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 EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO  
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 046/2017  
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇO nº: 017/2017 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE  
DATA DA REALIZAÇÃO: 12 de junho de 2017 
HORÁRIO: 09:00 horas 
ENDEREÇO ELETRÔNICO:  www.santaluzia.mg.gov.br  
 
  O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, inscrito no CNPJ N.º 18.715.409/0001-
50, com sede na Av. VIII, nº: 50, B. Carreira Comprida, Santa Luzia/MG, torna público que, 
devidamente autorizada pelo Secretário Municipal de Administração, Sra. NUBIA 
MARQUES SALVADOR CUNHA, portador do CPF nº 032.134.936-94,  no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Nº: 3.166, de 11 de novembro de 2016, na 
forma do disposto no processo administrativo n.º 032/2017, fará realizar, no dia 12 de junho 
de 2017, às 09:00 horas, na Superintendência de Compras e Licitações, na Prefeitura 
Municipal de Santa Luzia, situada na Avenida VIII, nº 50, bairro Carreira Comprida, Santa 
Luzia/MG,  licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO, 
do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, conforme ANEXO I – Termo de Referência do 
Objeto, que será regida pelo disposto no Decreto nº 3.555/2000, na Lei nº 10.520/2002, no 
Decreto Municipal 3.020/2015, 3.021/2015 e 3.022/2015, na Lei nº 8.666/1993, na Lei 
Complementar nº 123/2006 e, ainda, observadas as alterações posteriores introduzidas nos 
referidos diplomas. 
 
São órgãos participantes deste registro o Fundo Municipal de Saúde de Santa Luzia, inscrito 
no CNPJ 11.285.036/0001/85 e Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Luzia, 
inscrito no CNPJ 14.428.048/0001-00. 
 
1  CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1.1 As retificações do instrumento convocatório, por iniciativa oficial ou provocadas por 
eventuais impugnações, obrigarão a todos os licitantes, devendo ser publicadas na Imprensa 
Oficial e divulgadas por meio eletrônico na internet, reabrindo-se o prazo inicialmente 
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a modificação não alterar a formulação das 
propostas. 

1.2 O edital se encontra disponível no endereço eletrônico www.santaluzia.mg.gov.br; pelos e-
mails: carlosjose@santaluzia.mg.gov.br e vonicleiasantoss@santaluzia.mg.gov.br, podendo, 
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alternativamente, ser adquirida uma via impressa mediante a doação de uma resma de papel 
A4, na Superintendência de Compras e Licitações, comprovado pelo recibo de doação. 

1.3 Os interessados poderão obter maiores esclarecimentos ou dirimir suas dúvidas acerca do 
objeto deste instrumento convocatório ou interpretação de qualquer de seus dispositivos, por 
escrito, até 02 (dois) dias úteis anteriores à data do início da licitação, no seguinte endereço: 
Superintendência de Compras e Licitações, na Prefeitura Municipal de Santa Luzia, situada na 
Avenida VIII, nº 50, bairro Carreira Comprida, Santa Luzia/MG, de 09:00 horas até 16:30 
horas. 

1.3.1 Caberá ao Pregoeiro, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 24 
(vinte e quatro horas), antes do encerramento do prazo de acolhimento de propostas, com 
encaminhamento de cópia da resposta para todos os interessados, observado o disposto no item 
1.1. 

1.4 Os interessados poderão formular impugnações ao edital em até 2 (dois) dias úteis 
anteriores à abertura da sessão, no seguinte endereço: Protocolo geral da Prefeitura de 08:00  
até 17:00 horas. 

1.5 Caberá à autoridade superior, auxiliada pela Comissão de Pregão, decidir sobre a 
impugnação, com encaminhamento de cópia da resposta para todos os interessados, observado 
o disposto no item 1.1. 
 
2 DO OBJETO 

 
2.1 O Pregão tem por objeto a locação eventual e futura de estruturas de palco, de tendas, 
de iluminação, de sonorização, banheiro químico, cadeira, mesas e afins necessário a 
realização de diversos eventos e solenidade desenvolvidos, para atendimento ao 
Município de Santa Luzia. Em atendimento à solicitação da Secretaria Mun. de 
Administração, conforme as especificações constantes do ANEXO I – Termo de Referência do 
Objeto. 

 

3 DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 

3.1 Poderão participar deste Pregão Presencial para Registro de Preço empresas 

especializadas cujo objetivo social contenha atividades compatíveis com o fornecimento do 

objeto desta licitação, observada a necessária qualificação, e que satisfaçam às exigências 
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deste edital, inclusive quanto à documentação constante deste instrumento e seus anexos, 

podendo a mesma ofertar apenas sobre o(s) item(ns) de seu interesse, e nos termos do item 

3.4 a seguir. 

 

3.2 Não será permitida a participação na licitação de mais de uma empresa sob o controle 

de um mesmo grupo de pessoas, físicas ou jurídicas, sendo também vedada a participação de 

licitante que tenha recebido punição de suspensão temporária de participação em licitação ou 

impedimento de contratar com a Administração, no âmbito da Administração Pública 

Municipal, Estadual ou Federal, com fulcro no art. 87, III e IV, da Lei 8.666/93. 

 
3.3 Não será permitida a participação na licitação das pessoas físicas e jurídicas arroladas 
no artigo 9º, da Lei n.º 8.666/93. 
 
3.4  A participação nos LOTES 02, 05, 10, 11, 12, 14 e 15 são exclusivos a microempresas - 

ME e empresas de pequeno porte - EPP, beneficiadas pelo art. 48, I e III da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, com as alterações trazidas pela LC 147/2014; e caso não 

compareçam 3 empresas ME’s e EPP’s, devidamente credenciadas para este tipo de 

fornecimento, o item será de ampla concorrência, conforme disposto no Art. 49, inciso II, Lei 

Complementar 123/2006. 

3.4.1.  Os LOTES 01, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 13, 16, 17 e 18 são de ampla concorrência, 

podendo participar todos os interessados, inclusive microempresas - ME e empresas de 

pequeno porte - EPP. 

4  DOS PREÇOS ESTIMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO:  
 
4.1 O preço total estimado pela Administração para o objeto deste pregão é de R$ 
8.240.428,11 (oito milhões duzentos e quarenta mil quatrocentos e vinte e oito ), conforme os 
valores apurados nos orçamentos juntados ao processo.  
 
4.1  O valor descrito acima constitui mera estimativa, não se obrigando o Município de Santa 
Luzia a utilizá-lo integralmente.  
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 5 DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:  
 
5.1  A sessão para credenciamento, recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta 
de Preço e os Documentos de Habilitação será pública, dirigida pelo Pregoeiro e realizada de 
acordo com a Lei nº 10.520/2002 e Decreto Municipal nº 3.021/2015 que regulamenta o 
Pregão e em conformidade com este Edital e seus anexos.  
 
5.2 Declarada a abertura da Sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos 
proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes.  
 
6  DO CREDENCIAMENTO E DA ENTREGA DOS ENVELOPES  
 
6.1 As empresas participantes poderão ser representadas na Sessão de Pregão por seu 
representante legal que deverá comprovar, por meio de instrumento próprio, que possui os 
necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos 
inerentes ao certame e somente este poderá atuar em nome da Licitante.  
 
6.2  No ato do credenciamento serão efetuadas as devidas comprovações quanto à existência 
dos necessários poderes para a representação, através da apresentação dos documentos, 
podendo ser cópia simples acompanhada do respectivo original ou cópia autenticada, 
conforme abaixo: 
 
6.2.1 Se a empresa se fizer representar por seu sócio, proprietária, dirigente ou assemelhada 
deverá este, para que se promovam as devidas averiguações quanto à administração e gerência 
da sociedade, apresentar: 
 
a) Carteira de Identidade ou documento equivalente;  
 
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documento de eleição de seus administradores ou, no caso de empresário individual, a 
inscrição no registro público de empresas mercantis, no qual estejam expressos seus 
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência da sua investidura;  

 
c) Certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, 

conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno 
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porte, emitida nos últimos 60 (sessenta) dias, nos termos do artigo 8° da Instrução 
Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - 
DNRC; 

 
6.2.2 Caso seja designado outro representante, este deverá estar devidamente credenciado, 
sendo imprescindível para que o credenciamento seja aceito, a apresentação dos seguintes 
documentos: 
 

a) Carteira de Identidade ou documento equivalente; 
 

b) Procuração com poderes específicos ou Carta de Credenciamento, conforme modelo 
ANEXO II, firmada pelo representante legal da empresa, nos termos do seu Ato 
Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social; 
 

c) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado 
de documento de eleição de seus administradores ou, no caso de empresário individual, 
a inscrição no registro público de empresas mercantis. 
 

d) Certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, 
conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno 
porte, emitida nos últimos 60(sessenta) dias, nos termos do artigo 8° da Instrução 
Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio 
- DNRC; 
  

6.3  No caso de apresentação de documento original, o mesmo será devolvido após as 
conferências necessárias; 
 
6.4  Os documentos relativos ao credenciamento deverão ser apresentados ao Pregoeiro no 
momento da licitação, fora de qualquer envelope. 
 
6.5  Na hipótese em que a documentação correspondente ao credenciamento tenha sido 
incluída em qualquer dos envelopes – DE HABILITAÇÃO ou DE PROPOSTA DE PREÇO - 
será autorizado ao representante da empresa credenciadora que abra o envelope para a retirada 
dos mesmos, na presença dos demais Licitantes, devendo, em ato contínuo, ser o envelope 
novamente lacrado e devolvido ao lugar em que se encontrava.   
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6.6  Ficam as empresas cientes de que somente poderão participar da fase de lances verbais, 
bem como praticar os demais atos inerentes ao certame, aquelas cujo representante se encontre 
devidamente credenciado nos termos dos subitens anteriores.   
 
6.7  As Licitantes que decidirem pelo envio dos Envelopes por portadores, deverá encaminhar 
os documentos de credenciamento fora dos envelopes 1 e 2, somente participarão do certame 
com o preço constante no envelope de proposta. 
 
6.8 Será admitido somente um representante para cada licitante, para o melhor 
desenvolvimento da Sessão. 
 
6.9 Não será admitido o credenciamento de um mesmo representante para mais de uma 
Licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatório das licitantes envolvidas. 
 
7  DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA 
HABILITAÇÃO E DA DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE 
 
7.1 Os licitantes apresentarão, no ato do credenciamento, de forma avulsa, a declaração de que 
cumprem plenamente os requisitos de habilitação e de não estarem impedidas de participar de 
licitação e contratar com a Administração Pública em razão de penalidades, nem de fatos 
impeditivos de sua habilitação, na forma do ANEXO III, sem inseri-la em quaisquer dos 
envelopes.  
 
7.2   Os licitantes que forem microempresas ou empresas de pequeno porte, para utilizarem as 
prerrogativas estabelecidas na Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar ao 
Pregoeiro, no ato do credenciamento e fora dos envelopes, declaração na forma do ANEXO 
IV, de que ostentam essa condição e de que não se enquadram em nenhum dos casos 
enumerados no § 4º do art. 3º da referida Lei.  
 
7.3 Na hipótese do licitante não trazer os documentos mencionados já devidamente 
preenchidos, os mesmos poderão ser confeccionados no momento da realização da Sessão 
Pública, devendo ser assinado pelo representante legal do licitante que foi devidamente 
credenciado.    
 
7.4 Ato contínuo, serão abertos os envelopes contendo a Proposta de Preço, sendo feita sua 
conferência e posterior rubrica. 
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7.5  No caso excepcional de a Sessão do Pregão vir a ser suspensa antes de cumpridas todas as 
suas fases, os envelopes ainda não abertos, devidamente rubricados em local próprio, ficarão 
sob a guarda do pregoeiro e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubrica, aos participantes, 
na sessão marcada para prosseguimento dos trabalhos.   

 

8  DOS ENVELOPES 
 
8.1.  A Licitante deverá entregar ao Pregoeiro a sua Proposta de Preço e os seus Documentos 
de Habilitação em envelopes distintos, opacos, separados, fechados (colados ou lacrados), 
constando na parte externa os seguintes dizeres: 
 
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇO 
PREGÃO PRESENCIAL RP Nº 017/2017– PREFEITURA DE SANTA LUZIA 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 
 
ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL RP Nº 017/2017 – PREFEITURA DE SANTA LUZIA 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 
 
 
9  DA PROPOSTA DE PREÇO 
 
9.1 A Proposta de Preço deverá ser apresentada em 01 (uma) via, redigida no formato do 
ANEXO IV – Proposta de Preços, impressa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, 
preferencialmente em papel timbrado do proponente e redigida com clareza, em língua 
portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, devidamente datada e assinada 
na última folha e rubricada nas demais, pelo proponente ou seu representante legal.  
 
9.2 A proposta deverá ainda: 
 

a)  Fazer referencia a esta licitação, indicar nome ou razão social do proponente, número 
do CNPJ, inscrição municipal e/ou estadual, endereço completo, telefone, fax e 
endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato. 

 
b) A proposta de preço deverá conter a descrição dos produtos cotados, inclusive as 

marcas, bem como modelos e/ou referência do mesmo, com a indicação do número do 
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lote ou item, no caso da licitação ser por lote, a indicação do código correspondente a 
cada item que compõe o lote, com base no Anexo I – Termo de Referência do Objeto.  

 
c) A indicação do preço unitário de cada item e o seu valor total e, finalmente, o valor 

total do lote, na hipótese da licitação ser por lote, com base no Anexo I – Termo de 
Referência do Objeto.  

 
d) O oferecimento pelo licitante do lote ou item indicado implica em aceitação e entrega 

de todos os produtos descritos no lote, ou do próprio item, conforme TERMO DE 
REFERÊNCIA DO OBJETO, com suas especificações e quantidades, sem qualquer 
restrição, sob pena de invalidação e não aceitação da proposta ofertada.   

 
e) É permitido às empresas Licitantes apresentarem propostas para um ou mais lotes/itens 

que compõem o objeto deste Edital 
 

f) Menção de ser optante ou não optante do SIMPLES NACIONAL.  
 

g) Declarar que os itens ofertados estão em conformidade com as especificações contidas 
no ANEXO I – Termo de Referência, deste Edital.  

 
h) Declarar que nos preços estão inclusos todos os custos diretos e indiretos 

indispensáveis à perfeita execução do objeto deste Edital, assim abrange todos os 
custos com materiais e entrega do(s) produto(s) em perfeitas condições, eventual 
substituição em caso de defeitos e/ou entrega de produtos faltantes.  

 
i) Ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua 

apresentação.  
 

j) Quaisquer tributos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou 
incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo 
considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título.  

 
k) Conter oferta firme e precisa para que não haja qualquer outra condição que induza o 

julgamento a ter mais de um resultado. 
 

l) A proposta deverá apresentar preços correntes de mercado, fixos e irreajustáveis, sem 
quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária ou de custo financeiro. 
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m) Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional (Real) com no máximo 

02 (duas) casas decimais - exemplo: R$ 0,01 (um centavo), em algarismos e por 
extenso, não podendo ser igual a zero.  
 

n) Indicação do nome e dados do responsável pela assinatura do contrato. 
 
 

9.3 No caso de haver divergência entre os preços unitários e os totais, assim como os preços 
expressos em algarismo e por extenso, prevalecerá o menor desde que exequível.  
 
9.4 Caso o licitante não aceite as correções realizadas, sua proposta de preço será 
desclassificada.  
 
9.5  Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e 
seus Anexos, caso seja omissa ou apresente irregularidade ou defeitos capazes de dificultar o 
julgamento. 
 
9.6  A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do proponente, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 
10  DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO 
 
10.1 O critério de julgamento desta licitação obedecerá ao disposto no inciso I do parágrafo 1º 
do artigo 45 da Lei 8.666/93, a saber, a de MENOR PREÇO LOTE, é obrigatório conter o 
valor unitário na proposta, e ainda, ao disposto no parágrafo 3º do artigo 45 da Lei nº 
8.666/93, levando-se em consideração atendimento às exigências deste Edital, sendo 
considerada(s) vencedora(s) a(s) Licitante(s) que obtiver(em) o menor preço, consoante as 
especificações do Anexo I – Termo de Referência.  O objeto deste Edital será adjudicado à 
licitante cuja proposta for considerada vencedora. 
 
10.2   Serão classificados pelo Pregoeiro para participar da fase de lances o autor da proposta 
de menor preço e os demais licitantes que apresentarem as propostas com valores até 10% (dez 
por cento) superiores ao menor preço.  
 
10.3  Se não houver pelo menos 3 (três) ofertas de acordo com  o subitem anterior, serão 
proclamados classificados para participarem da fase de lance os proponentes que apresentarem 
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os melhores preços, até no máximo de 3 (três) ofertas, quaisquer que sejam os preços 
oferecidos. 
 
10.4   O Pregoeiro consultará se entre os Licitantes existe alguma microempresa ou empresa de 
pequeno porte, a fim de verificar a ocorrência de empate e dar a possibilidade de novo lance, 
nos moldes do artigo 44 e 45 da Lei Complementar 123/2006 e do Decreto Municipal nº 
3.022/2015. 
 
10.5  Caso duas ou mais propostas escritas apresentem preços iguais, será aplicado o disposto 
no art.3º, §2º da Lei 8.666/93, com o intuito de favorecer a indústria nacional. Na hipótese de 
persistir o empate será realizado sorteio para determinação da ordem de ofertas dos lances ou, 
conforme o caso, adotados os procedimentos destinados às microempresas ou empresas de 
pequeno porte. 
 
10.6  Aos Licitantes proclamados classificados será dada oportunidade para nova disputa, por 
meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes em relação ao menor 
preço. 
 
10.7  Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente 
às penalidades constantes deste Edital. 
 
10.8   O pregoeiro poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo para lances, bem como 
o valor ou percentual mínimo para o aumento dos lances, mediante prévia comunicação às 
licitantes e expressa menção na ata de Sessão.  
 
10.9  O pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante que apresentar a proposta com 
menor preço para torná-la mais vantajosa à Administração, devendo a negociação se dar em 
público e formalizada em ata.      
 
10.10  Sendo apta e aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições de 
habilitação  do proponente que a tiver formulado. 
 
10.11  Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente 
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital e seus Anexos, salvo manifestação 
imediata e motivada da vontade de recorrer, no que se observará o disposto no artigo 4º, XVIII 
da Lei 10.520/2002 e artigo 12, XVIII do Decreto Municipal nº 3.021/2015. 
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10.12 Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências editalícias, o 
Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma 
proposta, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste 
Edital e seus Anexos. 
 
10.13  Da sessão lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro e os Licitantes presentes.  
 
10.14   Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos 
neste Edital e seus Anexos, a Proposta será desclassificada. 
 
10.15  Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na 
Proposta específica, prevalecerão as da Proposta. 
 
10.16  Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste Edital e 
seus Anexos. 
 
11  DA ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO OS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO 
 
11.1 Os Documentos de Habilitação deverão ser entregues em envelope individual, 
devidamente fechado e rubricado no fecho, identificado conforme indicado no Edital. 
 
12  DA HABILITAÇÃO 
 
12.1  DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
12.1.1 Para fins de comprovação da habilitação jurídica, deverão ser apresentados, conforme o 
caso, os seguintes documentos:  
 
a) Cédula de Identidade e CPF dos sócios ou dos diretores; 
 
b) Registro Comercial, no caso de empresário pessoa física; 
 
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades empresárias, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 
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d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; 
 
e) 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;  
 
f) A sociedade simples que não adotar um dos tipos regulados nos arts. 1.039 a 1.092, deverá 
mencionar, no contrato social, por força do art. 997, inciso VI, as pessoas naturais incumbidas 
da administração; 
 
g) Ata da respectiva fundação, e o correspondente registro na Junta Comercial, bem como o 
estatuto com a ata da assembleia de aprovação, na forma do artigo 18 da Lei nº 5.764/71, em 
se tratando de sociedade cooperativa. 
 
12.1.2  DAS COOPERATIVAS 

12.1.2.1 Será admitida a participação de cooperativas que atendam às exigências deste ato 
convocatório, no que couber, e apresentem, no envelope de habilitação os seguintes 
documentos: 
 
I – ata de fundação; 
II – estatuto (com ata da assembleia de aprovação); 
III – regimento interno (com ata da aprovação); 
IV – regimento dos fundos (com ata de aprovação); 
V – edital de convocação de assembleia geral e ata em que foram eleitos os dirigentes e 
conselheiros; 
VI – registro da presença dos cooperados em assembleias gerais; 
VII – ata da sessão em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto deste 
certame, se vencedora; 
VIII – relação dos cooperados que executarão o objeto, acompanhada dos documentos 
comprobatórios da data de ingresso de cada qual na cooperativa. 
 
12.1.2.2  Não será admitida participação de cooperativas fornecedoras de mão-de-obra, mas 
apenas as prestadoras de serviços por intermédio dos próprios cooperados. 
 
12.2  DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
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12.2.1 Para fins de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, deverão ser apresentados 
os seguintes documentos: 
 
a) Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;    

c) A prova de regularidade com a Fazenda Federal será efetuada por meio da Certidão 
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou 
Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela  Receita Federal do Brasil 
(RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), da sede do licitante; 

d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, mediante a apresentação da certidão 
negativa ou positiva com efeitos de negativa; 

e) Prova da regularidade com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação da certidão 
negativa ou positiva com efeitos de negativa expedida pela Secretaria Municipal de Fazenda 
 ou, se for o caso, certidão comprobatória de que o licitante, pelo respectivo objeto, está isento 
de inscrição municipal. 

f) Certificado de Regularidade de Situação relativo ao FGTS, demonstrando situação regular 
quanto ao cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa ou positiva com efeitos de negativa de Débitos Trabalhistas 
(CNDT).  

12.2.2 A microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar a documentação de 
regularidade fiscal ainda que esta acuse a existência de débitos. 
 
12.3  DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  
 
12.3.1 Para fins de comprovação da qualificação econômico-financeira, deverão ser 
apresentados os seguintes documentos: 
 
a) Certidões negativas de falências e recuperação judicial expedidas pelos distribuidores da 
sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física.  
 
12.4 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  
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a) Mínimo de 01 atestado(s) de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) 
de direito público ou privado, comprobatório de que o licitante fornece ou já forneceu 
regular e corretamente, o objeto licitado, com nome completo do representante legal, 
em papel timbrado do emitente ou em papel sem timbre com carimbo do CNPJ; 

12.4.1 - EXCLUSIVA PARA OS INTERESSADOS EM PARTICIPAR DOS ITENS: Palco, 
sonorização, iluminação, tendas, barracas, gerador, grid, camarins, povis, tablados, painel de 
Led, arquibancada: 

a) Prova de registro de inscrição da empresa e dos Responsável (eis) Técnicos junto ao 
conselho regional de engenharia, arquitetura e agronomia – CREA; 

b) Comprovação de que o profissional apresentado é parte integrante da empresa, 
podendo ser comprovado através de carteira de trabalho, registro de pontos e, ou contrato de 
prestação de serviços. 

c) Apresentação de CAT, emitido pelo CREA dos responsáveis técnicos da empresa. 

12.5. DA VISTORIA  TECNICA 

12.5.1 . A vistoria ocorrerá até o 2º dia anterior a data de realização deste certame, com 
agendamento prévio. Os locais dos serviços deverão ser visitados para constatar as 
condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos.  

12.5.2 .O interessado, através do seu  - Responsável Técnico, devidamente registrado no 
CREA, deverá entrar em contato com Breno Costa, na Secretaria Municipal de Cultura, 
através dos telefones: (31) 9 8623-6814 ou (31) 3641-6130. 

