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Ofício n° 021/2020.
Acara/PA, 14 de Janeiro de 2020.

A Excelentíssima Senhora,
AMANDA OLIVEIRA E SILVA
PREFEITA MUNICIPAL

Cumprimentando-a, venho por meio deste encaminhar em anexo o Termo de
Referência, cujo objeto é a Contratação de Empresa Especializada em Locação de
Estrutura e Shows para Eventos Culturais e Artístico no município de Acará/PA,
objetivando a realização dos procedimentos administrativos necessários à efetivação
de Licitação, destinadas a atender a demanda da Prefeitura Municipal e desta
Secretaria Municipal de Cultura.
Informamos, que a contratação atenderá a realização dos Eventos Culturais e
Artístico no município de Acará.
Sem mais para o momento renovo votos de elevada estima e consideração

Segue em anexo pesquisa de mercado e mapa comparativo de preços.

Atenciosamente,

UNIIXS CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA.

WENI .ON DA
S- retário

O DUARTE
.de Cultura
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TERMO DE REFERÊNCIA
1-OBJETO:
1.1.Contratação de Empresa Especializada em Locação de Estrutura e Shows para
Eventos Culturais e Artístico no município de Acará/PA, conforme quantitativos e
exigências contidas neste termo de referência, de acordo com as necessidades da
administração municipal.
12. As quantidades que vierem a ser solicitadas serão definidas no Pedido ou Nota de
Empenho, destinados a atender as NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
ACARA.
1.3.Os itens listados neste Termo de Referência, deste instrumento convocatório não
serão necessariamente adquiridos em sua totalidade, pois que seus quantitativos são
estimados, sendo considerados apenas para fins de adjudicação e posterior convocação
para assinatura do Contrato de Fornecimento.
2- JUSTIFICATIVA:
2.1 - A Fundação Cultural do município de Acará juntamente com a Administração
Municipal promoverá vários eventos no decorrer do ano de 2020. A Fundação Cultural
de Acara não dispõe de espaço fisco para os eventos de grande porte, alem de não
possuir equipamentos e pessoal especializado, em quantidade suficiente, para
desenvolver determinadas atividades correlatas à organização de eventos. Sobretudo
porque, tal suporte não se enquadra nas atividades desenvolvidas pela Administração
Municipal ou em sua finalidade. Pelas razões expostas, faz-se necessária à contratação
de empresa especializada que fornecerá sob demanda, apenas o indispensável a cada
evento
2.2- A presente contratação tem por objetivo a produção e execução de eventos ligados
à Administração Municipal e se faz considerando o art. 15 da Lei 8.666/93.
2.3 - A contratação se justifica em razão dos eventos constantes no Calendário Cultural
do Município de Acará, eventos apoiados pelo Município, bem como atividades
administrativas e compromissos da administração. São eventos considerados
integrantes do calendário de festividades municipais, festividades ligadas ao aniversário
do município, festividades natalinas, inaugurações, carnaval, eventos ligados ao
Desenvolvimento Social, etc, voltados às atividades administrativas com vistas a atender
o interesse público, realização de projetos e eventos culturais que buscam a integração,
a pluralidade e o acesso da comunidade a bens culturais diversos.
3-PROCEDIMENTOS:
3.1. Os objetos deverão obedecer às prescrições e exigências contidas nas
especificações técnicas neste termo de referência;
3.2. A licitante vencedora de cada ITEM deverá adotar os procedimentos necessários
visando o fornecimento e entrega dos objetos a licitados pela PREFEITURA MUNICIPAL
DE ACARÁ
4-DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
4.1. Os pagamentos devidos serão realizados após a execução dos serviços.
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4.2. A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descrição dos produtos e
quantidade discriminada e acompanhada da requisição dos mesmos.
4.3. O Pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da
contratada, ficando a mesma ciente de que as certidões apresentadas no ato da
contratação deverão ser renovadas no prazo de seus vencimentos.
5-DO PRAZO E LOCAL DA ENTREGA DO OBJETO:
5.1.0 prazo para fornecimento dos objetos descritos nesta licitação não poderá ser
superior ao estipulado no contrato administrativo, a contar da emissão da nota de
empenho.
5.2.Os objetos serão entregues na sede do município de Acará e conferidos por servidor
ou servidores designados pela administração pública municipal.
5.3.Caberá ao servidor ou servidores designados, sob as penas da lei, rejeitar
totalmente ou em parte, o objeto que não esteja de acordo com as especificações
contidas no termo de Referência, bem como determinar prazo para substituição do
objeto eventualmente fora de especificação.
6.RECURSOS ORÇAMENTARIOS;
As despesas decorrente da contratação, correrão a conta das Dotações Orçamentarias
da Prefeitura Municipal de Acará, recursos estes reistos no orçamento geral do
Município de Acará/PA.
7. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO, DAS QUANTIDADES:
'u'trataçao de Empresa Especializada em Locaçao de Estrutura e Shows para Eventos Culturais e
Artístico no município de Acará/PA
ITEM

