de adesivos impressão digital base solvente uv, adesivo 

vinil 3m, impressão a 1440dpis sem aplicação. 

Banner 7: confecção de adesivos impressão digital base solvente uv, adesivo 

vinil 3m, impressão a 1440dpis com corte eletrônico e aplicação. 

Banner 8: confecção de banners em tecido, impressão digital 1440dpis base 

solvente uv, bastão com ponteira de borracha e cordão de nylon. 

Banner 9: confecção placas de sinalização em pvc impressão direta base 

solvente uv, 1440 dpis e recorte eletrônico. 
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Banner 10: confecção de adesivos, adesivo vinil recorte até 3 cores, com corte 

eletrônico e aplicação. 

 

 

OBSERVAÇÕES  

Todos os itens, SALVO especificidade, orientação e solicitação da(s) Secretaria(s) 

Gestora(s), deverão estar instalados / montados / testados e em condições de uso, 

no local designado e estabelecidos, com no mínimo 24 (vinte e quatro) horas de 

antecedência de ocorrência do evento, dentro da territorialidade de Brumadinho.  

Os operadores técnicos dos equipamentos, que assim o exigirem, deverão 

permanecer durante o período integral do evento. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 111/2014 

 

ANEXO II 

 

MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

 

Prezados Senhores, 

 

Atendendo à convocação feita pelo Edital de Pregão Presencial nº 111/2014, 

estamos apresentando proposta para prestação de serviço de_______________ 

referente as lotes único do objeto da licitação em referência, declarando 

expressamente, que: 

- recebemos todos os documentos e informações necessários à elaboração da 

proposta; 

- acompanha esta Proposta a Planilha de Preços contendo a descrição, quantidade, 

valor unitário e global do(s) item(ns) cotados, bem como o total geral por extenso; 

- concordamos, sem qualquer restrição, com as condições indicadas no Edital e seus 

Anexos, comprometendo-nos a proceder à venda dos bens objeto desta licitação que 

vierem a ser adjudicados à nossa empresa; 

-O(A) Sr.(a) 

_____________________________________________________________, 

nacionalidade ___________________, profissão ___________________, estado 

civil _________________, C.I. nº ______________, CPF nº __________________, 

residente e domiciliado na ______________________________, nº ________ - 

aptº ____ - Bairro _________________, na cidade _____________________, é o 

representante legal desta empresa apto a assinar o contrato decorrente da 

homologação da licitação supracitada. 

     - a indicação supra é verdadeira, estando esta empresa apta a comprovar, sob as 

penas da Lei, a habilitação legal do representante indicado; 

- esta proposta terá prazo de validade de _____ (___________) dias corridos, a 

contar da data da sua entrega. 

 

Local e data 

___________________________________________________________ 

(Nome, cargo e assinatura do representante legal) 

(Número de identidade do declarante) 
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PLANILHA DE PREÇOS 

 

                                                                               LOTE 01 

ITEM UNID                     DESCRIÇÃO QUANT. 

 VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)  

 VALOR 

TOTAL 

(R$)  