12.5.3. Sob pena de desclassificação, o representante responsável técnico credenciado pela 
licitante para efetuar a vistoria deverá apresentar-se à Secretaria Municipal de Cultura do 
Município munido da carta de credenciamento da empresa, de acordo com o modelo constante 
no Anexo II, e deverá apresentar ao representante da Prefeitura os seguintes documentos: 
Carta de credenciamento emitida pela empresa e Identidade profissional devidamente 
atualizada pelo CREA de origem, comprovando assim sua habilitação técnica.  

12.5.4 . A declaração de vistoria deverá ser visada pelo servidor da Secretaria Municipal 
de Cultura que acompanhou o licitante na vistoria (conforme anexo V). 

12.5.6. As empresas interessadas deverão comparecer a visita técnica objetivando o 
conhecimento total das condições dos locais em que serão executados os serviços bem 
como análise de toda a documentação (Edital e seus anexos). A declaração de que trata 
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o item 12.5. será entregue devidamente preenchida pela empresa licitante e visada pelo 
servidor da Secretaria Municipal de Cultura, devendo a mesma obrigatoriamente compor 
o Envelope nº 02 – HABILITAÇÃO, sob pena de desclassificação.  

12.5.7. A empresa que optar por não realizar a visita técnica deverá apresentar uma 
declaração (em substituição a declaração do item 12.5) atestando que a licitante está 
ciente de todas as condições em que os serviços/obras serão executados. 

 
12. 6 DECLARAÇÕES 
 
12.6.1 DA DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ART. 7º, INCISO XXXIII DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 
12.6.1.1  Todos os licitantes, inclusive as microempresas e empresas de pequeno porte, 
deverão apresentar declaração, na forma do ANEXO VIII, de que não possuem em seus 
quadros funcionais nenhum menor de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre ou qualquer trabalho por menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, 
a partir de quatorze anos, na forma do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal. 
 
12.6.1.2  Os licitantes poderão optar por apresentar a certidão negativa de ilícitos trabalhistas 
emitida pela Delegacia Regional do Trabalho ao invés da declaração mencionada no item 
anterior. 
 
12.6.2. ANEXO IX - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
12.6.3. ANEXO X - DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA 
 
12.7  DA VALIDADE DOS DOCUMENTOS E CERTIDÕES 
 
12.7.1  As certidões valerão nos prazos que lhe são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-
se-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 
 
12.7.2 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados cópia autenticada 
através de cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial ou de cópias 
simples, desde que acompanhadas dos originais para conferência pelo Pregoeiro, na forma do 
artigo 32, e seus parágrafos, da Lei Federal n.º 8.666/93. 
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12.7.3 As declarações que forem disponibilizadas pela internet, terão plena validade, desde 
que dentro do prazo de 30 (trinta) dias, salvo especificação própria referente à validade. 
 
12.7.4 As declarações que não forem disponibilizadas pela internet e que não possuírem em 
seu bojo a data de validade, terão para o certame validade de 90 (noventa) dias.  
 
12.7.5 O Licitante é responsável pelas informações prestadas, sendo motivo de inabilitação a 
prestação de informações falsas ou que não reflitam a realidade dos fatos. A inabilitação ou 
desclassificação poderá ocorrer em qualquer fase da licitação, caso o Pregoeiro tome 
conhecimento de fatos supervenientes que desabonem a idoneidade do Licitante, que 
comprovem a falsidade das informações prestadas ou quaisquer outros que contrariem as 
disposições contidas no Edital. 

 

 

13  DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
 
13.1 A empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país deverá apresentar, 
também, o decreto de autorização ou o ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
 
13.2 Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição 
aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 
 
13.3 Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer 
dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o Pregoeiro considerar o proponente inabilitado.  
 
13.4 Eventuais vícios formais na apresentação dos documentos de habilitação poderão ser 
saneados na Sessão Pública de processamento do Pregão, através da verificação da informação 
efetuada através de sitio eletrônico oficial e hábil a conferência.  
 
13.5 Documentos apresentados com a validade expirada acarretará a inabilitação do 
proponente. 
 
13.6  Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente 
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital e seus Anexos, salvo manifestação 
imediata e motivada da vontade de recorrer, no que se observará o disposto no artigo 4º, XVIII 
da Lei 10.520/2002 e artigo 12, XVIII do Decreto Municipal nº 3.021/2015. 
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14 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO E DO TERMO DE COMPROMISSO: 
   
14.1 Uma vez homologado o resultado da licitação, o Órgão Gerenciador, respeitada a 
ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os 
interessados para a assinatura da Ata de Registro de Preços, o que, após cumpridos os 
requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições 
estabelecidas.  
 
14.2 A convocação a que se refere o subitem anterior far-se-á através de comunicação 
endereçada diretamente ao(s) licitante(s) vencedor(es), dentro do prazo de validade da sua 
proposta.  
 
14.3 Após a convocação mencionada no item anterior, o(s) licitante(s) terá(ão) o prazo de 
até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da convocação, para assinar(em) a Ata de 
Registro de Preços.  
 
14.4 A Ata de Registro de Preços deverá ser assinada pelo representante legal da(s) licitante(s). 
 
14.5 A recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços dentro do prazo 
estabelecido sujeitará o licitante vencedor às penalidades previstas no Art. 7º da Lei Federal 
10.520/2002.  

14.6 Nesse caso, o pregoeiro convocará o segundo colocado para, nos termos do parágrafo 
único do artigo 12 do Decreto Municipal nº 3.020/2015, propor a assinatura da Ata nos termos 
da proposta vencedora.  
 
14.7 Caso o segundo colocado não aceite firmar a Ata nos termos da proposta vencedora, será 
facultado ao Município de Santa Luzia analisar a oferta deste e das subsequentes, na ordem de 
classificação, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante 
declarado vencedor, ou revogar a licitação. 
 
14.8 O licitante vencedor deverá manter as mesmas condições de habilitação consignadas 
neste edital. 
 
14. 9 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações 
que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para aquisição 
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pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em 
igualdade de condições.    

15 DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS 

15.1 Ao preço do 1º colocado poderão ser registrados tantos fornecedores quanto necessários 
para que, em função das propostas apresentadas, seja atingida a quantidade total estimada para 
o item ou lote, observando-se o seguinte:  

a) o preço registrado e a indicação dos respectivos fornecedores serão divulgados em órgão 
oficial de publicação dos Atos Oficiais da Prefeitura de Santa Luzia e ficarão disponibilizados 
durante a vigência da Ata de Registro de Preços;  

b) quando das contratações decorrentes do registro de preços, deverá ser respeitada a ordem de 
classificação das empresas constantes da Ata de Registro de Preços 

c) os órgãos participantes do registro de preços deverão, quando da necessidade de contratação, 
recorrerem ao Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços, para que este proceda à 
indicação do fornecedor e respectivos preços a serem praticados. 

15.2 Excepcionalmente, a critério do Órgão Gerenciador, quando a quantidade do primeiro 
colocado não for suficiente para as demandas estimadas, desde que se trate de objetos de 
qualidades ou desempenho superior, devidamente justificada e comprovada a vantagem, e as 
ofertas sejam em valor inferior ao máximo admitido, poderão ser registrados outros preços.    

15.3  O Órgão Gerenciador realizará, durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, 
pesquisas periódicas de preços com a finalidade de obter os valores praticados no mercado para 
os itens objeto da presente licitação e verificar adequação dos valores registrados em Ata. Na 
hipótese de o valor registrado se mostrar superior ao de mercado, aplicar-se-á o disposto nos 
subitens 16.2 e 16.3. 

16  DA REVISÃO DOS PREÇOS  
 
16.1 A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas 
no artigo 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/93. 

16.2 O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles 
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo 
ao Órgão Gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.  
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16.3 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao 
preço praticado no mercado o Órgão Gerenciador deverá: 

a) convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao 
praticado pelo mercado;  

b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; 

c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

16.4  Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da 
Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 
vantajosa. 

16.5 Os valores revisados serão publicados no Diário Oficial. 
 
17  VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
 
17.1  O prazo de validade de Ata de Registro de Preço não poderá ser superior a 12 meses, 
contados a partir de sua publicação na Imprensa Oficial, computadas neste período eventuais 
prorrogações. 
 
17. 2 Os contratos resultados do SRP terão sua vigência conforme as disposições contidas no 
instrumento convocatório e respectivos contratos decorrentes, obedecido o disposto no art. 57 
da Lei nº 8.666/93. 
 
17.3  É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, parágrafo 4º da Lei 
8666/93, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, não podendo ultrapassar o 
prazo máximo de 12 meses, na forma do subitem 17.1. 
 
18  DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO  

18.1 A Ata de Registro de Preço, durante a sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer 
órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame, mediante 
prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, 
respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto municipal nº 
3.020/2015 e na Lei nº 8.666/1993. 

18.2 Os órgãos e entidades que não participarem do registro de preço, quando desejarem fazer 
uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar interesse junto ao Órgão Gerenciador da 
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Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem registrados, 
obedecida a ordem de classificação. 

18.3 Caberá ao fornecedor do material beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, nas quantidades 
registradas em Ata, Comissão Permanente de Licitação desde que este serviço não prejudique 
as obrigações anteriormente assumidas. 

18.4 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão 
exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens do 
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e 
órgãos participantes. 

19 DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

19.1 Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas na ata 
de registro de preço; 

19.2 Fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir 
e pertinentes à execução do presente contrato; 

19.3 Exercer a fiscalização do contrato; 

19.4 Receber provisória e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no 
edital e na ata de registro de preço. 

 
20 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
20.1  Conduzir os serviços de acordo com as normas do serviço e as especificações técnicas e, 
ainda, com estrita observância do instrumento convocatório, do Termo de Referência, da 
Proposta de Preços e da legislação vigente; 

20.2  Prestar o serviço no endereço constante da Proposta Detalhe ou Termo Referência; 
 
20.3   Prover os serviços ora contratados, com pessoal adequado e capacitado em todos os 
níveis de trabalho; 

20.4   Iniciar e concluir os serviços nos prazos estipulados; 
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20.5 Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a 
impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências 
cabíveis; 

20.6   Responder pelos serviços que executar, na forma do ato convocatório e da legislação 
aplicável; 

20.7   Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas 
expensas, bens ou prestações objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes de execução irregular ou do emprego ou fornecimento de materiais 
inadequados ou desconformes com as especificações;  

20.8   Observado o disposto no artigo 68 da Lei nº 8.666/93, designar e manter preposto, no 
local do serviço, que deverá se reportar diretamente ao Fiscal do contrato, para acompanhar e 
se responsabilizar pela execução dos serviços, inclusive pela regularidade técnica e disciplinar 
da atuação da equipe técnica disponibilizada para os serviços; 

20.9  Elaborar relatório mensal sobre a prestação dos serviços, dirigido ao fiscal do contrato, 
relatando todos os serviços realizados, eventuais problemas verificados e qualquer fato 
relevante sobre a execução do objeto contratual; 

20.10   Manter em estoque um mínimo de materiais, peças e componentes de reposição regular 
e necessários à execução do objeto do contrato; 

20.11   Manter, durante toda a duração deste contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas para participação na licitação; 

20.12   Cumprir todas as obrigações e encargos sociais trabalhistas;  

20.13   Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou 
indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à 
CONTRATANTE, aos usuários ou terceiros. 

20.14  A CONTRATADA se responsabilizará, na forma do Contrato, por todos os ônus, 
encargos e obrigações comerciais, fiscais, sociais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, ou 
quaisquer outras previstas na legislação em vigor, bem como por todos os gastos e encargos 
com material e mão-de-obra necessária à completa realização dos serviços, até o seu término. 

20.15   A CONTRATADA é a única e exclusiva responsável pelos ônus trabalhistas gerados 
por seus empregados, que porventura serão utilizados por força da execução do presente 
contrato. 
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20.16  Em caso do ajuizamento de ações trabalhistas pelos empregados da CONTRATADA ou 
da verificação da existência de débitos previdenciários, decorrentes da execução do presente 
contrato pela CONTRATADA, com a inclusão do Município do Santa Luzia no pólo passivo 
como responsável subsidiário, o CONTRATANTE poderá reter, das parcelas vincendas, o 
correspondente a três vezes o montante dos valores em cobrança, que serão complementados a 
qualquer tempo com nova retenção em caso de insuficiência. 

20.16.1   A retenção prevista será realizada na data do conhecimento pelo Município de Santa 
Luzia da existência da ação trabalhista ou da verificação da existência de débitos 
previdenciários.  

20.16.2  A retenção somente será liberada com o trânsito em julgado da decisão de 
improcedência dos pedidos ou do efetivo pagamento do título executivo judicial ou do débito 
previdenciário pela Adjudicatária. 

20.16.3 Em não ocorrendo nenhuma das hipóteses previstas nos itens anteriores, o 
CONTRATANTE efetuará o pagamento devido nas ações trabalhistas ou dos encargos 
previdenciários, com o valor retido, não cabendo, em nenhuma hipótese, ressarcimento à 
CONTRATADA. 

20.16.4  Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a decisão final da ação 
trabalhista ou decisão final sobre o débito previdenciário, o valor ficará retido e será pleiteado 
em processo administrativo após o trânsito em julgado e/ou o pagamento da condenação/dívida. 

21 DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 

21.1 O objeto do contrato não poderá ser subcontratado, cedido ou transferido no todo ou em 
parte, a não ser com prévio e expresso consentimento do CONTRATANTE e sempre mediante 
instrumento próprio, devidamente motivado, a ser publicado na Imprensa Oficial. 

21.2 O cessionário ficará sub-rogado em todos os direitos e obrigações do cedente e deverá 
atender a todos os requisitos de habilitação estabelecidos no instrumento convocatório e 
legislação específica.  

21.3 Em qualquer caso, o consentimento na cessão não importa na quitação, exoneração ou 
redução da responsabilidade, da cedente CONTRATADA perante a CONTRATANTE.  

21.4 Fica expressamente vedada a possibilidade de subcontratação de cooperativas. 

21.5 O subcontratado será responsável, junto com a Adjudicatária, pelas obrigações 
decorrentes do objeto do contrato, inclusive as atinentes à Contratada, descritas na cláusula 
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décima quarta, quanto aos aspectos previdenciários e trabalhistas, nos limites da 
subcontratação, sendo-lhe aplicáveis, assim como a seus sócios, as limitações convencionais e 
legais. 

22 DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PRAZO ENTREGA DOS SERVIÇOS   E 
RECEBIMENTO  DO OBJETO DA LICITAÇÃO  
 
22.1  O prazo da prestação dos serviços descritos  no Anexo I – Termo de Referência, será de 
até 48 (quarenta e oito)  horas, contados da data do envio da Autorização do Serviço, que será 
enviada via fax à(s) Licitante(s) vencedora(s), após a assinatura do contrato.     

22.2  O objeto desta licitação desta licitação deverão ser prestados na forma conforme descrito 
no Anexo I – Termo de Referência. 
22.3 - O fornecimento dos shows e da estrutura será requisitado de acordo com a necessidade pela 
Prefeitura municipal.  
22.3 - A unidade administrativa competente do Município de Santa Luzia acompanhará e fiscalizará 
a execução do objeto contratual, que deverá estar em conformidade com o Edital e com os termos 
contratuais.  
22.4 - O contratado deverá montar toda a estrutura da Realização do evento dentro dos prazos 
estabelecidos pelo contratante; 
 
23 DO PAGAMENTO 
  
23.1 As notas fiscais recebidas até o 5º dia útil de cada mês serão pagas do 5º ao 10º dia útil 
do mês subseqüente, em parcela única ou parcelado, conforme cronograma de execução do 
contrato, mediante crédito em conta-corrente da contratada, em instituição financeira 
contratada pelo CONTRATANTE,  desde que acompanhadas do Certificado de Aceitação 
referente ao recebimento definitivo. 
 
23.2.1 No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não possua agência 
da instituição financeira contratada pelo CONTRATANTE ou caso verificada pelo 
CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razão de negativa expressa da 
instituição financeira contratada pelo CONTRATANTE, abrir ou manter conta corrente 
naquela instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta corrente 
de outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais 
adicionais serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA. 
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23.3 A(s) Nota(s) Fiscal(s) Eletrônica(s)1 – Nfe(s)/Fatura deverá(ão) ser entregue(s) ao 
funcionário responsável pela solicitação dos serviços, após conclusão do mesmo, não podendo 
conter rasuras e devendo corresponder ao(s) item(s) executado(s).  Será(ão) conferida(s) e 
atestada(s) pelo MUNICÍPIO de SANTA LUZIA na pessoa do funcionário responsável, desde 
que não haja fator impeditivo provocado pela empresa vencedora. 
 
23.4  Ficam excluídos da obrigatoriedade de emissão da Nota Fiscal eletrônica– Nfe, os 
seguintes contribuintes:  
 
a) contribuintes profissionais autônomos que tenham o recolhimento da ISSQN efetuado 
através de tributação fixa;  
 
b) contribuintes pessoas físicas optantes pelo Regime Tributário do Simples nacional 
qualificados como Microempreendedor Individual – MEI, quando prestarem serviços para 
pessoas físicas.  
 
c) bancos e instituições financeiras, autorizadas pelo BACEN. 
 
23.5 A(s) NFe(s)/Fatura deverá(ão) ter o mesmo CNPJ da Proposta de Preços, pois a 
divergência impossibilitará a apropriação e o pagamento.  
 
23.6 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de 
liquidação de qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção 
monetária. 
 
23.7 A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) ser emitida(s) em nome do destinatário conforme as 
ordens de fornecimento. 
 
23.8 A Empresa contratada deverá enviar a nota fiscal em arquivo PDF para o e-mail: 
nffornecedor@santaluzia.mg.gov.br, para acompanhamento da chegada da mesma na 
secretaria de finanças; 
 

                                                           

1 A Nota Fiscal eletrônica Inteligente – NFeI será emitida por meio da Internet  no endereço eletrônico 
http://www.santaluzia.mg.gov.br/iss-digital-2/, mediante a utilização de  senha e login fornecidos aos contribuintes 
durante o procedimento de cadastramento eletrônico.   



 

PREFEITURA MUN. DE SANTA LUZIA 
Secretaria Mun. de Administração e Gestão de Pessoas 

Superintendência de Compras e Licitações 
 

 Av. VIII, nº: 50, B. Carreira Comprida, Santa Luzia/MG  25 

 

 
23.9 No caso de empresas não optantes pelo Simples, deverão destacar na Nota Fiscal/ 
Fatura os valores e alíquotas referentes aos tributos federais a serem retidos, conforme 
Instrução Normativa SRF nº 480/04 da Secretaria da Receita Federal e suas alterações. 
 
23.10 Será de inteira responsabilidade da Licitante vencedora as despesas diretas ou indiretas, 
tais como: salários, transportes, alimentação, diárias, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, 
previdenciários e de ordem de classe, indenizações civis e quaisquer outras que forem devidas 
aos seus empregados no desempenho dos serviços objeto desta licitação ficando, ainda, o 
Município de Santa Luzia isento de qualquer vínculo empregatício com os mesmos. 
 
23.11 Já estarão retidos na fonte os impostos: IR, PIS, COFINS, CSLL, consoante as 
Instruções Normativas SRF nº 480/04 da Secretaria da Receita Federal e suas alterações. 
 
23.12 Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer nota fiscal por culpa da 
CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento ficará suspenso, prosseguindo a 
sua contagem a partir da data da respectiva representação. 
 
24 DOS RECURSOS 
 
24.1  DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
24.1.1 Até 02 (dois) dias antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 
poderá peticionar contra o ato convocatório. 
 
24.1.2 O Pregoeiro deverá decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
24.1.3 Se for acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para 
realização do certame. 
 
24.2 DO RECURSO À SESSÃO PÚBLICA  
  
24.2.1  Todos os recursos serão interpostos no final da sessão, com registro em ata da síntese 
das suas razões e contrarrazões, podendo os interessados juntar memoriais no prazo de 3 (três) 
dias úteis. 

24.2.2 Em casos especiais, quando complexas as questões debatidas, o Pregoeiro concederá 
àqueles que manifestarem a intenção de recorrer, prazo suficiente para apresentação das 
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correspondentes razões, ficando os demais desde logo intimados para apresentar contrarrazões 
em igual número de dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-
lhes assegurada vista imediata dos autos. 

24.2.3 O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 

24.2.4 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

24.2.5 A falta de manifestação imediata e motivada da Licitante quanto ao resultado do 
certame, importará preclusão do direito de recurso.  Os recursos imotivados ou insubsistentes 
não serão recebidos. 

24.2.6 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, junto o 
Pregoeiro. 

 
25 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
25.1 A inexecução do objeto desta licitação, total ou parcial, execução imperfeita, mora na 
execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeita a CONTRATADA, sem 
prejuízo da responsabilidade civil ou criminal no que couber, assegurado o contraditório e a 
prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades: 
 

a) Advertência; 

b) Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com a 
gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas. Nas 
reincidências específicas, a multa corresponderá ao dobro do valor da que tiver sido 
inicialmente imposta; 

c) Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a 
administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública; 

25.2 A imposição das penalidades é de competência exclusiva do CONTRATANTE.  

25.3 A sanção prevista na alínea b deste item poderá ser aplicada cumulativamente a 
qualquer outra. 

25.4 A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, 
garantido o contraditório e a defesa prévia. 
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25.5 A multa administrativa prevista na alínea b não tem caráter compensatório, não 
eximindo o seu pagamento a CONTRATADA por perdas e danos das infrações cometidas.  

25.6 O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a contratada à 
multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre 
o valor da nota de empenho ou do saldo não atendido, respeitado o limite do art. 412 do Código 
Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE 
ou da aplicação das sanções administrativas. 

25.7 Antes da aplicação de qualquer penalidade administrativas, será garantido o exercício do 
contraditório e ampla defesa no prazo de 5 (cinco) dias contados da notificação pessoal do 
contratado. 

25.8 A aplicação da sanção prevista na alínea d é de competência exclusiva do Prefeito de 
Santa Luzia e dos Secretários Municipais, devendo ser precedida de defesa do interessado, no 
prazo de 10 (dez) dias.  

25.9 O prazo da suspensão ou da declaração de inidoneidade será fixado de acordo com a 
natureza e a gravidade da falta cometida, observado o princípio da proporcionalidade.  

 25.10 Será remetida à Secretaria Municipal de Administração cópia do ato que aplicar 
qualquer penalidade ou da decisão final do recurso interposto pela CONTRATADA, a fim de 
que seja averbada a penalização no Registro Cadastral. 

26  CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:  

26.1  O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

b) não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido 
pela Administração, sem justificativa aceitável; 

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; e 

d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do artigo 87 da Lei nº 8.666/1993, ou 
no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002; 

e) tiver presentes razões de interesse público, devidamente justificadas. 
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26.2 O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla 
defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador. 

26.3 O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de 
fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso 

fortuito ou de força maior devidamente comprovados. 

27 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
27.1 É facultado ao Município de Santa Luzia, quando convocada(s) a(s) Licitante(s) 
Vencedora(s) e esta(s) não aceitar(em) os prazos e condições estabelecidos, convocar os 
proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, ou 
revogar o Pregão Presencial. 
 
27.2  É facultado ao Licitante ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
 
27.3  Fica assegurado ao Município de Santa Luzia o direito de, no interesse da 
Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, 
dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente. 
 
27.4 Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e o Município não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
27.5 Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
27.6 Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
 
27.7 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 horário e local aqui estabelecidos, desde que não haja 
comunicação do Pregoeiro em contrário. 
 
27.8 O Pregoeiro manterá em seu poder os documentos de todas as Licitantes pelo prazo de 
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15 (quinze) dias, contados da homologação da licitação, devendo as empresas retirá-los após 
este período, sob pena de inutilização dos mesmos.  
 
