
 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES 

SECRETARIA DE FAZENDA 

 
LICITAÇÃO Nº. 011/2015  
PEDIDO: 7.316/2015 
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
 

  O Município de Torres, com sede na rua Júlio de Castilhos, nº 707, Centro, 
Torres/RS, inscrita no CNPJ sob o nº 87.876.801/0001-01, por intermédio da DIRETORIA 
DE COMPRAS E LICITAÇÕES, torna público, para conhecimento de todos os 
interessados, que realizará CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do tipo menor preço global, sob 
a regência da Lei Nº 8.666/93, para contratação de pessoa jurídica especializada, para 
produção da tradicional festa de Réveillon do Município de Torres, o qual ocorrerá na 
noite do dia 31 de dezembro de 2015, conforme descrito neste edital e seus anexos, cujos 
termos igualmente o integram; sendo que receberá os envelopes contendo a 
documentação e propostas até às 15 horas, do dia 09 de outubro de 2015, sendo 
previsto para abertura dos envelopes às 15 horas e 30 minutos, do dia 09 de outubro 
de 2015. 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

  A - O instrumento convocatório contendo todas as normas, orientações, 
procedimentos, especificações, formulários, relação de documentos a serem 
apresentados e demais informações indispensáveis a participação dos interessados na 
licitação estará à disposição dos interessados no site www.torres.rs.gov.br. 

  B -  A formalização de consultas e/ou encaminhamentos deverão ser 
realizados na sede da Prefeitura de Torres, sito a rua Júlio de Castilhos, nº 707, Centro, 
Torres/RS. Fone/FAX: 51-3626.9150, ramal 217, ou, ainda, no e-mail 
gerlicitacao@torres.rs.gov.br. 

  C - Os interessados deverão apresentar os documentos de habilitação e 
propostas até 15 horas horas do dia 09 de outubro de 2015, na Diretoria de Compras e 
Licitações, no local indicado no item B.  

  D - A reunião para abertura dos envelopes contendo “documentação” e 
“propostas” será realizada na mesma hora e data estipuladas no preâmbulo, na sala de 
abertura de licitações, localizada no pavimento térreo do Paço Municipal, com a presença 
ou não dos proponentes. 

  E - Não serão aceitas nem recebidas, em hipótese alguma, documentações 
e propostas após a data e hora aprazadas para esta concorrência, ainda que tenham sido 
despachadas, endereçadas e ou enviadas por qualquer meio, anteriormente a data do 
vencimento. 

  F - Este edital poderá ser impugnado por irregularidade na aplicação da Lei 
Nº 8.666/93, ou outra norma regente, devendo o pedido ser protocolado na Central de 
Atendimento ao Cidadão do Município de Torres até 02 (dois) dias úteis antes da data 
fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e 
responder à impugnação em até 03 dias úteis. 

  G - Integram este Edital, independente de transcrição, os seguintes anexos: 

mailto:gerlicitacao@torres.rs.gov.br


 

 

- Anexo I: Termo de Referência; 

- Anexo II: Formulário padronizado de proposta; 

- Anexo III: Modelo de declaração de fatos impeditivos a participação; 

- Anexo IV: Modelo de declaração ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° 
da Constituição Federal; 

- Anexo V: Modelo de declaração da realização de visita técnica; 

- Anexo VI: Declaração ME/EPP; 

- Anexo VII: Modelo de aceitação dos termos e condições do edital; 

- Anexo VIII: Termo de responsabilidade para queima de fogos de artifício; 

- Anexo IX: Minuta do Contrato. 

 

1- DO OBJETO: 

 

  Esta licitação visa a contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de planejamento, organização, coordenação e execução de eventos, com 
fornecimento de infraestrutura e apoio logístico, incluído mão de obra e materiais 
necessários, para a realização da festividade do Réveillon 2015/2016, realizado pela 
Prefeitura Municipal de Torres, na Avenida Beira Mar, no local denominado Praia Grande, 
com previsão de início às 20 horas, em conformidade com os requisitos e condições deste 
instrumento e, principalmente, daqueles elencados no Termo de Referência, 
compreendendo, em síntese, os seguintes elementos: 

  a) Transporte, fornecimento de equipamentos e estruturas, com mão de 
obra, para montagem e desmontagem no local; 

  b) Transporte, fornecimento de bateria de fogos de artifício, com montagem, 
isolamento e detonação; 

  c) Contratações artísticas para o evento, incluindo as despesas de 
transportes, cargas, diárias, hospedagem, alimentação, etc., devendo uma, 
obrigatoriamente, ter notoriedade nacional. Será exigido a apresentação de assinatura do 
contrato ou instrumento equivalente, carta de exclusividade dos artistas que se 
apresentarão nos dias do evento conforme a proposta vencedora, com firma reconhecida 
em cartório firmada entre a empresa e o representante legal do artista, em 36 (trinta e 
seis) horas, a contar da homologação da licitação. 

  d) Instalação, na área abrangente, de banheiros químicos, serviço de 
limpeza de camarotes, camarins e locais reservados, além de segurança privada; 

  e) Concepção e planejamento do evento, contendo detalhamento do plano 
de trabalho e estratégia; 

  f) Serviços de áudio e vídeo, conteúdos artísticos, show pirotécnico, 
projeções e outros que possam estar relacionados a demanda. 

  g) O evento deverá ser realizado na noite do dia 30/12/2015 até o dia 
01/01/2016, nas areias da Praia Grande, na Avenida Beira Mar, no Município de 
Torres/RS.  

 

 



 

 

 

2 – SÍNTESE DA FORMA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: 

2.1. O presente edital tem por objetivo a contratação de empresa especializada em 
organização de eventos, de promoção e desenvolvimento de Turismo, bem como, na 
locação, transporte e montagem e de equipamentos e estruturas para realização de 
shows, considerando que o local da montagem é arenoso. 

2.2. O valor máximo a ser disponibilizado pelo Município de Torres será R$ 300.000,00 
(trezentos mil reais), o qual decorrerá da Rubrica 904/344, elemento de despesa 
33.90.39. – outros serviços de terceiros – pessoa jurídica. 

2.3. O evento deverá ser realizado, em sua totalidade, pela empresa que apresentar o 
menor preço, contemplando na proposta todos os elementos que compõem o Termo de 
Referência deste Edital (Projeto Básico, Executivo, Layout de montagem). 

2.4. A empresa contratada iniciará a execução dos serviços no prazo máximo de até 02 
(dois) dias corridos, a contar da data de emissão da “ordem de início de execução dos 
serviços”. 

2.5. As estruturas, devidamente especificadas no Termo de Referência, deverão estar 
montadas e em pleno funcionamento até 12 (doze) horas antes do início do evento, 
previsto para as 20 horas do dia 31/12/2015. 

2.6. A desmontagem e retirada dos equipamentos e materiais utilizados na infraestrutura 
do evento e devidamente especificada neste edital, deverá ocorrer até o dia 07 de janeiro 
de 2015. 

 

3- DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão participar desta licitação as empresas do ramo pertinente ao objeto, desde 
que regularmente estabelecidas no país e que comprovem com documentos de registros 
que atendem as exigências do edital e seus anexos. 

3.2. Não será admitida a participação de empresas que estejam sob falência, concurso de 
credores, dissolução, liquidação ou tenham sido suspensas de licitar e/ou declaradas 
inidôneas por Órgão Público; aquelas reunidas em forma de consórcio, em recuperação 
judicial/concordata. 

3.3. Não poderão participar: o Prefeito, o Vice-Prefeito, os Vereadores e os Servidores 
Municipais, bem como as pessoas ligadas a qualquer deles, por matrimônio ou 
parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção, subsistindo a 
proibição até seis (06) meses após findas as respectivas funções. 

3.4. As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte que quiserem participar deste 
certame, usufruindo dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/2006, deverão 
apresentar no envelope de habilitação declaração de que está enquadrada sob este 
regime, conforme Anexo VII, acompanhado do último balanço patrimonial e demonstração 
do resultado, a fim de ser comprovada a receita bruta. 

3.5. Cada licitante poderá ter somente um representante legal para intervir, quando 
necessário, em qualquer fase do processo licitatório, para responder por sua 
representada. O representante deverá estar munido de uma identidade com fé pública e 
de procuração com poderes específicos para esse fim, assinada pelo diretor ou 
responsável legal da empresa, com firma reconhecida em cartório competente, esta 
procuração será juntada aos autos do processo. Caso o representante seja 
proprietário/sócio da empresa deverá comprovar tal situação mediante documento. 



 

 

3.6. A não apresentação ou incorreção do documento de procuração não inabilitará a 
licitante. Neste caso, o portador dos envelopes poderá participar apenas como ouvinte, 
não podendo rubricar documentos ou fazer qualquer observação na qualidade de 
representante da licitante, sendo-lhe vedado interferir no desenvolvimento dos trabalhos, 
seja por escrito ou verbalmente, sem prejuízo de participação da licitante no presente 
processo licitatório. 

 

4 -  DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E PROPOSTA 

4.1. Os documentos e as propostas necessários à participação dos interessados na 
presente licitação, deverão indicar a modalidade e número da licitação, o endereço e a 
razão social da proponente, até o dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste 
edital, em envelopes distintos, fechados e rubricados nos fechos, contendo na sua parte 
externa e frontal, os seguintes dizeres:  

 

AO MUNICÍPIO DE TORRES – RS 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 011/2015 

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO 

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 

 

AO MUNICÍPIO DE TORRES – RS 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 011/2015 

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA 

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 

 

4.2. ENVELOPE Nº 01 – REGRAS PARA OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

4.2.1. O envelope de documentação deverá conter os documentos de habilitação, em seu 
original ou através de cópia autenticada em cartório ou por servidor público, ou extraídos 
dos sistemas informatizados, sendo todos sujeitos a comprovação de veracidade: 

4.2.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA:  

a) Registro comercial, para empresa individual. 

b) Ato constitutivo em vigor devidamente registrado (em sua integralidade ou alteração 
consolidada), para as sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado dos documentos comprobatórios de eleição de seus administradores. 

c) 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. 

d) Declaração de Inexistência de fato impeditivo de sua habilitação, atestando não existir 
circunstâncias que o impeçam de participar do processo, devidamente assinada por sócio, 
dirigente, proprietário. 

e) Declaração de que está em situação regular perante o Ministério do Trabalho e de que 
não utiliza mão de obra de menor de 18 (dezoito) anos em trabalhos noturnos, insalubres 
ou perigosos, bem como, não emprega menor de 16 (dezesseis) anos seja qual for a 
atividade, em cumprimento do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 



 

 

4.2.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:  

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio 
ou sede do licitante, com prazo de validade em vigor (certidão negativa ou positiva com 
efeitos de negativa).  

c) Prova de situação regular perante o Instituto Nacional de Seguridade Social INSS, 
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débito ou da Certidão Positiva de 
Débito com Efeitos de Negativa, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

d) Prova de regularidade para com o FGTS – Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, 
através da apresentação do Certificado de Regularidade de Situação do FGTS, emitido 
pela Caixa Econômica Federal, com prazo de validade em vigor na data de encerramento 
do prazo de entrega dos envelopes. 

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
a apresentação da certidão emitida pela Justiça do Trabalho. 

f) As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão apresentar todos os 
documentos de regularidade fiscal, mesmo que possuam alguma restrição, nos termos da 
LC 123/2006.  

4.2.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  

a) Atestado de Capacidade técnica da empresa, fornecido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, comprovando a mesma ter executado serviços compatíveis ao objeto 
desta licitação, considerando os aspectos característicos e peculiares do serviço a ser 
prestado, qual seja a produção de evento para grande público (aproximadamente 350.000 
pessoas), com apresentações artísticas e show pirotécnico, de similar complexidade, 
levando em consideração a prestação do serviço em local de solo arenoso.  

4.2.5. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:  

a) Declaração de que tem conhecimento e aceita todas as condições especificadas nesse 
edital e seus anexos, conforme modelo (anexo VIII). 

b) Indicação das apresentações musicais que serão oferecidas.  

c) Declaração de que, em se sagrando vencedora, se obriga a cumprir as normas da 
Secretaria Municipal de Turismo de Torres, a fim de se adequar ao tradicional formato da 
festa e ao projeto idealizado para a virada de ano 2015/2016. 

4.2.6. VISITA TÉCNICA OBRIGATÓRIA: 

a) A empresa deverá apresentar Declaração de Visita, comprovando que a mesma 
efetuou a visita técnica, com o acompanhamento de representante do Município 
designado pela Secretaria Municipal de Turismo, no local onde deverão ser prestados os 
serviços; e, de que tomou conhecimento de todas as condições e informações dos locais 
para o cumprimento das obrigações decorrentes desta licitação. 

b) Caso seja constatado qualquer irregularidade ou impedimento, no ato da visita, que 
possa inviabilizar a plena execução do objeto contratado nos termos estabelecidos, 
deverá a empresa licitante na mesma data apresentar impugnação ao edital, conforme Lei 
8.666/93. 

c) A visita deverá ser agendada com servidor do Município de Torres, através do telefone 
51-3626.9150, ramal 702, Secretaria de Turismo. 

4.2.7. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINACEIRA 



 

 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 
e apresentados na forma da Lei (devidamente registrado na Junta comercial), que 
comprovem a boa situação financeira da licitante, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 
encerrados há mais de 03 meses da data de apresentação da proposta. Com base nos 
dados extraídos do balanço será avaliada a capacidade financeira da licitante:  

 

1) Índice de Liquidez Corrente (ILC) – deverá ser igual ou superior a 1,0, conforme 
fórmula abaixo: 

 

ILC =  Ativo Circulante 

         Passivo Circulante 

 

2) Índice de Liquidez Geral (ILG) – deverá ser igual ou superior a 1,0, conforme fórmula 
abaixo: 

 

ILG = Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo 

         Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo 

 

3) Índice de Solvência Geral (ISG) – deverá ser igual o superior a 1,0, conforme fórmula 
abaixo: 

 

ISG =                                Ativo Total                                       . 

          Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo 
 

 

4) Índice de liquidez imediata ILI - deverá ser igual o superior a 1,0, conforme fórmula 
abaixo: 

ILI = _____Disponível____ . 

      Passivo Circulante  

As empresas que não tenham concluído seu primeiro exercício social poderão apresentar 
o balanço de abertura (devidamente registrado na Junta Comercial) acompanhado por 
balancete certificado por contador da licitante devidamente inscrito no órgão de classe 
correspondente. Desconsidera-se a aplicação das fórmulas aplicadas na letra “b” do Item 
III. 

Para fins de comprovação dos indicadores apresentados, conforme subitem acima, e 
cálculo dos mesmos, deverá ser acompanhado do Balanço patrimonial e demonstrações 
contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a 
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. O Balanço Patrimonial e 
Demonstrações Contábeis do último exercício social, deverão estar registrados na Junta 
Comercial, contendo inclusive os Termos de Abertura e Encerramento, assinados por 
Contador habilitado e com registro no CRC, indicando expressamente o número do livro e 
as folhas em que se encontra regularmente transcrito; 

 



 

 

Observações: serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis assim apresentados: 

 

1) sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): 

- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial;  

2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): 

- por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, 
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em 
outro órgão equivalente; ou 

3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei nº 9.317, de 05 de dezembro de 
1996 - Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte “SIMPLES”: 

- por fotocópia (do balanço e demonstrações contábeis) registrada ou autenticada na 
Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou 

4) sociedade criada no exercício em curso: 

- fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta 
Comercial da sede ou domicílio da licitante; 

5) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por 
Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrados no Conselho 
Regional de Contabilidade. 

