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MUNICÍPIO DE BARBACENA – MG 
DIRETORIA DE LICITAÇÕES 

Rua Baronesa Maria Rosa, nº 378 – Boa Morte – Barbacena-MG CEP: 36201-002 
Telefone: (32) 3339-2026 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 055/2022 – PROCESSO N° 096/2022 

TIPO DE LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO PELO MENOR PREÇO – REGISTRO DE PREÇOS 

LICITAÇÃO DIFERENCIADA – LOTES EXLUSIVOS PARA ME, EPP E MEI 

 

Pregoeiro:   Bruno Arcoverde Cavalcante  

 

Equipe de apoio:  Adriana Rodrigues Costa 

Paulo Sérgio Rangel    

   Mauro Rodrigo Gilberto Carneiro 

   

O MUNICÍPIO DE BARBACENA, inscrito no CNPJ sob o número 17.095.043/0001-09, com 

sede na Rua Silva Jardim, nº 340 – Bairro Boa Morte, torna público para o conhecimento dos 

interessados que fará realizar licitação para o registro de preços para futura e eventual contratação 

do objeto informado na cláusula 2 deste Edital, cuja direção e julgamento serão realizados pelo(a) 

Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio designados pela Portaria nº 23.058/2022, por meio da utilização de 

recursos de tecnologia da informação – INTERNET, em conformidade com os preceitos da Lei 

Federal n° 8.666/93 e modificações posteriores, Lei nº 10.520/2002, Lei Complementar 123/2006, 

modificada pela Lei Complementar 147/2014, Decreto Federal 8.538/2015, Lei Municipal 4.239/2009, 

os Decretos Municipais nº 7.660/2014 e 7.673/2014, e as condições deste instrumento convocatório. 

    

- Início do recebimento das propostas: 08/07/2022, às 12:00 horas. 

- Fim do recebimento das propostas: 20/07/2022, às 08:00 horas. 

- Início do Pregão: 20/07/2022, às 09:00 horas. 

 

LOCAL: https://bllcompras.com 

 

- Formalização de Consultas: Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório 

deverão ser enviados ao pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da 

sessão pública, preferencialmente por meio eletrônico via internet, no endereço 

https://bllcompras.com 

- Referência de tempo: para todas as referências de tempo será utilizado o horário de Brasília/DF. 

- Impugnação/Remessa de documentos e informações: https://bllcompras.com 

 

Compõem este Edital, como partes indissociáveis, os seguintes anexos: 

- Anexo 01 – Descrição do objeto; 

- Anexo 02 – Relação de documentos exigidos para habilitação; 

- Anexo 03 – Modelo de declarações diversas; 

- Anexo 04 – Modelo de proposta comercial; 

- Anexo 05 – Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP/MEI; 

- Anexo 06 – Termo de Referência; 

 - Anexo 07 – Minuta da Ata de Registro de Preços e Minuta do Contrato; 

 

LICITAÇÃO DIFERENCIADA 

LOTES 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 41, 44, 45, 

46, 48, 49, 50, 54, 55, 64 e 68 – Lotes livres, para participação de qualquer interessado cujo objeto 

social seja compatível com o objeto licitado e que atender às condições de participação e habilitação 

estabelecidas neste edital.  

 

 



 
 
 
 
 

2 
bac 

  
 

MUNICÍPIO DE BARBACENA – MG 
DIRETORIA DE LICITAÇÕES 

Rua Baronesa Maria Rosa, nº 378 – Boa Morte – Barbacena-MG CEP: 36201-002 
Telefone: (32) 3339-2026 

 

LOTES 6, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 47, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 

60, 61, 62, 63, 65, 66 e 67 – Lotes de participação exclusiva para Microempresas, Micro 

Empreendedor Individual – MEI e Empresas de Pequeno Porte, qualificadas como tais nos termos do 

art. 3º da Lei Complementar 123/2006, com alterações da Lei Complementar 147/2014. 