27.9 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados. 
 
27.10 Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do 
presente Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado, por escrito, ao Pregoeiro, no endereço 
constante no timbre deste edital, até dois dias úteis antes da data de abertura dos Envelopes. 
 
27.11 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação ou a 
obrigatoriedade de serem utilizados os serviços. 
 
27.12 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-á o dia do inicio e incluir-
se-á o dia do término.    
 
27.13 As obrigações resultantes do presente certame licitatório deverão ser executadas 
fielmente pelas partes, de acordo com as condições avençadas e as normas legais pertinentes, 
respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 
 
27.14 Integram este edital os seguintes anexos: 
 
Anexo I - Termo de Referência do Objeto. 
Anexo II - Modelo de Carta de Credenciamento. 
Anexo III - Modelo de Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação. 
Anexo IV - Modelo de Declaração da Condição de ME ou EPP. 
Anexo V - Modelo de Vistoria Técnica 
Anexo VI - Modelo Proposta de Preço. 
Anexo VII - Calendário de Festas fixas da Cidade 
Anexo VIII - Modelo de Declaração de cumprimento do inciso XXXIII do artigo 7º da 
Constituição Federal. 
Anexo IX - Modelo de Declaração de Idoneidade. 
Anexo X - Modelo de Declaração de Superveniência. 
Anexo XI - Minuta da Ata de Registro de Preços a ser assinada 
Anexo XII – Minuta do Contrato. 
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28.15 Os casos omissos serão resolvidos pela autoridade superior, observados os princípios 
que informam a atuação da Administração Pública.  
 
28.16 Ficam os licitantes sujeitos às sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis caso 
apresentem, na licitação, qualquer declaração falsa que não corresponda à realidade dos fatos.  
 
28.17 O foro da comarca de Santa Luzia é designado como o competente para dirimir 
quaisquer controvérsias relativas a esta licitação e à adjudicação, contratação e execução dela 
decorrentes. 

 
 

Santa Luzia, 22 de Maio 2017. 
 

________________________________ 
Carlos José C. Martins 

Pregoeiro 
 

________________________________________  
Núbia Marques Salvador Cunha 

Secretária Mun. de Administração e Gestão de Pessoas 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE TENDAS, PALCOS, 
SOM, ILUMINAÇÃO E AFINS. 

 

1 – OBJETO 

 
 Registro de preço para a contratação de empresas especializadas na prestação de 

serviços de montagem de estruturas de palco, de tendas, de iluminação, de sonorização, 
banheiro químico, cadeiras, mesas e afins necessários à realização de eventos nos diversos 
eventos e solenidades desenvolvidos pela Prefeitura Municipal de Santa Luzia pelo período de 
12 meses. 
 
2 – JUSTIFICATIVA  

 

A Prefeitura Municipal de Santa Luzia, dando cumprimento às atividades previstas no 
seu planejamento licita empresas especializadas na prestação de serviços de montagem de 
estruturas necessárias à realização de eventos, organização, divulgação e promoção de eventos 
para atender a demanda por estes serviços nos diversos setores em atividades e projetos 
desenvolvidos por esta instituição. 

Tendo a necessidade de se organizar para eventos já programados, justificamos a 
necessidade do Registro de Preço para contratação dos serviços abaixo descriminados, a fim de 
se buscar transparência e economia na contratação dos mesmos. 
 

3 – ESPECIFICAÇÃO DOS BENS OU SERVIÇOS 

Segue relação de todos os itens, bem como dos requisitos desejados para o mesmo, com 
descrições detalhadas. 

Lote 01 - Sonorização 

ITE
M 

UN DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO QTDE 
VALOR 

UNIT 
VALOR 
TOTAL 

01 
DIÁRI

A 

SOM TIPO 1 

1 Mesa de som16 canais digital com 8 mandadas de auxiliar 
6 Caixas amplificadas de 500 w cada com pedestal 
(todas ativas) 
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6 Microfones dinâmicos 
2 Microfones lapela sem fio UHF 
2 Microfones sem fio UHF 
8 Pedestais tipo girafa para microfone 
8 Pedestais de mesa para microfone 
1CD/DVD player 
1 Notebook 
2 Monitores de voz ativos de 500w cada 

 

180 

02 
DIÁRI

A 

 
SOM TIPO 2 

 
1 Mesa de som digital 24 canais com 08 mandadas 
auxiliares 
1 Multi cabo de 24 canais com 45 metros (usados 
para input na mesa). 
2 Processador digital com 2 entradas e 6 saídas 
1CD/DVD player 
1 Notebook 
3 Microfones sem fio UHF 
12 Microfones dinâmicos 
6 Direct Box 
12 Pedestais tipo girafa para microfone 
1 Amplificador tipo cubo de 100 w para guitarra 
1 Amplificador tipo cubo de 200w para contrabaixo 
1 Amplificador para teclado 
6 Monitores 1x15”+driver 
8 Caixas de sub grave com 02 falantesde 18” 
8 Caixas de alta frequência Line Array com 1x12+ driver 
2 Multicabos de 12canais com medusa para palco 
Sistema de amplificação que atenda as necessidades do 
sistema acima e fiação e conexões para as devidas 
ligações. 

 

 

 

 

120 

  

03 
DIÁRI

A 

 
SOM TIPO 3 

 
PA 
1 Mesa de som digital 32 canais com12 mandadas auxiliares 
1 Multicabo de 32 canais com 50 metros (usados para 
input na mesa). 
2 Processadores digitais com 2entradas e 6 saídas 
1 CD/DVD player 
1 Notebook 

 

 

 

 

30 

  



 

PREFEITURA MUN. DE SANTA LUZIA 
Secretaria Mun. de Administração e Gestão de Pessoas 

Superintendência de Compras e Licitações 
 

 Av. VIII, nº: 50, B. Carreira Comprida, Santa Luzia/MG  33 

 

12 Caixas de sub grave com 02 falantes de18” 
12 Caixas de alta freqüência Line Array com 1x12”+driver 
Sistema de amplificação que atenda as necessidades do 
sistema acima e fiação e conexões para as devidas 
ligações. 

 
 
MONITOR (PALCO) 
1 Mesa de som digital 32canais com12 mandadas auxiliares 
1 Sidefill com 1 caixa para sub grave com 2x18” e 1 caixa 
de 3 vias com 1x15”+ 1x10“+ driver ou 2caixas de alta 
frequência Line Array com 1x12”+ driver para cada lado 
(esquerdo e direito) 
10 Monitores 2x12”+driver de 2’ 
1 Monitor tipo drum fill com 2x15”+ driver 2” 
- Sistema de amplificação que atenda as necessidades do 
sistema acima efiação e conexões para as devidas ligações 

 
MICROFONESE ACESSORIOS 
6 Microfones sem fio UHF 
20 Microfones dinâmicos 
1 Kit de microfones para bateria 

3 Microfones tipo condensador 
8 Direct Box 
20 Pedestais tipo girafa para microfone 
10 Garras para instrumentos 
- Cabos e conexões necessários para os devidos 
equipamentos 

 
BACKLINES 
2 Amplificadores para guitarra 100w+ caixa 
1 Amplificador para contra baixo com 1 caixa com 4x10”+ 
1x15” 

1 Amplificador para teclado(combo) 
1Kit de bateria acústica completo 
- Sistema de Comunicação Intercom com 02 pontos 

 

04 
DIÁRI

A 

 
SOM TIPO 4 

 
PA 
1 Mesa de som digital de 48canais com 16 
mandadas auxiliares 
1 Multi cabo de 48 canais com 60 metros+ spliter 

2 Processadores digitais 
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1 CD/DVDplayer 
1 Notebook 
16 Caixas de sub grave com 02 falantes de18” 
16 Caixas de alta frequência Line Array com 2x12 + 
4x6.5”+ 2 Driver em guias de onda. 
- Sistema de amplificação que atenda as necessidades do 
sistema acima e fiação e conexões para as devidas ligações 

 
MONITOR (PALCO) 
1 Mesa de som digital 48 canais com16 mandadas 
auxiliares 
1 Processador digital para o sidefill 
1 Sidefill com 2caixa para subgrave com 2x18”e 2 caixa de 
3 vias com 1x15”+1x10”+ driver ou 2 caixas de alta 
frequência Line Array com 1x12”+ driver para cada lado 
(esquerdo e direito) 
10 Monitores 2x12”+driver de 2” 
2 Monitores tipo drum fill com 2x15”+ driver 2” 
4Multicabos de 12canais 
- Sistema deamplificação que atenda as necessidades do 
sistema acima e fiação e conexões para as devidas ligações 

 
MICROFONESE ACESSORIOS 
8 Microfones sem fio UHF 
24 Microfones dinâmicos 
4 Microfones tipo condensador 
12 Direct Box 
28 Pedestais tipo girafa para microfone 
12 Garras para instrumentos 
- Cabos e conexões necessários para os devidos 
equipamentos 

 
BACKLINES 
2 Amplificadores para guitarra 100w+ caixa 
1 Amplificador para contrabaixo com 1 caixa com 4x10”+ 
1x15” 
1 Kit de bateria acústica completo 
4 Praticáveis 2,0x1,0m 
1 Amplificador de teclado (tipo combo) 
- Sistema de Comunicação Intercom com 02 pontos 

 

20 

05 
DIÁRI

A 

 
SOM TIPO 5 

 
PA 
1 Mesa de som 56 canais com 24 mandadas digital 
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1 multicabode64canaiscom60metros+splinter 
2 processadores digitais 
2 CDplayer 
1 notebook 
24 caixas de sub grave com 02 falantes de 18” 
24 caixas de alta freqüência Line Array com 
2x12”+2X8”+driver 
4-torres de delay cada com 6 unidades de caixas de alta 
freqüência Line Array com1x12”+driver e 4 unidades de 
caixas de sub grave com 02 falantes de18” 
Sistema de amplificação que atenda as necessidades do 
sistema acima efiação e conexões para as devidas 
ligações. 
 
MONITOR(PALCO) 
1 Mesa de som 56 canais com 32 mandadas digital 
2 processadoresdigitaisparaosidefill 

1 side fill com 2 caixa para sub grave com 2x18” e 2 caixa 
de 3 vias com 
1x15”+1x10”+driver ou 8 caixas de alta freqüência Line 
Array com 1x12”+driver para cada lado (esquerdo e 
direito) 
16 monitores 2x12”+driver de 2” 
2 monitores tipo drum fill com 2x15”+driver2” 
2 caixa de sub grave de bateria com 02 falantesde 18” 
Sistema de amplificação que atenda as necessidades do 
sistema acima e fiação e conexões para as devidas 
ligações 
 
MICROFONESEACESSORIOS 
30 microfones sem fio UHF 
40 microfones dinâmicos 
20 microfones tipo condensador 
12 direct Box ativo e passivo 
50 pedestais tipo girafa para microfone 
16 garras para instrumentos 
12 fones de ouvido para monitoração inear 
3 power play (amplificador para fone de ouvido) sendo 
cada um para 4 fones 
Cabos e conexões completas para o sistema 
 
BACKLINES 
2-amplificadores para guitarra 100w + caixa com 4x12” 
2-amplificadores de guitarra tipo cubo com 2x12” 
1-amplificador para contra baixo com 1 caixa com 
4x10”+1x15” 
1-kit de bateria acústica completo 
12-praticáveis 2,0x1,0m 
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1–amplificador para teclado (tipo combo) 
Valor total do Lote 1  

 
Lote 02 – Iluminação 

ITE
M 

UNID
ADE 

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
QTDE 

Valor 
Unit 

Valor 
Total 

06 
DIÁRI

A 

 
ILUMINAÇÃO TIPO 1 

 
12 Lâmpadas par 64 foco 5 
8 Par led 
2 Mini brutes 
1 Mesa deluz digital de 24 canais DMX 
1 Dimmer de 12canais de 4kw 
1 Maquina de fumaça com ventilador 

 

 

100 

  

07 
DIÁRI

A 

 
ILUMINAÇÃO TIPO 2 

 
24 Lâmpadas par 64 foco 5 
16 Par led 
4 Mini brutes 
1 Mesa de luz digital de 24 canais DMX 
1 Dimmer de 12 canais de 4kw 

1 Maquina de fumaça com ventilador  

 

 

 

80 

  

08 
DIÁRI

A 

 
ILUMINAÇÃO TIPO 3 

 
48 Lâmpadas par 64 com Lâmpada F# 2 e 5 
18 Par led 
4 Mini brutes 
1 Strobo 3000 w 

1 Maquina de fumaça com ventilador 
1Mesa de luz digital de 24 canais DMX 

 

 

20 

  

09 
DIÁRI

A 

 
ILUMINAÇÃO TIPO 4 

 
90 Lâmpadas par 64 
24 Par led de 3w 
8 Mini brutes 
8 moving heads spot 575w 
1 Maquina defumaça 
16 Set light 1000w 
1 Canhão seguidor 
1 Mesa de luz digital de 2048 canais DMX divididos em 
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4 universos 
1Sistema de dimmer digital DMX  36 canais de 4kw 
Cabeamento necessário para as ligações dos 
equipamentos 

10 
DIÁRI

A 

 
ILUMINAÇÃO TIPO 5 

 
120-lâmpadas par 64 
16-elipsoidal 
06-ribaltas 
30-pa rled de 3w 
24-lâmpadas AC Loulocolight 
40-refletores minibrutes 
02–maquinas de fumaça 
24-moving head spot 
24-moving beam 
12-strobatomic3000 
2-canhões seguidores 
1 mesa de luz digital de 2048 canais DMX 
1 sistema de dimer digital DMX com 60 canais de 4kwa 
Fiação necessária para as ligações dos equipamentos 

12   

Valor total do Lote 2  

 

Lote 03 - Palcos 

ITE
M 

UN DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO QTDE 
VALOR 

UNT 
VALOR 
TOTAL 

11 
DIÁRI

A 

Palco Geo-Space 

Palco medindo 20 m x 20 m-modelo geo-space 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 por 
dentro do pé exterior e a cavilha perfura o pé interior onde 
for necessária a fixação do pé exterior para regulagem da 
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 

18   
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através de encaixe próprio, confeccionados em ligas de 
alumínio extrudido. as placas deste piso deverão ser em 
madeira prensada com varias 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. acessórios: asa fly 
dupla, em q – 30, com altura mínima de 10m do chão, 
largura mínima de 3 m e profundidade mínima de 3m com 
capacidade para suportar até 3.000 kg com segurança. 

12 
DIÁRI

A 

 

PALCO 16 X 14M 

Palco coberto tamanho mínimo: 16,00m x 14,00 x 8,80m 
(largura x profundade x altura), estrutura metálica em 
alumínio q30. Na altura de 8,80m, considerer 7,00m entre o 
piso do palco ao teto e 1,80 de altura do chão ao piso do 
palco; 
Teto com cobertura mínimo: 16,00m x 14,00m com 
sustentação de 1,00ton distribuídos em treliças; 
Piso em chapa de madeira em mdf ou compensado de 
18mm (tamanho correspondente com a cobertura), com 
capacidade para suporte de até 500kg/m², carpetado com 
sombrite 70%; 
Fechamento nas laterais e no fundo do palco em lona tipo 
sombrite (entre o piso do palco até a treliça de sustentação 
da cobertura); 
Guarda-corpo com altura minima de 1,10m nas laterais e 
fundo do palco; 
Escada de acesso lateral segura com 02 corrimões de 
acordo com as normas do Corpo de Bombeiro de MG; 
01 área de serviço lateral ao palco coberta medindo 4,00 
largura x 4,00 de profundidade, no mesmo nível do palco, 
com guarda corpo para operação de equipamento de som e 
luz; 
04 extintores contra incêndio e 02 lâmpadas de emergência 
e os documentos para projeto de combate a incêndio; 
Saia do palco, sendo do piso do palco até o chão em todo o 
contorno do palco; 
Conjunto de andaimes, tesouras, madeirames e braçadeiras 
necessárias, 08 talhas de elevação de pelo menos 1 ton, 06 
talhas frias de correção de pelo menos 01 ton; 
02 torres de PA fly com abertura de 3,00m x 3,20m, pé 
direito mínimo de 12m; 
04 pau de carga do fly, com no mínimo de 3,60m x 0,15cm 
de chapa;  
Piso para os dois fly com no mínimo de 3,20m x 2,20; 
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01 house mix medindo 04 x 04m de dois andares com piso e 
escada, coberta na parte superior com lona e fechamento 
nas laterais e fundo e um house monitor nas mesmas 
características; 
 
 

13 

DIÁRI
A 

 

 

Palco 12 x 10m 

Palco coberto tamanho mínimo: 12,00m x 10,00 x 8,80m 
(largura x profundade x altura), estrutura metálica em 
alumínio q30. Na altura de 8,80m, considerer 7,00m entre o 
piso do palco ao teto e 1,80 de altura do chão ao piso do 
palco; 
Teto com cobertura mínimo: 12,00m x 10,00m com 
sustentação de 1,00ton distribuídos em treliças; 
Piso em chapa de madeira em mdf ou compensado de 
18mm (tamanho correspondente com a cobertura), com 
capacidade para suporte de até 500kg/m², carpetado com 
sombrite 70%; 
Fechamento nas laterais e no fundo do palco em lona tipo 
sombrite (entre o piso do palco até a treliça de sustentação 
da cobertura); 
Guarda-corpo com altura minima de 1,10m nas laterais e 
fundo do palco; 
Escada de acesso lateral segura com 02 corrimões de 
acordo com as normas do Corpo de Bombeiro de MG; 
01 área de serviço lateral ao palco coberta medindo 4,00 
largura x 4,00 de profundidade, no mesmo nível do palco, 
com guarda corpo para operação de equipamento de som e 
luz; 
04 extintores contra incêndio e 02 lâmpadas de emergência 
e os documentos para projeto de combate a incêndio; 
Saia do palco, sendo do piso do palco até o chão em todo o 
contorno do palco; 
Conjunto de andaimes, tesouras, madeirames e braçadeiras 
necessárias, 08 talhas de elevação de pelo menos 1 ton, 06 
talhas frias de correção de pelo menos 01 ton; 
02 torres de PA fly com abertura de 3,00m x 3,20m, pé 
direito mínimo de 12m; 
04 pau de carga do fly, com no mínimo de 3,60m x 0,15cm 
de chapa;  
Piso para os dois fly com no mínimo de 3,20m x 2,20; 

01 house mix medindo 04 x 04m de dois andares com piso e 
escada, coberta na parte superior com lona e fechamento 
nas laterais e fundo e um house monitor nas mesmas 
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características; 

14 
DIÁRI

A 

 

Palco 08 x 06m 

Palco coberto tamanho mínimo: 08,00m x 06,00 x 1,80m 
(largura x profundade x altura), estrutura metálica em 
alumínio q30. 
Teto com cobertura mínimo: 08,00m x 06,00m com 
sustentação de 1,00ton distribuídos em treliças; 
Piso em chapa de madeira em mdf ou compensado de 
18mm (tamanho correspondente com a cobertura), com 
capacidade para suporte de até 500kg/m², carpetado com 
sombrite 70%; 
Fechamento nas laterais e no fundo do palco em lona tipo 
sombrite (entre o piso do palco até a treliça de sustentação 
da cobertura); 
Guarda-corpo com altura minima de 1,10m nas laterais e 
fundo do palco; 
Escada de acesso lateral segura com 02 corrimões de 
acordo com as normas do Corpo de Bombeiro de MG; 
01 área de serviço lateral ao palco coberta medindo 4,00 
largura x 4,00 de profundidade, no mesmo nível do palco, 
com guarda corpo para operação de equipamento de som e 
luz; 
04 extintores contra incêndio e 02 lâmpadas de emergência 
e os documentos para projeto de combate a incêndio; 
Saia do palco, sendo do piso do palco até o chão em todo o 
contorno do palco; 
Conjunto de andaimes, tesouras, madeirames e braçadeiras 
necessárias, 08 talhas de elevação de pelo menos 1 ton, 06 
talhas frias de correção de pelo menos 01 ton; 
02 torres de PA fly com abertura de 3,00m x 3,20m, pé 
direito mínimo de 12m; 
04 pau de carga do fly, com no mínimo de 3,60m x 0,15cm 
de chapa;  
Piso para os dois fly com no mínimo de 3,20m x 2,20; 

01 house mix medindo 04 x 04m de dois andares com piso e 
escada, coberta na parte superior com lona e fechamento 
nas laterais e fundo e um house monitor nas mesmas 
características; 

100   

15 
DIÁRI

A 

 

Palco 06 x 04m 

Palco coberto tamanho mínimo: 06,00m x 04,00 x 1,80m 
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(largura x profundade x altura), estrutura metálica em 
alumínio q30. 
Teto com cobertura mínimo: 06,00m x 04,00m com 
sustentação de 1,00ton distribuídos em treliças; 
Piso em chapa de madeira em mdf ou compensado de 
18mm (tamanho correspondente com a cobertura), com 
capacidade para suporte de até 500kg/m², carpetado com 
sombrite 70%; 
Fechamento nas laterais e no fundo do palco em lona tipo 
sombrite (entre o piso do palco até a treliça de sustentação 
da cobertura); 
Guarda-corpo com altura minima de 1,10m nas laterais e 
fundo do palco; 
Escada de acesso lateral segura com 02 corrimões de 
acordo com as normas do Corpo de Bombeiro de MG; 
01 área de serviço lateral ao palco coberta medindo 4,00 
largura x 4,00 de profundidade, no mesmo nível do palco, 
com guarda corpo para operação de equipamento de som e 
luz; 
04 extintores contra incêndio e 02 lâmpadas de emergência 
e os documentos para projeto de combate a incêndio; 
Saia do palco, sendo do piso do palco até o chão em todo o 
contorno do palco; 
Conjunto de andaimes, tesouras, madeirames e braçadeiras 
necessárias, 08 talhas de elevação de pelo menos 1 ton, 06 
talhas frias de correção de pelo menos 01 ton; 
02 torres de PA fly com abertura de 3,00m x 3,20m, pé 
direito mínimo de 12m; 
04 pau de carga do fly, com no mínimo de 3,60m x 0,15cm 
de chapa;  
Piso para os dois fly com no mínimo de 3,20m x 2,20; 

01 house mix medindo 04 x 04m de dois andares com piso e 
escada, coberta na parte superior com lona e fechamento 
nas laterais e fundo e um house monitor nas mesmas 
características; 

16 
DIÁRI

A 

 

Galpão em Box Truss - Galpão 15 X 60 M 

Galpão duas águas em estrutura de alumínio q30 / q50, 
tamanho mínimo 15 x 60 m; com fechamentos fundo e 
laterais, pé direito com altura regulávelmínima 5 m e máxima 
de 7,5 mts, cobertura em lona branca outranslúcida, auto-
extinguível / anti-chama (não propaga chamas),com piso em 
madeirite naval com altura de 0,20 cobertos comcarpete 
novo, deverão ainda, estar em bom estado deconservação, 
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não sendo aceitos materiais rasgados. 
A estrutura deve estar montada 24h antes do evento iniciar. 

Valor total do Lote 3  

 

 

 

 

Lote 04 – Sanitários Químicos 

ITE
M 

UN 
DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 

QTDE 
Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

17 DI 

 
Sanitários Químicos 
 
Locação de banheiros químicos - Sanitários cabines 
modelo standard confeccionado em polietileno de alta 
densidade, modelo a partir de 2009, placa de identificação 
masculino/feminino, teto translúcido, piso antiderrapante, 
janelas de ventilação, trava interna de segurança, 
fechamento com indicação de livre/ocupado. dimensões 
mínimas de 1,16m de frente x 1,22 de fundo x 2,30 de 
altura, 75 kg vazio e tanque com capacidade de 227 litros, 
incluso: papel higiênico (c/ reposição), químico 
desodorizante biodegradável (sem formol) e todo material 
necessário para a limpeza, incluindo uma sucção dos 
sanitários químicos/limpeza por dia/pessoal para 
manutenção durante todo o evento. o locador será 
responsável pelo transporte, colocação, limpeza, sucção, 
retirada dos banheiros em todos os eventos 
Sendo a zeladoria a cada 08 sanitários. 

