
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

SOLICITAÇÃO

Riachão - PB, 03 de Junho de 2019.

Senhor Prefeito,

Solicitamos que seja autorizado à Comissão Permanente de Licitação deste órgão, realizar procedimento
licitatório, na modalidade exigida pela legislação em vigor, destinada a:

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 046/2018 E 047/2018, ORIUNDA DO PREGÃO
^ PRESENCIAL N° 022/2018, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO - RN,

CUJO OBJETIVO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA PARA
EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO - PB.

Justificativa para a necessidade da solicitação:

A contratação acima descrita está sendo solicitada, nos termos das especificações técnicas e
informações complementares que a acompanham, quando for o caso, motivada; Pela necessidade da
devida efetivação de serviço para suprir demanda específica - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA PARA EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO - PB -,
considerada oportuna e imprescindível, bem como relevante medida de interesse público; e ainda, pela
necessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes,
visando à maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e
metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

Informamos que existe previsão de dotação especifica no orçamento vigente, apropriada para a devida
execução do objeto a ser licitado, conforme consulta efetuada ao setor responsável.

Certos de contarmos com imediata aprovação desta solicitação pela sua total relevância e pertinência,
ficamos a inteira disposição para maiores informações e demais esclarecimentos que forem julgados
necessários.

Atenciosamente,

MARIA ELIZABETE DA SILVA

Secretária



ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

TERMO DE REFERÊNCIA

1.0.DO OBJETO

1.1.Constitui objeto da presente contratação: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 046/2018
E 047/2018, ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2018, REALIZADO PELA PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO - RN, CUJO OBJETIVO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA PARA EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO - PB.

2.0.JUSTIFICATIVA

2.1.A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento, especificações
técnicas e informações complementares que o acompanham, quando for o caso, justifica-se: Pela
necessidade da devida efetivação de serviço para suprir demanda específica - PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA PARA EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIACHÃO - PB -, considerada oportuna e imprescindível, bem como relevante medida de interesse
público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de
atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em relação aos objetivos programados,
observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas. As
características e especificações do objeto da referida contratação são:

CÓDIGO discriminacAo UNIDADEQUANTIDADE
1 Palco Grande Porte: mínimo de 12m de frente por 08m de fundo, mínimo 09m de

altura pé direito, medindo-se do chão até o teto, com cobertura em lona nigth-
day estrutura em ferro e madeira, montados atrás do palco, ART das montagens,
durante o evento a Contratada deverá disponibilizar técnicos de montagens par£
eventuais necessidades.

DlARlA 10

2 Palco de Pequeno porte: mínimo de 06m e frente por 06m de fundo, com
cobertura em lona nigth-day estrutura em ferro e madeira montados atrás do
palco, ART das montagens, durante o evento a Contratada deverá disponibilizar
técnicos de montagens eventuais necessidades.

DIARIA 20

3 Tendas Piramidal: medindo SmxSm com fechamento em lona, sistema de encaixe
unidas com parafuso e conexões em aço inoxidável com solda eletrônica piso
com carpete e fonte de luz.

UNID/DIA 100

4 Tendas Piramidal: medindo 6mxõm com fechamento em lona, sistema de encaixe
unidas com parafuso e conexões em aço inoxidável com solda eletrônica piso
com carpete e fonte de luz.

UNID/DIA 100

5 Conjunto de Sistema de Iluminação de Palco: composto de 72 Refletores, 01
Canhão Seguidor, 02 Rack Digital de 12 Canais, uma Mesa Piiot 2.000, 01 Mesa
Glow e 01 Máquina de Fumaça.

DIARIA 50

6 Som de Grande Porte: com 02 mesas de som digital de no mínimo 48 canais com
10 auxiliares: 01 processador digital de 08 vias hot sound dmsB ou similar, 19
caixas tipo Une de no mínimo duas vias (médio e agudo) no fly; 19 caixas para
grave modelo sb 850, 04 ampliílcadores para graves de no mínimo 5000
waltsrms cada, 04 amplificadores agudos de no mínimo 3000 walfsrms cada, 04
amplificadores para os agudos de no mínimo 1000 waltsrms cada, Kit de
microfones para bateria, 02 microfones sem fio, 15 microfones para percussão e
vocal, com os seus respectivos pedestais. OBSl: todos os equipamentos devem
está devidamente aterrados para evitar ruídos no som e choque elétricos.

DIARIA 15

7 Som de Médio Porte: 02 Mixer Digital Olv 96/32 Canais; 02 Processador Drive
Behringer Ultra Drive Dcx2496: 01 Filtro de Linha; 01 Eq 2313x; 01 Eqhotsound
Eq-2031; 01 Multi Cabos com 50m frente por 48 Vias; 12 Sub Grave 2x18 (cada
caixa); 10 Caixas Fly com 02x12 + Ti (cada cabca); 08 Amplificadores; 02 Talhas
de no mínimo 01 T com lOm de Elevação; 01 Set de Babco C800
J(01xl8"+.04x10°); 01 Amplificador de Gt Meteoro 280g; 01 Bateria Completa;
04 Caixas - Side com 02 Sub 18" + 02 Caixas 03 Vias (Médio Grave); 01
Monitores para Bateria Falcon — 02 de 15 + 01 Ti; 04 Monitores para Voz, 01 de
15 + Ti (cada cabca); 01 Powcr Play 04 Canais; 01 Power Play 04 Canais; 01 Kit
com 07 Microfones para Bateria; 01 Microfones Shure (Sem Fio); 02 Microfones
AKG (Sem Fio): 10 Pedestais; 01 Multicabo de 12 vias para Palco; 04 Direct Box;
4 Amplificadores de Palco. Obs. 1: todos os equipamentos devem está