 

1 – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

  1.1 – O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, 

mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do 

Sistema de Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil. A utilização do 

sistema de pregão eletrônico da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil está consubstanciada nos §§ 

2º e 3º do Artigo 2° da Lei 10.520/2002. 

  1.2 – Os trabalhos serão conduzidos por servidor(a) do Município de BARBACENA/MG, 

denominado(a) Pregoeiro(a), mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos 

para o aplicativo “BLL Compras” constante da página eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões do 

Brasil (https://bllcompras.com) 

  

2 – OBJETO  

2.1 – O objeto da presente licitação é o Registro de Preços para futura e eventual locação de 

equipamentos, estruturas e contratação de serviços para atender às festividades e solenidades 

produzidas, realizadas e apoiadas pela Prefeitura Municipal de Barbacena para os anos de 2022 e 

2023, e eventuais emergências determinadas pela Secretaria de Governo – SEGOV e Secretaria de 

Gabinete – SEGAB, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações contidas no 

Anexo 01, Minutas de Contrato e da Ata de Registro de Preços e demais anexos, que são partes 

integrantes deste edital.  

 2.2 – A licitação será na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo menor preço. 

2.3 – A Ata de Registros de Preços vigerá por um prazo de 12 (doze) meses, a contar da data 

da sua assinatura. 

 2.4 – A existência de preços registrados não obriga o Município a contratar, facultando-se a 

realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 

registrado em igualdade de condições, hipótese em que o beneficiário do Registro terá preferência, 

nos termos do art. 15, § 4º da Lei 8.666/93 e art. 15º do Decreto Municipal nº 7660/2014. 

 

3 – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 3.1 – As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da seguinte dotação 

orçamentária: 

04.392.0040.2.261 – REALIZAÇÃO DA FESTA DAS ROSAS E FLORES 

 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros PJ (50) – Fonte 100 

 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros PJ (50) – Fonte 200 

13.392.0040.2.670 – APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES EM GERAL 

 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros PJ (52) – Fonte 100 

 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros PJ (52) – Fonte 200 

13.392.0040.2.734 – REALIZAÇÃO DE DEMAIS EVENTOS DO CALENDÁRIO OFICIAL DO 

MUNICÍPIO 

 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros PJ (54) – Fonte 100 

 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros PJ (54) – Fonte 200 

04.122.0040.2.257 – REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE BARBACENA 

 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros PJ (49) – Fonte 100 

 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros PJ (49) – Fonte 200 

13.392.0040.2.671 – REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO JUBILEU DE SÃO JOSÉ OPERÁRIO 

 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros PJ (53) – Fonte 100 
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 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros PJ (53) – Fonte 200 

04.392.0040.2.256 – REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 

 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros PJ (48) – Fonte 100 

 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros PJ (48) – Fonte 200 

 

4 – RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO 

  4.1 – O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para o 

credenciamento junto ao provedor do sistema para participação na licitação, bem como o 

cadastramento e a abertura da proposta, atentando também para a data e horário de início da 

disputa. 

 

5 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

5.1 – Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto 

licitado, nacionais ou estrangeiras autorizadas a funcionar no país, desde que seu objetivo social seja 

compatível com o objeto licitado e atendam a todas as exigências constantes deste Edital e seus 

Anexos. 

 5.1.1 – Poderão participar dos “LOTES LIVRES”, todos os interessados que preencham os 

requisitos do edital – Anexo 02; 

 5.1.2 – Para os “LOTES EXCLUSIVOS”, poderão participar somente as empresas 

enquadradas como Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou Microempresário 

Individual – MEI, nos termos do art. 3º da Lei Complementar n° 123/2006, alterada pela Lei 

Complementar nº 147/2014, e que preencham os requisitos do edital – Anexo 02, não obstando sua 

participação nos “LOTES LIVRES” – Anexo 01. 

 5.2 – A Microempresa, MEI ou Empresa de Pequeno Porte, além da apresentação da 

declaração constante no Anexo 05 para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da 

proposta inicial de preço a ser digitada no sistema, informar na proposta de preço (Anexo 04) o seu 

regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade no desempate (artigos 44 e 45 da Lei 

Complementar 123/2006). 