1200   

18 
DIÁ
RIA 

 
Banheiro Químico - PNE 

 
Locação de banheiros químicos - sanitários pne 
(portadores de necessidades especiais) cabines pne 
confeccionada em polietileno de alta densidade modelo a 
partir de 2009, placa de identificação masculino/feminino, 
teto translúcido, piso antiderrapante, janelas de 
ventilação, trava interna de segurança, indicação de 
livre/ocupado, alças de segurança nas laterais, rampa de 
acesso para cadeirantes. medida 2,30mt altura, 1,57mt de 
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largura, 1,57mt de comprimento, 108 kg vazio e tanque 
com capacidade de 125 litros incluso: papel higiênico (c/ 
reposição), químico desodorizante biodegradável (sem 
formol) e todo material necessário para a limpeza, 
incluindo uma sucção dos sanitários químicos pne/limpeza 
por dia/pessoal para manutenção durante todo o evento. o 
locador será responsável pelo transporte, colocação, 
limpeza, sucção, retirada dos banheiros em todos os 
eventos 

Sendo a zeladoria a cada 04 sanitários. 

19 
DIÁ
RIA 

 
Container 

Banheiros de 06,00 m pro 2,25 com 07 vasos sanitários, 
calha de mictório e lavatório.  
Piso em compensado naval de 14mm de espessura 
Estrutura em perfil de chapa de aço galvanizado dobrada de 
1,5mm de espessura; 
Fechamento do teto e lateral com telhas de aço galvanizado 
de 0,5mm de espessura; 
Instalação elétrica básica com 01 ponto de luz e 01 tomada 
Piso revestido com emborrachado ant-derrapante  
Caneleta no piso para escoamento de água 
Deve possuir janela. 

80   

Valor total do Lote 4  

 

Lote 05 – Grades de contenção/Fechamentos 

ITE
M 

UN
I 

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO QTDE 
Valor 
Unit 

Valor 
Total 

20 
DIÁ
RIA 

 
Grades 2 x 1m 
 
– Fechamento em grades de proteção confeccionado em 
material galvanizado na cor prata, medindo no mínimo 
2,00 x 1,00 cada grade, incluindo transporte. padrão 
ABNT 
 

1200   

21 
DIÁ
RIA 

 
Grades 2x2m 
 

800   
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– Fechamento em grades de proteção confeccionado em 
material galvanizado na cor prata, medindo no mínimo 
2,00 x 1,25 cada grade, incluindo transporte. padrão 
ABNT 
 

22 
DIÁ
RIA 

 
Fechamento/tapume 2x2m 
 
Locação de grades/tapume com montagem e 
desmontagem de alambrados para isolamento de área, 
em modelo intertraváveis em estrutura de tubos 
galvanizados e tela em malha de ferro, na altura mínima 
de 1,20m, acabamento superior sem ponteira 

800   

Valor total do Lote 5  

 

Lote 06 – Monitores para eventos 

ITE
M 

UN
I 

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO QTDE 
Valor 
unit 

Diaria 

Valor 
total 

23 
DIÁ
RIA 

 
Monitores para eventos 
 
Segurança/monitores desarmada para atuação em 
eventos, uniformizados, munidos de radio de 
comunicação, devidamente qualificados e treinados, diária 
de 08 horas/homem.  

1000   

24 
DIÁ
RIA 

 
Rádio de comunicação 
 
Rádio transmissor UHF alcance de 5 Km para 3 dias de 
evento com: 16 canais, 2 botões programáveis, CSQ / PL / 
DPL / inv-DPL, bloqueio de canal ocupado, canal exclusivo 
de recepção, compressão de voz (Xpand), transmissão 
interna ativada por voz (vox), eliminação de canal ruidoso, 
alerta de chamada, limitador de tempo de transmissão, 
repetidor / comunicação direta, varredura de dupla 
prioridade, sinalização MDC-1200, PTT-ID (envio), 
verificação do rádio (recepção), inibição seletiva do rádio 
(recepção), sinalização quik-call II, alerta de chamada 
recepção), chamada seletiva (recepção), sinalização DTMF 

400   
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/ PTT-ID (envio). 

25 
DIÁ
RIA 

 
Detector de metal 
 
 Alarme contínuo de detecção na proximidade de metais 
- Aviso de detecção com Led / Buzzer ou somente Led  
- Chave liga/ Desliga tipo gangorra.  
- Alarme luminoso e sonoro de detecção.  
- Desligamento automático.  
- Led bicolor indicador de ligado e Low bat. .  
- Detecta metais magnéticos e não-magnéticos, ferrosos e 
não-ferrosos.  
- Dimensões aproximadas: Comprimento 400mm, largura 
85mm, espessura 25mm  
- Entrada para fone de ouvido. 
- Não oferece riscos à gestantes, portadores de marca-
passo e demais usuários. 

400   

Valor total do Lote 6  

 

Lote 07 – Tendas 

ITE
M 

UN
I 

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO QTDE 
Valor 
unit 

Valot 
total 

26 
DIÁ
RIA 

 
Tendas 15 x 10m 
 
Locação com montagem e desmontagem de tenda com 
fechamentos laterais, nas dimensões mínimas de 15 
metros de frente x 10 metros de profundidade, com 03 
metros altura em seus pés de sustentação, cobertura do 
tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em metalon 
galvanizado, para uso do público em geral, com tablado 
em estrutura metálica e chapas de compensado ou 
material superior em resistência, com carpete, a no 
mínimo 10 centímetros do chão/piso existente e extintores 
na quantidade compatível com o espaço. TENDA nas 
dimensões 15x10 mt estrutura em metalon, teto piramidal, 
com fechamento lateral, cobertura de teto em lona Betitex, 
auto-extinguível, cor branca - anti chamas e com 
iluminação adequada. 
 

100   

27 
DIÁ
RIA 

 
Tendas 10 x 10m 
 

180   
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Locação com montagem e desmontagem de tenda com 
fechamentos laterais, nas dimensões mínimas de 10 
metros de frente x 10 metros de profundidade, com 03 
metros altura em seus pés de sustentação, cobertura do 
tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em metalon 
galvanizado, para uso do público em geral, com tablado 
em estrutura metálica e chapas de compensado ou 
material superior em resistência, com carpete, a no 
mínimo 10 centímetros do chão/piso existente e extintores 
na quantidade compatível com o espaço. TENDA nas 
dimensões 10x10 mt estrutura em metalon, teto piramidal, 
com fechamento lateral, cobertura de teto em lona Betitex, 
auto-extinguível, cor branca - anti chamas e com 
iluminação adequada. 
 

28 
DIÁ
RIA 

 
Tendas 08 x 08m 
 
Locação com montagem e desmontagem de tenda com 
fechamentos laterais, nas dimensões mínimas de 08 
metros de frente x 08 metros de profundidade, com 02 
metros altura em seus pés de sustentação, cobertura do 
tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo 
galvanizado, para uso do público em geral, com tablado 
em estrutura metálica e chapas de compensado ou 
material superior em resistência, com carpete, a no 
mínimo 10 centímetros do chão/piso existente e extintores 
na quantidade compatível com o espaço TENDA nas 
dimensões 8x8 mt estrutura em metalon, teto piramidal, 
com fechamento lateral, cobertura de teto em lona Betitex, 
auto-extinguível, cor branca - anti chamas e com 
iluminação adequada. 
 

120   

29 
DIÁ
RIA 

 
Tendas 06 x 06m 
 
Locação com montagem e desmontagem de tenda com 
fechamentos laterais, nas dimensões mínimas de 06 
metros de frente x 06 metros de profundidade, com 02 
metros altura em seus pés de sustentação, cobertura do 
tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo 
galvanizado, para uso do público em geral, com tablado 
em estrutura metálica e chapas de compensado ou 
material superior em resistência, com carpete, a no 
mínimo 10 centímetros do chão/piso existente e extintores 
na quantidade compatível com o espaço. TENDA nas 
dimensões 6x6 mt estrutura em metalon, teto piramidal, 

120   



 

PREFEITURA MUN. DE SANTA LUZIA 
Secretaria Mun. de Administração e Gestão de Pessoas 

Superintendência de Compras e Licitações 
 

 Av. VIII, nº: 50, B. Carreira Comprida, Santa Luzia/MG  47 

 

com fechamento lateral, cobertura de teto em lona Betitex, 
auto-extinguível, cor branca - anti chamas e com 
iluminação adequada 
 

30 
DIÁ
RIA 

 
Barracas 03 x 03m 
 
Locação com montagem e desmontagem de barraca com 
fechamentos laterais, balão, nas dimensões mínimas de 
03 metros de frente x 03 metros de profundidade, com 02 
metros altura em seus pés de sustentação, cobertura do 
tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo 
galvanizado, para uso do público em geral. Barraca nas 
dimensões 3x3 mt estrutura em metalon, teto piramidal, 
com fechamento lateral, cobertura de teto em lona Betitex, 
auto-extinguível, cor branca - anti chamas e com 
iluminação adequada 
 

500   

31 
DIÁ
RIA 

 
Barracas 02 x 02m 
 
Locação com montagem e desmontagem de barraca com 
fechamentos laterais, balão, nas dimensões mínimas de 
02 metros de frente x 02 metros de profundidade, com 02 
metros altura em seus pés de sustentação, cobertura do 
tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo 
galvanizado, para uso do público em geral. Barraca nas 
dimensões 2x2 mt estrutura em metalon, teto piramidal, 
com fechamento lateral, cobertura de teto em lona Betitex, 
auto-extinguível, cor branca - anti chamas e com 
iluminação adequada 
 

500   

32 
DIÁ
RIA 

 
Tenda 10 x 10m 
 
Tenda em estrutura metálica piramidal com sistema de 
autodrenagem superior, com balcão em L para bar e 
restaurante com 15m cada braço, ligas em alumínio e aço 
tratado, lonas em fios de poliéster, laminado de PVC 
reforçado com trama de poliéster 0,62mm de espessura, 
na cor branca, anti mofo, anti chamas, anti-raios U.V e 
resistência a ruptura até 200,0 kg/m. que não necessite de 
fundações e que possa ser montada em qualquer tipo de 
solo, com fechamento nas laterais.  
 

120   

33 DIÁ  
Tenda 06 x 06m 

120   
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RIA  
Tenda em estrutura metálica piramidal com sistema de 
autodrenagem superior, com balcão em L para bar e 
restaurante com 15m cada braço, ligas em alumínio e aço 
tratado, lonas em fios de poliéster, laminado de PVC 
reforçado com trama de poliéster 0,62mm de espessura, 
na cor branca, anti mofo, anti chamas, anti-raios U.V e 
resistência a ruptura até 200,0 kg/m. que não necessite de 
fundações e que possa ser montada em qualquer tipo de 
solo, com fechamento nas laterais. 
 

34 
DIÁ
RIA 

 
Tenda 04 x 04m 
 
Tenda em estrutura metálica piramidal com sistema de 
autodrenagem superior, com balcão em L para bar e 
restaurante com 15m cada braço, ligas em alumínio e aço 
tratado, lonas em fios de poliéster, laminado de PVC 
reforçado com trama de poliéster 0,62mm de espessura, 
na cor branca, anti mofo, anti chamas, anti-raios U.V e 
resistência a ruptura até 200,0 kg/m. que não necessite de 
fundações e que possa ser montada em qualquer tipo de 
solo, com fechamento nas laterais. 
 

120   

Valor total do Lote 7  

 

Lote 08 – Gerador de energia 

 

ITE
M 

UN
I 

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO QTDE 
Valor 
Unit 

Valor 
Unit 
Total 

35 
DIÁ
RIA 

 
Gerador de energia de 260 kwa 
 
Locação de Gerador Potência de 260 kva com excitatriz 
rotativa sem escovas, síncrono, trifásico, com grau de 
proteção IP21. Com sistema de paralelismo com demanda 
de carga e monitoramento à distância. Base estrutural 
robusta e integralmente soldada. Módulo de comando 
instalado internamente ao Container, isolado 
acusticamente do conjunto Grupo Gerador, protegido por 

100   
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porta dotada de visor translúcido para visualização 
externa dos instrumentos, disjuntor de proteção instalado 
junto ao gerador; recipiente diário de consumo para 
combustível em polietileno montado na base do container; 
amortecedores de vibração intermediários entre motor, 
gerador e base, baterias, silenciador e segmento elástico; 
Container super silenciado com blindagem de ruído de até 
75 decibéis na distância de força trifásica (3fases + 
Neutro); aterrado; chave reversora trifásica; Alça de 
içamento na parte superior do container super silenciado. 
Base estanque com retenção de todos os líquidos do 
grupo gerador com margem mínima de 10%, própria para 
movimentação por empilhadeira, dotada de sapatas nos 
quatro cantos permitindo pequenos deslocamentos por 
arraste. Gerador em três tensões com bazeta religável 
para a troca fácil de tensão. Regulador automático de 
tensão e frequência (60hz); Painel de controle com fácil 
visualização dos comandos: voltímetro amperímetro, 
frequencímetro, contador de horas e demais mostradores 
do conjunto. Sistema de proteção contra curto-circuito e 
sobre corrente, cabeamento antichamas de no mínimo 50 
metros que atenda capacidade de fornecimento de 
corrente do grupo gerador, sendo que os cabos deverão 
estar em bom estado de conservação, sem emendas e 
dentro das normas da ABNT. Caixa intermediária com 
proteção para acoplamento das cargas (equipamentos). 
Extintor de incêndio, grades de proteção e demais 
equipamentos de segurança exigidos pela legislação. 
Cabo super flexível de 120mm 1KV, caixas de distribuição 
com conectores camlock 400 Ampères, passa cabos 5 
vias 240mm capacidade 18 toneladas e um técnico 
eletricista 
 

36 
DIÁ
RIA 

 
Gerador de energia de 180 kwa 
 
Locação de Gerador Potência de 180 kva com excitatriz 
rotativa sem escovas, síncrono, trifásico, com grau de 
proteção IP21. Com sistema de paralelismo com demanda 
de carga e monitoramento à distância. Base estrutural 
robusta e integralmente soldada. Módulo de comando 
instalado internamente ao Container, isolado 
acusticamente do conjunto Grupo Gerador, protegido por 
porta dotada de visor translúcido para visualização 
externa dos instrumentos, disjuntor de proteção instalado 
junto ao gerador; recipiente diário de consumo para 

100   
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combustível em polietileno montado na base do container; 
amortecedores de vibração intermediários entre motor, 
gerador e base, baterias, silenciador e segmento elástico; 
Container super silenciado com blindagem de ruído de até 
75 decibéis na distância de força trifásica (3fases + 
Neutro); aterrado; chave reversora trifásica; Alça de 
içamento na parte superior do container super silenciado. 
Base estanque com retenção de todos os líquidos do 
grupo gerador com margem mínima de 10%, própria para 
movimentação por empilhadeira, dotada de sapatas nos 
quatro cantos permitindo pequenos deslocamentos por 
arraste. Gerador em três tensões com bazeta religável 
para a troca fácil de tensão. Regulador automático de 
tensão e frequência (60hz); Painel de controle com fácil 
visualização dos comandos: voltímetro amperímetro, 
frequencímetro, contador de horas e demais mostradores 
do conjunto. Sistema de proteção contra curto-circuito e 
sobre corrente, cabeamento antichamas de no mínimo 50 
metros que atenda capacidade de fornecimento de 
corrente do grupo gerador, sendo que os cabos deverão 
estar em bom estado de conservação, sem emendas e 
dentro das normas da ABNT. Caixa intermediária com 
proteção para acoplamento das cargas (equipamentos). 
Extintor de incêndio, grades de proteção e demais 
equipamentos de segurança exigidos pela legislação. 
Cabo super flexível de 120mm 1KV, caixas de distribuição 
com conectores camlock 400 Ampères, passa cabos 5 
vias 240mm capacidade 18 toneladas e um técnico 
eletricista 
 

37 
DIÁ
RIA 

 
Gerador de energia de 550 kwa 
 
Locação de Gerador Potência de 550 kva com excitatriz 
rotativa sem escovas, síncrono, trifásico, com grau de 
proteção IP21. Com sistema de paralelismo com demanda 
de carga e monitoramento à distância. Base estrutural 
robusta e integralmente soldada. Módulo de comando 
instalado internamente ao Container, isolado 
acusticamente do conjunto Grupo Gerador, protegido por 
porta dotada de visor translúcido para visualização 
externa dos instrumentos, disjuntor de proteção instalado 
junto ao gerador; recipiente diário de consumo para 
combustível em polietileno montado na base do container; 
amortecedores de vibração intermediários entre motor, 
gerador e base, baterias, silenciador e segmento elástico; 

100   
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Container super silenciado com blindagem de ruído de até 
75 decibéis na distância de força trifásica (3fases + 
Neutro); aterrado; chave reversora trifásica; Alça de 
içamento na parte superior do container super silenciado. 
Base estanque com retenção de todos os líquidos do 
grupo gerador com margem mínima de 10%, própria para 
movimentação por empilhadeira, dotada de sapatas nos 
quatro cantos permitindo pequenos deslocamentos por 
arraste. Gerador em três tensões com bazeta religável 
para a troca fácil de tensão. Regulador automático de 
tensão e frequência (60hz); Painel de controle com fácil 
visualização dos comandos: voltímetro amperímetro, 
frequencímetro, contador de horas e demais mostradores 
do conjunto. Sistema de proteção contra curto-circuito e 
sobre corrente, cabeamento antichamas de no mínimo 50 
metros que atenda capacidade de fornecimento de 
corrente do grupo gerador, sendo que os cabos deverão 
estar em bom estado de conservação, sem emendas e 
dentro das normas da ABNT. Caixa intermediária com 
proteção para acoplamento das cargas (equipamentos). 
Extintor de incêndio, grades de proteção e demais 
equipamentos de segurança exigidos pela legislação. 
Cabo super flexível de 120mm 1KV, caixas de distribuição 
com conectores camlock 400 Ampères, passa cabos 5 
vias 240mm capacidade 18 toneladas e um técnico 
eletricista 
 

Valor total do Lote 8  
 

Lote 09 - Grid 

ITE
M 

Uni 
DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 

QTDE 
Valor 
Unit 

Valor 
Total 

38 
DIÁ
RIA 

 
Grid de luz 12 x 10m 
 
Com medidas: 12m de largura x 10m de profundidade 
com 06 torres de sustentação, 02 linhas, pé direito com 
altura de 6m a 7m, uma linha de P50 na frente e outra no 
fundo com 08 talhas de Sustentação. 
 

120   

39 
DIÁ
RIA 

 
Grid de luz 08 x 08m 
 
Com medidas: 08m de largura x 08m de profundidade 

80   
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com 06 torres de sustentação, 02 linhas, pé direito com 
altura de 6m a 7m, uma linha de P50 na frente e outra no 
fundo com 08 talhas de Sustentação. 
 

Valor total do Lote 9  
 

Lote 10 – Camarins em octanorme 

ITE
M 

UN
I 

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO QTDE 
Valor 
Unit 

Valor 
Total 

40 
DI
ÁR
IA 

 
Camarins em octanorme 04 x 04m 
 

Camarim medindo 4x4m em octanorm, com fechamento em 
painel TS branco, teto em pergolado, com no mínimo uma 
porta com tranca e chave, climatizado com ar condicionado 
tipo split, com cobertura especial estruturada em alumínio e 
lonas brancas no formato duas águas, com piso estruturado 
em alumínio e placas de madeira moduladas de 
1,25x1,25m, com altura de 0,20m em relação ao solo, com 
forração em carpete, aplicado sobre o piso com fita dupla 
face. Mobiliário sendo; 01 conjunto de sofá, 02 mesas e 08 
cadeiras, 01 cooler térmico, 01 espelho de corpo inteiro e 
02 araras. 

60   

41 
DI
ÁR
IA 

 
Camarins em octanorme 06 x 06m 
 
Camarim medindo 6x6m em octanorm, com fechamento em 
painel TS branco, teto em pergolado, com no mínimo uma 
porta com tranca e chave, climatizado com ar condicionado 
tipo split, com cobertura especial estruturada em alumínio e 
lonas brancas no formato duas águas, com piso estruturado 
em alumínio e placas de madeira moduladas de 
1,25x1,25m, com altura de 0,20m em relação ao solo, com 
forração em carpete, aplicado sobre o piso com fita dupla 
face. Mobiliário sendo; 01 conjunto de sofá, 02 mesas e 08 
cadeiras, 01 cooler térmico, 01 espelho de corpo inteiro e 
02 araras. 

80   

Valor total do Lote 10  
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Lote 11 – mesas e cadeiras 

ITE
M 

UN
I 

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
QTDE 

Valor 
Unit 

Valor 
Total 

42 
DI
ÁR
IA 

 
Mesas de plástico 
 
Medindo aproximadamente 1m x 1m, na cor branca e 
empilhável 
Mesa Plástica de Polipropileno, com Proteção anti-UV 
(ultravioleta) que garante uma maior durabilidade. Que 
atenda a todos os ambientes internos e externos, suportando 
a carga de 120 kg. 
 . 

1000   

43 
DI
ÁR
IA 

 
Cadeiras de plástico 
 
Cadeira Plástica de Polipropileno, com Proteção anti-UV 
(ultra Violeta) que garante uma maior durabilidade. 
Certificada pelo INMETRO na classe B para uso irrestrito, 
ou seja, para ambientes internos e externos, suportando a 
carga de 140 kg, na cor branca e empilhável. 
 

4000   

44 
DI
ÁR
IA 

 
Jogos de mesas e cadeiras de plástico 
 
Locação de jogos de mesas e cadeiras em material 
plástico. Com: Cadeira Plástica de Polipropileno, com 
Proteção anti-UV (ultra Violeta) que garante uma maior 
durabilidade. Certificada pelo INMETRO na classe B para 
uso irrestrito, ou seja, para ambientes internos e externos, 
suportando a carga de 140 kg, na cor branca e empilhável 
e mesa Medindo aproximadamente 1m x 1m, na cor 
branca e empilhável, sendo mesa Plástica de Polipropileno, 
com Proteção anti-UV (ultravioleta) que garante uma maior 
durabilidade. Que atenda a todos os ambientes internos e 
externos, suportando a carga de 120 kg. 
 

1000   

45 
DI
ÁR
IA 

 
Jogos de mesas e cadeiras de ferro redondas 
 
 Locação de mesa redonda (1,30 de diâmetro) de ferro e 
cadeiras com encosto e assento acolchoadas. 
 

800   
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46 
DI
ÁR
IA 

 
Cadeiras de ferro  
 
Cadeiras com encosto e assento acolchoadas, tipo 
auditório. 
 

1000   

Valor total do Lote 11  
 

Lote 12 – Póvis 

 

ITE
M 

UN DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO QTDE 
Valor 
Unit 

Valor 
Total 

47 
DI
ÁR
IA 

 
Póvis para policiamento 
 
Fornecimento de Posto elevado para fiscalização da 
Polícia Militar, em estrutura metálica com no mínimo de 1 
m x 2 m e 1,5 m de altura com escada de acesso. 
 