 

b) Certidão Negativa de Protestos de Títulos, expedido pelo distribuidor do Foro da sede 
da pessoa jurídica, com validade inferior a três meses; 

c) Certidão negativa em matéria falimentar e de recuperação judicial e extrajudicial, 
expedida pelo distribuidor da sede da Pessoa Jurídica. 

d) Comprovação de capital mínimo integralizado, não inferior a 10% (dez por cento) do 
valor da obra, em consonância com o artigo 31º, §3º da Lei de Licitações. 

e) garantia da propostas 

 

4.2.8. Os documentos deverão ser apresentados em original ou por qualquer processo de 
cópia autenticada por cartório competente ou, ainda, por publicação em órgão de 
imprensa oficial. Também poderá ser autenticado por servidor designado como membro 
da Comissão Permanente de Licitação, desde que devidamente acompanhados dos 
documentos originais. Os documentos, preferencialmente deverão ser relacionados, 
separados e colacionados na ordem estabelecida neste Edital. 

4.2.9. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 
substituição aos documentos ora exigidos. 

4.2.10. Os documentos apresentados devem estar com seu prazo de validade em vigor. 
Se este prazo não constar do próprio documento ou de lei específica, será considerado o 
prazo de validade de 90 (noventa) dias, a contar de sua expedição. 

4.2.11. A documentação a ser apresentada será a da empresa que executará o futuro 
contrato: se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 
matriz e, se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 
somente em nome da matriz. 



 

 

4.2.12. À Comissão Permanente de Licitação fica conferido o direito de diligenciar 
efetuando consultas na Internet, junto aos sites dos órgãos expedidores, a fim de verificar 
a veracidade dos documentos obtidos por meio eletrônico; ou a órgãos técnicos, quando 
necessário. 

4.2.13. O concorrente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 
prestadas e dos documentos apresentados. A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata 
desclassificação de quem o tiver apresentado, ou, caso seja verificado após assinatura do 
contrato, implicará na rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

 

4.3. ENVELOPE Nº 02 – DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

4.3.1. O envelope "proposta" deverá apresentar o projeto para a execução das 
atividades a serem desenvolvidas, incluindo detalhamento das quantidades e custos 
unitários envolvidos na composição do objeto pretendido nesta licitação. 

4.3.2. Os valores das propostas deverão ser expressos em moeda corrente nacional, 
apresentados em função do objeto licitado, não se admitindo proposta que apresente 
valores unitários simbólicos, ou irrisórios, de valor zero, excessivo ou manifestamente 
inexequível. 

4.3.3. O preço proposto é de exclusiva e total responsabilidade do participante. Em 
nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com 
relação ao preço, prazo ou qualquer condição que importe na modificação dos seus 
termos originais. 

4.3.4. O preço total deverá ser proposto em moeda nacional, em algarismo e por extenso, 
já considerados nos mesmos todas as despesas (tributos, mão-de-obra, transporte e 
outros incidentes direta ou indiretamente no fornecimento do objeto deste edital), 
principalmente aquela elencadas no termo de referência anexo ao edital. 

4.3.5. Ocorrendo divergência entre os valores, prevalecerão os descritos por extenso; 
havendo discordância entre os valores unitário e total, prevalecerá o preço unitário. 

4.3.6.  A razão social, CNPJ, endereço completo, telefone e fax e e-mail, se houver. 

4.3.7. A identificação do estabelecimento bancário utilizado pelo proponente (Banco, 
código do Banco, Agência, código da Agência e n° da conta corrente). 

4.3.8. O prazo de validade da proposta será de, no mínimo, 90 (noventa) dias a contar da 
data de abertura das propostas. 

 

4.4. DO RECEBIMENTO E CLASSIFICAÇÃO 

4.4.1. Envelopes com os conteúdos invertidos (propostas no envelope de documentação 
e vice-versa) serão automaticamente excluídos da presente licitação. 

4.4.2. Os envelopes poderão ser enviados por correio e sedex ou protocolados junto a 
Comissão de Licitação, na Av. Júlio de Castilhos, 707, Bairro Centro -Torres/RS - CEP: 
95.560-000. Somente serão incluídos para participar do certame se entregues até o dia, 
hora e local citado no preâmbulo deste Edital. 

4.4.3. Efetuados os procedimentos necessários, reunidos os concorrentes, o Presidente 
da Comissão anunciará a abertura dos envelopes referentes aos "Documentos de 
Habilitação", os quais serão rubricados, folha por folha, pela Comissão e pelos 
representantes das licitantes. 



 

 

4.4.4. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a 
habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido 
neste edital, ou com irregularidades, serão inabilitadas, não se admitindo 
complementação posterior. 

4.4.5. Não sendo necessária a suspensão da reunião para análise da documentação ou 
realização de diligências ou consultas, a Comissão decidirá sobre a habilitação de cada 
licitante. Do contrário, a Comissão poderá suspender a reunião, para análise da 
documentação ou realização de diligências ou consultas, tudo sendo registrado em ata. 

4.4.6. Caso estejam presentes todos os representantes das licitantes, a Comissão poderá 
intimá-los diretamente, em sessão, da decisão sobre a habilitação ou inabilitação. Caso 
contrário, a intimação far-se-á por meio e-mail, carta com aviso de recebimento e 
declaração de conteúdo, etc. Em qualquer caso, tudo deverá constar da ata que será 
assinada por todos os seus membros e pelos representantes das licitantes. 

4.4.7. Intimadas as licitantes diretamente em sessão, da decisão da Comissão, e havendo 
na sessão renúncia do direito de recorrer, de todos os licitantes, fato que deverá constar 
da ata, serão devolvidos às licitantes inabilitadas os envelopes fechados com as 
propostas, procedendo-se, em seguida, à abertura dos envelopes "Proposta" das 
licitantes habilitadas. 

4.4.8. Não havendo, na sessão, renuncia do direito de recorrer de todos os licitantes, fato 
que deverá constar da ata, a Comissão encerrará a reunião, mantendo em seu poder 
todos os envelopes de "Proposta" devidamente fechados e rubricados, abrindo-se, desta 
forma, o período recursal de que trata o artigo 109 da Lei n° 8.666, de 1993. 

4.4.9. Decorrido o período recursal sem interposição de recursos, ou apreciados os 
eventualmente interpostos na forma da lei ou tendo havido desistência expressa de todos 
os licitantes, a Comissão marcará nova data, horário e local para abertura dos envelopes 
"Proposta" das licitantes habilitadas. 

4.4.10. A licitante poderá expressar sua renúncia ao direito de interpor recurso, 
diretamente em ata ou por meio de correspondência endereçada a Comissão, inclusive 
por e-mail. 

4.4.11. Os envelopes com os documentos relativos às propostas das licitantes 
inabilitadas, não retirados pelos seus representantes na data de abertura dos envelopes 
contendo as propostas das licitantes habilitadas, permanecerão em poder da Comissão, 
devidamente lacrados, durante vinte dias correntes contados da citada data. Findo este 
prazo, sem que sejam retirados, serão destruídos. 

4.4.12. Quando todas as licitantes forem inabilitadas, a Comissão poderá fixar o prazo de 
8 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação de habilitação, escoimada 
das causas da inabilitação, permanecendo os envelopes "Proposta" em seu poder. 

4.4.13. Não será levado em consideração qualquer documento, com vícios, defeitos ou 
fora do prazo que se destine a inclusão neste certame, após a abertura dos envelopes. 

4.4.14. A não apresentação de qualquer dos documentos relacionados no item 4, ou a 
apresentação em desacordo com a forma e quantidade estipulada, implicará na 
automática inabilitação da licitante. 

4.4.15. Não sendo concluído o exame da documentação no mesmo dia, todos os 
documentos serão rubricados pelos licitantes presentes e pela Comissão, marcando-se 
data posterior para nova sessão, ocasião em que, concluído o exame da documentação, 
serão divulgados os nomes das licitantes habilitadas e/ou inabilitadas. 

 



 

 

5 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

5.1. Esta licitação será processada e julgada nos termos do artigo 43 e seguintes da Lei 
nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993. 

5.2. Para efeitos de julgamento, esta licitação é do tipo menor preço global. 

5.3. Adotar-se-á como critério de aceitabilidade de preços o menor preço proposto, 
considerando o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) como teto de contrapartida do 
Município, serão, pois, desclassificadas as propostas cujos preços o excedam ou sejam 
manifestamente inexequíveis. 

5.4. Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as 
microempresas e/ou as empresas de pequeno porte (desde que tenham sido atendidas 
todas as exigências constantes neste edital). 

5.5. Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela 
microempresa e pela empresa de pequeno porte, sejam iguais ou superiores em até 10% 
(dez por cento) à proposta mais bem classificada. Se houver duas ou mais 
microempresas e/ou empresas de pequeno porte com propostas iguais, será realizado 
sorteio para estabelecer a ordem em serão convocadas para a apresentação de nova 
proposta, na forma das alíneas anteriores. 

5.6. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte, satisfizer as exigências do 
edital, principalmente a declaração de enquadramento, será declarado vencedor do 
certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor. 

5.7. Em caso de empate entre duas ou mais propostas apresentadas por empresas não 
enquadradas como microempresas, empresas de pequeno porte, o desempate será feito 
por sorteio público, nos termos do parágrafo 2º do artigo 45 da Lei n.º 8.666/93 e 
alterações. 

 

6 – DOS RECURSOS: 

6.1. A empresa concorrente que tiver interesse de recorrer da decisão, deverá manifestar 
o interesse na ata da sessão realizada, sendo concedido a esta, o prazo de 5 dias úteis, a 
contar da intimação do ato ou da lavratura da ata da sessão, para protocolar junto a 
Prefeitura Municipal, sua irresignação de forma expressa e motivada, nos termos do artigo 
109, da Lei Nº 8.666/93. 

6.2. O recurso interposto em face de habilitação ou inabilitação do licitante, ou do 
julgamento das propostas, terá efeito suspensivo no Processo Licitatório. 

6.3. O recurso será recebido pela Comissão de Licitação que poderá reconsiderar a 
decisão; caso contrário, deverá encaminhá-lo à Autoridade Superior para julgamento. O 
prazo do procedimento até a decisão final é de 05 dias úteis, contados do recebimento do 
recurso. 

6.4. A Administração, em obediência ao princípio da vinculação ao instrumento 
convocatório, moralidade, impessoalidade, isonomia, legalidade, igualdade, publicidade, 
probidade administrativa, julgamento objeto e seus correlatos, não poderá descumprir as 
normas e condições estabelecidas neste edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 

 

7 – DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO: 

7.1. Feita a classificação das propostas com o julgamento do objeto ao licitante 
classificado em primeiro lugar, a Comissão emitirá relatório conclusivo, encaminhando o 



 

 

processo ao Ordenador de Despesas para homologação e adjudicação. 

7.2. Homologado o procedimento licitatório e decorrido o prazo para interposição de 
recurso, o resultado da Concorrência, será fixado no mural da sede da Prefeitura 
Municipal de Torres/RS, instalado na rua Júlio de Castilhos, 707 e posteriormente 
publicado em jornais de grande circulação, tal qual a publicação do edital. 

7.3. Após a homologação e devida publicação, a licitante adjudicatária será 
notificada e convocada para assinar o Contrato, no prazo de até 05 dias úteis, 
momento em que DEVERÁ apresentar a seguinte documentação: 

 

7.3.1. Para a prestação de serviços relativos as estruturas deverá apresentar, em 
seu nome ou em nome da empresa subcontratada.  

a) Registro ou inscrição no CREA e/ou CAU, dos engenheiros responsáveis técnicos 
pelas montagens e desmontagens de estruturas e pelas instalações elétricas, os quais 
deverão pertencer ao quadro permanente da empresa (comprovado através de Carteira 
Profissional) ou comprovação da contratação de profissional autônomo que preencha os 
requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços. 

b) prova de aptidão, de que prestou serviço semelhante ao objeto desta licitação, através 
de atestados ou certidões, (no mínimo 02), fornecidos por pessoas jurídicas de direito 
público ou privado acompanhados das respectivas Anotações de Responsabilidade 
Técnica - (ART's), expedidas pelo CREA/CAU. No caso de pessoa jurídica de direito 
público, os atestados ou certidões deverão ser assinados pelo responsável do setor 
competente do órgão. A ausência de apresentação de atestado/certidão claro, legível e 
idôneo, conforme este Edital, tendo em vista as características do objeto, é motivo de 
desclassificação, mediante decisão motivada da Administração. 

c) PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – conforme a NR-7 da 
Lei nº 6.514 de 22/12/1977, portarias nº 3.214 de 08/06/1978 e nº 25 de 29/12/1994. 

d) PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – conforme a NR - 9 da Lei nº 
6.514 de 22/12/1977, portarias nº 3.214 de 08/06/1978 e nº 25 de 29/12/1994. 

e) Comprovante de que possui em seu quadro permanente, profissional (is) com 
certificados de treinamentos específicos, de acordo com a função exercida, conforme as 
normas regulamentadoras: NR-10 e NR-35.Deverá ser apresentado o certificado de cada 
um dos profissionais. 
 

7.3.2. Para a prestação de serviços relativos aos fogos de artifício (show 
pirotécnico) deverá apresentar, em seu nome ou em nome da empresa 
subcontratada (comprovação através de contrato): 

a) Licença da Polícia Civil para depósito, comércio e uso de artigos pirotécnicos, podendo 
ser compostas por empresas tipo matriz e filial. 

b) Licença do Corpo de Bombeiros para depósito e comércio de artigos pirotécnicos 
(fogos). 

c) Alvará da Prefeitura do Município em que a (s) empresa (s) estiverem sediadas para a 
atividade de depósito e comércio de artifícios pirotécnicos (fogos), e produção de 
espetáculos. 

d) Carteira profissional de blaster pirotécnico na validade. 

e) Carteira profissional ou certificado de brigadista ou bombeiro civil na validade.  



 

 

f) Anotação de responsabilidade técnica (ART) de engenheiro de segurança no trabalho 
no estado do licitante com os PPRA – PPP – PCMSO referente à empresa prestadora do 
espetáculo pirotécnico. 

g) Anotação de responsabilidade técnica (ART) de engenheiro civil do estado do licitante 
para as estruturas que servirão de montagem para os fogos de artifício. 

 

7.3.3. Para a prestação de serviços relativos a segurança deverá apresentar, em seu 
nome ou em nome da empresa subcontratada (comprovação através de contrato): 
a) Alvará de Funcionamento e Portaria de Autorização, emitidos pelo GSVG (Grupamento 
de Supervisão de Vigilância de Guardas), vigentes na data de assinatura do contrato. 

b) Comprovação de que o quadro profissional possui credenciais do GSVG (Grupamento 
de Supervisão de Vigilância de Guardas) atualizada.  

 

7.3.4. A comprovação do vínculo empregatício do profissional ou da subcontratação ser 
efetuada por intermédio do Contrato Social, se sócio, da Carteira de Trabalho ou Contrato 
de Prestação de Serviço ou Ficha de Registro de Empregado. 

7.4. Caso a adjudicatária seja micro-empresa ou empresa de pequeno porte, e esta tenha 
apresentado documentos com restrições quanto a regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da publicação da adjudicação da licitação, para 
apresentar à Comissão de Licitação as respectivas certidões negativas ou positivas com 
efeito de negativa. A não regularização da documentação, no prazo previsto implicará na 
decadência do direito à contratação, sendo facultado à Administração convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou 
revogar a licitação.  

7.5. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo 
estabelecido no item 7.3., caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 
sujeitando o licitante a multa de 10 %, sobre o valor da proposta. Cumulada com a 
suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de Torres pelo período de 02 
(dois) anos. 