  5.3 – Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a 

documentação exigida para o respectivo cadastramento junto a Bolsa de Licitações e Leilões do 

Brasil, juntamente com a proposta (Anexo 04);  

 5.3.1 – Para participação na licitação, os interessados deverão credenciar-se diretamente ou 

através de uma corretora de mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, 

telefone: (41) 3097-4600 – até horário fixado neste Edital para apresentação da proposta (Anexo 04) 

e início do Pregão. 

  5.3.2 – A participação no Pregão é de total responsabilidade do licitante e está condicionada 

obrigatoriamente a inscrição e credenciamento, até o limite de horário previsto.  

 5.3.3 – O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante que pagará 

a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente aos custos 

pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, consoante tabela fornecida emitida pela 

entidade, nos termos do artigo 5º, inciso III, da Lei nº 10.520/2002. 

 5.4 – Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concurso de 

credores, dissolução, liquidação ou que esteja suspensa de licitar e/ou declarada inidônea pela 

Administração Pública ou impedida legalmente, ou ainda em regime de subcontratação. 

 5.5 – A vencedora do certame será, obrigatoriamente, a fornecedora dos produtos 

contratados, sendo vedada a transferência e/ou subcontratação a qualquer título, sem a 

prévia e expressa concordância do CONTRATANTE. 

 

6 – REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

  6.1 – CONDUÇÃO DO CERTAME: 
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 6.1.1 – O certame será conduzido pelo(a) Pregoeiro(a), com o auxílio da equipe de apoio, que 

terá, em especial, as seguintes atribuições: 

  a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 

  b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 

  c) abrir as propostas de preços; 

  d) analisar a aceitabilidade das propostas; 

 e) desclassificar propostas, indicando os motivos; 

 f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor 

preço; 

 g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 

 h) declarar o vencedor; 

 i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 

  j) elaborar a ata da sessão com o auxílio eletrônico; 

  k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação. 

  6.2 – CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E 

LEILÕES DO BRASIL 

   6.2.1 – As pessoas jurídicas interessadas deverão nomear, através do Termo de 

Credenciamento, operador devidamente habilitado pela Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, ou 

pela própria Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, atribuindo poderes para formular lances de 

preços e praticar todos os demais atos e operações no site: https://bllcompras.com.  

  6.2.2 – A licitante deverá manifestar, no campo próprio do sistema, pleno conhecimento, 

aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas neste edital. 

  6.2.3 – O acesso do operador ao Pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de 

preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia 

definição de senha privativa. 

  6.2.4 – A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em 

qualquer Pregão Eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa 

da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil; 

  6.2.5 – É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em 

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à Bolsa de 

Licitações e Leilões do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da 

senha, ainda que por terceiros; 

  6.2.6 – O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema 

eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade 

técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico; 

 6.2.7 - A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao 

provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso. 

             6.3 – PARTICIPAÇÃO 

  6.3.1 – A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e 

intransferível do representante credenciado e subsequente cadastramento da proposta inicial de 

preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite 

estabelecidos.  

 6.3.2 – Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu 

representante; 

  6.3.3 – Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser esclarecida 

pelo número (41) 3097-4600, e-mail: contato@bll.org.br. 

 6.3.4 – Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 

anteriormente apresentada. 
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 6.4 – ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES 

  6.4.1 – A partir do horário previsto no Edital e no sistema para cadastramento e 

encaminhamento da proposta inicial de preço, terá início à sessão pública do pregão eletrônico, com 

a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o(a) Pregoeiro(a) a avaliar a 

aceitabilidade das propostas.  

 6.4.2 – Serão desclassificadas as propostas: 

 a) cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixadas neste edital; 

 b) que por ação da licitante ofertante contenham elementos que permitam sua identificação. 