60   

Valor total do Lote 12  
 

Lote 13 – Tablados 

 

ITE
M 

UN DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO QTDE 
Valor 
Unit 

Valor 
Total 

48 
DI
ÁR
IA 

 
Tablado 10 x 10m 
 
Tablado 10 x 10 x 1,00 m, com painel de fundo, asa de 
PA, house mix, grades de proteção em torno do tablado 
 

80   

49 
DI
ÁR
IA 

 
Tablado 08 x 06m 
 
Tablado 08 x6 x 1,00 m, com painel de fundo, asa de PA, 
house mix, grades de proteção em torno do tablado 
 

80   
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50 
DI
ÁR
IA 

 
Tablado 06 x 04m 
 
Tablado 06 x 4 x 1,00 m, com painel de fundo, asa de PA, 
house mix, grades de proteção em torno do tablado 
 

100   

Valor total do Lote 13  
 

Lote 14 – Rua de Lazer / Brinquedos 

 

ITE
M 

UN DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO QTDE 
Valor 
Unit 

Diaria 

Valor 
Total 

51 
DI
ÁR
IA 

 
Pula-pula 

Pula Pula inflável multicolorido, com formato atraente e 

divertido. Super confortável e seguro para as 

crianças. Produzido em lona vinílica KP1000, com soldas 

reforçadas e paredes de segurança, garantido alta 

durabilidade ao brinquedo e segurança aos usuários. 

 

100   

73 
DI
ÁR
IA 

 
Máquina de pipoca / Carro de pipoca 
 
Medidas aproximadas: 
 • DIMENSÕES: 102 x 60 x 125 cm.  
Em caráter profissional, afim de atender a um grande 
número de pessoas. 
 

100   

52 
DI
ÁR
IA 

 
Máquina de algodão doce 
 
Medidas aproximadas: 
• DIMENSÕES: 102 x 60 x 125 cm. 
Em caráter professional, afim de atender a um grande 
número de pessoas. 
 

100   

53 DI
ÁR

 
Piscina de bolinha 

100   
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IA  

Inflável multicolorido, com formato atraente e divertido. 

Super confortável e seguro para as crianças. Produzido em 

lona vinílica KP1000, com soldas reforçadas e paredes de 

segurança, garantido alta durabilidade ao brinquedo e 

segurança aos usuários. 

 

 

54 
DI
ÁR
IA 

 
Touro mecânico 

 

Inflável multicolorido, com formato atraente e divertido. 

Super confortável e seguro para as crianças. Produzido em 

lona vinílica KP1000, com soldas reforçadas e paredes de 

segurança, garantido alta durabilidade ao brinquedo e 

segurança aos usuários. 

 

100   

55 
DI
ÁR
IA 

 
Pintura em rostos 
 
Pinturas diversificadas, infantis em material totalmente 
liberado pela anvisa. 
 

100   

56 
DI
ÁR
IA 

 
Esculturas em balões 
 
Mínimo de 100 esculturas por evento.  
 

100   

57 
DI
ÁR
IA 

 
Cama elástica 
 

Inflável multicolorido, com formato atraente e divertido. 

Super confortável e seguro para as crianças. Produzido em 

lona vinílica KP1000, com soldas reforçadas e paredes de 

segurança, garantido alta durabilidade ao brinquedo e 

100   
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segurança aos usuários. 

 

58 
DI
ÁR
IA 

 
Escalada 
 
Inflável multicolorido, com formato atraente e divertido. 
Super confortável e seguro para as crianças. Produzido 
em lona vinílica KP1000, com soldas reforçadas e 
paredes de segurança, garantido alta durabilidade ao 
brinquedo e segurança aos usuários 
 

100   

59 
DI
ÁR
IA 

 
TOBOGÃ 
 
Inflável multicolorido, com formato atraente e divertido. 
Super confortável e seguro para as crianças. Produzido 
em lona vinílica KP1000, com soldas reforçadas e 
paredes de segurança, garantido alta durabilidade ao 
brinquedo e segurança aos usuários 
 

100   

Valor total do Lote 14  
 

Lote 15 – Painel de Led 

 

ITEM 
UN

I 
DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO QTDE 

Valor 
Unit 

Diaria 

Valor 
Total 

60 
DI
AR
IA 

 

Painel de Led de Alta Resolução P-6 MM (4m x 3m) 

 

Resistente à água e luz solar (OUTDOOR), incluindo 
toda estrutura e mão de obra especializada que forem 
necessárias para a adequada instalação do 
equipamento, inclusive, grides em Q30/50 com 
capacidade de peso para 4.000kg, de acordo com as 
normas do Corpo de Bombeiros Militares de Minas 

20   
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Gerais - ANT. 

 

61 
DI
ÁR
IA 

 

Painel de Led de Alta Resolução P-6MM - 5mx4m 

 

Resistente à água e luz solar (OUTDOOR), incluindo 
toda estrutura e mão de obra especializada que forem 
necessárias para a adequada instalação do 
equipamento, inclusive, grides em Q30/50 com 
capacidade de peso para 4.000kg, de acordo com as 
normas do Corpo de Bombeiros Militares de Minas 
Gerais - ANT. 

 

20   

62 
DI
ÁR
IA 

 

Painel de Led de Alta Resolução P-6MM - 10mx4m 

 

Resistente à água e luz solar (OUTDOOR), incluindo 
toda estrutura e mão de obra especializada que forem 
necessárias para a adequada instalação do 
equipamento, inclusive, grides em Q30/50 com 
capacidade de peso para 4.000kg, de acordo com as 
normas do Corpo de Bombeiros Militares de Minas 
Gerais - ANT. 

 

12   

63 
DI
ÁR
IA 

 
Projetor de 6500 ANSILUMENS (XGA1024,768) 
Acompanhados de NoteBook e DVD REC/PLAY, Tela 
de 210 polegadas’’ (3x4) com 32 metros de estrutura 
de Box trus para telões. 
 
Resolução 1.280 x 800 
Compatível c/ Resoluções UXGA, SXGA, SXGA+, 
WXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac, WUXGA Sinal 

20   
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HDTV480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1, 080i, 1 ,080p 
Formato de Imagem 16:10 Contraste 2000:1 
Uniformidade 90% 2 Lâmpadas x 330 WNSH(LMP-136) 
Tamanho do Ecrã40 a 40” Sistemas de Cor: PAL, 
SECAM,NTSC, NTSC 4.43, AL-M/N, Facilidades 
dediversas Ligações AV. 
 

64 
DI
ÁR
IA 

 
Projetor de 4500 ANSILUMENS (XGA1024,768) 
Acompanhados de NoteBook e DVD REC/PLAY Tela 
de 150 polegadas” (3x4) com 32 metros de estrutura 
de Box trus para telões. 

 
Luminosidade: 4500ANSI Lumens  
Resolução nativa: 1024x768(XGA)  
Painel: 3x0.8"olysiliconTFT activeMatrix 
(inorganic) 
Lâmpada: 275wNSHA 
Contraste:1000:1 
Tamanho imagem (min.-máx.):40"-300" 
Uniformidade: 85% 
Bandwith /Frequência: 140Mhz,Horizontal15kHz 
-100kHz,Vertical50Hz-100Hz 
Sistema de cor: NTSC /PAL/SECAM /NTSC4.43 
/PAL-M /PAL-N 
Conexões 2xD-sub15 1xS-Video 1xRCA, 1xRJ45 
Lente:F=1.7-2.5,f=19.2-30.2mm 
ThrowDistanceRatio:1.15-1.85:1 
ThrowDistance:0.93m -11.5m 
SinalHDTV:575i,575p,720p,1080i 
Compatibilidade:WUXGA/UXGA/WXGA/ 
SXGA+ /SXGA/ XGA/SVGA/VGA/MAC 
Zoom/Focus:1.6x / Manual 

 

12   

65 
DI
ÁR
IA 

 
Projetor de2500 ANSILUMENS(XGA1024,768) 
Acompanhados de NoteBook e DVD REC/PLAY e 
Tela de 120 polegadas. 
 
Luminosidade:2500ANSILumens Resolução 
nativa:1024x768(XGA) 
Painel:3x0.8"olysiliconTFT activeMatrix 
(inorganic) 
Lâmpada:150wNSHA 

24   
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Contraste:1000:1 
Tamanho imagem(min.-máx.):40"-300" 
Uniformidade:85% 
Bandwith /Frequência:140Mhz,Horizontal15kHz 
-100kHz,Vertical50Hz-100Hz 
Sistemadecor:NTSC /PAL/SECAM /NTSC4.43 
/PAL-M /PAL-NConexões 2xD-sub15 1xS-Video 1xRCA 
1xRJ45 
Lente:F=1.7-2.5,f=19.2-30.2mm 
ThrowDistanceRatio:1.15-1.85:1 
ThrowDistance:0.93m -11.5m 
SinalHDTV:575i,575p,720p,1080i 
Compatibilidade:WUXGA/UXGA/WXGA/ 
SXGA+ /SXGA/ XGA/SVGA/VGA/MAC 
Zoom/Focus:1.6x/Manual 

 

66 
HO
RA 

 

Transmissão simultânea e gravação 

 

04 Filmadoras Sony full HD com tripé e cabeamento 
para transmissão com praticáveis pantográficos; 

01 câmera Sony z5N HD com concessão sem fio ( RF) 
móvel para tomadas de palco 

01 Técnico transmissão e edição in loco (mesa de corte 
e edição)  

01 Mesa mixer de vídeo/efeito com no mínimo 8 
entradas, em SDI HD sendo 4 entradas compostas e 4 
entradas componentes; 

01 VT gravador em formato DVD 

 

32   

Valor total do Lote 15  

 

Lote 16 – Shows 
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ITEM UN DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO QTDE 
Valor 
Unit 

Diaria 

Valor 
Total 

67 
DI
ÁR
IA 

 
Show ao vivo com um musico 
 
Acompanhado por no mínimo  
01 instrumento executando todos os ritmos com 
duração mínima de 2 horas. (Hospedagem, 
alimentação, camarim e transportes por conta da 
proponente) 
 

120   

68 
DI
ÁR
IA 

 
Show ao vivo com banda 
 
Acompanhado por no mínimo com 
06 componentes (vocalista, baterista, tecladista, 
guitarrista, baixista, percussionista ou outros) para 
apresentação mínima de 03 horas de duração, 
executando todos os estilos musicais. (Hospedagem, 
alimentação, camarim e transportes por conta da 
proponente). 
 

120   

Valor total do Lote 16  
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Lote 17 – Decoração 

 

ITEM UN DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO QTDE 
Valor 
Unit 

Valor 
Total 

69  

 

Decoração para evento de pequeno porte 

 

Projeto e decoração de toda a área do evento, incluindo 
entrada principal, arranjos em tendas, arena, camarotes, 
e demais espaços, identificação de setores, utilizando 
malhas tencionadas, enfeites ornamentais, entre outros. 
Os materiais e equipamentos por conta da empresa 
vencedora, incluindo instalação elétrica. 

 

2000m²   

70  

 

Decoração para evento de médio porte 

 

Projeto e decoração de toda a área do evento, incluindo 
entrada principal, arranjos em tendas, arena, camarotes, 
e demais espaços, identificação de setores, utilizando 
malhas tencionadas, enfeites ornamentais, entre outros. 
Os materiais e equipamentos por conta da empresa 
vencedora, incluindo instalação elétrica. 

 

2000m²   

71  

 

Decoração para evento de grande porte 

 

Projeto e decoração de toda a área do evento, incluindo 
entrada principal, arranjos em tendas, arena, camarotes, 
e demais espaços, identificação de setores, utilizando 
malhas tencionadas, enfeites ornamentais, entre outros. 

2000m²   
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Os materiais e equipamentos por conta da empresa 
vencedora, incluindo instalação elétrica. 

 

Valor total do Lote 17  

 

 

 

 

Lote 18 – Arquibancada 

 

ITE
M 

UNID
ADE 

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO QTDE 
Valor 
Unit 

Valor 
Total 

72 
DIÁRI

A 

 
Arquibancada 
 
120m de ARQUIBANCADA: Locação com montagem e 
desmontagem de Arquibancada com 120m de frente, 
divididas em 02 (dois) módulos de 20m, contemplando 
04 degraus de arquibancada, com acesso radial, com 
início do primeiro piso de no mínimo 1,20m e no 
Maximo 2,20m de altura do nível do chão, assentos 
confeccionados em chapas dobradas e com reforço de 
segurança em intervalos máximo de 20 (vinte) 
Centímetros. Com encaixes e fixadores nos degraus 
com pinos ou parafusos, com 2 (duas) escadas de 
acesso com 1,80 metros de largura e espelho de no 
máximo de 18 (dezoito) centímetros, parapeito no 
mínimo de 1,10 metros, corrimões de no mínimo de 90 
cm de altura e intervalos de vão livres de no máximo 15 
( quinze) centímetro, guarda – corpo nas laterais com 
altura de 1,10m e fundo de 1,80m, com placas de 
sinalização para as escadas e placa de controle de 
público informando a capacidade de pessoas de 
acordo com o que Determina a IT 33 e IT 37 do 
CBMMG. 
 

24   



 

PREFEITURA MUN. DE SANTA LUZIA 
Secretaria Mun. de Administração e Gestão de Pessoas 

Superintendência de Compras e Licitações 
 

 Av. VIII, nº: 50, B. Carreira Comprida, Santa Luzia/MG  64 

 

Valor total do Lote 18  
 

Cabe ressaltar que a presente solicitação não obriga a aquisição de todos os itens ou 
quantidades indicadas, sendo solicitadas de acordo com as necessidades deste município. 

4 – LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS OU REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Os serviços serão realizados em local a ser definido, de acordo com o cronograma e 
planejamento do evento a ser realizado dentro do município de Santa Luzia. 
 

5 – PRAZO DE ENTREGA OU PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

 

Todo tipo de serviço solicitado acima deverá ser preparado e montado com no mínimo 
24 horas de antecedência ao evento a ser realizado, A solicitação do serviço, ficará por conta de 
cada secretaria requisitante e deverá ser feita com no mínimo 72 horas de antecedência do 
evento. 
 

6 – ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

 

 Fica indicado o servidor Carlos Novy, Secretário Municipal de Cultura, como 
responsável para o acompanhamento e fiscalização do Contrato. 

 

7 – ESTIMATIVA DO VALOR 

 

O valor total estimado da contratação do serviço deverá ser baseado na média 
aritmética de orçamentos e levantamentos já realizados. 

A dotação orçamentária ocorrerá por conta da Secretaria Municipal de Administração 

 

02.007.002.04.122.2001.2031 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO 



 

PREFEITURA MUN. DE SANTA LUZIA 
Secretaria Mun. de Administração e Gestão de Pessoas 

Superintendência de Compras e Licitações 
 

 Av. VIII, nº: 50, B. Carreira Comprida, Santa Luzia/MG  65 

 

33.90.39.99.00 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA  

 

 
Santa Luzia, ----- de Maio de 2017. 

 

 

___________________________________________________ 

NUBIA MARQUES SALVADOR CUNHA 

Secretária Municipal de Administração 
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ANEXO II 
 
 

MODELO - CREDENCIAMENTO 
 
 
Através da presente, credenciamos o(s) Sr.(a)(s) ____________________, portador(a)(s) da 
Cédula de Identidade nº ___________ e do CPF nº ______________________, a participar da 
licitação instaurada pelo Município de Santa Luzia, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, 
supra-referenciada, na qualidade de Representante Legal da empresa, outorgando-lhe poderes 
para pronunciar-se em nome da empresa _______________________, bem como formular 
propostas e praticar os demais atos inerentes ao certame. 
 
________________(Local), ______ de ______________ de 20__. 
 
 
 
_____________________________________________________ 

(Assinatura do representante legal) 
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ANEXO III 
 

MODELO – DECLARAÇÃO DANDO CIÊNCIA DE QUE CUMPRE PLENAMENTE 
OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. 

 
_____________________________________ (nome da empresa), CNPJ 
____________________________________ (número de inscrição), sediada 
_______________________________________________ (endereço completo), declara, sob 
as Penas da Lei que cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o Presente processo 
licitatório. 
 
________________(Local), ______ de ______________ de 20__. 
 
_____________________________________________________ 
(Assinatura do representante legal) 
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ANEXO IV 
 

MODELO – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE 

 
_____________________________________ (nome da empresa), CNPJ 
___________________________ (número de inscrição), sediada 
_______________________________________________ (endereço completo), por 
intermédio de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA, sob as penas da Lei, para 
fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da licitação instaurada pelo Município de 
Santa Luzia/MG, na modalidade de Pregão Presencial, que é: 

(  )MICRO EMPRESA ou  
(  )EMPRESA DE PEQUENO PORTE,  

cumprindo os requisitos legais para efeito de qualificação como ME-EPP e que não se 
enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, 
estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da mencionada Lei, não 
havendo fato superveniente impeditivo da participação no presente certame.  
 
Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente. 
 
________________(Local), ______ de ______________ de 20___. 
 
_____________________________________________________ 
(Assinatura do representante legal) 
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ANEXO V 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG 

MODELO DO ATESTADO DE VISITA 

 

Certificamos que a empresa __________________________________________, nesta data vistoriou 

os locais onde provavelmente acontecerão os eventos do munícipio, conforme os lotes discriminados 

no presente edital, objeto do pregão Presencial 017/2017 em conformidade com o Termo de 

Referência e demais especificações técnicas anexas ao Edital. 

Santa Luzia, _______de ______________de 20___ 

Responsável pela empresa: __________________________________________________ 

Nome: 

Documento: 

Atribuição: 

 

Acompanhou a Vistoria 

______________________________________________ 

Nome: 

Documento: 

Atribuição: 
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ANEXO VI 
 

MODELO – PROPOSTA DE PREÇOS 
 

RAZÃO SOCIAL:                                                       CNPJ: 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL:   
ENDEREÇO: 
BAIRRO:    CEP: 
CIDADE:   ESTADO:  
TELEFONE:   FAX:  
E-MAIL: 
RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO: 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2017 
 

Lote 01 - Sonorização 

 

ITE
M 

UN DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO QTDE 
VALOR 

UNIT 
VALOR 
TOTAL 

01 
DIÁRI

A 

 
SOM TIPO 1 

 
1 Mesa de som16 canais digital com 8 mandadas de auxiliar 
6 Caixas amplificadas de 500 w cada com pedestal 
(todas ativas) 
6 Microfones dinâmicos 
2 Microfones lapela sem fio UHF 
2 Microfones sem fio UHF 
8 Pedestais tipo girafa para microfone 
8 Pedestais de mesa para microfone 
1CD/DVD player 
3 Notebook 
4 Monitores de voz ativos de 500w cada 

 

 

 

180 

  

02 
DIÁRI

A 

 
SOM TIPO 2 

 
1 Mesa de som digital 24 canais com 08 mandadas 
auxiliares 
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3 Multi cabo de 24 canais com 45 metros (usados 
para input na mesa). 
4 Processador digital com 2 entradas e 6 saídas 
1CD/DVD player 
1 Notebook 
3 Microfones sem fio UHF 
12 Microfones dinâmicos 
6 Direct Box 
12 Pedestais tipo girafa para microfone 
1 Amplificador tipo cubo de 100 w para guitarra 
1 Amplificador tipo cubo de 200w para contrabaixo 
1 Amplificador para teclado 
6 Monitores 1x15”+driver 
8 Caixas de sub grave com 02 falantesde 18” 
8 Caixas de alta frequência Line Array com 1x12+ driver 
2 Multicabos de 12canais com medusa para palco 
Sistema de amplificação que atenda as necessidades do 
sistema acima e fiação e conexões para as devidas 
ligações. 

 

 

120 

03 
DIÁRI

A 

 
SOM TIPO 3 

 
PA 
1 Mesa de som digital 32 canais com12 mandadas auxiliares 
4 Multicabo de 32 canais com 50 metros (usados para 
input na mesa). 
5 Processadores digitais com 2entradas e 6 saídas 
1 CD/DVD player 
1 Notebook 
12 Caixas de sub grave com 02 falantes de18” 
12 Caixas de alta freqüência Line Array com 1x12”+driver 
Sistema de amplificação que atenda as necessidades do 
sistema acima e fiação e conexões para as devidas 
ligações. 

 
 
MONITOR (PALCO) 
1 Mesa de som digital 32canais com12 mandadas auxiliares 
1 Sidefill com 1 caixa para sub grave com 2x18” e 1 caixa 
de 3 vias com 1x15”+ 1x10“+ driver ou 2caixas de alta 
frequência Line Array com 1x12”+ driver para cada lado 
(esquerdo e direito) 
10 Monitores 2x12”+driver de 2’ 
1 Monitor tipo drum fill com 2x15”+ driver 2” 
- Sistema de amplificação que atenda as necessidades do 
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sistema acima efiação e conexões para as devidas ligações 
 
MICROFONESE ACESSORIOS 
6 Microfones sem fio UHF 
20 Microfones dinâmicos 
1 Kit de microfones para bateria 

6 Microfones tipo condensador 
8 Direct Box 
20 Pedestais tipo girafa para microfone 
10 Garras para instrumentos 
- Cabos e conexões necessários para os devidos 
equipamentos 

 
BACKLINES 
2 Amplificadores para guitarra 100w+ caixa 
1 Amplificador para contra baixo com 1 caixa com 4x10”+ 
1x15” 

1 Amplificador para teclado(combo) 
1Kit de bateria acústica completo 
- Sistema de Comunicação Intercom com 02 pontos 

 

04 
DIÁRI

A 

 
SOM TIPO 4 

 
PA 
3 Mesa de som digital de 48canais com 16 
mandadas auxiliares 
1 Multi cabo de 48 canais com 60 metros+ spliter 

4 Processadores digitais 
1 CD/DVDplayer 
1 Notebook 
16 Caixas de sub grave com 02 falantes de18” 
16 Caixas de alta frequência Line Array com 2x12 + 
4x6.5”+ 2 Driver em guias de onda. 
- Sistema de amplificação que atenda as necessidades do 
sistema acima e fiação e conexões para as devidas ligações 

 
MONITOR (PALCO) 
1 Mesa de som digital 48 canais com16 mandadas 
auxiliares 
1 Processador digital para o sidefill 
1 Sidefill com 2caixa para subgrave com 2x18”e 2 caixa de 
3 vias com 1x15”+1x10”+ driver ou 2 caixas de alta 
frequência Line Array com 1x12”+ driver para cada lado 
(esquerdo e direito) 
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10 Monitores 2x12”+driver de 2” 
2 Monitores tipo drum fill com 2x15”+ driver 2” 
4Multicabos de 12canais 
- Sistema deamplificação que atenda as necessidades do 
sistema acima e fiação e conexões para as devidas ligações 

 
MICROFONESE ACESSORIOS 
8 Microfones sem fio UHF 
24 Microfones dinâmicos 
4 Microfones tipo condensador 
12 Direct Box 
28 Pedestais tipo girafa para microfone 
12 Garras para instrumentos 
- Cabos e conexões necessários para os devidos 
equipamentos 

 
BACKLINES 
2 Amplificadores para guitarra 100w+ caixa 
1 Amplificador para contrabaixo com 1 caixa com 4x10”+ 
1x15” 
1 Kit de bateria acústica completo 
4 Praticáveis 2,0x1,0m 
1 Amplificador de teclado (tipo combo) 
- Sistema de Comunicação Intercom com 02 pontos 

 

05 
DIÁRI

A 

 
SOM TIPO 5 

 
PA 
1 Mesa de som 56 canais com 24 mandadas digital 
1 multicabode64canaiscom60metros+splinter 
2 processadores digitais 
2 CDplayer 
1 notebook 
24 caixas de sub grave com 02 falantes de 18” 
24 caixas de alta freqüência Line Array com 
2x12”+2X8”+driver 
4-torres de delay cada com 6 unidades de caixas de alta 
freqüência Line Array com1x12”+driver e 4 unidades de 
caixas de sub grave com 02 falantes de18” 
Sistema de amplificação que atenda as necessidades do 
sistema acima efiação e conexões para as devidas 
ligações. 
 