8 – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 

8.1. Das responsabilidades do contrante: o Município de Torres (CONTRATANTE), 
além de proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar 
seus serviços dentro das normas do Contrato, obriga-se a: 

8.1.1. Providenciar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura depois de verificado, por servidor 
do Município, a conformidade do objeto licitado às exigências do contrato e do processo 
licitatório; 

8.1.2. Permitir ao pessoal encarregado do serviço objeto deste, livre acesso ao local de 
trabalho, para a execução dos serviços; 

8.1.3. Nos termos do Art. 67, da Lei n° 8.666/93, designará um representante para 
acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, que deverá anotar em registro próprio, 
todas as ocorrências relacionadas com sua execução, determinando o que for necessário 
à regularização das faltas ou defeitos observados; 

8.1.4. Comunicar à contratada toda e qualquer ocorrência anormal ou irregularidade 
relacionada com a execução dos serviços ou outros fatos que puderem vir causar danos 
materiais ao patrimônio público ou a terceiros; 



 

 

8.1.5. Providenciar a licença para uso da faixa de praia junto à FEPAM. 

8.1.6. Disponibilizar o local do evento livre de qualquer embaraço, providenciando sua 
desocupação e a preparação do terreno para montagem das estruturas. 

8.1.7. Veicular comerciais relativos ao evento em sites, redes sociais, rádios e jornais, 
sempre fazendo referência a produtora do evento, vencedora do certame. 

8.2. - Das responsabilidades da empresa contratada: a empresa contratada tem 
obrigação de executar o evento, em sua totalidade, devendo toda e qualquer despesa 
correr as suas próprias expensas e responsabilidade, para tanto disponibilizará todo o 
material e serviços inerentes a execução do objeto contratado, sendo responsável pelo 
transporte, instalação, desinstalação e entrega dos materiais em locais pré-determinados 
pela Contratante, bem como pela produção dos shows, abastecimento de camarins e 
outros recursos que envolvam o atendimento aos artistas. Especialmente, será obrigada 
à: 

8.2.1. A licitante contratada se responsabilizará pelo recolhimento de todos os tributos 
Federais, Estaduais e Municipais, que direta ou indiretamente incidam ou venham a incidir 
sobre os serviços relacionados com o objeto contratual. 

8.2.2. Ficará a licitante contratada com a responsabilidade de comunicar, imediatamente e 
por escrito, ao Município de Torres, tão logo sejam do seu conhecimento, os 
procedimentos fiscais, ainda que de caráter interpretativo, os quais possam ter reflexos 
financeiros sobre o contrato. 

8.2.3. Manter sempre à frente dos serviços, profissional devidamente habilitado na 
entidade profissional competente e pessoal adequado e disponível na quantidade 
necessária. 

8.2.4. A mão de obra empregada pela licitante contratada, na execução dos serviços, 
objeto do contrato, não terá nenhuma vinculação empregatícia com a Prefeitura Municipal 
de Torres, descabendo, portanto, imputação de qualquer obrigação social a esta, 
observando-se o disposto no art. 71, da Lei n° 8.666/93. 

8.2.5. Todas as obrigações tributárias, fiscais, previdenciárias e/ou sociais decorrentes da 
execução das obras e serviços, objeto do contrato a ser firmado com a licitante 
vencedora, bem como pelos danos e prejuízos que a qualquer título causar a Prefeitura 
Municipal de Torres e/ou a terceiros em decorrência da execução do contrato resultante 
desta licitação, serão de inteira responsabilidade da licitante contratada. 

8.2.6. Os encargos sociais pertinentes ao INSS e FGTS, referem-se ao pessoal alocado 
para a execução dos serviços. 

8.2.7.  Obedecer todas as Normas Técnicas da ABNT vigentes e que venham a vigorar na 
execução dos serviços e fornecer, a qualquer época, os esclarecimentos e as informações 
técnicas que venham a ser solicitadas pela Prefeitura Municipal de Torres sobre o objeto 
do contrato a ser firmado. 

8.2.8. A licitante contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 
às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. 

8.2.9. A licitante contratada é responsável pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, 
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a ausência de fiscalização ou de 
acompanhamento pelo órgão interessado, na forma do art. 70, da Lei n° 8.666/93, e do 
art. 37, §6°, da Constituição Federal. 



 

 

8.2.10. Permitir e facilitar à fiscalização, a inspeção ao local da execução dos serviços, 
em qualquer dia e hora, devendo prestar os esclarecimentos solicitados. 

8.2.11. Manter devidamente fardados todos os empregados da licitante contratada com a 
identificação da empresa. 

8.2.12. Deverão ser observadas pela contratada, todas as condições de segurança e 
higiene, medicina e meio ambiente do trabalho, necessárias à preservação da integridade 
física e saúde de seus colaboradores, do patrimônio da Prefeitura Municipal de Torres e 
ao público afeto e dos materiais envolvidos na obra e/ou serviço, de acordo com as 
normas regulamentadas pelo Ministério do Trabalho, bem como outros dispositivos legais 
e normas pertinentes. 

8.2.13. Disponibilizar no local do evento, os bens, serviços, equipamentos e materiais 
necessários estruturalmente para a realização de shows de grande porte e público, dentre 
eles: 

I) infraestrutura de palco, camarim e camarotes próprios para instalação em local 
arenosos (areias da Praia Grande), assegurando a segurança do público presente e dos 
profissionais envolvidos; 

II) fornecimento, montagem e desmontagem de estruturas (palco, som, iluminação); 

III) sistema de sonorização deverá atender as necessidades técnicas de cada atração, 
como também a todo público presente, respeitados os limites legais de decibéis.  

IV) sistema de iluminação deverá atender as necessidades técnicas de cada atração; 

V) gerador de Energia e Força com capacidade de atender a todo consumo necessário 
para o bom funcionamento do sistema de som e luz para um evento ao ar livre; 

VI) montagem e desmontagem de camarotes (individual e coletivo), camarins, bem como 
delimitação de espaço vip na faixa de área;  

VII) instalação de banheiros químicos para o público geral, e um percentual de banheiros 
adaptados de acordo com a Lei para Deficientes Físicos; 

VIII) fornecimento de serviço de segurança/orientadores; 

IX) fornecimento de Serviço de Limpeza do lixo produzido nos camarins e camarotes; 

X) serviço de produção e abastecimento de camarins, atendendo as exigências mínimas 
de cada atração; 

XI) Montagem e desmontagem do local onde será alocada a bateria de fogos de artifício, 
garantindo a segurança do Público Presente. 

XII) recolhimento da ART – ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, em nome 
do Engenheiro Responsável, com a respectiva aprovação do Corpo de Bombeiros do 
Plano de Prevenção e Combate a Incêndio (PPCI) e todos os documentos e taxas 
necessárias, referente as estruturas, instalações, equipamentos e demais materiais 
empregados na execução do presente Instrumento de Contrato; 

XIII) pagamento dos respectivos direitos autorais junto ao ECAD;  

XIV) transporte, alimentação e alojamento dos artistas, músicos, carregadores e de todas 
as demais pessoas contratadas para execução do evento; 

XV) por conta e risco da empresa, a contratação, em seu nome, de no mínimo 03 
atrações musicais, devendo uma delas ser de notoriedade nacional. 

XVI) Durante toda a execução do contrato deverá respeitar Às legislações Federais, 
Estaduais e Municipais que estiverem relacionadas, direta ou indiretamente, com a 



 

 

execução dos trabalhos. 

XVII) Executar os trabalhos de acordo com as diretrizes da Secretaria Municipal de 
Turismo, com critérios e padrões estabelecidos pela ABNT e demais dispositivos legais. 

§ 1º - O evento de que trata o caput desta Cláusula, deverá ser realizado na noite do dia 
30/12/2015 até o dia 01/01/2016, na Praia Grande, na Avenida Beira Mar, município de 
Torres/RS.  

§ 2º - Todos os materiais e equipamentos utilizados na montagem do evento, 
principalmente os componentes da estrutura e seus acessórios, deverão estar sob a 
responsabilidade de Engenheiro, com a respectiva ART devidamente recolhida, e em 
conformidade com as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), bem 
como em perfeito estado de conservação e funcionamento, devendo ser próprios para 
instalação em local arenoso. 

§3º - A Contratada se obriga a dispor de 01 (um) camarote exclusivo para a 
CONTRATANTE, com capacidade mínima de 100 (cem) pessoas para acomodar 
autoridades, servidores e convidados de honra, a critério da Administração. 

 

9 – DO PREÇO, DA PROPOSTA E DA CONTRAPARTIDA: 

9.1. Para fins de elaboração da proposta, a empresa Licitante deverá levar em 
consideração o critério do menor preço, o repasse máximo do Município de Torres 
(CONTRATANTE) no valor de R$ R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e a possibilidade de 
exploração comercial e publicitária nos camarotes, camarins e área da praia onde será 
realizado o show. 

9.2. Compete a empresa contratada a delimitação das áreas comerciais e publicitárias no 
espaço destinado a realização do evento, devendo, no entanto, ter o preço submetido a 
anuência da autoridade do máxima do Município, a fim de assegurar não sejam cobrados 
valores exorbitantes dos cidadãos. 

9.3. Além de espaços para publicidade e ingressos, nas áreas de camarotes (individual e 
coletivo) e área VIP, a empresa contratada poderá comercializar bebidas e alimentos. 

9.4. A empresa contratada deverá observar a legislação vigente para uso destes espaços, 
levando em consideração, principalmente, o cuidado quanto à participação de menores e 
venda de bebidas alcoólicas. 

9.5. Na execução do contrato, a empresa contratada poderá, sem prejuízo das 
responsabilidades contratuais legais, subcontratar parcialmente o objeto, especificamente 
em matérias acessórias, de simples execução. 

9.6. A subcontratação não exime a contratada de quaisquer responsabilidade sobre o todo 
contratado. 

9.7. O contratado será o único responsável por todos os atos que envolvam o objeto deste 
edital. 

9.8. Deverá ser observado pela Contratada que a publicidade comercializada deverá 
guardar proporcionalidade com a divulgação do nome do Município, principal promotor do 
evento. 

 

10 – DO PAGAMENTO: 

10.1. O pagamento far-se-á em duas parcelas, sendo 30 % (trinta por cento) quando da 
assinatura do contrato e 70 % após conclusão dos serviços prestados, apresentada a nota 



 

 

fiscal devidamente atestada pelo fiscal do contrato. 

10.2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções, ou não condizerem com o 
efetivo serviço prestado, serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá em até 
10 (dez) dias após a data de sua apresentação válida e devidamente atestada. 

10.3. Processada a documentação de cobrança, os pagamentos serão creditados em 
nome do fornecedor, através de ordem bancária contra a entidade bancária, indicada na 
proposta, devendo para isso, ficar explicitado o nome e o código do banco e agência, 
localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o depósito. 

10.4. O Município não fará nenhum pagamento a Contratada, enquanto pendente a 
liquidação de qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade 
ou inadimplência contratual. 

10.5. Em cumprimento ao disposto no Art. 64 da Lei n° 9.430 de 27/12/96 e IN Conjunta 
n° 01 de 09/01/97, o Município, através da Secretaria da Fazenda, reterá na Fonte os 
impostos e contribuições legais devidos sobre os pagamentos que efetuar às pessoas 
jurídicas que não apresentarem cópias do Termo de Opção pelo SIMPLES, de que trata a 
Instrução Normativa SRF n° 75 de 26/12/96. 

10.6. As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão à conta da 
seguinte dotação orçamentária: 904/344/33.90.39. 

10.7. Os preços contratados serão irreajustáveis. 

10.8. Caso não haja a comprovação do recolhimento dos tributos e obrigações sociais, a 
nota fiscal será retida, sem nenhum ônus financeiro dos valores faturados até a sua 
liberação. 

 

11 – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 

11.1. Nos termos do Artigo 67 da Lei N° 8.666/93, a Contratante designa representante 
para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, a Servidora Maria do Carmo 
Conforti Rodrigues (Portaria 661/2015), que anotará em registo próprio, todas as 
ocorrências relacionadas com sua execução, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados. 

11.2. Na fiscalização do contrato, a servidora indicada no item 11.1., contará com o apoio 
de outras diretorias integradas do Município, as quais poderão certificar as ocorrências 
que deverão ser atestadas pela fiscal e imediatamente informadas a contratada. 

11.3. Da mesma forma a Contratada deverá indicar um preposto que, se aceito pela 
Contratante, a representará na execução do Contrato, promovendo obrigatoriamente as 
correções, reparações, remoções, reconstruções ou substituições, à suas expensas 
(contratada) que se fizerem necessárias quando constatados vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução do objeto do Contrato, conforme preceitua o artigo 
68 da Lei n° 8.666/93. 

11.4. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a responsabilidade 
da contratada, inclusive, perante , terceiros, por quaisquer irregularidades ou, ainda, 
resultante de imperfeições técnicas, vícios construtivos ou emprego de material 
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência deste, não implica em 
responsabilidade da contratante ou de seus agentes e prepostos (artigo 69 e 70 da Lei 
n°8.666/93). 

11.5. A Contratante se reserva o direito de rejeitar, total ou parcialmente os materiais ou 
serviços prestados, se em desacordo com o contrato, ou com vícios ou defeitos. 



 

 

11.6. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do presente Edital 
deverão ser prontamente atendidas pela contratada sem ônus para a contratante. 

 

12 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

12.1 Ressalvadas as hipóteses de ocorrências de causas justificadoras da inexecução 
dos compromissos assumidos nesta licitação, que deverão ser devidamente 
comprovadas, a licitante estará sujeita às seguintes penalidades, assegurada prévia 
defesa: 

I - advertência por escrito, quando o contratado praticar irregularidades de pequena 
monta, sendo estas, aquelas que podem ser sanadas de imediato; 

II - multas, (que deverão ser recolhidas em agência, de acordo com instruções fornecidas 
pela contratante) na seguinte proporção: 

a) multa de 2,5 % (dois e meio por cento) sobre o valor da contrapartida do Município, por 
hora de atraso a contar dos limites impostos nos itens 1.5 e 1.6 deste edital;  

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contrapartida do Município, no caso de 
inexecução parcial do contrato, considerando inexecução o não cumprimento de qualquer 
das exigências feitas no edital, que demandem tempo para correção podendo causar 
prejuízos; 

c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da contrapartida do Município, no caso de 
inexecução total do contrato, considerando a inexecução total o não cumprimento das 
exigências feitas no edital e que não poderão ser sanadas a tempo do evento. 

d) caso a inexecução parcial ou total gere prejuízos ao patrimônio público, ao Município 
de qualquer forma, ou a terceiros, a pena de multa prevista nas alíneas a, b e c serão 
cumuladas com a suspensão do direito de licitar com o Município de Torres pelo período 
de 02 (dois) anos. 

III - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
quando for constatado descumprimento a Lei, declaração ou documentação falsa, 
prejuízo irreparáveis, dentre outros de alta gravidade. 

12.2. Será sempre assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa, através de 
notificação extrajudicial. 

12.3. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido no setor financeiro da Prefeitura 
Municipal de Torres, no prazo de 5(cinco) dias úteis contados da notificação ou 
descontadas por ocasião do pagamento efetuado pela Prefeitura Municipal de Torres, 
podendo ainda, ser cobrada ou descontada do pagamento ou da garantia oferecida, ou 
cobrada judicialmente. Poderá ainda ser executada a garantia para este fim. Nestes casos 
de desconto ou execução da garantia, esta terá de ser reposta, sob pena de rescisão 
contratual, sem prejuízo de outras penalidades previstas na lei e no contrato. 