  6.4.3 – Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar 

conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será 

imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor; 

   6.4.4 – O participante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado, 

desde que seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido para o lote; 

6.4.4.1 – O lance ofertado é irretratável e de inteira responsabilidade do licitante; 

  6.4.5 – Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar; 

  6.4.6 – Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo 

real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais 

participantes. 

  6.4.7 – No caso de desconexão com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 

dos lances, retornando o(a) Pregoeiro(a), quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos 

dos atos realizados. 

  6.4.8 – Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do 

Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos 

operadores representantes dos participantes, por meio de mensagem eletrônica na caixa de 

mensagem (chat) ou e-mail divulgando data e hora da reabertura da sessão; 

  6.4.9 – A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento 

iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo extra. 

O período de tempo extra ocorrerá em um intervalo que poderá ser de 30 (trinta) segundos a 30 

(trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será 

automaticamente encerrada a recepção de lances, não podendo, em hipótese alguma, as empresas 

apresentarem novos lances (FECHAMENTO RANDÔMICO). 

 6.4.10 – O sistema informará, na ordem de classificação, todas as propostas, partindo da 

proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances. 

 6.4.11 – O(A) Pregoeiro(a) anunciará o licitante detentor da melhor proposta ou lance de 

menor preço, imediatamente após o encerramento da etapa de lances. 

 6.4.12 – Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o fornecedor 

desatender às exigências habilitatórias, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta ou o lance 

subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de 

classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o 

Edital. Também, nessa etapa, o(a) Pregoeiro(a) poderá negociar com o participante para que seja 

obtido preço melhor; 

  6.4.13 – Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a 

proposta de menor preço e valor estimado para a contratação; 

  6.4.14 – Constatado o atendimento às exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado 

ao autor da proposta ou lance de menor preço; 
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7 – PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO 

  7.1 – O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno 

conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitante será 

responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, 

assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances; 

  7.2 – O preenchimento da proposta eletrônica deverá, obrigatoriamente, ser feito por meio do 

sistema BLL, contendo as ESPECIFICAÇÕES, MARCA, MODELO (no que couber) e VALOR do 

produto ofertado. A não inserção de arquivos ou informações contendo as especificações, marca e 

valor do produto neste campo implicará desclassificação da Empresa, face à ausência de informação 

suficiente para classificação da proposta; 

 7.3 – Na hipótese do licitante Microempresa (ME), Microempreendedor Individual (MEI) ou 

Empresa de Pequeno Porte (EPP), será necessária a informação desse regime fiscal no campo 

próprio da ficha técnica, sob pena do licitante enquadrado nessa situação não utilizar os benefícios do 

direito de preferência para o desempate, conforme estabelece a Lei Complementar 123/2006. 

  7.4 – O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no Anexo 01; 

  7.5 – A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão 

pública do Pregão. Em caso de ausência ou divergência desta informação, prevalecerá a 

estabelecida no edital. 

7.6 – O preço proposto será considerado completo e abrange todos os tributos impostos, 

taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, custos diretos e indiretos, encargos sociais, 

trabalhistas, fornecimento de mão de obra especializada, leis sociais, administração, lucros, produtos, 

transporte do produto e de pessoal e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada 

neste Edital. 

  

8 – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

   8.1 – Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO POR LOTE, observado o 

prazo para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de qualidade e demais 

condições definidas neste Edital; 

 8.2 – O(A) Pregoeiro(a) anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor preço 

imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, 

após negociação e decisão pelo(a) Pregoeiro(a) acerca da aceitação do lance de menor preço; 

 8.3 – Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável, o(a) Pregoeiro(a) examinará 

a proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e 

procedendo a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a 

apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital; 

  8.4 – Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os 

atos do procedimento e as ocorrências relevantes. 