MONITOR(PALCO) 
2 Mesa de som 56 canais com 32 mandadas digital 
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2 processadores digitais para o side fill 

1 side fill com 2 caixa para sub grave com 2x18” e 2 caixa 
de 3 vias com 
1x15”+1x10”+driver ou 8 caixas de alta freqüência Line 
Array com 1x12”+driver para cada lado (esquerdo e 
direito) 
16 monitores 2x12”+driver de 2” 
2 monitores tipo drum fill com 2x15”+driver2” 
2 caixa de sub grave de bateria com 02 falantesde 18” 
Sistema de amplificação que atenda as necessidades do 
sistema acima e fiação e conexões para as devidas 
ligações 
 
MICROFONESEACESSORIOS 
30 microfones sem fio UHF 
40 microfones dinâmicos 
20 microfones tipo condensador 
12 direct Box ativo e passivo 
50 pedestais tipo girafa para microfone 
16 garras para instrumentos 
12 fones de ouvido para monitoração inear 
3 power play (amplificador para fone de ouvido) sendo 
cada um para 4 fones 
Cabos e conexões completas para o sistema 
 
BACKLINES 
2-amplificadores para guitarra 100w + caixa com 4x12” 
2-amplificadores de guitarra tipo cubo com 2x12” 
1-amplificador para contra baixo com 1 caixa com 
4x10”+1x15” 
1-kit de bateria acústica completo 
12-praticáveis 2,0x1,0m 
1–amplificador para teclado (tipo combo) 
 

Valor total do Lote 1  

 
 

Lote 02 – Iluminação 
 

ITE
M 

UNID
ADE 

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
QTDE 

Valor 
Unit 

Valor 
Total 

06 
DIÁRI

A 
 

ILUMINAÇÃO TIPO 1 
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12 Lâmpadas par 64 foco 5 
8 Par led 
2 Mini brutes 
1 Mesa deluz digital de 24 canais DMX 
1 Dimmer de 12canais de 4kw 
1 Maquina de fumaça com ventilador 

 

 

100 

07 
DIÁRI

A 

 
ILUMINAÇÃO TIPO 2 

 
24 Lâmpadas par 64 foco 5 
16 Par led 
4 Mini brutes 
1 Mesa de luz digital de 24 canais DMX 
1 Dimmer de 12 canais de 4kw 

1 Maquina de fumaça com ventilador  

 

 

 

 

80 

  

08 
DIÁRI

A 

 
ILUMINAÇÃO TIPO 3 

 
48 Lâmpadas par 64 com Lâmpada F# 2 e 5 
18 Par led 
4 Mini brutes 
1 Strobo 3000 w 

1 Maquina de fumaça com ventilador 

1Mesa de luz digital de 24 canais DMX 

 

 

 

20 

  

09 
DIÁRI

A 

 
ILUMINAÇÃO TIPO 4 

 
90 Lâmpadas par 64 
24 Par led de 3w 
8 Mini brutes 
8 moving heads spot 575w 
1 Maquina defumaça 
16 Set light 1000w 
1 Canhão seguidor 
1 Mesa de luz digital de 2048 canais DMX divididos em 
4 universos 
1Sistema de dimmer digital DMX  36 canais de 4kw 
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Cabeamento necessário para as ligações dos 
equipamentos 
 

10 
DIÁRI

A 

 
ILUMINAÇÃO TIPO 5 

 
120-lâmpadas par 64 
16-elipsoidal 
06-ribaltas 
30-pa rled de 3w 
24-lâmpadas AC Loulocolight 
40-refletores minibrutes 
02–maquinas de fumaça 
24-moving head spot 
24-moving beam 
12-strobatomic3000 
2-canhões seguidores 
1 mesa de luz digital de 2048 canais DMX 
1 sistema de dimer digital DMX com 60 canais de 4kwa 
Fiação necessária para as ligações dos equipamentos 

 

12   

Valor total do Lote 2  

 

Lote 03 - Palcos 

 

ITE
M 

UN DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO QTDE 
VALOR 

UNT 
VALOR 
TOTAL 

11 
DIÁRI

A 

 

Palco Geo-Space 

 

Palco medindo 20 m x 20 m-modelo geo-space 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 por 
dentro do pé exterior e a cavilha perfura o pé interior onde 
for necessária a fixação do pé exterior para regulagem da 

18   



 

PREFEITURA MUN. DE SANTA LUZIA 
Secretaria Mun. de Administração e Gestão de Pessoas 

Superintendência de Compras e Licitações 
 

 Av. VIII, nº: 50, B. Carreira Comprida, Santa Luzia/MG  77 

 

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 varias 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. acessórios: asa fly 
dupla, em q – 30, com altura mínima de 10m do chão, 
largura mínima de 3 m e profundidade mínima de 3m com 
capacidade para suportar até 3.000 kg com segurança; 
 

12 
DIÁRI

A 

 

PALCO 16 X 14M 

 

Palco coberto tamanho mínimo: 16,00m x 14,00 x 8,80m 
(largura x profundade x altura), estrutura metálica em 
alumínio q30. Na altura de 8,80m, considerer 7,00m entre o 
piso do palco ao teto e 1,80 de altura do chão ao piso do 
palco; 
Teto com cobertura mínimo: 16,00m x 14,00m com 
sustentação de 1,00ton distribuídos em treliças; 
Piso em chapa de madeira em mdf ou compensado de 
18mm (tamanho correspondente com a cobertura), com 
capacidade para suporte de até 500kg/m², carpetado com 
sombrite 70%; 
Fechamento nas laterais e no fundo do palco em lona tipo 
sombrite (entre o piso do palco até a treliça de sustentação 
da cobertura); 
Guarda-corpo com altura minima de 1,10m nas laterais e 
fundo do palco; 
Escada de acesso lateral segura com 02 corrimões de 
acordo com as normas do Corpo de Bombeiro de MG; 
01 área de serviço lateral ao palco coberta medindo 4,00 
largura x 4,00 de profundidade, no mesmo nível do palco, 
com guarda corpo para operação de equipamento de som e 
luz; 
04 extintores contra incêndio e 02 lâmpadas de emergência 
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e os documentos para projeto de combate a incêndio; 
Saia do palco, sendo do piso do palco até o chão em todo o 
contorno do palco; 
Conjunto de andaimes, tesouras, madeirames e braçadeiras 
necessárias, 08 talhas de elevação de pelo menos 1 ton, 06 
talhas frias de correção de pelo menos 01 ton; 
02 torres de PA fly com abertura de 3,00m x 3,20m, pé 
direito mínimo de 12m; 
04 pau de carga do fly, com no mínimo de 3,60m x 0,15cm 
de chapa;  
Piso para os dois fly com no mínimo de 3,20m x 2,20; 
01 house mix medindo 04 x 04m de dois andares com piso e 
escada, coberta na parte superior com lona e fechamento 
nas laterais e fundo e um house monitor nas mesmas 
características; 
 
 

13 

DIÁRI
A 

 

 

Palco 12 x 10m 

 

Palco coberto tamanho mínimo: 12,00m x 10,00 x 8,80m 
(largura x profundade x altura), estrutura metálica em 
alumínio q30. Na altura de 8,80m, considerer 7,00m entre o 
piso do palco ao teto e 1,80 de altura do chão ao piso do 
palco; 
Teto com cobertura mínimo: 12,00m x 10,00m com 
sustentação de 1,00ton distribuídos em treliças; 
Piso em chapa de madeira em mdf ou compensado de 
18mm (tamanho correspondente com a cobertura), com 
capacidade para suporte de até 500kg/m², carpetado com 
sombrite 70%; 
Fechamento nas laterais e no fundo do palco em lona tipo 
sombrite (entre o piso do palco até a treliça de sustentação 
da cobertura); 
Guarda-corpo com altura minima de 1,10m nas laterais e 
fundo do palco; 
Escada de acesso lateral segura com 02 corrimões de 
acordo com as normas do Corpo de Bombeiro de MG; 
01 área de serviço lateral ao palco coberta medindo 4,00 
largura x 4,00 de profundidade, no mesmo nível do palco, 
com guarda corpo para operação de equipamento de som e 
luz; 
04 extintores contra incêndio e 02 lâmpadas de emergência 
e os documentos para projeto de combate a incêndio; 
Saia do palco, sendo do piso do palco até o chão em todo o 
contorno do palco; 

100   



 

PREFEITURA MUN. DE SANTA LUZIA 
Secretaria Mun. de Administração e Gestão de Pessoas 

Superintendência de Compras e Licitações 
 

 Av. VIII, nº: 50, B. Carreira Comprida, Santa Luzia/MG  79 

 

Conjunto de andaimes, tesouras, madeirames e braçadeiras 
necessárias, 08 talhas de elevação de pelo menos 1 ton, 06 
talhas frias de correção de pelo menos 01 ton; 
02 torres de PA fly com abertura de 3,00m x 3,20m, pé 
direito mínimo de 12m; 
04 pau de carga do fly, com no mínimo de 3,60m x 0,15cm 
de chapa;  
Piso para os dois fly com no mínimo de 3,20m x 2,20; 

01 house mix medindo 04 x 04m de dois andares com piso e 
escada, coberta na parte superior com lona e fechamento 
nas laterais e fundo e um house monitor nas mesmas 
características; 

 

14 
DIÁRI

A 

 

Palco 08 x 06m 

 

Palco coberto tamanho mínimo: 08,00m x 06,00 x 1,80m 
(largura x profundade x altura), estrutura metálica em 
alumínio q30. 
Teto com cobertura mínimo: 08,00m x 06,00m com 
sustentação de 1,00ton distribuídos em treliças; 
Piso em chapa de madeira em mdf ou compensado de 
18mm (tamanho correspondente com a cobertura), com 
capacidade para suporte de até 500kg/m², carpetado com 
sombrite 70%; 
Fechamento nas laterais e no fundo do palco em lona tipo 
sombrite (entre o piso do palco até a treliça de sustentação 
da cobertura); 
Guarda-corpo com altura minima de 1,10m nas laterais e 
fundo do palco; 
Escada de acesso lateral segura com 02 corrimões de 
acordo com as normas do Corpo de Bombeiro de MG; 
01 área de serviço lateral ao palco coberta medindo 4,00 
largura x 4,00 de profundidade, no mesmo nível do palco, 
com guarda corpo para operação de equipamento de som e 
luz; 
04 extintores contra incêndio e 02 lâmpadas de emergência 
e os documentos para projeto de combate a incêndio; 
Saia do palco, sendo do piso do palco até o chão em todo o 
contorno do palco; 
Conjunto de andaimes, tesouras, madeirames e braçadeiras 
necessárias, 08 talhas de elevação de pelo menos 1 ton, 06 
talhas frias de correção de pelo menos 01 ton; 
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02 torres de PA fly com abertura de 3,00m x 3,20m, pé 
direito mínimo de 12m; 
04 pau de carga do fly, com no mínimo de 3,60m x 0,15cm 
de chapa;  
Piso para os dois fly com no mínimo de 3,20m x 2,20; 

01 house mix medindo 04 x 04m de dois andares com piso e 
escada, coberta na parte superior com lona e fechamento 
nas laterais e fundo e um house monitor nas mesmas 
características; 

 

15 
DIÁRI

A 

 

Palco 06 x 04m 

 

Palco coberto tamanho mínimo: 06,00m x 04,00 x 1,80m 
(largura x profundade x altura), estrutura metálica em 
alumínio q30. 
Teto com cobertura mínimo: 06,00m x 04,00m com 
sustentação de 1,00ton distribuídos em treliças; 
Piso em chapa de madeira em mdf ou compensado de 
18mm (tamanho correspondente com a cobertura), com 
capacidade para suporte de até 500kg/m², carpetado com 
sombrite 70%; 
Fechamento nas laterais e no fundo do palco em lona tipo 
sombrite (entre o piso do palco até a treliça de sustentação 
da cobertura); 
Guarda-corpo com altura minima de 1,10m nas laterais e 
fundo do palco; 
Escada de acesso lateral segura com 02 corrimões de 
acordo com as normas do Corpo de Bombeiro de MG; 
01 área de serviço lateral ao palco coberta medindo 4,00 
largura x 4,00 de profundidade, no mesmo nível do palco, 
com guarda corpo para operação de equipamento de som e 
luz; 
04 extintores contra incêndio e 02 lâmpadas de emergência 
e os documentos para projeto de combate a incêndio; 
Saia do palco, sendo do piso do palco até o chão em todo o 
contorno do palco; 
Conjunto de andaimes, tesouras, madeirames e braçadeiras 
necessárias, 08 talhas de elevação de pelo menos 1 ton, 06 
talhas frias de correção de pelo menos 01 ton; 
02 torres de PA fly com abertura de 3,00m x 3,20m, pé 
direito mínimo de 12m; 
04 pau de carga do fly, com no mínimo de 3,60m x 0,15cm 
de chapa;  
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Piso para os dois fly com no mínimo de 3,20m x 2,20; 
01 house mix medindo 04 x 04m de dois andares com piso e 
escada, coberta na parte superior com lona e fechamento 
nas laterais e fundo e um house monitor nas mesmas 
características; 

 

16 
DIÁRI

A 

 

Galpão em Box Truss - Galpão 15 X 60 M 

 

Galpão duas águas em estrutura de alumínio q30 / q50, 
tamanho mínimo 15 x 60 m; com fechamentos fundo e 
laterais, pé direito com altura regulávelmínima 5 m e máxima 
de 7,5 mts, cobertura em lona branca outranslúcida, auto-
extinguível / anti-chama (não propaga chamas),com piso em 
madeirite naval com altura de 0,20 cobertos comcarpete 
novo, deverão ainda, estar em bom estado deconservação, 
não sendo aceitos materiais rasgados. 

A estrutura deve estar montada 24h antes do evento iniciar. 

 

50   

Valor total do Lote 3  

 

Lote 04 – Sanitários Químicos 

 

ITE
M 

UN 
DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 

QTDE 
Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

17 DI 

 
Sanitários Químicos 
 
Locação de banheiros químicos - Sanitários cabines 
modelo standard confeccionado em polietileno de alta 
densidade, modelo a partir de 2009, placa de identificação 
masculino/feminino, teto translúcido, piso antiderrapante, 
janelas de ventilação, trava interna de segurança, 
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fechamento com indicação de livre/ocupado. dimensões 
mínimas de 1,16m de frente x 1,22 de fundo x 2,30 de 
altura, 75 kg vazio e tanque com capacidade de 227 litros, 
incluso: papel higiênico (c/ reposição), químico 
desodorizante biodegradável (sem formol) e todo material 
necessário para a limpeza, incluindo uma sucção dos 
sanitários químicos/limpeza por dia/pessoal para 
manutenção durante todo o evento. o locador será 
responsável pelo transporte, colocação, limpeza, sucção, 
retirada dos banheiros em todos os eventos 
 
Sendo a zeladoria a cada 08 sanitários 
 

18 
DIÁ
RIA 

 
Banheiro Químico - PNE 

 
Locação de banheiros químicos - sanitários pne 
(portadores de necessidades especiais) cabines pne 
confeccionada em polietileno de alta densidade modelo a 
partir de 2009, placa de identificação masculino/feminino, 
teto translúcido, piso antiderrapante, janelas de 
ventilação, trava interna de segurança, indicação de 
livre/ocupado, alças de segurança nas laterais, rampa de 
acesso para cadeirantes. medida 2,30mt altura, 1,57mt de 
largura, 1,57mt de comprimento, 108 kg vazio e tanque 
com capacidade de 125 litros incluso: papel higiênico (c/ 
reposição), químico desodorizante biodegradável (sem 
formol) e todo material necessário para a limpeza, 
incluindo uma sucção dos sanitários químicos pne/limpeza 
por dia/pessoal para manutenção durante todo o evento. o 
locador será responsável pelo transporte, colocação, 
limpeza, sucção, retirada dos banheiros em todos os 
eventos 
 

Sendo a zeladoria a cada 04 sanitários. 

 

500   

19 
DIÁ
RIA 

 

Container 

 

Banheiros de 06,00 m pro 2,25 com 07 vasos sanitários, 
calha de mictório e lavatório.  
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Piso em compensado naval de 14mm de espessura 

Estrutura em perfil de chapa de aço galvanizado dobrada de 
1,5mm de espessura; 

Fechamento do teto e lateral com telhas de aço galvanizado 
de 0,5mm de espessura; 

Instalação elétrica básica com 01 ponto de luz e 01 tomada 

Piso revestido com emborrachado ant-derrapante  

Caneleta no piso para escoamento de água 

Deve possuir janela. 

 
Valor total do Lote 4  

 

Lote 05 – Grades de contenção/Fechamentos 

 

ITE
M 

UN
I 

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO QTDE 
Valor 
Unit 

Valor 
Total 

20 
DIÁ
RIA 

 
Grades 2 x 1m 
 
– Fechamento em grades de proteção confeccionado em 
material galvanizado na cor prata, medindo no mínimo 
2,00 x 1,00 cada grade, incluindo transporte. padrão 
ABNT 
 

1200   

21 
DIÁ
RIA 

 
Grades 2x2m 
 
– Fechamento em grades de proteção confeccionado em 
material galvanizado na cor prata, medindo no mínimo 
2,00 x 1,25 cada grade, incluindo transporte. padrão 
ABNT 
 

800   

22 DIÁ
 
Fechamento/tapume 2x2m 
 

800   
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RIA Locação de grades/tapume com montagem e 
desmontagem de alambrados para isolamento de 
área, em modelo intertraváveis em estrutura de tubos 
galvanizados e tela em malha de ferro, na altura 
mínima de 1,20m, acabamento superior sem ponteira 
 

Valor total do Lote 5  

 

Lote 06 – Monitores para eventos 

 

ITE
M 

UN
I 

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO QTDE 
Valor 
unit 

Diaria 

Valor 
total 

23 
DIÁ
RIA 

 
Monitores para eventos 
 
Segurança/monitores desarmada para atuação em 
eventos, uniformizados, munidos de radio de 
comunicação, devidamente qualificados e treinados, diária 
de 08 horas/homem.  
 

1000   

24 
DIÁ
RIA 

 
Rádio de comunicação 
 
Rádio transmissor UHF alcance de 5 Km para 3 dias de 
evento com: 16 canais, 2 botões programáveis, CSQ / PL / 
DPL / inv-DPL, bloqueio de canal ocupado, canal exclusivo 
de recepção, compressão de voz (Xpand), transmissão 
interna ativada por voz (vox), eliminação de canal ruidoso, 
alerta de chamada, limitador de tempo de transmissão, 
repetidor / comunicação direta, varredura de dupla 
prioridade, sinalização MDC-1200, PTT-ID (envio), 
verificação do rádio (recepção), inibição seletiva do rádio 
(recepção), sinalização quik-call II, alerta de chamada 
recepção), chamada seletiva (recepção), sinalização DTMF 
/ PTT-ID (envio). 

 

400   
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25 
DIÁ
RIA 

 
Detector de metal 
 
 Alarme contínuo de detecção na proximidade de metais 
- Aviso de detecção com Led / Buzzer ou somente Led  
- Chave liga/ Desliga tipo gangorra.  
- Alarme luminoso e sonoro de detecção.  
- Desligamento automático.  
- Led bicolor indicador de ligado e Low bat. .  
- Detecta metais magnéticos e não-magnéticos, ferrosos e 
não-ferrosos.  
- Dimensões aproximadas: Comprimento 400mm, largura 
85mm, espessura 25mm  
- Entrada para fone de ouvido. 
- Não oferece riscos à gestantes, portadores de marca-
passo e demais usuários. 
 

400   

Valor total do Lote 6  

 

Lote 07 – Tendas 

 

ITE
M 

UN
I 

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO QTDE 
Valor 
unit 

Valot 
total 

26 
DIÁ
RIA 

 
Tendas 15 x 10m 
 
Locação com montagem e desmontagem de tenda com 
fechamentos laterais, nas dimensões mínimas de 15 
metros de frente x 10 metros de profundidade, com 03 
metros altura em seus pés de sustentação, cobertura do 
tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em metalon 
galvanizado, para uso do público em geral, com tablado 
em estrutura metálica e chapas de compensado ou 
material superior em resistência, com carpete, a no 
mínimo 10 centímetros do chão/piso existente e extintores 
na quantidade compatível com o espaço. TENDA nas 
dimensões 15x10 mt estrutura em metalon, teto piramidal, 
com fechamento lateral, cobertura de teto em lona Betitex, 
auto-extinguível, cor branca - anti chamas e com 
iluminação adequada. 
 

100   
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27 
DIÁ
RIA 

 
Tendas 10 x 10m 
 
Locação com montagem e desmontagem de tenda com 
fechamentos laterais, nas dimensões mínimas de 10 
metros de frente x 10 metros de profundidade, com 03 
metros altura em seus pés de sustentação, cobertura do 
tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em metalon 
galvanizado, para uso do público em geral, com tablado 
em estrutura metálica e chapas de compensado ou 
material superior em resistência, com carpete, a no 
mínimo 10 centímetros do chão/piso existente e extintores 
na quantidade compatível com o espaço. TENDA nas 
dimensões 10x10 mt estrutura em metalon, teto piramidal, 
com fechamento lateral, cobertura de teto em lona Betitex, 
auto-extinguível, cor branca - anti chamas e com 
iluminação adequada. 
 

180   

28 
DIÁ
RIA 

 
Tendas 08 x 08m 
 
Locação com montagem e desmontagem de tenda com 
fechamentos laterais, nas dimensões mínimas de 08 
metros de frente x 08 metros de profundidade, com 02 
metros altura em seus pés de sustentação, cobertura do 
tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo 
galvanizado, para uso do público em geral, com tablado 
em estrutura metálica e chapas de compensado ou 
material superior em resistência, com carpete, a no 
mínimo 10 centímetros do chão/piso existente e extintores 
na quantidade compatível com o espaço TENDA nas 
dimensões 8x8 mt estrutura em metalon, teto piramidal, 
com fechamento lateral, cobertura de teto em lona Betitex, 
auto-extinguível, cor branca - anti chamas e com 
iluminação adequada. 
 

120   

29 
DIÁ
RIA 

 
Tendas 06 x 06m 
 
Locação com montagem e desmontagem de tenda com 
fechamentos laterais, nas dimensões mínimas de 06 
metros de frente x 06 metros de profundidade, com 02 
metros altura em seus pés de sustentação, cobertura do 
tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo 
galvanizado, para uso do público em geral, com tablado 
em estrutura metálica e chapas de compensado ou 
material superior em resistência, com carpete, a no 

120   
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mínimo 10 centímetros do chão/piso existente e extintores 
na quantidade compatível com o espaço. TENDA nas 
dimensões 6x6 mt estrutura em metalon, teto piramidal, 
com fechamento lateral, cobertura de teto em lona Betitex, 
auto-extinguível, cor branca - anti chamas e com 
iluminação adequada 
 

30 
DIÁ
RIA 

 
Barracas 03 x 03m 
 
Locação com montagem e desmontagem de barraca com 
fechamentos laterais, balão, nas dimensões mínimas de 
03 metros de frente x 03 metros de profundidade, com 02 
metros altura em seus pés de sustentação, cobertura do 
tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo 
galvanizado, para uso do público em geral. Barraca nas 
dimensões 3x3 mt estrutura em metalon, teto piramidal, 
com fechamento lateral, cobertura de teto em lona Betitex, 
auto-extinguível, cor branca - anti chamas e com 
iluminação adequada 
 

500   

31 
DIÁ
RIA 

 
Barracas 02 x 02m 
 
Locação com montagem e desmontagem de barraca com 
fechamentos laterais, balão, nas dimensões mínimas de 
02 metros de frente x 02 metros de profundidade, com 02 
metros altura em seus pés de sustentação, cobertura do 
tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo 
galvanizado, para uso do público em geral. Barraca nas 
dimensões 2x2 mt estrutura em metalon, teto piramidal, 
com fechamento lateral, cobertura de teto em lona Betitex, 
auto-extinguível, cor branca - anti chamas e com 
iluminação adequada 
 

500   

32 
DIÁ
RIA 

 
Tenda 10 x 10m 
 
Tenda em estrutura metálica piramidal com sistema de 
autodrenagem superior, com balcão em L para bar e 
restaurante com 15m cada braço, ligas em alumínio e aço 
tratado, lonas em fios de poliéster, laminado de PVC 
reforçado com trama de poliéster 0,62mm de espessura, 
na cor branca, anti mofo, anti chamas, anti-raios U.V e 
resistência a ruptura até 200,0 kg/m. que não necessite de 
fundações e que possa ser montada em qualquer tipo de 
solo, com fechamento nas laterais.  