12.4.Caso a multa não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, será ela cobrada 
ou descontada por ocasião do pagamento efetuado pelo Município ou cobrada 
judicialmente, devendo ser corrigida e atualizada a data da intimação para pagamento, 
além de juros de mora.  

12.5. A aplicação das penalidades previstas não isenta a contratada da responsabilidade 
sobre o ressarcimento das despesas e danos decorrentes da infração cometida, bem 
como não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as 



 

 

outras sanções previstas na Lei 8.666/93. 

 

 

 

13 – DOS CASOS DE RESCISÃO: 

13.1. A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da 
Contratante, nos casos enumerados a seguir: 

a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 

b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos;  

c) A lentidão constante no cumprimento do atendimento dos serviços, levando o 
MUNICÍPIO a comprovar a falta de interesse da CONTRATADA;  

d) O atraso injustificado no início dos serviços ou em sua conclusão. 

e) O desatendimento das determinações regulares do agente designado para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução.  

f) O cometimento reiterado de faltas na sua execução.  

g) A decretação de falência, insolvência ou a dissolução da sociedade contratada.  

h) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 
prejudique a execução do contrato.  

i) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa do órgão CONTRATANTE 
e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.  

j) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do Contrato.  

k) A inexecução total ou parcial do objeto do presente contrato, com as consequências 
previstas em lei, reconhecendo a CONTRATADA os direitos e prerrogativas do Município 
de Torres.  

13.2. A rescisão contratual poderá ser amigável, por acordo entre as partes, mediante 
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo em 
processo administrativo, desde que haja conveniência para o Município. 

13.3. A rescisão contratual poderá ser judicialmente requerida, nos termos da lei. 

13.4. Para todas as formas de rescisão serão observado os artigos 79 e 80 da Lei Nº 
8.666/93, aplicáveis em sua totalidade, independentemente de transcrição. 

 

14 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

14.1. O Município de Torres poderá revogar ou anular esta licitação, no todo ou em parte, 
por interesse público pertinente e suficiente para motivar a conduta ou por ilegalidade 
reconhecida de ofício ou de forma provocada, nos termos do artigo 49, da Lei Nº 
8.666/93. 

14.2. As impugnações a este instrumento convocatório deverão ser dirigidas a Comissão 
Permanente de Licitações, indicando os números de identificação da licitação, devendo 
ser protocolada na Central de Atendimento ao Cidadão, sito a rua Joaquim Porto, nº 801, 
Centro, Torres/RS. 

14.3. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 



 

 

realização da abertura de propostas deste chamamento na data aprazada, a sessão será 
transferida mediante aviso aos participantes por qualquer meio de comunicação que 
comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no site da Prefeitura de Torres. 

14.4. É de total responsabilidade do licitante a leitura na íntegra dos termos deste edital, 
posto que, após encaminhamento da proposta, não serão aceitas alegações de 
desconhecimento. A participação do concorrente implica em aceitação de todos os termos 
deste edital. 

14.5. É facultado à Comissão Permanente de Licitação ou à Autoridade Superior, em 
qualquer fase da licitação, promover diligência com o objetivo de esclarecer ou 
complementar a instrução do procedimento, bem como solicitar a elaboração de 
pareceres técnicos destinados a fundamentar suas decisões, vedada a inclusão posterior 
de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta. 

14.6. Os casos omissos do presente Edital serão resolvidos pela Comissão de Licitação 
que deverá subsidiariamente, valer-se das disposições legais vigentes aplicáveis ao 
assunto. A autoridade superior reserva-se a prerrogativa de reexame da matéria, a seu 
critério, desde que tal se justifique ou recomende. As decisões obedecerão de forma 
direta os dispositivos legais da Lei Nº 8.666/93, com suas alterações, subsidiariamente o 
Código Civil Brasileiro e demais normas pertinentes. 

14.7. Os atos decorrentes desta licitação serão públicos, salvo quanto ao conteúdo das 
propostas até a respectiva abertura. 

14.8. Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos a esta licitação serão 
prestados pela Diretoria de Compras e Licitações, através de servidores da Prefeitura 
Municipal de Torres, através do telefones (51) 3626-9150, ramal 217, e-mail 
gerlicitacao@torres.rs.gov.br,  ou junto à Diretoria de Compras e Licitações, em horário de 
expediente externo das 13:00 às 19:00 horas, sito na Rua Júlio de Castilhos 707, Bairro 
Centro, CEP Nº 95560-000, Torres/RS. 

14.9. Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer época. 

14.10. O foro designado para dirimi eventuais divergências será o da Comarca de 
Torres/RS. 

 

 

Torres (RS), 02 de setembro de 2015.  

 

 

 

 
Sandro Vianei de Andrade Silva 
Secretário Municipal da Fazenda 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA 011/2015  

 

ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

REVEILLON 2015/2016 TORRES – RS 

 

 

 O Réveillon de Torres – RS, é um dos eventos de maior repercussão do estado do Rio Grande do 

Sul, recebendo uma média de 350.000 visitantes de diversos locais do Brasil e do Mundo. Famílias  

e amigos que entram no novo ano com muita alegria, diante da magia de uma fantástica queima de 

fogos e apresentações musicais de alta qualidade. 

 

1. OBJETIVOS: a terceirização do evento visa especificamente a promoção e realização do 

Réveillon 2015/2016 que ocorre na Avenida Beira Mar, Praia Grande em Torres – RS, com 

apresentação de espetáculos musicais, pirotécnicos e de entretenimento de forma geral gratuita para 

todas as classes sociais e faixas etárias, atendendo a festa de forma democrática, valorizando a 

promoção e o desenvolvimento do turismo da cidade de Torres. 

 

2. OBJETO ESPECIFICO: Contratação de empresa especializada na realização de eventos, com 

fornecimento de equipamentos e serviços afins para montagem e desmontagens das estruturas 

necessárias à realização das festividades do Réveillon Torres 2015/2016. As estruturas apresentadas 

deverão atender às necessidades de público e grupos musicais, obedecendo a todos os quesitos de 

segurança, às normas ABNT, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros. 

2.1. Montagem, isolamento e detonação de bateria de fogos de artifício, obedecendo a todos os 

quesitos de segurança, obedecendo às normas ABNT, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros; 

2.2. Contratação de atrações, incluindo um show musical de notoriedade nacional, e todas as 

despesas de produção, hospedagem, alimentação, aéreas e deslocamento terrestre e abastecimento 

de camarins;   

2.3. Período de realização 31 de dezembro de 2015, com início das atividades as 20hs. A área 

destinada ao evento compreende a avenida Beira Mar e faixa de praia da Praia Grande e Praça 

Pinheiro Machado na cidade de Torres -RS, conforme croqui anexo. 

2.4. Equipe de segurança privada, banheiros químicos, serviço de limpeza e todas licenças 

necessárias. 

 

3. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES: 

3.1 Contratar as empresas especializadas em: 

3.1.1 Organização de eventos de promoção e desenvolvimento de turismo; 

3.1.2 Prestação de serviços para execução de eventos de promoção e desenvolvimento de turismo; 

3.1.3 Locação de Equipamentos e Estruturas para realização de eventos; 

3.1.4. Destaca-se especial atenção à: 

a) Acessibilidade (rampas, acessos, espaços, banheiros e apoio ao portador de necessidade especial);  

b) Segurança (obedecer às regras dos órgãos competentes, atendendo a todas as especificações de 

segurança); 

c) Funcionalidade (atender à demanda de acesso, retirada, transporte e locomoção de pedestres); 

d) Conforto (obedecer aos quesitos necessários ao bem estar do público em geral); 

e) Segurança da Estrutura (contratar empresas atestadas, com capacidade para desempenho das 

funções ); 



 

 

f) Sinalização de Segurança, Serviço e Acessos (oferecer informação visual das áreas do evento); 

g) Configuração dos Espaços (realizar uma montagem funcional, onde os espaços se integrem com 

fácil acesso); 

h) Iluminação Geral (elaborar um plano de iluminação pública, visando complementar a iluminação 

já existente). 

 

OBS: O palco é montado a 150 metros da linha do calçadão, em direção ao mar; toda 

estrutura é montada em cima da areia; tratores e retroescavadeiras necessários para 

transporte de equipamentos e abertura de mortos para estaiar as estruturas ficam por conta 

da empresa contratada, a contratante não fornecerá qualquer maquinário nem operadores.  

 

4. JUSTIFICATIVA  

As festividades referentes ao Réveillon tornaram-se um marco na cidade de Torres, sob o ponto de 

vista da promoção do lazer e do turismo, onde as famílias se reúnem para acompanhar as atividades 

proporcionadas, os espetáculos musicais, e a queima de fogos, marca maior deste evento. Visa a 

Administração a redução de despesa, sendo sabido e notório que no ramo do entretenimento os 

custos são efetivamente menores para as empresas privadas. 

 

5. PRAZO E PERÍODO  

As Festividades do Réveillon acontecem de forma intransferível no dia 31 de dezembro de 2015, e 

primeiras horas do dia 01 de janeiro de 2016. 

 

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:  

a) Instruir seus servidores a respeito das disposições presentes neste Contrato;  

b) Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA, em suas instalações para execução dos 

serviços;  

c) Indicar o local para execução dos serviços;  

d) Promover, por intermédio de servidor designado, o acompanhamento e a fiscalização da 

prestação dos serviços, rejeitando aqueles que não atenderem a qualidade exigida, anotando em 

registro próprio as falhas detectadas e exigindo medidas corretivas por parte da CONTRATADA;  

e) Realizar o pagamento à CONTRATADA, pelos valores efetivamente comprovados na execução 

dos serviços prestados nos prazos estabelecidos neste;  

f) Notificar à CONTRATADA, fixando-lhe prazo para correção das irregularidades encontradas nas 

execuções dos serviços.  

g) Preparação do terreno para montagem das estruturas; 

h) Dar publicidade do evento, no site e redes sociais da prefeitura, rádios e jornais locais. 

 

 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  

a) Instruir seus empregados a respeito das disposições presentes neste contrato mantendo, durante 

toda a sua execução, as condições de habilitação e qualificações exigidas no ato convocatório;  

b) Responsabilizar-se pelo transporte, instalação, desinstalação e entrega de materiais em locais pré-

determinados pela CONTRATANTE.  

c) Realizar os testes nos equipamentos, após a sua instalação;  

d) Refazer os serviços executados com falhas ou imperfeições de qualquer natureza e promover a 

troca de materiais rejeitados, sempre às suas expensas, quando solicitados pela CONTRATANTE, 

dentro do prazo máximo de 4 horas após notificação;  

e) Utilizar-se de ferramentas adequadas e recomendadas em especificações técnicas e manuais dos 

fabricantes dos respectivos equipamentos;  



 

 

f) Permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalização pela CONTRATANTE dos serviços a serem 

executados;  

g) Fazer por sua conta e risco os testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a 

boa execução dos serviços, bem como responsabilizar-se por todas as liberações necessárias, junto 

aos órgãos competentes do Rio Grande do Sul (Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Secretaria de 

Segurança Pública, Conselho Tutelar, Secretaria de Saúde, CREA/RS); OBS: É imprescindível a 

liberação do PPCI – Plano de Prevenção e Combate a Incêndio, junto ao Corpo de Bombeiros.  

h) Responsabilizar-se integralmente pelos atos de seus empregados praticados nas dependências da 

CONTRATANTE ou mesmo fora delas, que venham a causar danos a esta ou a seus funcionários, 

com a substituição imediata destes;  

i) Responsabilizar-se por todos os danos ou prejuízos que vier a causar à CONTRATANTE, seus 

bens, pessoas ou bens de terceiros, em decorrência do descumprimento das condições aqui 

definidas, por falha na execução dos serviços ou por emprego de peças inadequadas;  

j) Responsabilizar-se pelo exato cumprimento de todas as obrigações e exigências decorrentes da 

legislação trabalhista e previdenciária, ficando claro inexistir entre seus empregados e a 

CONTRATANTE vínculo empregatício ou de qualquer outra natureza, razão pela qual correrão por 

conta exclusiva da CONTRATADA todos os ônus decorrentes de rescisões de contratos de trabalho 

e atos de subordinação de seu pessoal;  

k) O contratante responsabilizar-se-á pelo pagamento ao ECAD, referente aos direitos autorais; 

l) Promoção de um plano de mídia, capaz de dar publicidade ao evento no Rio Grande de Sul e Sul 

de Santa Catarina. 

m) A contratada deverá vincular a marca da Prefeitura Municipal de Torres, junto a todo material de 

patrocínio captado de forma proporcional aos valores investidos. 

 

8. TERMOS E CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO  

8.1. Os serviços deverão ser executados na orla da Praia Grande em Torres, devendo estar concluída 

a infraestrutura e demais equipamentos preparados para atender ao público em geral, no prazo, 

máximo e improrrogável, de 12 (doze horas) antes do início previsto do evento. 

 

9. DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DA CONTRATADA  

9.1 A empresa contratada, poderá, comercializar espaços de camarotes individuais e coletivos, 

como também, bebidas e alimentos. 

OBS: Os camarotes, só poderão ser montados nas áreas dispostas no croqui. 

9.2 A contratada, poderá, captar patrocinadores com valores de cotas ilimitadas podendo divulgar as 

marcas parceiras durante o evento. 

 

10. DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: O Valor para a presente despesa foi 

estimado em R$ 300.000,00(trezentos mil reais), com recursos proveniente da receita da dotação 

orçamentária da Prefeitura Municipal de Torres – RS. 