 

9 – DOS CRITÉRIOS DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 

9.1 – Na hipótese de empate, nos termos da Lei Complementar nº 123/06 e Lei Municipal nº 

4.239/2009, será procedido o seguinte: 

9.2 – A ME, EPP e MEI melhor classificada será convocada para apresentar a nova proposta 

após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, aplicando-se a regra aos demais licitantes 

que se enquadrarem na hipótese de ME – EPP – MEI; 

9.3 – Não ocorrendo a contratação na forma do item anterior serão convocadas as 

remanescentes que se enquadrem como ME – EPP – MEI na ordem classificatória, para o exercício 

dos direitos trazidos pela Lei Complementar nº 123/06 e Lei Municipal nº 4.239/2009; 

9.4 – No caso de equivalência dos percentuais apresentados pelas ME, EPP e MEI, que se 

encontrem na situação descrita no item referente ao Empate, será realizado sorteio entre elas para 

que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a oferta;  
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9.5 – O disposto nos itens anteriores somente se aplicará quando a melhor proposta, 

superada a fase de lances, não tiver sido apresentada por ME, EPP e MEI; 

9.6 – Neste momento, o pregoeiro verificando que há licitante na condição de ME – EPP – 

MEI, em caso positivo, indagá-la-á sobre a intenção do exercício das prerrogativas trazidas pela Lei 

Complementar n. 123/06 e Lei Municipal nº 4.239/2009; 

9.7 – A licitante devidamente enquadrada como ME, EPP e MEI, em conformidade com a Lei 

Complementar Nº 123/06, deverá apresentar os documentos relativos à regularidade fiscal e 

trabalhista, na forma do Decreto Federal 8.538/2015; 

9.8 – Será concedido à licitante vencedora, enquadrada no caput deste item, o prazo de 05 

(cinco) dias úteis, para a regularização das pendências, prorrogáveis uma única vez, por igual 

período, desde que solicitado, por escrito, pela licitante, a critério da Administração Pública. 

 9.9 – A não regularização das pendências, no prazo previsto no item anterior, implicará em 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades impostas pela cláusula SANÇÕES 

do edital e Lei n. 8.666/93. 

 

10 – PROPOSTA ESCRITA E DOCUMENTAÇÃO 

  10.1 – Os documentos relativos à habilitação e a proposta escrita do licitante detentor 

do menor preço, com os preços finais após a etapa de lances, deverão ser encaminhados, 

preferencialmente, através de campo próprio na Plataforma da BLL ou via e-mail 

licitacao@barbacena.mg.gov.br, no prazo máximo de 02 (duas) horas do encerramento dos 

lances, devidamente assinados/autenticados digitalmente. 

  10.1.1 – Considera-se assinatura digital a espécie de assinatura eletrônica viabilizada 

pelo emprego da criptografia assimétrica ou criptografia de chaves públicas, cuja utilização foi 

consagrada no Brasil com a edição da Medida Provisória 2.200-2/2001. 

  10.1.2 – Caso a licitante vencedora não possua assinatura/autenticação digital, 

apontando-a em todos os seus documentos, além do encaminhamento dos documentos na 

forma do item 10.1, esta deverá realizar o encaminhamento da documentação original ou em 

cópia autenticada, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados da data da sessão pública 

virtual, para a Diretoria de Licitações – Rua Baronesa Maria Rosa, 378, Bairro Boa Morte, CEP 

36.201-002, Barbacena/MG, A/C do(a) pregoeiro(a) - e-mail licitacao@barbacena.mg.gov.br. 

  10.1.3 – O comprovante de postagem deverá ser enviado por e-mail 

(licitacao@barbacena.mg.gov.br) no mesmo dia da postagem, para fins de comprovação do 

cumprimento do prazo acima estabelecido. 

 10.2 – A habilitação das proponentes será verificada por meio do SICAF, ou CRC emitido 

pelo Município de Barbacena com certidões atualizadas, e nos documentos por eles abrangidos 

conforme Anexo 02, para os que não possuem cadastro a fim de comprovar a regularidade de 

situação do autor da proposta, avaliada na forma da Lei 8.666/93. 

  10.2.1 – O Registro no SICAF ou CRC deve ser anterior a realização do pregão.       