120   
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33 
DIÁ
RIA 

 
Tenda 06 x 06m 
 
Tenda em estrutura metálica piramidal com sistema de 
autodrenagem superior, com balcão em L para bar e 
restaurante com 15m cada braço, ligas em alumínio e aço 
tratado, lonas em fios de poliéster, laminado de PVC 
reforçado com trama de poliéster 0,62mm de espessura, 
na cor branca, anti mofo, anti chamas, anti-raios U.V e 
resistência a ruptura até 200,0 kg/m. que não necessite de 
fundações e que possa ser montada em qualquer tipo de 
solo, com fechamento nas laterais. 
 

120   

34 
DIÁ
RIA 

 
Tenda 04 x 04m 
 
Tenda em estrutura metálica piramidal com sistema de 
autodrenagem superior, com balcão em L para bar e 
restaurante com 15m cada braço, ligas em alumínio e aço 
tratado, lonas em fios de poliéster, laminado de PVC 
reforçado com trama de poliéster 0,62mm de espessura, 
na cor branca, anti mofo, anti chamas, anti-raios U.V e 
resistência a ruptura até 200,0 kg/m. que não necessite de 
fundações e que possa ser montada em qualquer tipo de 
solo, com fechamento nas laterais. 
 

120   

Valor total do Lote 7  

 

Lote 08 – Gerador de energia 

ITE
M 

UN
I 

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO QTDE 
Valor 
Unit 

Valor 
Unit 
Total 

35 
DIÁ
RIA 

 
Gerador de energia de 260 kwa 
 
Locação de Gerador Potência de 260 kva com excitatriz 
rotativa sem escovas, síncrono, trifásico, com grau de 
proteção IP21. Com sistema de paralelismo com demanda 
de carga e monitoramento à distância. Base estrutural 
robusta e integralmente soldada. Módulo de comando 
instalado internamente ao Container, isolado 

100   
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acusticamente do conjunto Grupo Gerador, protegido por 
porta dotada de visor translúcido para visualização 
externa dos instrumentos, disjuntor de proteção instalado 
junto ao gerador; recipiente diário de consumo para 
combustível em polietileno montado na base do container; 
amortecedores de vibração intermediários entre motor, 
gerador e base, baterias, silenciador e segmento elástico; 
Container super silenciado com blindagem de ruído de até 
75 decibéis na distância de força trifásica (3fases + 
Neutro); aterrado; chave reversora trifásica; Alça de 
içamento na parte superior do container super silenciado. 
Base estanque com retenção de todos os líquidos do 
grupo gerador com margem mínima de 10%, própria para 
movimentação por empilhadeira, dotada de sapatas nos 
quatro cantos permitindo pequenos deslocamentos por 
arraste. Gerador em três tensões com bazeta religável 
para a troca fácil de tensão. Regulador automático de 
tensão e frequência (60hz); Painel de controle com fácil 
visualização dos comandos: voltímetro amperímetro, 
frequencímetro, contador de horas e demais mostradores 
do conjunto. Sistema de proteção contra curto-circuito e 
sobre corrente, cabeamento antichamas de no mínimo 50 
metros que atenda capacidade de fornecimento de 
corrente do grupo gerador, sendo que os cabos deverão 
estar em bom estado de conservação, sem emendas e 
dentro das normas da ABNT. Caixa intermediária com 
proteção para acoplamento das cargas (equipamentos). 
Extintor de incêndio, grades de proteção e demais 
equipamentos de segurança exigidos pela legislação. 
Cabo super flexível de 120mm 1KV, caixas de distribuição 
com conectores camlock 400 Ampères, passa cabos 5 
vias 240mm capacidade 18 toneladas e um técnico 
eletricista 
 

36 
DIÁ
RIA 

 
Gerador de energia de 180 kwa 
 
Locação de Gerador Potência de 180 kva com excitatriz 
rotativa sem escovas, síncrono, trifásico, com grau de 
proteção IP21. Com sistema de paralelismo com demanda 
de carga e monitoramento à distância. Base estrutural 
robusta e integralmente soldada. Módulo de comando 
instalado internamente ao Container, isolado 
acusticamente do conjunto Grupo Gerador, protegido por 
porta dotada de visor translúcido para visualização 
externa dos instrumentos, disjuntor de proteção instalado 

100   
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junto ao gerador; recipiente diário de consumo para 
combustível em polietileno montado na base do container; 
amortecedores de vibração intermediários entre motor, 
gerador e base, baterias, silenciador e segmento elástico; 
Container super silenciado com blindagem de ruído de até 
75 decibéis na distância de força trifásica (3fases + 
Neutro); aterrado; chave reversora trifásica; Alça de 
içamento na parte superior do container super silenciado. 
Base estanque com retenção de todos os líquidos do 
grupo gerador com margem mínima de 10%, própria para 
movimentação por empilhadeira, dotada de sapatas nos 
quatro cantos permitindo pequenos deslocamentos por 
arraste. Gerador em três tensões com bazeta religável 
para a troca fácil de tensão. Regulador automático de 
tensão e frequência (60hz); Painel de controle com fácil 
visualização dos comandos: voltímetro amperímetro, 
frequencímetro, contador de horas e demais mostradores 
do conjunto. Sistema de proteção contra curto-circuito e 
sobre corrente, cabeamento antichamas de no mínimo 50 
metros que atenda capacidade de fornecimento de 
corrente do grupo gerador, sendo que os cabos deverão 
estar em bom estado de conservação, sem emendas e 
dentro das normas da ABNT. Caixa intermediária com 
proteção para acoplamento das cargas (equipamentos). 
Extintor de incêndio, grades de proteção e demais 
equipamentos de segurança exigidos pela legislação. 
Cabo super flexível de 120mm 1KV, caixas de distribuição 
com conectores camlock 400 Ampères, passa cabos 5 
vias 240mm capacidade 18 toneladas e um técnico 
eletricista 
 

37 
DIÁ
RIA 

 
Gerador de energia de 550 kwa 
 
Locação de Gerador Potência de 550 kva com excitatriz 
rotativa sem escovas, síncrono, trifásico, com grau de 
proteção IP21. Com sistema de paralelismo com demanda 
de carga e monitoramento à distância. Base estrutural 
robusta e integralmente soldada. Módulo de comando 
instalado internamente ao Container, isolado 
acusticamente do conjunto Grupo Gerador, protegido por 
porta dotada de visor translúcido para visualização 
externa dos instrumentos, disjuntor de proteção instalado 
junto ao gerador; recipiente diário de consumo para 
combustível em polietileno montado na base do container; 
amortecedores de vibração intermediários entre motor, 

100   



 

PREFEITURA MUN. DE SANTA LUZIA 
Secretaria Mun. de Administração e Gestão de Pessoas 

Superintendência de Compras e Licitações 
 

 Av. VIII, nº: 50, B. Carreira Comprida, Santa Luzia/MG  91 

 

gerador e base, baterias, silenciador e segmento elástico; 
Container super silenciado com blindagem de ruído de até 
75 decibéis na distância de força trifásica (3fases + 
Neutro); aterrado; chave reversora trifásica; Alça de 
içamento na parte superior do container super silenciado. 
Base estanque com retenção de todos os líquidos do 
grupo gerador com margem mínima de 10%, própria para 
movimentação por empilhadeira, dotada de sapatas nos 
quatro cantos permitindo pequenos deslocamentos por 
arraste. Gerador em três tensões com bazeta religável 
para a troca fácil de tensão. Regulador automático de 
tensão e frequência (60hz); Painel de controle com fácil 
visualização dos comandos: voltímetro amperímetro, 
frequencímetro, contador de horas e demais mostradores 
do conjunto. Sistema de proteção contra curto-circuito e 
sobre corrente, cabeamento antichamas de no mínimo 50 
metros que atenda capacidade de fornecimento de 
corrente do grupo gerador, sendo que os cabos deverão 
estar em bom estado de conservação, sem emendas e 
dentro das normas da ABNT. Caixa intermediária com 
proteção para acoplamento das cargas (equipamentos). 
Extintor de incêndio, grades de proteção e demais 
equipamentos de segurança exigidos pela legislação. 
Cabo super flexível de 120mm 1KV, caixas de distribuição 
com conectores camlock 400 Ampères, passa cabos 5 
vias 240mm capacidade 18 toneladas e um técnico 
eletricista 
 

Valor total do Lote 8  
 

Lote 09 - Grid 

ITE
M 

Uni 
DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 

QTDE 
Valor 
Unit 

Valor 
Total 

38 
DIÁ
RIA 

 
Grid de luz 12 x 10m 
 
Com medidas: 12m de largura x 10m de profundidade 
com 06 torres de sustentação, 02 linhas, pé direito com 
altura de 6m a 7m, uma linha de P50 na frente e outra no 
fundo com 08 talhas de Sustentação. 
 

120   

39 DIÁ  
Grid de luz 08 x 08m 

80   
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RIA  
Com medidas: 08m de largura x 08m de profundidade 
com 06 torres de sustentação, 02 linhas, pé direito com 
altura de 6m a 7m, uma linha de P50 na frente e outra no 
fundo com 08 talhas de Sustentação. 
 

Valor total do Lote 9  
 

Lote 10 – Camarins em octanorme 

 

ITE
M 

UN
I 

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO QTDE 
Valor 
Unit 

Valor 
Total 

40 
DI
ÁR
IA 

 
Camarins em octanorme 04 x 04m 
 

Camarim medindo 4x4m em octanorm, com fechamento em 
painel TS branco, teto em pergolado, com no mínimo uma 
porta com tranca e chave, climatizado com ar condicionado 
tipo split, com cobertura especial estruturada em alumínio e 
lonas brancas no formato duas águas, com piso estruturado 
em alumínio e placas de madeira moduladas de 
1,25x1,25m, com altura de 0,20m em relação ao solo, com 
forração em carpete, aplicado sobre o piso com fita dupla 
face. Mobiliário sendo; 01 conjunto de sofá, 02 mesas e 08 
cadeiras, 01 cooler térmico, 01 espelho de corpo inteiro e 
02 araras. 

 

60   

41 
DI
ÁR
IA 

 
Camarins em octanorme 06 x 06m 
 
Camarim medindo 6x6m em octanorm, com fechamento em 
painel TS branco, teto em pergolado, com no mínimo uma 
porta com tranca e chave, climatizado com ar condicionado 
tipo split, com cobertura especial estruturada em alumínio e 
lonas brancas no formato duas águas, com piso estruturado 
em alumínio e placas de madeira moduladas de 
1,25x1,25m, com altura de 0,20m em relação ao solo, com 
forração em carpete, aplicado sobre o piso com fita dupla 
face. Mobiliário sendo; 01 conjunto de sofá, 02 mesas e 08 

80   
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cadeiras, 01 cooler térmico, 01 espelho de corpo inteiro e 
02 araras. 

 
Valor total do Lote 10  

 

Lote 11 – mesas e cadeiras 

 

ITE
M 

UN
I 

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
QTDE 

Valor 
Unit 

Valor 
Total 

42 
DI
ÁR
IA 

 
Mesas de plástico 
 
Medindo aproximadamente 1m x 1m, na cor branca e 
empilhável 
Mesa Plástica de Polipropileno, com Proteção anti-UV 
(ultravioleta) que garante uma maior durabilidade. Que 
atenda a todos os ambientes internos e externos, suportando 
a carga de 120 kg. 
 . 

1000   

43 
DI
ÁR
IA 

 
Cadeiras de plástico 
 
Cadeira Plástica de Polipropileno, com Proteção anti-UV 
(ultra Violeta) que garante uma maior durabilidade. 
Certificada pelo INMETRO na classe B para uso irrestrito, 
ou seja, para ambientes internos e externos, suportando a 
carga de 140 kg, na cor branca e empilhável. 
 

4000   

44 
DI
ÁR
IA 

 
Jogos de mesas e cadeiras de plástico 
 
Locação de jogos de mesas e cadeiras em material 
plástico. Com: Cadeira Plástica de Polipropileno, com 
Proteção anti-UV (ultra Violeta) que garante uma maior 
durabilidade. Certificada pelo INMETRO na classe B para 
uso irrestrito, ou seja, para ambientes internos e externos, 
suportando a carga de 140 kg, na cor branca e empilhável 
e mesa Medindo aproximadamente 1m x 1m, na cor 
branca e empilhável, sendo mesa Plástica de Polipropileno, 
com Proteção anti-UV (ultravioleta) que garante uma maior 
durabilidade. Que atenda a todos os ambientes internos e 
externos, suportando a carga de 120 kg. 

1000   
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45 
DI
ÁR
IA 

 
Jogos de mesas e cadeiras de ferro redondas 
 
 Locação de mesa redonda (1,30 de diametro) de ferro e 
cadeiras com encosto e assento alcochoadas. 
 

800   

46 
DI
ÁR
IA 

 
Cadeiras de ferro  
 
Cadeiras com encosto e assento alcochoadas, tipo 
auditório. 
 

1000   

Valor total do Lote 11  
 

Lote 12 – Póvis 

 

ITE
M 

UN DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO QTDE 
Valor 
Unit 

Valor 
Total 

47 
DI
ÁR
IA 

 
Póvis para policiamento 
 
Fornecimento de Posto elevado para fiscalização da 
Polícia Militar, em estrutura metálica com no mínimo de 1 
m x 2 m e 1,5 m de altura com escada de acesso. 
 

60   

Valor total do Lote 12  
 

Lote 13 – Tablados 

ITE
M 

UN DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO QTDE 
Valor 
Unit 

Valor 
Total 

48 
DI
ÁR
IA 

 
Tablado 10 x 10m 
 
Tablado 10 x 10 x 1,00 m, com painel de fundo, asa de 
PA, house mix, grades de proteção em torno do tablado 
 

80   

49 DI
ÁR

 
Tablado 08 x 06m 
 

80   
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IA Tablado 08 x6 x 1,00 m, com painel de fundo, asa de PA, 
house mix, grades de proteção em torno do tablado 
 

50 
DI
ÁR
IA 

 
Tablado 06 x 04m 
 
Tablado 06 x 4 x 1,00 m, com painel de fundo, asa de PA, 
house mix, grades de proteção em torno do tablado 
 

100   

Valor total do Lote 13  
 

Lote 14 – Rua de Lazer / Brinquedos 

 

ITE
M 

UN DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO QTDE 
Valor 
Unit 

Diaria 

Valor 
Total 

51 
DI
ÁR
IA 

 
Pula-pula 

Pula Pula inflável multicolorido, com formato atraente e 

divertido. Super confortável e seguro para as 

crianças. Produzido em lona vinílica KP1000, com soldas 

reforçadas e paredes de segurança, garantido alta 

durabilidade ao brinquedo e segurança aos usuários. 

 

100   

73 
DI
ÁR
IA 

 
Máquina de pipoca / Carro de pipoca 
 
Medidas aproximadas: 
 • DIMENSÕES: 102 x 60 x 125 cm.  
Em caráter profissional, afim de attender a um grande 
número de pessoas. 
 

100   

52 
DI
ÁR
IA 

 
Máquina de algodão doce 
 
Medidas aproximadas: 
• DIMENSÕES: 102 x 60 x 125 cm. 
Em caráter professional, afim de attender a um grande 
número de pessoas. 

100   
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53 
DI
ÁR
IA 

 
Piscina de bolinha 
 

Inflável multicolorido, com formato atraente e divertido. 

Super confortável e seguro para as crianças. Produzido em 

lona vinílica KP1000, com soldas reforçadas e paredes de 

segurança, garantido alta durabilidade ao brinquedo e 

segurança aos usuários. 

 

 

100   

54 
DI
ÁR
IA 

 
Touro mecânico 

 

Inflável multicolorido, com formato atraente e divertido. 

Super confortável e seguro para as crianças. Produzido em 

lona vinílica KP1000, com soldas reforçadas e paredes de 

segurança, garantido alta durabilidade ao brinquedo e 

segurança aos usuários. 

 

100   

55 
DI
ÁR
IA 

 
Pintura em rostos 
 
Pinturas diversificadas, infantis em material totalmente 
liberado pela anvisa. 
 

100   

56 
DI
ÁR
IA 

 
Esculturas em balões 
 
Mínimo de 100 esculturas por evento.  
 

100   

57 
DI
ÁR
IA 

 
Cama elástica 
 

Inflável multicolorido, com formato atraente e divertido. 

Super confortável e seguro para as crianças. Produzido em 

lona vinílica KP1000, com soldas reforçadas e paredes de 

100   
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segurança, garantido alta durabilidade ao brinquedo e 

segurança aos usuários. 

 

58 
DI
ÁR
IA 

 
Escalada 
 
Inflável multicolorido, com formato atraente e divertido. 
Super confortável e seguro para as crianças. Produzido 
em lona vinílica KP1000, com soldas reforçadas e 
paredes de segurança, garantido alta durabilidade ao 
brinquedo e segurança aos usuários 
 

100   

59 
DI
ÁR
IA 

 
TOBOGÃ 
 
Inflável multicolorido, com formato atraente e divertido. 
Super confortável e seguro para as crianças. Produzido 
em lona vinílica KP1000, com soldas reforçadas e 
paredes de segurança, garantido alta durabilidade ao 
brinquedo e segurança aos usuários 
 

100   

Valor total do Lote 14  
 

Lote 15 – Painel de Led 

 

ITEM 
UN

I 
DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO QTDE 

Valor 
Unit 

Diaria 

Valor 
Total 

60 
DI
AR
IA 

 

Painel de Led de Alta Resolução P-6 MM (4m x 3m) 

 

Resistente à água e luz solar (OUTDOOR), incluindo 
toda estrutura e mão de obra especializada que forem 
necessárias para a adequada instalação do 
equipamento, inclusive, grides em Q30/50 com 
capacidade de peso para 4.000kg, de acordo com as 
normas do Corpo de Bombeiros Militares de Minas 

20   
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Gerais - ANT. 

 

61 
DI
ÁR
IA 

 

Painel de Led de Alta Resolução P-6MM - 5mx4m 

 

Resistente à água e luz solar (OUTDOOR), incluindo 
toda estrutura e mão de obra especializada que forem 
necessárias para a adequada instalação do 
equipamento, inclusive, grides em Q30/50 com 
capacidade de peso para 4.000kg, de acordo com as 
normas do Corpo de Bombeiros Militares de Minas 
Gerais - ANT. 

 

20   

62 
DI
ÁR
IA 

 

Painel de Led de Alta Resolução P-6MM - 10mx4m 

 

Resistente à água e luz solar (OUTDOOR), incluindo 
toda estrutura e mão de obra especializada que forem 
necessárias para a adequada instalação do 
equipamento, inclusive, grides em Q30/50 com 
capacidade de peso para 4.000kg, de acordo com as 
normas do Corpo de Bombeiros Militares de Minas 
Gerais - ANT. 

 

12   

63 
DI
ÁR
IA 

 
Projetor de 6500 ANSILUMENS (XGA1024,768) 
Acompanhados de NoteBook e DVD REC/PLAY, Tela 
de 210 polegadas’’ (3x4) com 32 metros de estrutura 
de Box trus para telões. 
 
Resolução 1.280 x 800 
Compatível c/ Resoluções UXGA, SXGA, SXGA+, 
WXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac, WUXGA Sinal 

20   
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HDTV480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1, 080i, 1 ,080p 
Formato de Imagem 16:10 Contraste 2000:1 
Uniformidade 90% 2 Lâmpadas x 330 WNSH(LMP-136) 
Tamanho do Ecrã40 a 40” Sistemas de Cor: PAL, 
SECAM,NTSC, NTSC 4.43, AL-M/N, Facilidades 
dediversas Ligações AV. 
 

64 
DI
ÁR
IA 

 
Projetor de 4500 ANSILUMENS (XGA1024,768) 
Acompanhados de NoteBook e DVD REC/PLAY Tela 
de 150 polegadas” (3x4) com 32 metros de estrutura 
de Box trus para telões. 

 
Luminosidade: 4500ANSI Lumens  
Resolução nativa: 1024x768(XGA)  
Painel: 3x0.8"olysiliconTFT activeMatrix 
(inorganic) 
Lâmpada: 275wNSHA 
Contraste:1000:1 
Tamanho imagem (min.-máx.):40"-300" 
Uniformidade: 85% 
Bandwith /Frequência: 140Mhz,Horizontal15kHz 
-100kHz,Vertical50Hz-100Hz 
Sistema de cor: NTSC /PAL/SECAM /NTSC4.43 
/PAL-M /PAL-N 
Conexões 2xD-sub15 1xS-Video 1xRCA, 1xRJ45 
Lente:F=1.7-2.5,f=19.2-30.2mm 
ThrowDistanceRatio:1.15-1.85:1 
ThrowDistance:0.93m -11.5m 
SinalHDTV:575i,575p,720p,1080i 
Compatibilidade:WUXGA/UXGA/WXGA/ 
SXGA+ /SXGA/ XGA/SVGA/VGA/MAC 
Zoom/Focus:1.6x / Manual 

 

12   

65 
DI
ÁR
IA 

 
Projetor de2500 ANSILUMENS(XGA1024,768) 
Acompanhados de NoteBook e DVD REC/PLAY e 
Tela de 120 polegadas. 
 
Luminosidade:2500ANSILumens Resolução 
nativa:1024x768(XGA) 
Painel:3x0.8"olysiliconTFT active Matrix 
(inorganic) 
Lâmpada:150wNSHA 

24   
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Contraste:1000:1 
Tamanho imagem(min.-máx.):40"-300" 
Uniformidade:85% 
Bandwith /Frequência:140Mhz,Horizontal15kHz 
-100kHz,Vertical50Hz-100Hz 
Sistemadecor: NTSC /PAL/SECAM /NTSC4.43 
/PAL-M /PAL-N Conexões 2xD-sub15 1xS-Video 
1xRCA 
1xRJ45 
Lente: F=1.7-2.5,f=19.2-30.2mm 
ThrowDistanceRatio:1.15-1.85:1 
ThrowDistance:0.93m -11.5m 
SinalHDTV:575i,575p,720p,1080i 
Compatibilidade: WUXGA/UXGA/WXGA/ 
SXGA+ /SXGA/ XGA/SVGA/VGA/MAC 
Zoom/Focus:1.6x/Manual 

 

66 
HO
RA 

 

Transmissão simultânea e gravação 

 

04 Filmadoras Sony full HD com tripé e cabeamento 
para transmissão com praticáveis pantográficos; 

01 câmera Sony z5N HD com concessão sem fio ( RF) 
móvel para tomadas de palco 

01 Técnico transmissão e edição in loco (mesa de corte 
e edição)  

01 Mesa mixer de vídeo/efeito com no mínimo 8 
entradas, em SDI HD sendo 4 entradas compostas e 4 
entradas componentes; 

01 VT gravador em formato DVD 

 

32   

Valor total do Lote 15  

 

Lote 16 – Shows 
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ITEM UN DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO QTDE 
Valor 
Unit 

Diaria 

Valor 
Total 

67 
DI
ÁR
IA 

 
Show ao vivo com um musico 
 
Acompanhado por no mínimo  
01 instrumento executando todos os ritmos com 
duração mínima de 2 horas. (Hospedagem, 
alimentação, camarim e transportes por conta da 
proponente) 
 

120   

68 
DI
ÁR
IA 

 
Show ao vivo com banda 
 
Acompanhado por no mínimo com 
06 componentes (vocalista, baterista, tecladista, 
guitarrista, baixista, percussionista ou outros) para 
apresentação mínima de 03 horas de duração, 
executando todos os estilos musicais. (Hospedagem, 
alimentação, camarim e transportes por conta da 
proponente). 
 