 

11. ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS A SEREM CONTRATOS:  

 

11.1 SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO  

11.1.1 SOM MEGA PORTE: Com 04 operadores e 04 técnicos: House Mix: 01(um) Master Áudio 

Console com as seguintes especificações mínimas: Especificações Gerais: Faders 38 x 100mm 

sensíveis ao toque e motorizados; Faders 14 x 60mm sensíveis ao toque e motorizados; Telas 3 x 

15” LCD Alta Resolução; Meterbridge 3x Custom Mounted LCD high-resolution TFT-LCD 

screens. Redundância Interna de DSP: Fontes Internas duplas PSU x 2; Capacidade de canais acima 

de 256 (combinando os canais de entrada / Aux / Solo Group Busses); Somadores capacidade de 

128 Aux / Group busses com total processamento Mono / Stereo / LCR / 5.1; Matrix Up to 32 Input 



 

 

/ 32 Outputs; Control Groups Up to 36, selectable for VCA-style, Moving fader, Mute Group; 

Graphic Eq 32 x 32-band, Gain +/- 12dB; Internal FX A multitude of Reverbs / Delays / Other 

Effects to be detailed in future issues of Especs; Local I/O 12 x mic/line I/O, 12x AES/EBU I/O 

(mono); MADI interface 4 interfaces redundantes, BNC connectivity; interface Optica Fibra óptica; 

Sampling rates 48kHz / 96kHz / 192kHz; GPI/GPO 16 as standard, expandable to 32; Video Inputs 

x2, Outputs x2; Ext Sync Wordclock, AES, Vídeo, MADI, Optics. Especificação de Audio: Sample 

rate 96kHz / 48kHz; Processing delay 1ms Typical (channel, SD Rack input through L-R buss to 

stage output @96kHz); Internal processing Up to 40-bit, floating point; A>D & D>A 24-bit 

Converter Bit Depth; Frequency response +/- 0.6dB (20Hz – 20kHz); THD <0.05% @ unity gain, 

10dB input @ 1kHz; Channel Seperation Better than 90dB (40Hz – 15kHz); Residual output noise 

<90dBu Typical (20Hz - 20kHz); Microfone Input Better than -126dB Equivalent Noise; Maximum 

Output Level +22dBu; Maximum Input Level +22dBu. Proc. Especificação de processamento de 

canal de entrada: - Input Channel - Channel Selection Mono / Stereo / Multi; Input Routing Main & 

Alternate Input; Analogue Gain -20 to +60dB; Phase Normal / Reverse; Digital Trim -40 to +40dB; 

Delay >1 sec (coarse & fine control); LPF 20 – 20kHz, 24dB / Oct; HPF 20 – 20kHz, 24dB / Oct; 

Insert A (pre eq/dyn) On/off; Equalisation 4 band EQ: Parametric or Dynamic (low/lowshelf, lower-

mid/lowshelf, upper-mid/hishelf, hi/hishelf) on/off Freq; 20 – 20kHz Gain; +/- 18dB Q: 0.1 -20 

(parametric) / 0.10-0.85 (shelf) Dynamic Eq on/off Over/under Band on/off Threshold; -60 – 0dB 

Attack; 500us – 100ms Release; 10ms – 10s Ratio; 1:1 – 50:1; Compressor Single or multiband (3-

band) on / off Threshold; -60 – 0dB Attack; 500us – 100ms Release; 10ms – 10s Ratio; 1:1 – 50:1 

Gain; 0 to +40dB with Autogain option Link; any channel / buss Hi crossover; 20Hz – 20kHz Lo 

crossover; 20Hz – 20kHz; Gate on/off Threshold; -60 – 0dB Attack; 50us – 100ms Hold; 2ms – 2s 

Release; 5ms – 5s Range; 0 - 90dB Key; Any source Key listen Freq/width; 20 – 20kHz; Insert B 

(post eq/dyn) On/off; EQ/Dyn order EQ/Dyn or Dyn/EQ; Mute Channel mute / hard mute; Solo 

Solo Buss 1 / Solo Buss 2 / Both, Auto solo; Channel Safe Input, eq, dyn, aux, pan, fade/mute, 

inserts, buss, directs, full safe; Output Routing Buss, Insert A, Insert B, FX; Direct: on/off, pre-mute 

/ pre-fade / post-fade, level +/- 18Db; Fader 100mm motorised fader ∞ to +10Db - Especificações 

de Processamento de saída: - Aux / Group / Matrix Output - Phase Normal / Reverse; Digital Trim -

20 to +60dB; Delay >1 sec (coarse & fine control); LPF 20 – 20kHz, 24dB / Oct; HPF 20 – 20kHz, 

24dB / Oct; Insert A (pre eq/dyn) On/off; Equalizacao: 4 band EQ: Parametric or Dynamic 4 band 

EQ: Parametric Only (low/lowshelf, lower-mid/lowshelf, upper-mid/hishelf, hi/hishelf) on/off Freq; 

20 – 20kHz Gain; +/- 18dB Q: 0.1 -20 (parametric) / 0.10-0.85 (shelf) Dynamic Eq on/off 

Over/under Band on/off Threshold; -60 – 0dB Attack; 500us – 100ms Release; 10ms – 10s Ratio; 

1:1 – 50:1; Compressor Single or multiband (3-band) on / off Threshold; -60 – 0dB Attack; 500us – 

100ms Release; 10ms – 10s Ratio; 1:1 – 50:1 Gain; 0 to +40dB with Autogain option Link; any 

channel / buss Hi crossover; 20Hz – 20kHz Lo crossover; 20Hz – 20kHz; Gate on/off Threshold; -

60 – 0dB Attack; 50us – 100ms Hold; 2ms – 2s Release; 5ms – 5s Range; 0 - 90dB Key; Any 

source Key listen Freq/width; 20 – 20kHz; Insert B (post eq/dyn) On/off; EQ/Dyn order EQ/Dyn or 

Dyn/EQ; Mute Channel mute / hard mute; Solo Solo Buss 1 / Solo Buss 2 / Both, Auto solo; 

Channel Safe trim, eq, dyn, fade/mute, inserts, outputs, full safe; Output Routing Outputs, Insert A, 

Insert B, FX; Fader 100mm motorised fader ∞ to + 10dB; DIGICO SD7 – ou similar. Console de 

áudio auxiliar: mixer console com 56 canais de entrada, equalização paramétrica de 4 bandas, 24 

auxiliares, 08 dcas, 02 fontes de alimentação, com racks de pre amplificadores de entrada e saída 

separados da controladora via cabo 75ohms - Yamaha pm5 com DSP externo, Digidesign D Show, 

Venue Profile ou similar. Rack driver com: 01 Gerenciador de sistema com 6 (seis) entradas e 16 

saídas no mínimo, com software especifico, para alinhamento do sistema; 01 cd player sony, 

pionner, Yamaha ou similar; 01 central de intercom, 8 estacoes remotas com fio e fone com um 

auricular e um microfone CLEAR COM ou similar. Sistema de PA: Sistema de caixas acústicas 

com tecnologia line array, composto de 48 células dispostas da seguinte forma: PA L 16 (dezesseis) 

cx; PA R 16 cx (dezesseis); PA LL 08 cx (oito); PA RR 08 cx (oito); Front Fill com 6 caixas 



 

 

acústicas; 48 (quarenta e oito) caixas de sub grave, contendo 02 (dois) alto-falantes de 18 polegadas 

cada; EAW, Adamson, Vertec, Norton ou similar; Sistema de amplificação compatível com o 

sistema.  

Sistema de Delays  04 (quatro) sistemas independentes de pa auxiliar (delay lines) com no mínimo 

6 caixas acústicas com tecnologia line array sendo 1( um) a 30 mts lineares a partir da house mix, 1 

(um) dispostos a 30 metros do primeiro e 1 (um) dispostos a 30 metros do segundo e o último 

disposto a 30 metros do terceiro, com controle independente a partir da house mix, processadores, 

dsps e crossovers para cada torre, com seus amplificadores; 24 (vinte e quatro) caixas de sub 

woofers com 2 alto falantes de 18 pol cada dispostos de 4 (quatro) em 4 (quatro ) em cada torre de 

delay; EAW, Adamson,Vertec, Norton ou similar. Monitor Mix: 01 (um) Master Áudio Console 

com as seguintes especificações; 01 mixer console com 96 canais de entrada, 48 auxiliares, 

equalização paramétrica, 02 fontes de alimentação, DSP rack destacado da controladora; PM 1 D ou 

similar: 01 ( um ) Console de áudio auxiliar com 56 canais de entrada, equalização paramétrica de 4 

bandas, 24 auxiliares, 08 dcas, 02 fontes de alimentação, com racks de pre amplificadores de 

entrada e saída separados da controladora via cabo 75ohms. Yamaha pm5 com DSP externo, 

Digidesign D Show, Venue Profile ou similar; 01 sidefill com 08 caixas com tecnologia line array 

eaw, Adamson, Vertec ou similar, amplificadores compatível com o sistema; Sub woofers em 

numero não inferior a 4( quatro ) com 2 alto falantes de 18 pol cada; 16 monitores EAW sm 400, 

eaw sm 222, sm 400, norton, Clair ou similar; sistema de amplificação compatível, sistema de 

monitor de ouvido com 02 power player e 12 fones, sistema de Ear Fone sem fio com 12 vias 

stereo. Sennheiser, shure ou similar; 80 microfones com pedestais entre: shure sm 57, sm 58, sm 91, 

sm 98, sm 87, Neumann km 184 – km 100, AKG 414, 460, d 112 ou similar sennheiser md 421, 

mkh 8040, md 604 ou similar, 10 receptores sem fio uhf, 10 transmissores sem fio em UHF com 

potencia variável entre 50 e 100 mwatts, 10 transmissores sem fio em UHF bastao de mão com 

capsula de microfone dinâmico hipercardioide. shure série R, ou similar; 32 direct box entre: Ativos 

e passivos Contryman, klark teknik ou similar. Sistema de back line com as características 

apresentadas pelas atrações musicais que se apresentarão. 

 

 

11.2 SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO:   

11.2.1 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE MEGA PORTE PARA PALCO - Descrição: Sistema de 

iluminação para atender eventos de super porte. Características mínimas: Mesas Controladoras: 2 

mesas Computadorizadas com 2048 canais (Avolites, GramMaLight Full Size), Dimmer: 64 canais 

de dimmer rack DMX com 4000 watts por canal, 72 Canais de Main power. Refletores: 64 

refletores PAR 64 # 1, 2, 5; 24 refletores Locolight, 16 refletores elipsoidais ETC, 16 refletores 

Molefay com 8 lâmpadas DWE, Movings/Intercons/Equipamentos DMX/Follow Spots: 36 movings 

head Spot 1200, 36 movings head Wash 575, 24 movings LED Delta R, 32 moving head Bem 700, 

8 pontos de intercom, 4 máquinas de fumaça, 16 Attomics 3000, 4 canhões seguidores HMI 1200, 2 

Searchs Lights DMX com lâmpadas Xenon de 4000 Watts. Estruturas de alumínio: 500 metros de 

estrutura de alumínio especial Q-30 de 1, 2 , 3, e 4 metros, 36 box truss, 8 corner box, 8 dobradiças 

para box, 16 corner para Q- 30, parafusos/arruelas, 8 bases para Q-30, 8 sleeves para Box, 8 sleeves 

para Q-30, 8 talhas manuais de 1 tonelada, 16 motores de 1 tonelada com 12 metros de elevação, 2 

comando para motores de oito vias, 48 cintas de 1 tonelada. Fiação/Acessórios: Cabos de AC 

compatíveis para ligação dos sistemas de iluminação, distribuidores de energia, extensões, cabos de 

comando dimensionados para interligação dos equipamentos. 

 

11.3 SISTEMA DE VÍDEO E TRANSMISSÃO  

11.3.1 SISTEMA DE VIDEO TRANSMISSÃO: Locação com montagem e desmontagem de painel 

de led total de 24m2, distribuído em painéis de 3x2m (6m2), permitindo montar 04 painéis 

individualizados, montado em mecanismo de sustentação em estrutura metálica em alumínio em 



 

 

box truss do tipo Q30, instalada no centro da estrutura da cobertura ARC30, sistema devera ser fly, 

ou seja, deverá se instalar talhas/motores que fara a suspensão do LED e sua estrutura de suporte, 

permitindo que se tenha a visão de pelo menos um painel no perímetro da cobertura. Painel com 

resolução de 7,62mm SMD, full color, com sistema de processamento individualizado que permita 

a entrada/saídas de sinais do tipo: SDI, VGA, VIDEO COMPOSTO, HDMI e DVI em real-time; 

 

11.3.2 EQUIPAMENTO DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA: 01 Sistema de vídeo 1080P, corte, 

transmissão e gravação digital HDSDI; 01 Mesa de corte HDSDI com preview; 01 sistema de 

intercom; 03 Câmeras filmadoras profissionais com Saída para transmissão HDSDI; 03 Tripés 

profissionais; 03 Isoladores de vídeo; 01 Gravador HDSDI do PGM; XX Cabeamento de vídeo 

HDSDI; XX Mainpower e cabeamento de AC. Equipe: 01 técnico em vídeo; 01 Diretor de corte; 03 

cinegrafistas e 02 assistentes. 

 

11.4 GERADOR DE ENERGIA E FORÇA: Contratação de empresa especializada para prestação 

de serviços de locação de GERADOR MÓVEL EM PARALELO formada por 02 (dois) grupo(s) 

gerador(es) com potencia individual mínima em regime de trabalho “EMERGÊNCIA” PAINEL DE 

CONTROLE: U.S.C.A. (unidade de supervisão de corrente alternada) função de controle e de 

paralelismo GRUPO/GRUPO E GRUPO / REDE, divisão de carga proporcional quando em 

paralelo com qualquer outro grupo, sistema de registro em histórico com os últimos 200 (duzentos) 

eventos com data, hora e valores das grandezas elétricas, mecânicas e digitais, visor de cristal 

líquido gráfico para instrumentação, e teclas de operação; SISTEMA TRIFÁSICO Tensões 

reconectáveis para 440/380/220/127 VAC, Frequência 50 ou 60 Hz, PAINÉL DE FORÇA 

Disjuntor de proteção e manobra na base do gerador de 1.600 A, tipo caixa aberta, com bobina de 

abertura, bobina de fechamento e motor de carregamento 24 VDC, corrente de ruptura de 42 kA/ 

380 V para permitir o paralelismo entre fontes, barramentos de cobre para conexão de cabos. 

MOTOR DIESEL: Sistema de injeção eletrônica diesel para controle de frequência 0 a 100% de 

carga com variação máxima de ± 0,5% e, baixa emissão de poluentes, CONTAINER 

SILENCIADO OU, CANÓPIA: Confeccionada em chapa de aço, pintura eletrostática a pó de 

altíssima resistência a arranhões, nível de ruído sonoro de 73,8 db@ 7 metros com 75% de carga, 

isolado internamente com espuma acústica auto anti-chama e auto-extinguível, 5 (cinco) portas de 

acesso interno/ externo, sendo uma para os painéis de força e comando no alojamento de operação e 

CABLAGEM: Jogo(s) de cabo(s) flexíveis com isolação mínima para 1 kV e 25 (vinte e cinco) 

metros, dimensionados de acordo coma potência e tensão nominal da USINA a plena carga. 

ACESSÓRIO(S) DE CONEXÃO: Quadro de barramento de cobre para conexão intermediária, 

composto de 4 (quatro) barras de cobre. PROTEÇÕES: 01 (um) ponto de aterramento para proteção 

composto de 01 (uma) haste de cobre de 3 metros de comprimento enterrada no solo, conectada 

com cordoalha de cobre nu 16 mm2 aos pontos e carcaças metálicas de painéis e container do 

gerador para proteção contra choque elétrico. Cada grupo gerador deverá dispor de Sistema de 

aterramento individual conforme NBR 5419, Os instaladores deverão atender todas as normas de 

segurança no trabalho e, instalações elétricas em baixa tensão (NBR 5419 e NBR 5410). O(s) 

operador(es) do grupo gerador deverão possuir certificação em NR 10 emitida por órgão 

certificador SENAI ou Fundação educacional (escola técnica), a fim de garantir segurança nos 

procedimentos com instalações elétricas de baixa tensão. PERFIL DE UTILIZAÇÃO: Franquia de 

utilização de até 16 (dezesseis) horas a cada diária. CARACTERÍSTICAS DIFERENCIAIS: Em 

caso de avaria em um do(s) grupo gerador (es) da USINA, o outro grupo gerador deverá suportar 

sem interrupções (pico de energia) o fornecimento de energia, desde que mantida uma DEMANDA 

igual ou inferior a 50% da potência da usina. TRANSPORTE vertical e terrestre, de ida e de volta 

incluso. 

  



 

 

11.4.1 GERADOR PARA PALCO PRINCIPAL - Contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços de locação de GERADOR EM PARALELO com potência máxima em regime 

de trabalho de 500 kVA, formado por dois grupos de 250 KVA, com combustível, operador e cabos 

elétricos para ligação, período de funcionamento de no máximo 18h. 

 

11.4.2 GERADOR SINGLE: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 

locação de GERADOR com potência individual mínima em regime de trabalho de 250 KVA´s, com 

combustível, operador e cabos elétricos para ligação.  