 10.2.2 – As ME, EPP e MEI deverão apresentar a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, na forma do art. 4º do Decreto Federal 8.538/2015. 

 10.2.2.1 – Serão aceitas certidões de regularidade negativas ou positivas com efeito de 

negativas. 

 10.3 – O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima 

estabelecido, acarretará a desclassificação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas na 

cláusula sanções deste Edital, podendo o(a) Pregoeiro(a) convocar a empresa que apresentou a 

proposta ou o lance subsequente; 

 10.4 – Após a conferência dos documentos, caso estejam de acordo com o solicitado será 

declarada a empresa vencedora do lote, ocasião em que o Pregoeiro enviará mensagem, no sistema, 

informando a data e hora em que serão declarados os vencedores, momento no qual será aberto o 



 
 
 
 
 

8 
bac 

  
 

MUNICÍPIO DE BARBACENA – MG 
DIRETORIA DE LICITAÇÕES 

Rua Baronesa Maria Rosa, nº 378 – Boa Morte – Barbacena-MG CEP: 36201-002 
Telefone: (32) 3339-2026 

 

prazo para manifestação de intenção de recurso, esclarecendo que não sendo feito neste momento 

na plataforma, não será conhecido o recurso. 

 10.4.1 – O Pregoeiro informará a data prevista na cláusula 10.4 no dia anterior à declaração 

dos vencedores, sendo de inteira responsabilidade das licitantes acompanharem todos os atos na 

plataforma eletrônica. 

 10.4.2 – O prazo estabelecido na plataforma eletrônica para manifestação de intenção de  

recurso é de 15 (quinze) minutos. 

10.5 – A Proposta de Preços escrita (Anexo 04), com a especificação completa conforme 

Anexo 01 e com os valores oferecidos após a etapa de lances, em 01 (uma) via, rubricada em todas 

as folhas e a última assinada pelo Representante Legal da Empresa citado nos documentos de 

habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo Razão Social, 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), Inscrição Estadual e/ou Municipal, endereço 

completo, número de telefone, número de agência e conta bancária, e deverá conter: 

  a) Preço unitário e total do lote, em algarismos, em moeda corrente do país, estando nele 

inclusas despesas, impostos, taxas, frete e demais encargos;  

  b) O prazo de validade que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da abertura 

das propostas virtuais. Em caso de ausência ou divergência desta informação, prevalecerá a 

estabelecida no edital. 

  c) Especificação completa do serviço oferecido, incluindo marca e modelo (no que couber), 

com as informações técnicas que possibilitem a sua completa avaliação, no mínimo conforme descrito 

no Anexo 01, deste Edital; 

 d) Data e assinatura do Representante Legal da proponente; 

 10.6 – Atendidos todos os requisitos, será(ão) considerada(s) vencedora(s) a(s) licitante(s) 

que oferecer(em) o MENOR PREÇO POR LOTE. 

10.7 – Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os custos e demais despesas e 

encargos inerentes ao produto até sua entrega no local fixado neste Edital. 

  10.8 – Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da 

legislação em vigor; 

 10.9 – Serão rejeitadas as propostas que contenham mais de 02 (duas) casas decimais em 

seus valores unitários; sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) insuficiente(s) que 

permita(m) a perfeita identificação do produto licitado; contiverem qualquer limitação ou condição 

substancialmente contrastante com o presente Edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por 

decisão do(a) Pregoeiro(a); 

   10.10 – Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerá o de 

menor valor. 

  

11 – IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 

 11.1 – Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, qualquer pessoa que não se 

manifestar até o 2º (segundo) dia útil anterior à data fixada para abertura da sessão do Pregão, 

apontando de forma clara e objetiva as falhas e/ou irregularidades que o viciaram, direta e 

PREFERENCIALMENTE na PLATAFORMA DA BLL (https://bllcompras.com), ou pelo e-mail 

licitacao@barbacena.mg.gov.br 

  11.1.1 – Caberá ao(à) Pregoeiro(a) decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e 

quatro) horas, antes da data de abertura da Sessão do Pregão. 