1

ESPECFJCAÇÃO

UND,

PALCO MÉDIO SEM CAMARIM IOM X 8M: Com montagem e desmontagem
de estrutura com pilares em treliças de cantoneiras metálicas ou em box truss
q30 ou p50, com pisos em compensado naval ante derrapante com 15mm de
espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização
de pregos. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos
metálicos com espessura mínima de 1 1/4 polegadas de modo a se fazer um
DIÁRIA
perfeito e seguro nivelamento da estrutura. Cobertura devera ser em longa
vinilica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada devendo a lona
ter gramatura mínima de 550g/m2 e filtro solar, de modo a proporcionar maior
conforto térmico no ambiente. As bases deverão ser montadas sobre sapatas
ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 1/4 polegadas de
modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura.
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2

4

PALCO GRANDE COM CAMARIM 12M X 1OM: Com montagem e
desmontagem de estrutura com pilares em treliças de cantoneiras metálicas ou
em box truss q30 ou p50, com pisos em compensado naval ante derrapante
com 15mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos
sem a utilização de pregos. As bases deverão ser montadas sobre sapatas
ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1
polegadas de
modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. Cobertura DIÁRIA
devera ser em longa vinilica sobre tenda em estrutura tubular metálica
galvanizada devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m2 e filtro solar, de
modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. As bases deverão
ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura
mínima de 1 1/4 polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro
nivelamento da estrutura. Estrutura de camarim refrigerado.

15

CARRETA/PALCO MÉDIO 13MX8M: Com montagem e desmontagem de
estrutura, com pisos em compensado naval ante derrapante com 15mm de
espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos montadas sobre
a própria carreta de modo que se faz um perfeito e seguro nivelamento da
estrutura. Cobertura da própria carreta e sendo estendida com tenda em
estrutura tubular metálica galvanizada devendo a lona ter gramatura minima
DARIA
de 550g/m2 e filtro solar, de modo a proporcionar maior conf6rt6 térmico no
ambiente sobre o palco estendido. As bases deverão sç montadas sobre
sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 1/4
polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura,
contendo ainda a carreta camarim refrigerado para o bom acomodamento dos
artistas.

20

GRUPO GERADOR MÓVEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 KVA:
trifásico, tensão 220/110 v, 60Hz, disjuntor de proteção , silenciado em nível de
ruído sonoro de 32 db, cabine 1,5 metros, acoplado a um caminhão por meio
de grampos fixados no chassi para transporte rápido, com 02 jogos de cabos
de 95mm/41ances/25 metros flexíveis ( 95mm x 4 x 25m) , quadro de
barramento de cobre para conexão intermediaria com isoladores e chave DIÁRIA
reversora para duas fontes de energia elétrica dimensionada de acordo com a
potencia do grupo gerador , incluindo custo de montagem com ponto de
aterramento para proteção composto de 01 (uma) haste de cobre de 03 metros
de cumprimentos , com cordoalha de cobre n° 16mm2, no mínimo , com 05
metros com conectores.

20
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5

GRUPO GERADOR MÓVEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 80 KVA:
trifásico, tensão 220/110 v, 60Hz, disjuntor de proteção silenciado em nível de
ruído sonoro de 32 db, cabine 1,5 metros, acoplado a um caminhão por meio
de grampos fixados no chassi para transporte rápido, com 02 jogos de cabos
de 95mm/41ances/25 metros flexíveis ( 95mm x 4 x 25m) , quadro de
barramento de cobre para conexão intermediaria com isoladores e chave DIÁRIA
reversora para duas fontes de energia elétrica dimensionada de acordo com a
potencia do grupo gerador , incluindo custo de montagem com ponto de
aterramento para proteção composto de 01(uma) haste de cobre de 03 metros
de cumprimentos , com cordoalha de cobre n° 16mm2, no mínimo , com 05
metros com conectores.