120   

Valor total do Lote 16  

 

Lote 17 – Decoração 

 

ITEM UN DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO QTDE 
Valor 
Unit 

Valor 
Total 

69  

 

Decoração para evento de pequeno porte 

 

Projeto e decoração de toda a área do evento, incluindo 
entrada principal, arranjos em tendas, arena, camarotes, 
e demais espaços, identificação de setores, utilizando 
malhas tencionadas, enfeites ornamentais, entre outros. 
Os materiais e equipamentos por conta da empresa 

2000m²   
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vencedora, incluindo instalação elétrica. 

 

70  

 

Decoração para evento de médio porte 

 

Projeto e decoração de toda a área do evento, incluindo 
entrada principal, arranjos em tendas, arena, camarotes, 
e demais espaços, identificação de setores, utilizando 
malhas tencionadas, enfeites ornamentais, entre outros. 
Os materiais e equipamentos por conta da empresa 
vencedora, incluindo instalação elétrica. 

 

2000m²   

71  

 

Decoração para evento de grande porte 

 

Projeto e decoração de toda a área do evento, incluindo 
entrada principal, arranjos em tendas, arena, camarotes, 
e demais espaços, identificação de setores, utilizando 
malhas tencionadas, enfeites ornamentais, entre outros. 
Os materiais e equipamentos por conta da empresa 
vencedora, incluindo instalação elétrica. 

 

2000m²   

Valor total do Lote 17  
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Lote 18 – Arquibancada 

ITE
M 

UNID
ADE 

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO QTDE 
Valor 
Unit 

Valor 
Total 

72 
DIÁRI

A 

 
Arquibancada 
 
120m de ARQUIBANCADA: Locação com montagem e 
desmontagem de Arquibancada com 120m de frente, 
divididas em 02 (dois) módulos de 20m, contemplando 
04 degraus de arquibancada, com acesso radial, com 
início do primeiro piso de no mínimo 1,20m e no 
Maximo 2,20m de altura do nível do chão, assentos 
confeccionados em chapas dobradas e com reforço de 
segurança em intervalos máximo de 20 (vinte) 
Centímetros. Com encaixes e fixadores nos degraus 
com pinos ou parafusos, com 2 (duas) escadas de 
acesso com 1,80 metros de largura e espelho de no 
máximo de 18 (dezoito) centímetros, parapeito no 
mínimo de 1,10 metros, corrimões de no mínimo de 90 
cm de altura e intervalos de vão livres de no máximo 15 
( quinze) centímetro, guarda – corpo nas laterais com 
altura de 1,10m e fundo de 1,80m, com placas de 
sinalização para as escadas e placa de controle de 
público informando a capacidade de pessoas de 
acordo com o que Determina a IT 33 e IT 37 do 
CBMMG. 
 

24   

Valor total do Lote 18  
 
 
 
Valor total: R$ ____________  (em algarismos) 
(por extenso) __________________________________________ 
                       
(  ) Optante pelo Simples Nacional  
(  ) Não Optante pelo Simples Nacional 
 
DECLARO, que o(s) item(s) ofertado(s) está(ão) em conformidade com as especificações 
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contidas no ANEXO I – Termo de Referência do Objeto deste Edital.  
 
DECLARO, ainda, que nos preços estão inclusos todos os custos diretos e indiretos 
indispensáveis à perfeita execução do objeto deste Edital, assim como abrange todos os custos 
com materiais e serviços necessários à entrega do(s) item(ns) em perfeitas condições de uso, 
eventual substituição de unidades defeituosas e/ou entrega de itens faltantes.  
 
Essa proposta tem validade de 60 (sessenta) dias.  
 
 
Santa Luzia/MG, ____ de ____________ de 20__. 
 
_____________________________________________________ 
(Assinatura do representante legal) 
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ANEXO VII 

 
CALENDARIO DE ALGUMAS FESTAS FIXAS DA CIDADE  
 
 
 
FESTA LOCAL MÊS DE 

REFERENCIA 
REVEILLON-  PRAÇA JK VIRADA DO ANO 
CARNAVAL  RUA DIREITA CENTRO / 

AVENIDA BRASILIA SÃO 
BENEDITO 

FEVEREIRO 

EXPOSIÇAO 
AGROPECUARIA  

NOVO CENTRO JUNHO 

FESTAS JULINAS PRAÇA JUVENTUDE - SAVASSI JULHO 
CORRIDA RUSTICA  AVENIDA RAUL TEXEIRA  JULHO 
COMEMORAÇAO 
CÍVICA  

AVENIDA BRASILIA 07 DE SETEMBRO 

VIRADA CULTURAL PRAÇA JK OUTUBRO 
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ANEXO VIII 

 
MODELO - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 

7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
 
 
_____________________________________ (nome da empresa), CNPJ 
___________________________ (número de inscrição), sediada 
_______________________________________________ (endereço completo), por 
intermédio de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA, para fins de direito, na 
qualidade de PROPONENTE da licitação instaurada pelo Município de Santa Luzia/MG, na 
modalidade de Pregão Presencial, conforme disposto no artigo 7º da Constituição Federal, na 
Lei nº 9.854, de 27.10.1999, publicada no Diário Oficial da União de 28.10.1999, e inciso V 
do artigo 13 do Decreto nº 3.555, não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 
 
Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente. 
 
 
________________(Local), ______ de ______________ de 20__. 
 
 
_____________________________________________________ 
(Assinatura do representante legal) 
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ANEXO IX 
MODELO - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 
_____________________________________ (nome da empresa), CNPJ 
___________________________ (número de inscrição), sediada 
_______________________________________________ (endereço completo), por 
intermédio de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA, para fins de direito, na 
qualidade de PROPONENTE da licitação instaurada pelo Município de Santa Luzia/MG, na 
modalidade de Pregão Presencial Nº 009/2017, que não foi declarada INIDÔNEA para licitar 
com o PODER PÚBLICO, em qualquer de suas esferas. 
 
Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente. 
 
________________(Local), ______ de ______________ de 20__. 
 
_____________________________________________________ 
(Assinatura do representante legal) 
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ANEXO X 
 

MODELO – DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA 
 
A empresa ___________________________________________ , CNPJ 
___________________________ , sediada no endereço  
_____________________________________________________ (endereço completo), 
DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua 
habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores. 
 
____________________ , ______ de ______________ de 20__. 
          (Local) 
 
 
_____________________________________________________ 
(Assinatura do representante legal) 
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ANEXO XI 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXXX /2017 
 

Pregão Presencial RP n° 017/2017 
 
O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, inscrito no CNPJ N.º 18.715.409/0001-50, através da 
Secretaria Mun. de Administração e Gestão de Pessoas, com sede na Av. VIII, nº: 50, B. 
Carreira Comprida, Santa Luzia/MG, torna público que, devidamente autorizada pela Sra. 
Núbia Marques Salvador Cunha, portador do CPF nº 032.134.936-94,   no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Decreto Nº: 3.166, de 11 de novembro de 2016, considerando o 
julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma presencial, para REGISTRO DE 
PREÇOS nº 017/2017, publicada no dia ..... de ...../...../20....., processo administrativo nº 
032/2017, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta 
ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), 
atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei 
nº 8.666/1993 e suas alterações, no Decreto Municipal nº 3.020/2015, e em conformidade com 
as disposições a seguir: 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para locação eventual e futura de 
estruturas de palco, de tendas de iluminação, de sonorização, banheiro químico, cadeira, 
mesas e afins necessário a realização de diversos eventos e solenidade desenvolvidos, para 
atendimento ao Município de Santa Luzia, conforme as especificações constantes  do 
ANEXO I – Termo de Referência do edital de Pregão Presencial nº 017/2017 que é parte 
integrante desta Ata.  
1.2. Ainda são documentos integrantes desta Ata: o edital, seus anexos e a proposta 
vencedora, independentemente de transcrição. 

 
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 
 
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) 
proposta(s) são as que seguem:  

 
Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) 

Item Especificação Unid. Quant. Marca Valor Valor 
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Unit. total 
       

Total: R$  
 

3. VALIDADE DA ATA 

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua 
assinatura não podendo ser prorrogada. 

 
4. REVISÃO E CANCELAMENTO  
4.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, a cada 4 (quatro) 
meses durante a vigência da ata, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta 
Ata. 
4.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à 
Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor (es). 
4.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor (es) para negociar(em) a redução 
dos preços aos valores praticados pelo mercado. 
4.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será 
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

4.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 
valores de mercado observará a classificação original. 

4.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não 
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

4.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes 
do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade 
dos motivos e comprovantes apresentados; e 
4.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 
negociação. 

4.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação 
desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação 
mais vantajosa. 
4.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

4.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 
4.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 
pela Administração, sem justificativa aceitável; 
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4.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; ou 
4.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

4.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.7.1, 4.7.2 e 4.7.4 será 
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
4.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente 
de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente 
comprovados e justificados: 

4.9.1. por razão de interesse público; ou 
4.9.2. a pedido do fornecedor.  

 

5. CONDIÇÕES GERAIS 
 

5.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento 
do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais 
condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 
5.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, 
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 
 
5.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que 
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será 
anexada a esta Ata de Registro de Preços. 
 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 04 (quatro) vias de igual 
teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. 

 
Santa Luzia, XXX de XXXXXXXX de 2017 

 
________________________________________  

NUBIA MARQUES SALVADOR CUNHA 
Secretária Mun. de Administração 

 
_____________________________________ 

Fornecedor Registrado 
Representante Legal  
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Testemunhas: ______________________  ________________________ 
CPF:        CPF: 
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ANEXO XII 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

MINUTA DE CONTRATO 

[CONTRATOS:NÚMERO_CONTRATO]/2017, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE SANTA LUZIA/MG E A EMPRESA 
[CONTRATOS:NOME_CREDOR].  

O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG, inscrito no CNPJ 18.715.409/0001-50, com sede 
na Av. VIII, nº: 50, B. Carreira Comprida, Santa Luzia/MG, neste ato representado pelo 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Sr. XXXXXXXXXXXXXX, portador do CPF nº 
XXXXXXXXX, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Nº: 3.166, de 11 
de novembro de 2016, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa 
[Contratos:Nome_Credor], com sede à [Contratos:Endereço_Credor], 
[Contratos:Município_Credor]/[Contratos:UF_Credor], CNPJ [Contratos:CNPJ_Credor], 
[Contratos:Telefone_Credor], neste ato representada por [Contratos:Nome_Representante], 
CPF nº.[Contratos:Documento_Representante] doravante denominada CONTRATADO, 
ajustam e contratam o presente cuja celebração foi autorizada pela homologação constante do 
Pregão Presencial nº 017/2017, que se regerá pela Lei Federal n.º 10.520/02, bem como a Lei 
Federal 8.666/93 e alterações posteriores e; com as normas e condições fixadas no ato 
convocatório e seus anexos, e de acordo com as condições e cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

1.1. É objeto do presente contrato a locação eventual e futura de ônibus para atendimento 
a eventos do Município de Santa Luzia, em atendimento à solicitação da Secretaria 
Mun. de Esportes, conforme as especificações constantes do ANEXO I – Termo de 
Referência do Edital Pregão Presencial nº: 017/2017  

Item Descrição Un Qtde. Marca Preço Unit. Total 

 
 TOTAL 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO  

2.1. A Ordem de Serviço deverá ser emitida à Contratada com antecedência mínima de 02(dois) 
dias da data da prestação do serviço.  

2.2. A prestação do serviço será executada de acordo com a solicitação da Secretaria 
requisitante, que será responsável por receber, autorizar, supervisionar, conferir e fiscalizar a 
sua execução, observado o disposto no artigo 67 da Lei Federal no 8.666/93.  

2.3. A Secretaria requisitante reserva-se o direito de não receber o objeto em desacordo com as 
especificações e condições constantes deste instrumento convocatório, podendo aplicar as 
penalidades e sanções previstas ou rescindir o contrato e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI, 
da Lei Federal no 8.666/93.  

2.4. Na ocorrência de atrasos na entrega, o Município poderá aplicar as penalidades previstas 
neste pregão e na Lei n.º 8.666/93.  

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO  

3.1. O presente contrato terá inicio na data de sua assinatura e término em 00/00/0000.  

Parágrafo Único. O prazo supracitado poderá ser prorrogado, excepcionalmente, nas hipóteses 
previstas na Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO  

4.1. O valor global do contrato é de R$ (Contratos:Valor_Contrato] 
([Contratos:Valor_Extenso). 

Parágrafo Primeiro - Os elementos que compõem o cálculo do referido preço estão 
representados na respectiva proposta da contratada que passa a constituir parte integrante deste 
contrato.  

Parágrafo Segundo - Os preços estabelecidos neste contrato são fixos e irreajustáveis pelo 
prazo do período do contrato, salvo mudança na Política Econômica, quando será utilizado 
para reajuste o INPC ou outro índice que o substitua, determinado pelo Governo Federal, para 
restabelecimento do equilíbrio econômico financeiro, o que faculta Termo Aditivo ao contrato.  

Parágrafo Terceiro - A mudança superveniente da política econômica adotada pelo Governo 
Federal, no tocante a preços, reajustamento ou outra qualquer condição que repercuta na 
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execução do presente contrato, deverá ser ao mesmo, adaptada mediante o competente 
aditamento.  

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO  

5.1. Para efeito do recebimento o licitante deverá entregar no setor de almoxarifado a nota 
fiscal juntamente com a mercadoria. As notas fiscais recebidas até o 5º dia útil de cada mês 
serão pagas do 5º ao 10º dia útil do mês subsequente. 

Parágrafo Único - O Contratado deverá comprovar, no ato do pagamento, estar em dia com as 
obrigações previdenciárias e fiscais. 

5.2. O Município efetuará o pagamento apenas e tão somente dos itens que forem solicitados 
através de autorização de empenho e efetivamente entregues na prefeitura, de acordo com os 
valores unitários estabelecidos na proposta vencedora da licitação. 

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

6.1. Os recursos financeiros para pagamentos das despesas deste correrão por conta das 
seguintes dotações orçamentárias:  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REGIME LEGAL  

7.1. O presente contrato reger-se-á pelas normas constantes das Leis n.º 10.520/02 e 8.666/93, 
com alterações posteriores, sendo decorrente de processo licitatório modalidade Pregão 
Presencial nº: 017/2017 e todos os documentos apresentados pelo Contratado integram este 
instrumento independentemente de transcrição.  

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

8.1 Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas na ata 
de registro de preço; 
 
8.2 Fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir 
e pertinentes à execução do presente contrato; 
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8.3 Exercer a fiscalização do contrato; 
 
8.4 Receber provisória e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no 
edital e na ata de registro de preço. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
9.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua 

proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das 
cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais, ferramentas e utensílios necessários, 
na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta; 

9.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 
fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos 
ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

9.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com 
os Arts 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando 
a CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia, caso exigido no edital, ou dos 
pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos; 

9.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

9.5.  Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de 
crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for 
o caso; 

9.6.  Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados 
que adentrarão o órgão para a execução do serviço; 

9.7. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias 
e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere 
responsabilidade à CONTRATANTE; 

9.8. Atender as solicitações da CONTRATANTE quanto à substituição dos empregados 
alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado 
descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste 
Termo de Referência; 
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9.9. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da 
Administração; 

9.10. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os 
a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA 
relatar à CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio 
de função; 

9.11. Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 
prestação dos serviços; 

9.12. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do 
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

9.13. Manter durante toda a vigência da Carta-Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 

9.14. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 
contrato; 

9.15. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em 
sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando 
ocorrer algum dos eventos arrolados nos Incs do § 1º do Art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993; 

9.16 - A Contratada se compromete a substituir ou reparar os seus equipamentos, dentro do prazo 
em que ocorra o evento, contados a partir da detecção do fato ou da solicitação formal por 
parte da Contratante, o que ocorrer primeiro.  

9.17 - Executar o serviço determinado pela Secretaria Competente, mediante autorização.  

9.18 - É vedada a subcontratação do objeto deste edital , sem a anuência da Prefeitura Municipal de 
Santa Luzia.  

9.19 - A Contratada responderá:  
a  - Pelos danos causados à Contratante ou a terceiros, decorrentes de ação ou omissão, 

negligência, imprudência ou imperícia da Contratada, na execução dos serviços 
contratados. 

b - Pelo cumprimento de todas as obrigações fiscais que incidam ou venham a incidir sobre 
este contrato ou sobre seu objeto. 

 
9.20 - A Contratada se obriga, ainda, a:  
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a - Permitir e facilitar a fiscalização ou supervisão dos serviços pela Contratante, em qualquer 
dia e horário devendo prestar todos os esclarecimentos solicitados. 

b - Manter durante toda a execução do contrato as condições de habilitação.  

9.21 - Constituem obrigações da Contratada com relação ao(s) equipamentos(s) para a execução 
dos serviços:  

- Arcar com as despesas de alimentação, hospedagem, fretes, entre outros gastos, para a 
perfeita execução do contrato. 

9.22 Prestar o serviço no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato; 

9.23 Responsabilizar-se por todos os danos ou prejuízos que vier a causar ao 
CONTRATANTE, seus bens, pessoas ou bens de terceiros, em decorrência do 
descumprimento das condições aqui definidas ou por falha na execução dos serviços; 

9.24 A CONTRATADA é a única e exclusiva responsável pelos ônus trabalhistas gerados 
por seus empregados, que porventura serão utilizados por força da execução do presente 
contrato. 

9.25 Em caso do ajuizamento de ações trabalhistas pelos empregados da CONTRATADA ou 
da verificação da existência de débitos previdenciários, decorrentes da execução do 
presente contrato pela CONTRATADA, com a inclusão do Município do Santa Luzia no 
pólo passivo como responsável subsidiário, o CONTRATANTE poderá reter, das parcelas 
vincendas, o correspondente a três vezes o montante dos valores em cobrança, que serão 
complementados a qualquer tempo com nova retenção em caso de insuficiência. 

a) A retenção prevista será realizada na data do conhecimento pelo Município de Santa Luzia 
da existência da ação trabalhista ou da verificação da existência de débitos 
previdenciários.  

b) A retenção somente será liberada com o trânsito em julgado da decisão de improcedência 
dos pedidos ou do efetivo pagamento do título executivo judicial ou do débito 
previdenciário pela Adjudicatária. 

c) Em não ocorrendo nenhuma das hipóteses previstas nos itens anteriores, o 
CONTRATANTE efetuará o pagamento devido nas ações trabalhistas ou dos encargos 
previdenciários, com o valor retido, não cabendo, em nenhuma hipótese, ressarcimento à 
CONTRATADA. 

d) Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a decisão final da ação trabalhista 
ou decisão final sobre o débito previdenciário, o valor ficará retido e será pleiteado em 
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processo administrativo após o trânsito em julgado e/ou o pagamento da 
condenação/dívida. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 

10.1. Poderá A CONTRATANTE, nos termos e condições estabelecidas pela legislação, 
rescindir o presente contrato, unilateralmente ou mediante prévio acordo com a 
CONTRATADA, na ocorrência de hipótese prevista nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93. 

10.2. Ocorrendo a rescisão por culpa da CONTRATADA, fica a CONTRANTE, autorizada a 
reter, até o limite dos prejuízos experimentados os créditos a que tenha direito. 

10.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurando-se o contraditório e a ampla defesa. 

10.4. A rescisão administrativa e amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada pela Autoridade Competente. 

10.5. Constitui, ainda, causa de rescisão contratual a situação de irregularidade da 
CONTRATADA perante o INSS e FGTS. 

10.6. A rescisão unilateral deverá ser comunicada, por escrito, com antecedência mínima de 30 
(trinta) dias, sem que haja direito de indenização de qualquer espécie à CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES 

11.1 A inexecução do objeto desta licitação, total ou parcial, execução imperfeita, mora na 
execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeita a CONTRATADA, sem 
prejuízo da responsabilidade civil ou criminal no que couber, assegurado o contraditório e a 
prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades: 

a) advertência; 

b) multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com a 
gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas. Nas reincidências 
específicas, a multa corresponderá ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta. 

c) suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a 
administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública; 



 

PREFEITURA MUN. DE SANTA LUZIA 
Secretaria Mun. de Administração e Gestão de Pessoas 

Superintendência de Compras e Licitações 
 

 Av. VIII, nº: 50, B. Carreira Comprida, Santa Luzia/MG  120 

 

11.2 A imposição das penalidades é de competência exclusiva do CONTRATANTE.  

11.3 A sanção prevista na alínea b deste item poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer 
outra. 

11.4  A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, 
garantido o contraditório e a defesa prévia. 

11.5 A multa administrativa prevista na alínea b não tem caráter compensatório, não eximindo 
o seu pagamento a CONTRATADA por perdas e danos das infrações cometidas.  

11.6 O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a contratada à 
multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre 
o valor da nota de empenho ou do saldo não atendido, respeitado o limite do art. 412 do Código 
Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE 
ou da aplicação das sanções administrativas. 

11.7 Antes da aplicação de qualquer penalidade administrativas, será garantido o exercício do 
contraditório e ampla defesa no prazo de 5 (cinco) dias contados da notificação pessoal do 
contratado. 

11.8 A aplicação da sanção prevista na alínea d é de competência exclusiva do Prefeito de 
Santa Luzia e dos Secretários Municipais, devendo ser precedida de defesa do interessado, no 
prazo de 10 (dez) dias.  

11.9 O prazo da suspensão ou da declaração de inidoneidade será fixado de acordo com a 
natureza e a gravidade da falta cometida, observado o princípio da proporcionalidade.  

11.10 Será remetida à Secretaria Municipal de Administração cópia do ato que aplicar qualquer 
penalidade ou da decisão final do recurso interposto pela CONTRATADA, a fim de que seja 
averbada a penalização no Registro Cadastral. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES  

12.1. O presente contrato poderá ser alterado, conforme hipóteses previstas na lei 8.666/93, por 
Termo Aditivo.  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - PUBLICAÇÃO  

13.1.  A contratante fará a publicação do resumo deste contrato no “Minas Gerais” para os 
efeitos legais previstos na legislação pertinente.  
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO  

14.1. As partes elegem o foro da Comarca de Santa Luzia para dirimir quaisquer dúvidas ou 
litígios decorrentes do presente contrato.  

E por estarem assim ajustadas, firmam este instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e 
forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.  

Santa Luzia, ....... de..............de 2017  

 
____________________________________________________________ 

Secretário Municipal de XXXXXXXXX 
Município de Santa Luzia/MG 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

________________________________________________________________ 

(Contratos:Nome Representante) 
Contratado 

 

 

Testemunhas: 1.                                                                      2 -  

 
 

 