 11.2 – A apresentação de impugnação, após o prazo estipulado no subitem anterior, não a 

caracterizará como tal, recebendo tratamento como mera informação. 

 11.3 – Caso procedente e acolhida a impugnação do Edital, seus vícios serão sanados e 

nova data será designada para a realização do certame, salvo nos casos em que as alterações 

decorrentes da impugnação não alterarem a apresentação das propostas de preços. 
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 11.4 – Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar, imediata e 

motivadamente, a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 

03 (três) dias para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, 

intimados a apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr a partir do 

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

 11.5 – Os recursos serão dirigidos ao Pregoeiro que, não reconsiderando sua decisão, o fará 

subir ao Chefe do Executivo Municipal, devidamente informado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, que 

deverá proferir sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 

 11.6 – O recurso deverá ser apresentado no prazo estipulado neste edital, e deverá ser 

elaborado e inserido diretamente na PLATAFORMA DA BLL (https://bllcompras.com). 

 11.7 – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 11.8 – A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de recorrer, 

bem como a não apresentação das razões de recurso, importará na decadência desse direito, ficando 

o(a) Pregoeiro(a) autorizado(a) a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora. Não será aceito o 

Recurso, cujas razões não estejam relacionadas àquelas manifestadas na intenção de recorrer. 

 11.9 – O Recurso contra decisão do(a) Pregoeiro(a) não terá efeito suspensivo e o seu 

acolhimento importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 11.10 - Decididos os recursos no prazo de 05 (cinco) dias úteis e constatada a regularidade 

dos atos procedimentais, a autoridade competente homologará a adjudicação para determinar a 

contratação. 

 

12 – CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO 

12.1 - A Contratante emitirá, em até 30 (trinta) dias antes da realização do evento, Ordem de 

Serviço à Contratada, através de setor competente, que deverá ser executada respeitando as 

exigências deste Edital, sendo resguardada a comunicação no prazo mínimo de 07 (sete) dias do 

evento. 

12.1.1 - A contratada deverá comunicar previamente ao setor competente e ao gestor do 

contrato, através dos telefones (32) 99950-9761 ou (32) 3339-2084, para que no dia e hora da 

montagem e/ou entrega dos equipamentos, a Comissão de Recebimento de Materiais ou Pessoa 

especialmente designada, esteja presente para o recebimento e verificação dos serviços e/ou 

fornecimento dos itens locados. 

12.2 - Os itens locados deverão estar disponíveis, em condições de uso, em até 24 (vinte e 

quatro) horas antes do início de cada evento, sendo que os equipamentos de sonorização e 

iluminação deverão ser testados neste mesmo período, em horário a ser definido e agendado 

juntamente ao Diretor de Cultura, Desporto e Turismo da SEDEC – Alexandre Braga, através dos 

telefones (32) 99950-9761 ou (32) 3339-2084. 

12.2.1 - Os prazos para montagem e desmontagem não computarão como “Tempo Locado”. 

12.2.2 - Os itens deverão ser montados nos locais dos eventos, e devem permanecer 

montados para atender todo o período de realização do evento, de acordo com as programações.  

12.2.3 - O local para montagem e desmontagem dos equipamentos, bem como o croqui e 

cronograma de montagem serão determinados pelo setor responsável, quando da programação de 

cada evento.  

12.2.4 - Os serviços prestados poderão ocorrer na sede do município de Barbacena ou então 

nos seus distritos; 

12.2.5 - O calendário dos principais eventos encontra-se no Anexo 1 deste Edital, juntamente 

com o descritivo técnico, podendo o objeto ser utilizados em outros eventos (e não naqueles 

relacionados) e com periodicidade diferente da apresentada. 

12.3 - Nos casos de situações eventuais de emergência, determinadas pela Secretaria de 

Governo e ou pela Secretaria de Gabinete, o prazo para devida prestação de serviço será 
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comunicado oportunamente, sendo no limite de 48 (quarenta e oito) horas para devida execução, a 

contar da emissão da Ordem de Serviços.  