 

11.5 PAINEIS DE LED DE ALTA DEFINIÇÃO:   

11.5.1 PAINEL DE ALTA DEFINIÇÃO DE 4MM PARA PALCO PRINCIPAL - Locação 01 

Painel de Led medindo 10 x 4 m total de 60 m² resolução dot pitch 4mm, configuração do pixel 

3in1 (black face), IP 65 front / IP43 back, taxa de refresh rate＞3800Hz, temperatura de cor 8000K 

± 500K, angulo de visão de 140 graus, brightness: 2000cd/m2, gabinete em alumínio, que permita 

ser trocado substituído com o painel montado, com sistema de bumper para fixação de mecanismo 

para automação (talha elétrica),capaz de reproduzir vídeo em real time e sistema de processamento 

de vídeo receba input`s do tipo SDI, VGA, VC, HDMI e DVI e output`s via cabo ethernet com 

sistema de redundância 06 talha elétrica, sistema de elevação controlado com capacidade máxima 

de carga de 1 Ton, corrente de elevação com 16m, capacidade de acender e descer, com inversor de 

frequência, controle de rampa para acionamento evitando solavancos na estrutura de sustentação 

disponibilizada para este fim, sistema de bloqueamento eletrônico e mecânico de sobrecarga, 

velocidade de operação 4,9m/min, o painel devera ser montado, com sistema de automação e 

controle, composto por comando de acionamento dos motores (talha elétrica) individual e em 

conjunto limitado ao número máximo de motores instalados, sensoriado, dispositivo anti colisão do 

painel e proteção mecânica, sync e velocidade de viagem, compreendendo então sua trajetória em 

um único eixo. 

 

11.5.2 PAINEL DE ALTA DEFINIÇÃO DE 12/6MM (out door) – Locação de 120(cento e vinte) 

M2 de painel de Led alta definição outdoor, RGB, 12/6 mm virtual, Brilho acima de 5000 nits, 

Processamento digital com entradas e saídas SDI, HDMI, VGA, computador e controller, montado 

em estruturas de alumínio Q-30, talhas e acessórios para elevação e sustentação, a distribuição dos 

LED se dará através de OS própria a ser expedida pela SECULT.  

 

11.6 ESTRUTURA DE PALCO:   

11.6.1 PALCO PRINCIPAL - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 

ESTRUTURA DE PALCO LAYHER - Montagem e desmontagem de estrutura de palco com 

cobertura, medindo 16m X 14m, com cobertura em lona, Montagem para Elevação 9m de altura - 

224 m² Piso de 20 mm com suporte de ferro para piso, 01 Lona 16m x 15m pvc - 20 Metros de 

Andaimes para Fly Ø 48,3mm x 3,00mm de espessura de parede  

Torre Treliçada 300mm x 300mm x 3.000 mm de alumínio  

Torre Treliçada 300mm x 300mm x 2.000 mm de alumínio  

Torre Treliçada 300mm x 300mm x 1.000 mm de alumínio  

06 Base quadrada c/ sapata 750 x 750 mm de alumínio - Escadas com corrimão  

08 Cubo 05 faces 300 x 300 mm de alumínio - 03 Cubo 200 mm 300 x 200 mm de alumínio  

06 Cubo lateral 500 x 300 mm de alumínio - 06 Cumeeira 300 x 500 mm de alumínio  

06 Sleev 03 faces 500 x 500 mm de alumínio - 06 Pau de carga manual 450 mm de alumínio  

72 Postes de Ø 48,3mm x 3,00mm de espessura de parede 2 metros de altura  

72 Ponta de União de Ø 48,3mm x 3,00mm de espessura de parede  



 

 

72 Sapatas de Ø 48,3mm x 3,00mm de espessura de parede – fechamento de fundo e lateral em lona 

tipo perfurite - 140 Horizontais de Ø 48,3mm x 3,00mm de espessura de parede - 04 Mão Francesa 

de alumínio  

Talhas 9m – Estacas, Cabos e reservatórios de água gradeados para fixação, Parafusos - Apoios de 

lona. 

Aterramento de Palco LAYHER 

 

11.7 COBERTURA TIPO TENDA PIRAMIDAL  

11.7.1 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de Montagem, 

manutenção e desmontagem de cobertura tipo piramidal com armação em ferro galvanizado e 

revestida em lona de PVC Branca anti-chama, com altura mínima de 2 metros e máxima de 6 

metros de seus pés de sustentação, com calha, montadas conforme projeto básico do evento, que 

determinará o tamanho das tendas (ex: 10m x10m; 5m x 5m; 12m x 12m, etc.). 

 

11.8 ESTRUTURA METÁLICA PARA FECHAMENTO DE FRENTE DE PALCO E ACESSO A 

HOUSE MIX:  

11.8.1 BARRICADA - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação 

de Barricada de contenção de público - Estrutura de grade de barricada de contenção e proteção de 

público, do tipo alto-sustentável, com piso medindo 1,00m x 1,00 fixadas uma as outras por pinos 

metálicos de aço contrapinados e parafusos, com mão de força, degraus para segurança, fabricada 

em quadros metálicos de metalon zincado, revestido em chapa na base e na parte frontal.  
 

11.8.2 ALAMBRADO - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 

locação de Alambrado Disciplinador de público - Estrutura de grade de alambrado disciplinador de 

público, em modulo de 2,00 x 1,00, do tipo grade metálica tubular, fixados ao solo por pés tubulares 

com altura de 1,20m de altura, com acabamento em pintura metalizada na cor alumínio ou zincada.  

 

11.9  ESTRUTURA PARA ESTANDES:  

11.9.1  Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de Estrutura em 

OCTANORM para montagem de camarins e estandes e salas de trabalho nos camarotes, balcões e 

aparadores. Com fechamento em placas, sem ar condicionado; piso de nivelamento do solo; 

carpetado; paredes e painéis em chapas TS, na cor branca leitoso ou fosco, estruturados com perfis 

de alumínio adonisado; Teto: pergolado metálico parcial sem e com forro; Testeira: na cor branca 

com h=0,50m sobre o frontal do estande; Instalação elétrica compatível com o tamanho do estande. 

Obs.: a montagem do(s) estande(s) obedecerá ao projeto arquitetônico do evento.  

11.9.2  Locação de balcão em Octanorm (medidas 1mt x 50cm x 1,10mt). 

 

11.10. LOCAÇÃO DE KIT MOBILIÁRIO PARA CAMARINS (De acordo com exigência da 

produção do show). 

 
11.11 BANHEIROS QUIMICOS:  

11.11.1 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de 

BANHEIRO QUÍMICO PORTATIL MODELO STANDARD - Banheiro químico portátil, em 

polipropileno ou material similar, com teto translúcido, tubo de suspiro de 3” do tipo chaminé, com 

caixa de dejeto com capacidade para 220lts, com porta objeto, porta papel higiênico, mictório, 

assento sanitário com tampa. Piso fabricado em madeira emborrachada e/ou revestido em fibra de 

vidro, do tipo antiderrapante. Paredes laterais e fundo com ventilação. Banheiro contendo adesivo 

identificador de masculino e/ou feminino, fechadura da porta do tipo rolete com identificação de 

livre/ocupado. O banheiro deverá ter as dimensões de 1,22m x 1,16m x 2,30m. Porta com sistema 

de mola para fechamento automático quando não está em uso. 



 

 

11.11.2 Para atender ao público previsto, se faz necessário uma quantidade mínima de 60 (sessenta) 

unidades, sendo matade para o público, e outra metade para o público feminino, e deverão ser 

distribuídos conforme projeto anexo. 

11.11.3 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de 

BANHEIRO QUÍMICO PORTATIL PARA PORTADORES DE NECESSIDADES 

ESPECIAIS - Banheiro químico portátil, em polipropileno ou material similar, com teto 

translúcido, suspiro de 3” do tipo chaminé, com caixa de dejeto com capacidade para 220lts, com 

porta objeto, porta papel higiênico, mictório, gel volátil para higienização das mãos, assento 

sanitário com tampa, apoio em barra de ferro nas três laterais, protetor de assento. Fabricado em 

piso de madeira emborrachada e/ou revestido em fibra de vidro antiderrapante. Paredes laterais e 

fundo com ventilação. Banheiro contendo adesivo identificador de deficiente físico, fechadura da 

porta do tipo rolete com identificação de livre/ocupado, O banheiro deverá ter as dimensões de 

1,16m x 2,44m x 2,30m. Porta com sistema de mola para fechamento automático quando não está 

em uso.  
 

11.12. ATERRAMENTEO DE ESTRUTURAS METÁLICAS E TENDAS: Instalação elétrica de 

sistema de aterramento para proteção contra falha de isolação elétrica e descargas atmosféricas, com 

fornecimento de material locado, composto por mínimo de hastes de aterramento 5/8’ X 3m tipo 

Copeld, cordoalha de cobre nu na bitola no mínimo de 16 mm² interligando todas as hastes 

eletricamente através de conectores reforçado de latão para hastes de aterramento, de modo a 

apresentar uma resistência hômica de terra igual ou inferior a 5Ω, comprovado com laudo de 

aterramento expedido e assinado por engenheiro elétrico e registrado no CREA-RS, juntamente 

com a Anotação de responsabilidade técnica (A.R.T.) também expedido pelo CREA-RS. 

CONFORME NBR 5410, NBR 5419 E NR 10. SISTEMA DE ATERRAMENTO PARA PALCO E 

CAMAROTES: Instalação elétrica de sistema de aterramento para proteção contra falha de isolação 

elétrica e descargas atmosféricas, com fornecimento de material locado, composto por mínimo de 

hastes de aterramento 5/8’ X 3m tipo Copeld, cordoalha de cobre nu na bitola de 32 mm² 

interligando todas as hastes eletricamente através de conectores reforçado de latão para hastes de 

aterramento, de modo a apresentar uma resistência hômica de terra igual ou inferior a 5Ω, 

comprovado com laudo de aterramento expedido e assinado por engenheiro elétrico e registrado no 

CREA-RS, juntamente com a Anotação de responsabilidade técnica (A.R.T.) também expedido 

pelo CREA-DF. CONFORME NBR 5410, NBR 5419 E NR 10. Nota: Unidade de medida 

(Unidade)  

11.12.1 SISTEMA DE ATERRAMENTO PALCO PRINCIPAL: Aterramento de Palco LAYHER 

– Med. 16mt x 14mt  

 
11.13 CONTRATAÇÃO DAS ATRAÇÕES MUSICAIS:   

11.13.1 Contratação de um show musical de notoriedade nacional, para apresentar-se como atração 

principal do evento. Tal atração deverá iniciar sua apresentação as 00:15h do dia 01/01/2016, com 

um tempo de execução não inferior a uma hora e vinte minutos; 

11.13.2 Contratação de um show musical (conjunto) de notoriedade regional, com repertório 

variado e animado, tocando covers do ritmo mpb, axé, pagode, samba e sertanejo universitário. Tal 

atração deverá iniciar sua apresentação após o show principal, com um tempo de execução não 

inferior a 2 (duas) horas; 

11.13.3 Contratação de um show musical local, com repertório variado e animado e DJS, para 

animar o evento, das 20h do dia 31/12/2015, até as 00:00h do dia 01/01/2016. 

  

11.14 ABASTECIMENTO DOS CAMARINS DOS ARTISTAS:   

11.14.1 A empresa contratada, deverá fazer o abastecimento de alimentos e bebidas dos camarins 

dos artistas, de acordo com o exigido pela produção do mesmo. 



 

 

 

11.15 SEGURANÇA  

11.15.1  SEGURANÇA (desarmada) – Para atuar como segurança/orientador nas áreas de shows, 

calçadão da Avenida Beira Mar no espaço destinado ao evento e controle de acesso de veículos 

autorizados e impedir o acesso de pessoas na área de isolamento dos fogos, com carga horária de 

12h por turno. OBS: Durante as festividades, que compreende as 18hs do dia 31 de dezembro de 

2015 até o dia 01 de janeiro de 2016, deverão estar presente no mínimo 90(noventa) seguranças 

orientadores escalados) 

11.15.2 SOCORRISTA/BRIGADISTA: serviço de Brigada antipânico para atuar em primeiro 

socorro em linha de show, com carga horária de 12h por turno  

11.15.3 AMBULÂNCIA DE PRIMEIROS SOCORROS - serviços de empresa especializada para 

plantão de primeiros socorros, compreendendo: 1 (uma) ambulância com motorista estacionada 

permanentemente no local do evento com 1 Médico Clinica Geral, 1 Enfermeira de nível superior, 1 

Auxiliar de enfermeira. 

 

11.16 RH - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS  

11.16.1 DIRETOR DE PALCO – Prestação de serviço de profissional com atribuições coordenar a 

execução das atividades sobre o palco, gerenciamento das atrações e seus respectivos horários, 

envolvendo verificação de instalações elétricas, cabeamentos sonorização, iluminação, quantidade 

de pessoas no palco – atuar durante a pré produção, produção e execução dos shows;  

11.16.2 ASSISTENTE DE PRODUÇÃO – Prestação de serviço de profissional treinado e 

capacitado com as atribuições para executar tarefas de produção (12 horas);  

11.16.3 APRESENTADOR – Prestação de serviço de profissional treinado e capacitado, para 

apresentar as atrações e toda programação, que tenha uma boa impostação de voz e interação com 

público;  

11.16.4 ENCARREGADO DE CAMARINS – Prestação de serviço de profissional capacitado para 

prestar assessoria à equipe e músicos nos camarins, desde a passagem de som até o fim das 

apresentações (12 horas);  

11.16.5 ENCARREGADO DE TRANSPORTE – Prestação de serviço de profissional capacitado 

para prestar assessoria à equipe e músicos nos camarins, desde a passagem de som até o fim das 

apresentações (12 horas);  

11.16.6 AUXILIAR DE LIMPEZA Prestação de serviço de limpeza na área do evento do início do 

show até a finalização com profissionais capacitados e de posse de todos os acessórios de limpeza. 

(12 horas), incluindo material de limpeza e coordenação de serviços;  

11.16.7 CARREGADOR – Prestação de serviço de profissionais carga e descargas de equipamentos 

e figurino. (12 horas);  

11.16.8 ROADIE (ASSISTENTE DE PALCO) – Prestação de serviço de profissionais capacitado 

para atuar como Roadie (Assistente de Palco) com larga experiência na leitura e execução de Rider 

Artístico. (12 horas);  

 

11.17 ALIMENTAÇÃO DE EQUIPE DE APOIO (BRIGADA MILITAR E SAÚDE):   

11.17.1 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento de KIT 

LANCHES - bandeja individual descartável contendo 02 (dois) salgados tipo pão italiano (80 

gramas cada), uma fatia de bolo de laranja e 200ml de suco e frutas: 1 Banana e 1 maçã individual e 

lacrada fornecido em embalagem descartável, individual e lacrada.. Nota: Este item destina-se a 

promover a alimentação do efetivo policial empregado na segurança do evento durante todo o 

evento como também os profissionais de saúde e demais serviços ligados diretamente no evento. 

Quantidade 

Efetivo Policial 40kits 



 

 

Profissionais da Saúde 15kits 

 

11.18 SERVIÇOS GRÁFICOS   

11.18.1 Contratação de empresa especializada para confecção de PULSEIRAS DE 

IDENTIFICAÇÃO E ACESSO - confecção em vinil para identificação e acesso com fecho de lacre 

e impressão de logomarca do evento para acessos  e áreas restritas;  

11.18.2 Contratação de empresa especializada para confecção de CRACHÁS PLASTIFICADO 

COM FURO JACARÉ COM CORDÃO DE PRESILHA JACARÉ - em pvc tamanho 15,5 x 10,5 

cm – 4/0 cores, para identificação dos profissionais envolvidos. 
 

11.19 SERVIÇOS DE IMPRESSÃO:  

11.19.1 Contratação de empresa especializada para confecção de PLACA DE 

SINALIZAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO (banheiros químicos e demais sinalizações), impressão em 

lona de polietileno (MED 60CM X 2MT) 1/COR. Com instalação em estrutura própria de Metalon 

se necessário. 