1 Diária 

Sonorização de palestra e 

cerimonial 25   

2 Diária Sonorização pequeno porte 80   

3 Diária Sonorização médio porte 18   

4 Diária Sonorização grande porte 8   

5 Diária Iluminação pequeno porte 80   

6 Diária Iluminação médio porte 18   

7 Diária Iluminação grande porte 8   

8 Diária Sonorização para rodeio 4   

9 Diária Iluminação para rodeio 4   

10 Diária Painel de Led 6x4 P10 6   

11 Diária Cortina de Led 15   

12 Diária Gerador 180 KVA 30   

13 Diária Gerador 250 KVA  25   

14 Diária Gerador 350 KVA  25   

15 Diária Sky Walker 12   

16 

Diária de 

08 horas 

Sistema de projeção com 

transmissão simultânea 

10   

17 

Evento até 

4 dias Palco 05x05 20   

18 

Evento até 

4 dias Palco 06,25x05 5   

19 

Evento até 

4 dias Palco 08 x 06 18   

20 

Evento até 

4 dias Palco 10 x 08 17   

21 

Evento até 

4 dias Palco 12x 10 8   

22 

Evento até 

4 dias Palco 16x14 Árabe 2   

23 

Evento até 

4 dias Palco Ilgu 1   
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24 

Evento até 

4 dias Palco Geospace 1   

25 Evento Galpão 1 2   

26 Evento Galpão 2 2   

27 Evento Galpão 3 1   

28 Evento Galpão 4 1   

29 

Evento até 

2 dias Barraca 3x3 450   

30 

Evento até 

2 dias Tenda 04 x 04 20   

31 

Evento até 

2 dias Tenda 05 x 05 20   

32 

Evento até 

2 dias Tenda 06 x 06 15   

33 

Evento até 

2 dias Tenda 08x 08 15   

34 

Evento até 

2 dias Tenda 10 X 10  30   

35 

Evento até 

2 dias Tenda 10 x 10 com piso 30   

36 Evento Portal  17   

37 140 Mt 

Arquibancada coberta com 2 

módulos de 70 metros 4   

38 100 

Arquibancada coberta com 2 

módulos de 50 metros 4   

39 Unidades Grades de contenção 3.000   

40 M² Piso elevado  1.000   

41 M² Fechamentos 1.000   

42 

Unidades 

de 16 M² Camarim básico 15   

43 

Unidades 

de 36 M² Stand especial 10   

44 

Un Projeto de prevenção e 

combate a incêndio 

70 

  

45 

Evento até  

4 dias Arena para rodeio 1   

46 Mt linear 

Estruturas para montagem 

em box truss 1.000   

                                           Valor Total Lote 01            
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LOTE 02 

ITEM UNID                     DESCRIÇÃO QUANT. UNIT. TOTAL 

1 Diária 

Banheiros Químicos com 

manutenção higiênica  1.100   

2 Diária 

Banheiros Químicos - PNE 

com manutenção higiênica  100   

                                   Valor Total Lote 02  

 

 

 

LOTE 03 

ITEM UNID                     DESCRIÇÃO QUANT. UNIT. TOTAL 

1 UND Mesa 1.800   

2 UND Cadeira 7.200   

3 UND Rua de Lazer 80   

4 UND Toalha de mesa 1.800   

                                          Valor Total Lote 03  

      

      

LOTE 04 

ITEM UNID                     DESCRIÇÃO QUANT. UNIT. TOTAL 

1 

Equipe Brigadistas (equipe 5 

brigadistas) 20   

2 Equipe 

Serviços de ligações 

elétricas para evento 15 

 

 

3 Equipe 

Serviços de apoio (equipe 

de 10 pessoas) 30 

 

 

                                          Valor Total Lote 04                  

      

      

LOTE 05 

ITEM UNID DESCRIÇÃO QUANT. UNIT. TOTAL 

1 UND Refeição  5.000   

2 UND Café da manha  2.000   

3 UND Lanche 2.000   

4 UND Garrafa de água mineral  3.500   

                                          Valor Total Lote 05                  
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LOTE 06 

ITEM UNID DESCRIÇÃO QUANT. UNIT. TOTAL 

  UND Kit 1 (Fogos artifícios) 20   

  UND Kit 2 (Fogos artifícios) 2   

  UND Kit 3 (Fogos artifícios) 2   

                                          Valor Total Lote 06                  

      

      

LOTE 07 

ITEM UNID                     DESCRIÇÃO QUANT. UNIT. TOTAL 

1 UNID Troféu em acrílico 30x15x10 30   

2 UNID  Troféu em acrílico30x15x15  30   

2 UNID Troféu em acrílico 30x15x20 30   

                                          Valor Total Lote 07                     

      

      

LOTE 08 

ITEM UNID                     DESCRIÇÃO QUANT. UNIT. TOTAL 

1 Hora Carro de Som 1.380   

2 Hora 

Produção, gravação e edição 

de arquivos de áudio para 

vinculação de propaganda 

400   

                                          Valor Total Lote 08                  

      

 

      

LOTE 09 

ITEM UNID                     DESCRIÇÃO QUANT. UNIT. TOTAL 

1 UND Camisas 500   

2 UND Abadás 5.500   

                                          Valor Total Lote 09                  

      

      