20

6

ILUMINAÇÃO TIPO 1 P SHOW DE MEDIO E GRANDE PORTE; COM: 120Lampada par 64; 12-Elipsoidal; 08-Ribaltas; 20-Par Led de 3w; 16- Lâmpadas
ACL ou Locolight; 08-Refletores Mini Brutes; 02-Maquinas de Fumaça; 12Movinghead Spot; 08-Moving Beam; 12- Strob Atomic 3000; 01-Mesa de Luz DIÁRIA
Digital de 2048 Canais DMX; 01-Sistema Dimer Digital DMX com 60 canais de
4kwa: 04 Pontos de intercon e 01-Bortruss e Fiação necessário para as
ligações dos equipamentos.

20

SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE TIPO 1- CAIXA/TRIPÉ, COM: 01-Mesa
de Som Digital 08 canais com 04 mandadas auxiliares; 01 Multicabo de 08
canais com 45 mts (usados para imput na mesa); 01-Processador Digital com
DIÁRIA
02 Entradas e 6 saídas; 01-CD/DVD player; 01-Notebook; 02 microfones sem.
fio UHF; Fundo Som e Ate 04 caixas tripés com 04 Falantes cada distribuídos
no espaço do evento.

20

8

SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE TIPO 2, COM: 01-Mesa de Som Digital 08
canais com 04 mandadas auxiliares; 01-Multicabo de 08 canais com 45 mts
(usados para imput na mesa); 01-Processador Digital com 02 Entradas e 6 DIÁRIA
saídas; 01-CD/DVD player; 01-Notebook ; 02 microfones sem fio UHF; Fundo
Som; 04 Line e 04 Sub.

20

9

SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE TIPO 3, COM: 01-Mesa de Som Digital 36
canais com 08 mandadas auxiliares; 01-Multicabo de 24 canais com 45 mts
(usados para imput na mesa); 02-Processador Digital com 02 Entradas e 6
saídas; 02-CD/DVD player; 02-Notebook ; 08 microfones sem fio UHF; 24Microfones Dinâmicos; 12-Pedestais tipo girafa para microfones; 01- DIÁRIA
Amplificador tipo cubo de 100w para guitarra; 01-Amplificador tipo cubo 100w
para guitarra; 01-Amplificador tipo cubo 200w para contra baixo; 06-monitores
1 x 15" + driver; 12-Caixas de Sub Grave; 12-Caixas de Line Array; 04Multicabos de 12 canais e 04-Cubos de Retorno para Palco.

12

10

SONORIZAÇÃO COM ULTILITÁRIO/CAMIONETAJCARRETINHA;COM: 01Mesa de Som Digital 08 canais com 04 mandadas auxiliares; 01-Multicabo de
08 canais com 45 mts (usados para imput na mesa); 01-Processador Digital
com 02 Entradas e 6 saídas; 01-CD/DVD player; 01-Notebook; 02 microfones DIÁRIA
sem fio UHF; Fundo Som; 04-Caixas com 02 Falantes cada distribuídos
Frente/Fundo e Laterais; 01-Cubo de Retorno para Palco do Trio e 01Expositor térmico.

25
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TRIO ELETRICO MÉDIO PORTE COM CAMINHÃO TRUCK; COM: 01-Mesa
de Som Digital 24 canais com 08 mandadas auxiliares; 01-Multicabo de 24
canais com 45 mts (usados para imput na mesa); 02-Processador Digital com
02 Entradas e 6 saídas; 01-CD/DVD player; 01-Notebook; 02 microfones sem
fio UHF; 12-Microfones Dinâmicos; 06-Direct box; 12-Pedestais tipo girafa para
microfones; 01-Amplificador tipo cubo de 100w para guitarra; 01-Amplificador
tipo cubo 100w para guitarra; 01-Amplificador tipo cubo 200w para contra
DIÁRIA
baixo; 01-Amplificador para teclado; 06-monitores 1 x 15" + driver; 24-Caixas
de Subgrave distribuídos Frente/Fundo e Laterais do Trio Elétrico; 24-Caixas
de Line Array distribuídos Frente/Fundo e Laterais do trio Elétrico; 04Multicabos de 12 canais; 04-Cubos de Retorno para Palco do trio; 01-Camarim
na parte inferior do trio para banda; 01-Expositor térmico; 05-Par Led de 3W;
10-Lampada ACL ou Locolight; 04-Refletores mini brutes; 01-Máquinas de
Fumaça; 04-movinghead spot e 04-moving beam.