DIARIA 30



devidamente aterrados para evitar ruídos no som e choque elétricos.
1

8 Som de Pequeno Porte: 01 Mixer 08 ou 12 Canais; 02 Microfones Akg (Sem Fio);
04 Pedestais; 04 Microfones com fios; 04 Caixas ativa tipo Satélite + Pedestais.

^lÁRlA
k

)m -v.
9 Gerador com capacidade mínima de ISOkva, preço da contratada já deverá está

incluso transporte, manutenção instalação, hospedagem e alimentação dá
equipe responsável pelo gerador. A responsabilidade pela ART é da contratada. í

^ DIÁRIA
â HX:

K rS 30
&A ILv ^

10 Banheiros Químicos: Individuais e Portáteis com os adesivos de identificação
como "sanitário masculino / sanitário feminino", altura mínima de 02 metros,
largura mínima l,10m, profundidade mínima l,10m, abertura da porta em
aproximadamente 180", confeccionado em polietileno em alta densidade ou fibra,
resistente e totalmente lavável, resistente ã violação, mictório, porta papel
higiênico.

ÜNIDT^
Óa

11 Serviço de divulgação em carro de som tipo mini trio, com quilometragem livre,
inclusive combustível e motorista: carro de som de porte médio (mini trio);
licenciado junto aos órgãos competentes. Tudo conforme a legislação vigente,
com condutor devidamente habilitado. 0 veiculo deverá possuir palco com
iluminação e grades de proteção, piso e estrutura resistente; gerador próprio, 02
microfones s/fio e 02microfones c/fio; gravador de som, leitor de CD (que
execute mp3 e outros formatos), som com potência igual ou superior a 6.000
watts.

HORA 400

12 Arquibancada: com 06 degraus com estrutura metálica (ferro)'e assento de
madeira com 06 metros de comprimento com no mínimo de 06 metros de fundo.

METRO 100

3.0.DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
3.1.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as
cláusulas do respectivo contrato ou equivalente.
3.2.Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do objeto da presente
contratação, nos termos do correspondente instrumento de ajuste.
3.3.Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos produtos
ou serviços, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas
responsabilidades pactuadas e preceitos legais.

4.0.DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
4.1.Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e
trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer titulo, perante
seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado.
4.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem
alterações, deteriorações, imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências do
instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados após o recebimento e/ou pagamento.
4.3.Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante prévia e
expressa autorização do Contratante.
4.4. Manter, durante a vigência do contrato ou instrumentos equivalente, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo

^ licitatório, se for o caso, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que
solicitado.

4.5.Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a documentação na
fase de habilitação.
4.6.Executar todas as obrigações assumidas com observância a melhor técnica vigente, enquadrando-
se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas correspondentes.

5.0.DOS PRAZOS

5.1.0 prazo máximo para a execução do objeto desta contratação e que admite prorrogação nos casos
previstos na legislação vigente, está ababco indicado e será considerado a partir da assinatura do
Contrato:

Inicio: De acordo com a demanda do Município.
Conclusão: Os serviços poderão ser realizados e concluídos até 31.12.2019.

5.2.0 prazo de vigência do contrato será determinado: Até o fínal do exercício financeiro de 2019,
considerado da data de sua assinatura.

6.0.DO REAJUSTAMENTO

6.1.Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos no Art. 65,
§§ 5° e 6°, da Lei 8.666/93.
6.2.Ocorrendo o desequilíbrio econõmico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação que
as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alinea d, da Lei 8.666/93, mediante
comprovação documental e requerimento expresso do Contratado.



'it-. -i -f
7.0.DO PAGAMENTO

7.1.0 pagamento será realizado mediante processo reguléir e em observânôfa às normas
procedimentos adotados pelo Contratante, da seguinte maneira: Até trinta dias apqp a realização dos 'S4-
serviços. ^ ^

Êâ n n

8.0.DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS ^ (uJ^ÁA^ ̂
8.1.A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos «v
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts..^í^Re 87 da^l^i
8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplieaàSl^bre o
valor do contrato por dia de atraso na entrega, no inicio ou na execução do objeto ora contratado; c -
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d -
suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por
prazo de até 02 (dois) anos; e - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; f - simultaneamente,
qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93.
8.2.Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a
comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a
que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao més, ou,
quando for o caso, cobrado judicialmente.
8.3.Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-à comunicação escrita ao
Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluídas as penalidades de advertência e multa de mora
quando for o caso, constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será
registrado no cadastro correspondente.

Riachão - PB, 03 de Junho de 2019.

IHcouq ̂ alriár
MARIA ELIZABETE DA SILVA

Secretária