LOTE 10 

ITEM UNID                     DESCRIÇÃO QUANT. UNIT. TOTAL 

1 M² Baner 1 15 
  

2 M² Baner 2 15 
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3 M² Baner 3 15 
  

4 M² Baner 4 15 
  

5 M² Baner 5 15 
  

6 M² Baner 6 15 
  

7 M² Baner 7 15 
  

8 M² Baner 8 15 
  

9 M² Baner 9 15 
  

10 M² Baner 10 15 
  

                                          Valor Total Lote 10                     

      

 

      

(Nome, cargo e assinatura do representante legal) 

(Número de identidade do declarante) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 111/2014 

 

ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS HABILITATÓRIOS 

 

 

Pregão Presencial n°: 111 

 

 

O abaixo assinado, senhor __________________________, 

R.G. nº ____, representante legal da Empresa___________________________, 

devidamente inscrita no CNPJ sob o n° __________/____-__, sede (endereço 

completo), em conformidade com o dispostos no Artigo 4, inciso VII, da Lei n° 

10.520/02. DECLARA que a Empresa está apta a cumprir plenamente os requisitos 

habilitatórios exigidos no Edital que rege o certame acima indicado.  

 

 

Local e data 

 

 

 

Nome e assinatura do Representante Legal da empresa 

RG do declarante 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 111/2014 

 

ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÕES 

 

 

MODELO I 

DECLARAÇÃO  

 

Nome da empresa, por seu representante legal, declara para o fim de 

participação na licitação, modalidade Pregão nº 111/2014, da Prefeitura do 

Município de Brumadinho/MG, que recebemos todas as cópias da referida Licitação, 

bem como todas as informações necessárias e que possibilitam a entrega da 

proposta, em conformidade com as Leis 10.520/02 e 8.666/93, concordando com os 

termos do presente certame. 

Local e data 

______________________________ 

Assinatura do representante legal 

 

 

 

MODELO II 

DECLARAÇÃO 

 

Nome da empresa, por seu representante legal, declara para o fim de 

participação na licitação, modalidade Pregão nº 111/2014, da Prefeitura do 

Município de Brumadinho/MG declara, sob as penas da lei, que não há na mesma 

realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 anos nem 

a realização de qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, segundo determina o inciso XXXIII do art. 

7° da Constituição Federal. 

 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local e data 

______________________________ 

Assinatura do representante legal 
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PREGÃO N.º 111/2014 

 

ANEXO V 

 

CREDENCIAMENTO 

 

 

 

À 

Prefeitura Municipal de Brumadinho – MG 

 

Prezados Senhores, 

 

 Pelo presente, credenciamos o (nome completo, qualificação, identidade, CPF 

e endereço), para representar nossa empresa, em todos os atos e reuniões relativas 

à licitação em referência, ficando autorizado a assinar atas, rubricar documentos e 

propostas de licitantes, assinar e apresentar impugnação, recursos e contestações, 

receber notificações e intimações referentes a este processo Licitatório. 

 

Assinatura e Identificação com carimbo da empresa em papel timbrado. 
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PREGÃO N.º  111/2014 

 

ANEXO VI 

 

 

DECLARAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO N° 36 DA 

LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BRUMADINHO 

 

 

A empresa ___________, CNPJ: _____________, sediada 

________________________________________, telefone _____________, e-mail 

_______________, que represento (amos) não possui sócios, quotistas ou 

administradores, que se incluam na vedação contida no artigo n° 36 da Lei Orgânica 

do Município, a saber: 

 

“Art. 36. O Prefeito, o vice-prefeito, os vereadores, os ocupantes de cargos em 

comissão ou função de confiança, as pessoas ligadas a qualquer deles por 

matrimônio ou parentesco afim ou consanguíneo, até o 2° grau, ou por adoção e os 

servidores empregados públicos, não poderão contratar com o Município, 

subsistindo a proibição até seis meses aos findas as respectivas funções.” 

 

Por ser verdade, assumo inteira responsabilidade civil e criminal pelas informações 

aqui prestadas. 