12

TRIO ELÉTRICO COM CARRETA COM: 01-Mesa de Som Digital 36 canais
com 08 mandadas auxiliares; 01-Multicabo de 24 canais com 45 mts (usados
para imput na mesa); 02-Processador Digital com 02 Entradas e 6 saídas; 02CD/DVD player; 02-Notebook ; 08,,"
,
sem fío UHF ,24Microfone:
Dinâmicos; 09-Direct box; 12-Pedestais tipo girafa para microfones; 01Amplificador tipo cubo de 100w para gu
01-Amplificador tipo cubo 100w
para guitarra;
200w para contra baixo; O
01-Amplificador tipo
IIÁ
amplificador para teclado;; o
1 x 15' + driver; 324 xas
Subgrave distribuídos Fren
•
teras
Line Array distribuídos Frent '
E
do e Laterais do
''"
de 12 canais; 04-Cubos de Retorno para Pa
inferior do trio para banda; 01-Expositor
Lampada ACL ou Loco light; 04-Refle
.rutes;
nas
'
Fumaça e 12-Moving beam.
UNIDOS
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8

13

CAMAROTE PARA EVENTO MED.2,20MTSX4MTS: -Armação em barras
tubulares metálicas de 3" medindo 4 mts x 3mts , com altura de 2mts do chão;
-Fechamento de guarda corpo com compensado, com e pintura cor preta; DIÁRIA
Atracações feita em grampos metálicos, sem a utilização de prego; -Cobertura
em lona vinilica, com espessura de lona de 15mm e -Iluminação ambiente
com 08 lâmpada ecológicas de 220wtz.

160

14

ARQUIBANCADAS COBERTAS COM 8 LANCES: -Armação em barras
tubulares metálicas de 3"; Fechamento de guarda corpo com compensado,
com e pintura cor preta; Atracações feita em grampos metálicos; Cobertura em DIÁRIA
lona vinilica, com espessura de lona de 15mm e Iluminação ambiente, com 08
lâmpada ecológicas de 220wtz.

200

15

ARQUIBANCADAS SEM COBERTURA COM 8 LANCES: Armação em barras
tubulares metálicas de 3"; Fechamento de guarda corpo com compensado, DIÁRIA
com e pintura cor preta e Atracações feita em grampos metálicos.

400

PREFEITURA DE -

Travessa São José n°. 120— Praça da Matriz Centro - Acará 1 Pará - CEP 68690-000

Município do Acará
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DO AcARÁ
PODER EXECUTIVO

16

BANHEIRO QUIMICO: em polietileno expandido, tipo Standart, nas dimensões
de 1,10m x 1,20m x 2,30m, de altura, com tratamento de resíduos através de
DIÁRIA
produto químico, com manutenção limpeza e higienização através de sistema
de vácuo.

240

17

TENDA MEDINDO 5MTX5MT: Com estrutura tubular , de medida de 3" de
espessura, cobertura devera ser em lona vinilica sobre tenda em estrutura
tubular metálica galvanizada devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m2
e filtro solar de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. As DIÁRIA
bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com
espessura mínima de 1 1/4 polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro
nivelamento da estrutura.

72

18

PLACA DE FECHAMENTO: placa de metal galvanizado medindo 3mts x 2,20
DIÁRIA
mts utilizada para fechar áreas para eventos.

500

19

CERCA MODULAR DE ISOLAMENTO/GUARDA CORPO: Em estrutura
tubular metálica galvanizada modulada nas dimensões 2,00 mts de
cumprimento por 1,20mts de Altura , executadas com tubos galvanizados de
METRO
diâmetros mínimo de 1 1/4 com espessura mínima de 2,65mm de parede de
modo a proporcionar um peso próprio compatível com as necessidades de
isolamento para publico. Uso por diária.

3100

20

Tapume em chapas ondulada metálica apoiadas com mão dê força, fixadas ao..44ETRO
'
solo por meio de estaca metálica, com altura de 2,20m. Uso por diária.

5880

21

SHOW DE BANDA MUSICAL - ATRAÇÃO REGIONAL, COM REPERTÓRIO
VARIADO, COM OS HITS MAIS TOCADOS PELAS RADIOS, NOS ESTILOS
AROCHA AXE SAMBA PAGODE FUNK FORRO E SERTANEJO ETC. A
BANDA DEVERÁ TER NO MÍNIMO A SEGUINTE FORMAÇÃO: 03
CANTORA, 01 TECLADISTA, 01 BATERISTA, 01
CANTORES, 01
CONTRABAIXISTA 01 GUITARRISTA 04 DANÇARINOS INCLUINDO
TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E ESTADIA. UMA APRESENTAÇÃO DE 2:
30 H.
1

~A

LLâEjt

UN

45

1
1

Assinado de forma
AMANDA
digital por AMANDA
OLIVEIRA E
OLIVEIRA E
SILVA:7429048 SILVA:74290487220
Dados: 2020.01.29
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