 

11.20 FOGOS DE ARTIFÍCIO: 

11.20.1 Contratação de empresa especializada nos serviços de execução de Show Pirotécnico. 

Montagem das baterias de fogos, detonação das baterias, criação de trilha musical que tocará junto 

ao espetáculo pirotécnico, assim como todas as liberações necessárias para execução do serviço, 

junto ao Corpo de Bombeiros de Torres/RS, Meio Ambiente, Marinha do Brasil e demais órgãos 

competentes envolvidos. O tempo da apresentação piromusical, deverá ser de 15(quinze)minutos, 

com uma maior intensidade ao final da apresentação e as baterias montadas de acordo com os 

produtos abaixo descritos; 

11.20.2 A empresa contratada para realização do espetáculo piromusical deverá ser credenciada 

juntos aos órgãos competentes de segurança; 

11.20.3 A empresa contratada para realização do espetáculo piromusical, deverá criar uma trilha 

musical de alta definição no tempo de 15mim, com clássicos da música brasileira e internacional, 

que deverá ser aprovada pela contratante; 

11.20.4 A empresa contratada para realização do espetáculo piromusical deverá utilizar SISTEMA 

DIGITAL para sincronismo de detonação dos fogos com a trilha musical; 

11.20.5 Contração de serviço para isolamento da área de detonação dos fogos. O cercamento da 

área deverá realizar-se com a utilização de 1.500m de tela tapume de polietileno estirado, fixadas 

em 600 palanques de madeira eucalipto roliço, que deverão ser retirados após a execução do show 

piro musical; OBS: A contratante não fornecerá maquinário, como qualquer mão-de-obra 

para execução do referido serviço. 

11.20.6 Contratação de serviço de segurança privada para impedir o acesso das pessoas na área 

isolada para detonação dos fogos. 

11.20.7 Relação de materiais: 

Quant. Descritivo do Produto 

300 Peças de mono disparo com 30mm, com diferentes efeitos e cores 

05 Tortas 100 tubos 16mm 

05 Tortas 200 tubos 16mm WZ 

09  Tortas 19 tubos 30mm 

09  Tortas 25 tubos 30mm W 

05  Tortas 49 tubos 25mm LEQUE 

09  Tortas 100 tubos 25mm LEQUE 



 

 

09 Tortas 100 tubos 25mm Z 

09  Tortas 100 tubos 25mm W 

06  Tortas 120 tubos 25mm LEQUE 

06  Tortas 180 tubos 30mm LEQUE 

03  Tortas 252 tubos 30mm W 

06 Tortas 200 tubos 25mm W, Z, LEQUE 

06  Tortas 665 tubos 16mm LEQUE 

420  Bombas 3” polegadas, divididas em diferentes cores e efeitos. Disparadas em 03 pontos 

simultâneos, com intervalos de 2,5 segundos por disparo 

360  Bombas 3” polegadas com rastro, divididas em diferentes cores e efeitos. Disparadas 

em “W” de 02 ponto simultâneos, com intervalos de 2 segundos por disparo 

450  Bombas 4” polegadas, divididas em diferentes cores e efeitos. Disparadas em 03 pontos 

simultâneos, com intervalos de 4 segundos por disparo 

350  Bombas 5” polegadas, divididas em diferentes cores e efeitos. Disparadas em 03 pontos 

simultâneos, com intervalos de 4 segundos por disparo 

250 Bombas 6” polegadas, divididas em diferentes cores e efeitos. Disparadas em 02 pontos 

simultâneos, com intervalos de 4 segundos por disparo 

360  Temporizadores com 2 segundos cada 

420  Temporizadores com 2,5 segundos cada 

750  Temporizadores com 4 segundos cada 

1000  Iniciadores de fogos  

 

11.21 PISO DECK  

11.21.1 Contração de módulos de piso deck, em madeira de lei com ou sem verniz, para uso 

externo, colocado nas áreas dispostas no croqui anexo.  

 

11.22 CANHÃO SKY WALKER 

11.22.1 Contração de canhão para uso externo com alcance de 1 a 5km (conforme condição 

climática) com lâmpada de 6.000W de potência, com posição fixa ou com varredura de 90°, com 

diferentes posições de foco. 

 

11.23 PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

11.23.1 Contratação de empresa especializada em elaboração de PPCI – Plano de Prevenção e 

Combate a Incêndio. A empresa contratada, deverá, obrigatoriamente, entrar com o plano junto ao 

Corpo de Bombeiros, 10 (dez) dias antes da realização do evento, adequando-se as normas e 

interpretação do comando local, garantindo a aprovação do PPCI e emissão do alvará para 

realização do evento. 

 

Torres, 19 de agosto de 2015. 

 

 
Vivian Rocha 

Secretária Municipal de Turismo  



 

 

 ANEXO II 

FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA 

Razão Social: 

Endereço: 

Cidade: CEP: Fone: 
 

E-mail: CNPJ Nº 
 

PREÇO PROPOSTO: 

ITEM QUANT. DESCRIÇÃO DO OBJETO VALOR GLOBAL DA 
PROPOSTA 

01 01 Prestação de serviços de planejamento, 
organização, coordenação e execução da 
festa do Réveillon 2015/2016, com 
fornecimento de infraestrutura e apoio 
logístico, incluído mão de obra e materiais 
necessários, na Praia Grande do Município 
de Torres/RS, com previsão de início às 20 
horas do dia 31/12/15, em conformidade 
com os requisitos e condições do Edital de 
Concorrência Nº 011 e, principalmente, 
daqueles elencados no Termo de 
Referência. 

 

Valor total por extenso: _____________________________________________________ 

DECLARAÇÃO 

1- Declaro que o prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias, a contar da data de entrega de 
seu respectivo envelope.  

2- Declaro, sob as penas da lei, que os serviços ofertados atendem todas as especificações exigidas no 
edital e na legislação em vigor. 

3- Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos inerentes ao 
objeto desta Licitação, incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, mão de obra, despesas 
administrativas, seguro, frete e lucro. 

4- Declaro que estou ciente e concordo com as condições de pagamento estipuladas no edital. 

Nome do representante: 

RG: CPF: 
 

Local e data: 

Assinatura: 

 

 

 

CARIMBO DA EMPRESA 

 



 

 

 

 

ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS PARA CONTRATAR COM 
A ADMINISTRAÇÃO 

 

 

(NOME DA 
EMPRESA)....................................................................................................................... 

CNPJ..................................... sediada (endereço 
completo),.............................................DECLARA, sob as penas da Lei, que até a 
presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo 
licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

Torres, ____ de __________________ de 2015. 

 

 

ASSINATURA RESPONSÁVEL E CARIMBO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL 

 

 

 

  (NOME DA EMPRESA) ........................................................................inscrito 
no CNPJ n° ............................................... por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr.(a). ........................................................portador(a) da carteira de  identidade  n°  
.................................e  do CPF n° ..................................DECLARA,  para fins do disposto 
no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1.993, em cumprimento ao artgio 
7º, XXXIII da CF/88, que não emprega menor de dezoito em trabalho noturno, perigoso, 
ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

 

 

 

 

Torres, ___ de ______________________ de 2015. 

 

 

 

ASSINATURA RESPONSÁVEL E CARIMBO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DE QUE REALIZOU VISITA TÉCNICA 

 

 

 

 

   Declaramos, para fins de participação no certame licitatório- 
Concorrência Pública Nº 011/2015, que efetuamos a vistoria no local onde serão 
prestados os serviços, e que nesta oportunidade, fomos acompanhados pelo servidor da 
Prefeitura Municipal de Torres, ________________________________, que nos forneceu 
todos os esclarecimentos e informações necessárias, dirimindo, desta forma, todas as 
dúvidas. Estamos, portanto, cientes de todas as medidas necessárias à perfeita e 
completa execução dos serviços. 

 

Torres, ...........de..................................de 2015. 

 

 

 

 

 

ASSINATURA RESPONSÁVEL E CARIMBO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE  

 

 

 (Nome da empresa/empresário) ......................................................., inscrito no CNPJ nº 
.................................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) 
...................................................., portador (a) da Carteira de Identidade nº ............................, 
DECLARA que é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento 
previsto na Lei Complementar nº. 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, cujo termos declaro 
conhecer na íntegra, e está apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de 
desempate no certame em epígrafe .  

 

Torres, ____ de __________________ de 2015. 

 

 

 

 

 

ASSINATURA RESPONSÁVEL E CARIMBO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO VII 

 

 

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DOS TERMOS DO EDITAL 

 

 

 

 

 

 (Razão Social), CNPJ-MF № ( XXXXX/XXXX-XX), sediada à (xxxxxxxxxxx), №, 
Bairro, Cidade – UF, DECLARA, que aceita integralmente os termos e condições da 
presente Licitação, bem como as disposições contidas na Lei № 8.666/93 e suas 
alterações.  

 

 

 

 

 

 

Torres, ___ de ______________________ de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSINATURA RESPONSÁVEL E CARIMBO 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO VIII 

 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA QUEIMA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO 

 

 

 (Razão Social), CNPJ sob o № ( XXXXX/XXXX-XX), sediada à (xxxxxxxxxxx), №, 
Bairro, Cidade – UF, através deste documento, declara que, se consagrada vencedora, 
realizará show pirotécnico na Av. Beira Mar, Praia Grande, no Município de Torres, onde 
assume toda responsabilidade relativa à montagem da bateria, isolamento do local, bem 
como de todo e qualquer sinistro, incêndio ou acidentes ocorridos em decorrência da 
queima de fogos. 

 Declara que o show pirotécnico será realizado por técnicos da empresa, de acordo 
com as normas estabelecidas no Decreto-Lei Nº 4.238/1942, que dispõe sobre o uso de 
artigos pirotécnicos no Brasil, bem como …. 

 Declara, por fim, que realizará o espetáculo de acordo com a previsão do termo de 
referência, assegurando que tomará todas as medidas de combate a incêndio, bem como 
de que estará em posse de todas as licenças necessárias para realização da pirotecnia. 

 

 

 

Torres, ___ de_________________ de 2015. 

 

 

 

 

 

ASSINATURA RESPONSÁVEL E CARIMBO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO IX 

 

MINUTA DO CONTRATO 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N. ____/2.015 

  Pelo presente contrato administrativo de prestação de serviços para a 
produção dao Réveillon 2015/216, nesta e na melhor forma de direito, de um lado o 
Município de TORRES, Entidade de Direito Público Interno, devidamente inscrita no 
C.G.C/MF sob nº 87.876.801/0001-01, com sede à Rua Julio de Castilhos, nº 707, Centro, 
Torres/RS, CEP 95.560-000, neste ato representada pela Exma. Senhora Prefeita 
Municipal, Nilvia Pinto Pereira, brasileira, casada, inscrita no CPF nº 489.033.530-72, 
daqui para frente chamada simplesmente de CONTRATANTE; e de outro lado a 
EMPRESA _________________, devidamente inscrita no C.N.P.J. sob nº 
__________________, Inscrição Estadual nº ______________, com sede à 
______________, nº _____, na Cidade e Comarca de ________________, Estado de 
________________, neste ato representada pelo(a) Senhor(a) ________________, 
brasileiro(a), __________, ____________, portador(a) do RG nº 
___________/_____/____ e do CPF nº ____________, residente à ________________, 
nº ______, na Cidade e Comarca de ____________, Estado de ______________, de 
agora em diante designada de CONTRATADA, têm entre si, justo e contratado as 
condições estabelecidas nas Cláusulas que adiante seguem: 
 

  CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 

  Este contrato tem por objeto o planejamento, organização, coordenação e 
execução do tradicional evento denominado Réveillon – Virada do Ano – 2015/2016, com 
fornecimento de infraestrutura e apoio logístico, incluído mão de obra e materiais 
necessários, realização da Prefeitura Municipal de Torres através desta terceirização, na 
Avenida Beira Mar, no local denominado Praia Grande, com previsão de início às 20 
horas, em conformidade com os requisitos e condições deste instrumento e, 
principalmente, daqueles elencados no Termo de Referência – Anexo I do edital Nº 
011/2015, compreendendo, no mínimo, os seguintes elementos: 

  a) Fornecimento de equipamentos e estruturas, com mão de obra, para 
montagem e desmontagem no local; 

  b) Fornecimento de bateria de fogos de artifício, com montagem, isolamento 
e detonação; 

  c) Contratações artísticas para o evento, incluindo as despesas de 
transportes, cargas, diárias, hospedagem, alimentação, etc., devendo uma, 
obrigatoriamente, ter notoriedade nacional. Será exigido a apresentação de assinatura do 
contrato ou instrumento equivalente, carta de exclusividade dos artistas que se 
apresentarão nos dias do evento conforme a proposta vencedora, com firma reconhecida 
em cartório firmada entre a empresa e o representante legal do artista, em 36 (trinta e 
seis) horas, a contar da homologação da licitação. 

  d) Instalação, na área abrangente, de banheiros químicos, serviço de 
limpeza de camarotes, camarins e locais reservados, além de segurança privada; 



 

 

  e) Concepção e planejamento do evento, contendo detalhamento do plano 
de trabalho e estratégia; 

  f) Serviços de áudio e vídeo, conteúdos artísticos, show pirotécnico de no 
mínimo 15 minutos, projeções e outros que possam estar relacionados a demanda. 

  g) O evento deverá ser realizado na noite do dia 30/12/2015 até o dia 
01/01/2016, nas areias da Praia Grande, na Avenida Beira Mar, no Município de 
Torres/RS.  

   CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E FORMA DE 
FORNECIMENTO: 

2.1. O objeto deste contrato dar-se-á na forma de empreitada por preço global, devendo a 
empresa contratada executar todo o serviço pelo preço certo contemplando na proposta, 
compondo todos os elementos constantes do Termo de Referência – Anexo I do Edital de 
Concorrência Nº 011/2015. 

2.2. O início dos serviços deve ocorrer, no prazo máximo, até 02 (dois) dias corridos, a 
contar da data de emissão da “ordem de serviço” emitida pela Secretaria Municipal de 
Turismo. 

2.3. Todas as estruturas integrantes  do Termo de Referência, deverão estar montadas e 
em pleno funcionamento até 12 (doze) horas antes do início do evento, previsto para as 
20 horas do dia 31/12/2015. 
2.4. Ao término da festividade a Contratada deverá proceder a desmontagem e retirada 
dos equipamentos e materiais utilizados na infraestrutura do evento, até as XX horas do 
dia XX de XX de 2015. 
 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

3.1. Fica o Município de Torres obrigado ao pagamento de R$ XX (XX), cota única, por 
todos os materiais e serviços elencados no termo de referência, no edital e na proposta 
vencedora, a este instrumento vinculados. A contratada não poderá reclamar à 
contratante, o pagamento, seja a que título for, de qualquer valor pela execução total dos 
serviços contratados, que não aquele expressamente definido nesta cláusula. 

3.2. O pagamento será realizado em duas parcelas, sendo 30 %(trinta por cento) na 
assinatura deste contrato e 70 % após conclusão dos serviços prestados, apresentada a 
nota fiscal devidamente atestada pelo fiscal do contrato. 

3.3. As notas fiscais deverão conter, obrigatoriamente, o número do empenho, da conta 
bancária e do contrato, devidamente atestada pela Secretária municipal de Turismo e pelo 
fiscal do contrato; aquelas que apresentarem incorreções, ou não condizerem com o 
efetivo serviço prestado, serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá em até 
10 (dez) dias após a data de sua apresentação válida e devidamente atestada. 