 

___________________, ______________de ____________de 

_____________________ 

 

Atenciosamente, 
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PREGÃO N.º 111/2014 

 

ANEXO VII 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO 

 

Declaramos para os devidos fins do Edital de Pregão n.º 111/2014, que este 

proponente não incorre em qualquer dos impedimentos previstos neste item, ou seja: 

a) que não foi declarado inidôneo do Poder Público Federal, Estadual ou Municipal; 

b) que não está impedido de transacionar com a administração Pública Municipal ou 

qualquer das suas entidades de administração indireta e que está ciente da 

obrigatoriedade de comunicar à esta Prefeitura qualquer ocorrência posterior;; 

c) que não se encontra sob o processo de falência ou concordata; 

d) que não foi apenado com rescisão de contrato quer por deficiência dos serviços 

prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 05 

(cinco) anos. 

 

Por ser verdade, firmamos o presente, nos termos e sob penas da Lei. 

 

Atenciosamente, 

 

Assinatura e Identificação com carimbo da empresa em papel timbrado. 
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PREGÃO N.º 111/2014 

 

ANEXO VIII 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA  

OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

 

 

 

A empresa ...................... CNPJ Nº ....................., por intermédio de seu 

representante legal, o(a) Sr.(a)....................................................., portador(a) da 

Carteira de Identidade Nº .................... e do CPF Nº ..................................., 

DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta 

empresa, na presente data, é considerada: 

(   ) MICROEMPRESA (ME), conforme Inciso I do Artigo 3º da Lei Complementar Nº 

123, de 14/12/2006; 

(   ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), conforme Inciso II do Artigo 3º da Lei 

Complementar Nº 123, de 14/12/2006; 

Declara ainda que, a empresa retro mencionada está excluída das vedações 

constantes do parágrafo 4º do Artigo 3º da Lei Complementar Nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006. 

 

Data e Local ........................ 

 

 

Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal 
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PREGÃO N.º 111/2014 

 

A N E X O IX 

 

MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO 

 

A empresa _____________________________________________, CNPJ nº 

______________, participante da licitação Pregão Presencial nº 111, cujo objeto é a 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________, compromete-se a manter como Responsável(is) Técnico(s) pelos 

serviços, até a sua conclusão, o(s) seguinte(s) profissional(is), que está(ão) sendo 

apresentado(s) no presente Termo de Compromisso: 

Nome: 

Formação Acadêmica: 

Registrado no Conselho Regional ____________________________ sob o nº 

_____________ 

Nome: 

Formação Acadêmica: 

Registrado no Conselho Regional ____________________________ sob o nº 

_____________ 

Declara-se ciente de que: 

a) a substituição de qualquer dos profissionais acima indicados, que somente 

poderá ser feita por outro de experiência equivalente ou superior, será possível 

mediante justificativa fundamentada, devidamente aceita e autorizada pela Prefeitura 

de Brumadinho; 

b) o não - cumprimento do presente compromisso implicará desobediência ao 

parágrafo 10 do artigo 30 da Lei federal nº 8.666/93, sujeitando o contratante 

inadimplente às penalidades cabíveis nos termos da Lei. 

                  ________________,  __ de _____________ de 2014. 

 

___________________________________________________ 

                                 Nome e assinatura do representante legal da empresa licitante 

 

DE ACORDO: 

__________________________________ 

nome e assinatura do responsável técnico 

__________________________________ 

nome e assinatura do responsável técnico 
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PREGÃO N.º 111/2014 

 

ANEXO X 

 

MINUTA DE CONTRATO Nº _____/2014 

 

 

Contratação de empresa para prestação de serviços de REALIZAÇÃO DE 

EVENTOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, SISTEMAS 

DE ILUMNINAÇÃO, BANHEIROS QUIMICOS, RUA DE LAZER, PALCOS, 

GERADOR DE ENERGIA, TENDAS, ALIMENTAÇÃO, E OUTROS incluindo 

montagem e desmontagem de todos os equipamentos para os eventos 

estabelecidos no Anexo I.  

O Município de Brumadinho/MG, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ 

sob o nº 18.363.929/0001-40, com sede à Rua Dr. Victor de Freitas, nº 28, Centro, 

Brumadinho/MG, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, 

Sr.____________, ___________________________ portador da cédula de 

identidade Nº _______________, expedida pela _____, inscrito no CPF sob o Nº 

______________, residente e domiciliado em Brumadinho MG, doravante 

denominado CONTRATANTE e de outro lado a firma , inscrita no CNPJ sob o 

nº.......................... , com sede à ..................................................., neste ato 

representada por ................................................., inscrito no CPF nº 

............................... e CI nº............................................. , doravante denominada 

CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato de prestação de serviços de 

REALIZAÇÃO DE EVENTOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 

SONORIZAÇÃO, SISTEMAS DE ILUMNINAÇÃO, BANHEIROS QUIMICOS, RUA 

DE LAZER, PALCOS, GERADOR DE ENERGIA, TENDAS, ALIMENTAÇÃO, E 

OUTROS incluindo montagem e desmontagem de todos os equipamentos para os 

eventos estabelecidos no Anexo I, subordinado ao disposto na Lei 10.520/2002, Lei 

nº 8.666/93, e suas posteriores alterações, e no Edital de Licitação Pregão 

Presencial n.º 111/2014, ao qual integra, a presente avença para todos os efeitos e 

nas clausulas e condições seguintes:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

 

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de REALIZAÇÃO DE 

EVENTOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, SISTEMAS 

DE ILUMNINAÇÃO, BANHEIROS QUIMICOS, RUA DE LAZER, PALCOS, 

GERADOR DE ENERGIA, TENDAS, ALIMENTAÇÃO, E OUTROS incluindo 

montagem e desmontagem de todos os equipamentos para os eventos 
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estabelecidos no Anexo I, bem como, as obrigações assumidas pela CONTRATADA 

constam no Edital Licitação Pregão n.º 111/2014 e seus anexos, cujo processo, 

norma, instruções nela contidas, assim também a proposta da contratada, passam a 

fazer parte integrante deste instrumento contratual, independente de transcrição.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO  

 

A) A vigência deste contrato será de 12 meses contados a partir da assinatura do 

presente instrumento.  

 

B) O presente Contrato poderá ser prorrogado, caso haja interesse das partes, 
mediante termo aditivo, até o limite máximo permitido por Lei. Sua eficácia, no 
entanto, ficará adstrita às respectivas dotações e créditos orçamentários, em cada 
exercício financeiro, nos termos do artigo 57 da Lei 8666/93. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA ENTREGA  

 

Pelo cumprimento do objeto do presente contrato o CONTRATANTE pagará a 

CONTRATADA o valor total estimado de R$ ( ).  

§ 1º - A CONTRATADA obriga-se a entregar o objeto deste contrato, a partir de sua 

assinatura, nas especificações, quantitativos e pelos respectivos preços 

determinados na cláusula primeira.  

 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão na Dotação 

Orçamentária: 022101.2781200162168.3.3.90.39.00 – Ficha 834 – Fonte 100. 

Parágrafo único - Caso ocorra alteração da Dotação Orçamentária esta passará a 

fazer parte do presente contrato, mediante ato devidamente justificado do Ordenador 

de Despesa, que será obrigatoriamente juntado ao processo administrativo, com a 

comprovação da notificação à CONTRATADA.  

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO  

 

O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, pelo objeto do presente contrato, 

observadas as seguintes condições:  

a) o pagamento será efetuado até10 (dez) dias após a emissão da nota fiscal, 

devidamente atestada pelo setor responsável;  

b) a CONTRATADA encaminhará as notas fiscais/faturas ao setor recebedor do 

fornecimento, que as conferirá e as remeterá ao Setor de Tesouraria para 

pagamento;  
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c) poderá ser atrasado o pagamento de qualquer fatura que contrarie as 

especificações contidas na Proposta apresentada, sem qualquer ônus para o 

CONTRATANTE;  

d) a administração poderá reter o pagamento em caso de dano de responsabilidade 

da CONTRATADA, execução do fornecimento indevido ou fora das especificações 

ou, ainda, para recebimento das multas aplicadas como penalidade.  