3.4. É condição para o pagamento que junto a nota fiscal seja apresentada prestação de 
contas pela empresa contratada, com a devida comprovação do recolhimento de verbas 
trabalhistas, previdenciárias e tributárias decorrentes da efetiva prestação do serviço. 

3.5. Os pagamentos serão creditados em nome da contratada XXX, mediante 
transferência eletrônica, conforme Ordem de Serviço Nº 003/2013, Banco XXX, Agência 
XXX, Conta Corrente XXX, conforme indicado na proposta. 

3.6. O Município não fará nenhum pagamento a Contratada, enquanto pendente a 
liquidação de qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade 



 

 

ou inadimplência contratual. 

3.7. No ato do pagamento serão retidos na Fonte os impostos e contribuições legais 
devidos sobre os pagamentos, caso não seja apresentado cópias do Termo de Opção 
pelo SIMPLES, de que trata a Instrução Normativa SRF n° 75 de 26/12/96. 

3.8. As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão à conta da 
seguinte dotação orçamentária: XXXX. (INDICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL 
PROGRAMÁTICA E DA CATEGORIA ECONÔMICA). 

3.9. Os preços contratados serão irreajustáveis, considerando que trata-se de evento 
único, com data determinada. 
§1º A contratante disporá do prazo de 3 dias para efetuar o atesto ou rejeitar os 
documentos de cobrança por erros ou incorreções em seu preenchimento. 
   
 

CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA: 

4.1. A contratada deverá iniciar a execução dos serviços no prazo máximo de até 02 (dois) 
dias corridos, a contar da data de emissão da “ordem de serviços” fornecida pela 
Secretaria Municipal de Turismo. 

4.2. Caso sejam constatadas irregularidades na prestação dos serviços contratados, a 
contratada será advertida a providenciar a correção, dispondo do prazo máximo de 04 
(quatro) horas para o feito, a contar do recebimento da notificação. 

4.3. Os serviços de montagem de toda a infraestrutura deverão estar concluídos no prazo 
máximo de 12 (doze) horas antes do início previsto para a festividade com as 
apresentações artísticas. 

4.4. A contratada deverá apresentar o contrato firmado ou a carta de exclusividade dos 
artistas a serem contratados para apresentação no evento, como condicionante para 
assinatura deste instrumento. Ressalva-se que o prazo imposto é de 36 horas a contar da 
homologação do edital. 

4.5. A segurança para o evento deverá estar disposta no local a partir das 18 horas do dia 
31/12/2015 até XX horas do dia 01/01/2016. 

4.6. A contratada deverá providenciar o competente PPCI – Plano de Prevenção e 
Combate a Incêndio, devendo apresentá-lo a Administração até 10 (dez) dias antes da 
realização do evento, adequando-se as normas e interpretação do comando local, 
garantindo a aprovação do PPCI e emissão do alvará para realização do evento. 

4.7. Este contrato entra em vigor na data de sua assinatura e vigerá pelo período de 120 
(cento e vinte) dias. 

4.8. Este contrato poderá sofrer alterações, quando de relevante interesse público, nos 
termos dos artigos 57 e 65, da Lei Nº 8.666/93. 

 
 CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 

5.1. Das responsabilidades do contrante: o Município de Torres (CONTRATANTE), 
além de proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar 
seus serviços, dentro das normas do Contrato, obriga-se a: 

5.1.1. Providenciar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura depois de verificado, por servidor 
do Município, a conformidade do objeto licitado às exigências do contrato e do processo 
licitatório. 



 

 

5.1.2. Permitir ao pessoal encarregado do serviço objeto deste, livre acesso ao local de 
trabalho, para a execução dos serviços. 

5.1.3. Comunicar à contratada toda e qualquer ocorrência anormal ou irregularidade 
relacionada com a execução dos serviços ou, ainda, outros fatos que puderem vir causar 
danos materiais ao patrimônio público ou a terceiros. 

5.1.4. Providenciar a licença para uso da faixa de praia junto à FEPAM. 

5.1.5. Disponibilizar o local do evento livre de qualquer embaraço, providenciando sua 
desocupação e a preparação do terreno para montagem das estruturas. 

8.1.6. Veicular comerciais relativos ao evento em sites, redes sociais, rádios e jornais, 
sempre fazendo referência a produtora do evento, vencedora do certame. 

5.2. - Das responsabilidades da empresa contratada: a empresa contratada tem 
obrigação de executar o evento, em sua totalidade, devendo toda e qualquer despesa 
correr as suas próprias expensas e responsabilidade, para tanto disponibilizará todo o 
material e serviços inerentes a execução do objeto contratado, sendo responsável pelo 
transporte, instalação, desinstalação e entrega dos materiais em locais pré-determinados 
pela Contratante, bem como pela produção dos shows, abastecimento de camarins e 
outros recursos que envolvam o atendimento aos artistas, além do show de pirotecnia. 
Especialmente: 

5.2.1. A contratada é responsável pelo recolhimento de todos os tributos Federais, 
Estaduais e Municipais, que direta ou indiretamente incidam ou venham a incidir sobre os 
serviços relacionados com o objeto contratual. 

5.2.2. A contratada é responsável por comunicar, imediatamente e por escrito, ao 
Município de Torres, tão logo sejam do seu conhecimento, os procedimentos fiscais, ainda 
que de caráter interpretativo, os quais possam ter reflexos financeiros sobre o contrato. 

5.2.3. A contratada deverá manter sempre à frente dos serviços, profissional devidamente 
habilitado na entidade profissional competente e pessoal adequado e disponível na 
quantidade necessária. 

5.2.4. A contratada deverá garantir a mão de obra necessária para execução dos serviços, 
objeto do contrato, sendo que o pessoal contratado não terá nenhuma vinculação 
empregatícia com a Prefeitura Municipal de Torres, descabendo, portanto, imputação de 
qualquer obrigação social a esta, observando-se o disposto no art. 71, da Lei n° 8.666/93. 

5.2.5. A contrata será responsável por todas as obrigações tributárias, fiscais, 
previdenciárias e/ou sociais decorrentes da execução das obras e serviços, objeto deste 
contrato, bem como pelos danos e prejuízos que a qualquer título causar a Prefeitura 
Municipal de Torres e/ou a terceiros em decorrência da execução do contrato resultante 
desta licitação, serão de inteira responsabilidade da licitante contratada. 

5.2.6. A contratada compromete-se a obedecer todas as Normas Técnicas da ABNT 
vigentes e que venham a vigorar na execução dos serviços e fornecer, a qualquer época, 
os esclarecimentos e as informações técnicas que venham a ser solicitadas pela 
Prefeitura Municipal de Torres sobre o objeto do contrato a ser firmado. 

5.2.7. A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, no prazo 
máximo de 04 (quatro) horas a contar do recebimento da notificação de advertência. 

5.2.8. A contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou 
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 



 

 

reduzindo essa responsabilidade a ausência de fiscalização ou de acompanhamento pelo 
órgão interessado, na forma do art. 70, da Lei n° 8.666/93, e do art. 37, §6°, da 
Constituição Federal. 

5.2.9. A contratada deverá permitir e facilitar à fiscalização, a inspeção ao local da 
execução dos serviços, em qualquer dia e hora, devendo prestar os esclarecimentos 
solicitados. Além de manter devidamente fardados todos os empregados da licitante 
contratada com a identificação da empresa. 

5.2.10. A contratada assume a obrigação de observar todas as condições de segurança e 
higiene, medicina e meio ambiente do trabalho, necessárias à preservação da integridade 
física e saúde de seus colaboradores, do patrimônio da Prefeitura Municipal de Torres e 
ao público afeto e dos materiais envolvidos na obra e/ou serviço, de acordo com as 
normas regulamentadas pelo Ministério do Trabalho, bem como outros dispositivos legais 
e normas pertinentes. 

5.2.11. É responsabilidade da contratada o recolhimento, e devida apresentação, da ART 
– ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, em nome do Engenheiro 
Responsável. 

5.2.12. É responsabilidade da contratada apresentar o projeto e requerer junto ao Corpo 
de Bombeiros a aprovação do Plano de Prevenção e Combate a Incêndio (PPCI). 

5.2.13. É de responsabilidade da contratada o pagamento dos direitos autorais, 
provenientes das apresentações artísticas, junto ao ECAD. 

5.2.14. A contratada estará responsável pelo transporte, alimentação e alojamento dos 
artistas, músicos, carregadores e de todas as demais pessoas contratadas por ela para 
execução do evento. 

5.2.15. A empresa contratada deverá observar toda legislação ambiental vigente, ou outra 
que se relacionar com o objeto contratado, principalmente o Código Ambiental Municipal 
(Lei Complementar Nº 30/2010), Lei Municipal Nº 3.586/2001, Decreto Municipal Nº 
02/2007 e Lei Municipal Nº 3.508/2000. 

5.2.16. De acordo com a proposta que declarou a contratada vencedora do certame, resta 
a mesma obrigada a realizar as seguintes apresentações musicais: 

a) XX horas as XX horas – artista XXXX 

b) XX horas as XX horas – artista XXXX 

c) XX horas as XX horas – artista XXXX 
5.2.17. A CONTRATADA responderá civil e criminalmente por quaisquer danos ocorridos 
em decorrência de inexecução ou falha na prestação dos serviços contratados. Sendo de 
sua responsabilidade, durante todo o evento, controlar e fiscalizar o nível do som dos 
shows, do palco, do locutor e das demais atividades sonoras desenvolvidas no recinto, a 
segurança do público presente e dos trabalhadores, etc. 
5.2.18. A contratada deverá manter-se, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 

 CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO: 

6.1. A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da 
Contratante, nos casos enumerados a seguir: 

a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 

b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos;  



 

 

c) A lentidão constante no cumprimento do atendimento dos serviços, levando o 
MUNICÍPIO a comprovar a falta de interesse da CONTRATADA;  

d) O atraso injustificado no início dos serviços ou em sua conclusão. 

e) O desatendimento das determinações regulares do agente designado para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução.  

f) O cometimento reiterado de faltas na sua execução.  

g) A decretação de falência, insolvência ou a dissolução da sociedade contratada.  

h) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 
prejudique a execução do contrato.  

i) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa do órgão CONTRATANTE 
e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.  

j) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do Contrato.  

k) A inexecução total ou parcial do objeto do presente contrato, com as consequências 
previstas em lei, reconhecendo a CONTRATADA os direitos e prerrogativas do Município 
de Torres.  

6.2. A rescisão contratual poderá ser amigável, por acordo entre as partes, mediante 
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo em 
processo administrativo, desde que haja conveniência para o Município. 

6.3. A rescisão contratual poderá ser judicialmente requerida, nos termos da lei. 

6.4. Para todas as formas de rescisão serão observado os artigos 79 e 80 da Lei Nº 
8.666/93, aplicáveis em sua totalidade, independentemente de transcrição. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: 

7.1. Este contrato está estritamente vinculado ao edital de licitação, concorrência nº 
011/2015, com todos os seus anexos, a proposta vencedora, independentemente de sua 
transcrição. 

7.2. À administração do Município de Torres são reconhecidos todos os direitos e 
prerrogativas inerentes ao órgão, principalmente, aqueles referentes a possibilidade de 
rescisão, prevista no artigo 77, da Lei Nº 8.666/93. 

7.3. Na execução deste contrato será observada em sua integralidade a Lei de Licitações 
e Contratos Nº 8.666/93, subsidiariamente o Código Civil Brasileiro e demais legislações 
correlatas. 

7.4. Fica expressamente estipulado que não se estabelece, por força deste Contrato, 
qualquer vínculo empregatício ou responsabilidade por parte  do MUNICÍPIO, com relação 
ao pessoal que a CONTRATADA empregar para a execução do presente instrumento, 
correndo por conta exclusiva da CONTRATADA, única responsável como empregadora, 
todas as despesas com esse pessoal, inclusive os encargos decorrentes da legislação 
vigente, seja trabalhista, previdenciária, securitária ou qualquer outra, obrigando-se assim 
a CONTRATADA ao cumprimento das disposições legais, quer quanto à remuneração de 
seus empregados, como dos demais encargos de qualquer natureza, especialmente 
também o seguro contra acidentes de trabalho. 

 



 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

8.1 Ressalvadas as hipóteses de ocorrências de causas justificadoras da inexecução dos 
compromissos assumidos nesta licitação, que deverão ser devidamente comprovadas, a 
licitante estará sujeita às seguintes penalidades, assegurada prévia defesa: 

I - advertência por escrito, quando o contratado praticar irregularidades de pequena 
monta, sendo estas, aquelas que podem ser sanadas de imediato; 

II - multas, (que deverão ser recolhidas em agência, de acordo com instruções fornecidas 
pela contratante) na seguinte proporção: 

a) multa de 2,5 % (dois e meio por cento) sobre o valor da contrapartida do Município, por 
hora de atraso a contar dos limites impostos nos itens 1.5 e 1.6 deste edital;  

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contrapartida do Município, no caso de 
inexecução parcial do contrato, considerando inexecução o não cumprimento de qualquer 
das exigências feitas no edital, que demandem tempo para correção podendo causar 
prejuízos; 

c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da contrapartida do Município, no caso de 
inexecução total do contrato, considerando a inexecução total o não cumprimento das 
exigências feitas no edital e que não poderão ser sanadas a tempo do evento. 

d) caso a inexecução parcial ou total gere prejuízos ao patrimônio público, ao Município 
de qualquer forma, ou a terceiros, a pena de multa prevista nas alíneas a, b e c serão 
cumuladas com a suspensão do direito de licitar com o Município de Torres pelo período 
de 02 (dois) anos. 

III - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
quando for constatado descumprimento a Lei, declaração ou documentação falsa, 
prejuízo irreparáveis, dentre outros de alta gravidade. 

8.2. Será sempre assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa, através de 
notificação extrajudicial. 

8.3. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido no setor financeiro da Prefeitura 
Municipal de Torres, no prazo de 5(cinco) dias úteis contados da notificação ou 
descontadas por ocasião do pagamento efetuado pela Prefeitura Municipal de Torres, 
podendo ainda, ser cobrada ou descontada do pagamento ou da garantia oferecida, ou 
cobrada judicialmente. Poderá ainda ser executada a garantia para este fim. Nestes casos 
de desconto ou execução da garantia, esta terá de ser reposta, sob pena de rescisão 
contratual, sem prejuízo de outras penalidades previstas na lei e no contrato. 

8.4.Caso a multa não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, será ela cobrada 
ou descontada por ocasião do pagamento efetuado pelo Município ou cobrada 
judicialmente, devendo ser corrigida e atualizada a data da intimação para pagamento, 
além de juros de mora.  

8.5. A aplicação das penalidades previstas não isenta a contratada da responsabilidade 
sobre o ressarcimento das despesas e danos decorrentes da infração cometida, bem 
como não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as 
outras sanções previstas na Lei 8.666/93. 

 
  CLÁUSULA NONA – DO FORO: fica eleito o Foro da Comarca de Torres, 
Estado do Rio Grande do Sul, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente 



 

 

Contrato, com a exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 
   
   E por haverem acordados, declaram ambas as partes aceitarem todas as 
disposições estabelecidas nas Cláusulas do presente instrumento contratual, bem como a 
de observarem fielmente outras disposições regulamentares sobre o assunto, firmando-o 
em 03 (três) vias de igual teor e forma, impresso em …... (….................) laudas de um só 
lado, que vai assinado por ambas as partes e na presença das testemunhas abaixo 
relacionadas, para que produza o legal fim de direito.  

 
Torres, ___ de ___________ de 2.015.  

 