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 

6.1 - Fornecer os produtos para atendimento, conforme descrição no Termo de 

Referência, Anexo I do Edital de Pregão Presencial ____/2014;  

6.2 - Disponibilizar os equipamentos para atendimento do Objeto do Contrato;  

6.3 - Disponibilizar pessoal para montagem e desmontagem de todos equipamentos; 

6.4 - Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer 

danos e prejuízos materiais ou pessoais causados pela contratada, seus 

empregados ou prepostos, à contratante ou a terceiros;  

6.5 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, e de preços, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessárias nos serviços até 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor estimado inicialmente;  

6.6 - Manter durante toda a execução do contrato, a compatibilidade com as 

obrigações assumidas, bem como as condições de habilitação e qualificação exigida 

para a contratação;  

6.7 - Trabalhar exclusivamente sob a delegação das Secretaria Municipal de 

Esportes e Eventos para melhor desempenho dos serviços que serão executados;  

6.8 – Disponibilizar os produtos/equipamentos constantes no Anexo I, conforme 

solicitação da Secretaria de Esportes e Eventos, sendo eles zona rural ou urbana, 

inclusive sábado, domingo e feriado;  

6.9 - Arcar com todas as despesas com equipamentos e pessoal para montagem e 

desmontagem dos Equipamentos;  

6.10 – Arcar com todas as despesas com transportes de pessoal e de equipamentos;  

6.11 – Planejar e fazer levantamento de todas as atividades de infraestrutura 

logística e operacional necessárias à realização do evento, com seus respectivos 

prazos;  

6.12 – Organizar e realizar a operacionalização de todas as atividades definidas no 

planejamento;  

6.13 – Executar e desempenhar todas as atividades logísticas para realização dos 

eventos dentro dos prazos e padrões de qualidade necessários.  

6.14 - Finalizar e fazer avaliação: liquidação de todas as pendências decorrentes das 

atividades realizadas para a execução do evento, prestação de contas e devolução 

de toda e qualquer documentação de suporte fornecida durante o evento.  
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6.15 – Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais 

e comerciais decorrentes da execução do presente contrato;  

6.16 - Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier causar 

ao CONTRATANTE ou terceiros, tendo como agente a CONTRATADA, na pessoa 

do preposto ou estranhos;  

6.17 - Apresentar, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, comprovação do 

cumprimento das obrigações tributárias e sociais legalmente exigíveis;  

6.18 - Fornecer o objeto do presente contrato de acordo com as especificações 

exigidas;  

6.19 - Providenciar imediata correção das deficiências apontadas pelo 

CONTRATANTE, quanto à execução do presente contrato;  

6.20 - Garantir a boa qualidade dos produtos/serviços fornecidos, respondendo por 

qualquer deterioração, procedendo à substituição, sempre que necessário;  

6.21 – Apresentar comprovantes das atividades desenvolvidas, tais como relações 

de participantes do evento (lista de presenças), incluindo dados completos e 

fidedignos dos participantes (nome completo, cargo, endereço, telefone e endereço 

eletrônico), relação de materiais produzidos, dentre outros;  

6.22 – Apresentar Projeto de segurança aprovado junto ao corpo de bombeiros, 

incluindo acompanhamento técnico simbologia e extintores necessários;  

6.23 - Apresentar a documentação de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) 

antes da realização dos eventos – itens PALCOS E ILUMINAÇÃO;  

6.23.1 – Exigência para cobertura técnica de montagem de palcos e iluminação.  

6.24 - Apresentar Carteira de Blaster - ITEM FOGOS DE ARTÍFICIO;  

6.25 – Apresentar Licença de Operação Ambiental para os banheiros químicos.  

6.26 - Apresentar documentação de habilitação profissional dos brigadistas. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

 

7.1 – Autorizar o contratado montar os equipamentos correspondentes a cada evento 

pelo(a) CONTRATADO(A), desde que estejam em conformidade com o objeto 

licitado;  

7.2 – Devolver com a devida justificativa, qualquer item apresentado fora dos 

padrões, medidas, qualidade e normas constantes do edital e seus anexos;  

7.3 – Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo(a) 

CONTRATADO(A);  

7.4 – Efetuar os pagamentos ao(à) CONTRATADO(A).  
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CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO E DO ACOMPANHAMENTO  

 

8.1 - A fiscalização e o acompanhamento da execução deste contrato ficarão a cargo 

do Diretor de Eventos da Secretaria de Esportes e Eventos que verificará a sua 

perfeita execução até o integral cumprimento definitivo do objeto.  

8.2 - A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria 

Municipal de Esportes e Eventos devendo-se manter elevado o padrão de qualidade 

dos serviços e frequente contato com o preposto da CONTRATADA, para solução 

de eventuais problemas e/ou esclarecimentos;  

8.3 - Os servidores responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização anotarão em 

registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços 

contratados, determinando de imediato o que for necessário à regularização das 

faltas ou defeitos observados;  

8.4 - Os servidores responsáveis deverão atestar os documentos de despesas, 

quando comprovado o fiel e correto fornecimento do serviço encaminhando-os para 

pagamento;  

8.5 - A CONTRATADA ficará sujeita à mais ampla e irrestrita supervisão, obrigando-

se a prestar todos os esclarecimentos porventura requeridos pelos servidores 

responsáveis;  

8.6 - A existência da supervisão de nenhum modo diminui ou altera a 

responsabilidade da empresa que vier a ser contratada, na prestação dos serviços a 

serem executados.  

 

CLÁUSULA NONA - DA SUBCONTRATAÇÃO  

 

A contratada poderá efetuar subcontratação de parte do presente contrato, no 

entanto deverá solicitar permissão por escrito a Contratante, sendo que a 

responsabilidade e o risco permanecerão com a contratada.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO  

 

A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão com as 

consequências contratuais e as previstas em lei. 

Parágrafo Primeiro 

O presente contrato poderá ser rescindido, mediante a configuração dos motivos 

previstos no art. 78 da Lei n.º 8.666/93, sujeitando-se a CONTRATADA as 

consequências previstas no art. 80 do mesmo Diploma Legal, sem prejuízo das 

sanções previstas em lei. 
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Parágrafo Segundo 

Reconhece a CONTRATADA, expressamente, todos os direitos do CONTRATANTE, 

em caso de rescisão administrativa do presente contrato, na forma prevista no art. 

77 da Lei n.º 8.666/93. 

Parágrafo Terceiro 

O presente contrato também poderá ser rescindido amigavelmente, por acordo entre 

as partes, reduzido a termo no processo licitatório, havendo conveniência para o 

CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES  

 

O inadimplemento total ou parcial deste contrato, ressalvados os casos de força 

maior ou fato superveniente que o torne formal ou materialmente inexequível, 

devidamente comprovado, caracterizará a inadimplência da CONTRATADA, nos 

termos do art. 78 da Lei n.º 8.666/93, sujeitando-a as sanções previstas no art. 87 

da referida Lei, garantido o direito à ampla defesa, e em especial:  

Advertência escrita;  

A) multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso no descumprimento 

das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor 

dos serviços não entregues, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, 

uma vez comunicada oficialmente;  

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos serviços não entregues, no caso 

de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 

(quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo de 

indenização dos prejuízos porventura causados  

c) Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Pública 

Municipal, conforme disposto na Lei 10520/2002;  

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública 

Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO 

  

Este contrato poderá ser alterado a qualquer tempo através de termo aditivo, desde 

que devidamente justificado, ficando a CONTRATADA obrigada a aceitar, nas 

mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessárias até 25% (vinte e cinco por cento), do valor inicial atualizado do contrato.  
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO REAJUSTE  

 

Os preços dos produtos, objeto do presente fornecimento têm por base a última 

proposta apresentada pela CONTRATADA na sessão do pregão 111/2014, sendo 

irreajustáveis.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO  

 

O CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do contrato e dos termos 

aditivos, quando for o caso, e outras determinadas em lei, na forma prescrita no 

parágrafo único do art. 61 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS 

 

Aplicam-se aos casos omissos as demais disposições contidas na legislação 

constante no preâmbulo deste instrumento, bem como às demais espécies 

normativas que disciplinam a matéria atinente ao objeto do presente contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA -  DO FORO  

 

É competente o Foro da Comarca de Brumadinho/MG, para dirimir quaisquer dúvidas 

ou litígios eventualmente emergentes em decorrência do presente contrato.  

E por assim estarem justas e contratadas, assinam o presente contrato em 04 

(quatro) vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas, abaixo nomeadas.  

Brumadinho, _______de ______ de 2014.  

 

 

CONTRATANTE 

 

 

CONTRATADO 

 

 

TESTEMUNHA:______________________________ CPF:___________________  

 

TESTEMUNHA:______________________________ CPF:___________________  

 