12.4 - Todas as despesas decorrentes da Prestação dos Serviços/ Locação de Equipamentos 

correrão por conta da Contratada. 

12.5 – Deverão estar inclusos nos serviços todo e qualquer acessório, cabeamento ou 

equipamento necessário para o devido funcionamento do objeto contratado. 

12.6 - Para os lotes relativos a Estrutura, Tenda Cobertura, Palcos, Equipamentos de 

Sonorização e Iluminação: 

12.6.1 - Todos os equipamentos deverão, no ato da montagem, vir acompanhados de 

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) expedida junto ao CREA; 

12.6.2 - Todos os equipamentos deverão estar aptos para aprovação e vistoria do Corpo de 

Bombeiros; 

12.6.3 - Na utilização de lonas, a contratada deverá comprovar, na montagem, que não utiliza 

materiais capazes de propagar chamas (por exemplo, laudo/especificação das lonas), e que utiliza 

material devidamente registrado/certificado pelo INMETRO ou instituição pertinente. 

12.7 - Não será aceita a montagem dos equipamentos sem a emissão da Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART) e que não estejam aptos para vistoria e aprovação do Corpo de 

Bombeiros; 

12.8 - Não será aceita a montagem dos equipamentos que estiverem em desacordo com as 

especificações dos itens licitados; 

12.9 – A Contratante não aceitará nem receberá qualquer equipamento com atraso, defeitos 

ou imperfeições, em desacordo com as especificações e condições constantes deste Edital ou em 

desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao objeto, cabendo ao contratado 

efetuar as substituições necessárias no prazo determinado neste Edital, sob pena de aplicação das 

sanções legais ou de rescisão contratual; 

12.10 - Todos os serviços prestados, obrigatoriamente, deverão atender todos os parâmetros 

técnicos e normas afetas (as peças/equipamentos devem ter registro do INMETRO e/ou órgão similar 

e os serviços devem seguir as normas da ABNT e/ou norma técnica similar/pertinente no que couber), 

no local determinado e de acordo com os prazos estabelecidos; 

 

13 – RECEBIMENTO DO OBJETO LICITADO 

13.1 - Observado o disposto nos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, o recebimento do objeto 

desta contratação será realizado da seguinte forma: 

13.1.1 - Após decurso do prazo de verificação que comprove a adequação do objeto aos 

termos contratuais exigidos e normas legais ou técnicas, lavrar-se-á o Termo de Recebimento 

Definitivo, que poderá ser substituído pela atestação no verso da Nota Fiscal, efetuada pela 

Comissão de Recebimento de Materiais ou Pessoa especialmente designada, sendo certo que o 

referido documento não exime a Contratada das responsabilidades correlatas ao contrato durante seu 

período de vigência; 

13.1.2 - Caso as condições de recebimento sejam consideradas insatisfatórias, será lavrado 

Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades; 

 13.1.3 - O fornecedor deverá promover então a substituição dos itens em desacordo, 

imediatamente ou em tempo hábil, para que a realização dos eventos não seja comprometida, fato a 

ser definido com a respectiva Comissão de Recebimento de Materiais ou Pessoa especialmente 

designada. Assim que efetivada a substituição, haverá então novas verificações antes referidas. 

 13.1.4 - Caso as modificações não ocorram no prazo determinado, estará a contratada 

incorrendo em atraso na entrega e sujeita à aplicação das sanções previstas no edital; 

13.2 - O recebimento provisório e definitivo do objeto não exclui a responsabilidade civil a ele 

relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita execução e dar-se-á se satisfeitas as seguintes 

condições:  



 
 
 
 
 

11 
bac 

  
 

MUNICÍPIO DE BARBACENA – MG 
DIRETORIA DE LICITAÇÕES 

Rua Baronesa Maria Rosa, nº 378 – Boa Morte – Barbacena-MG CEP: 36201-002 
Telefone: (32) 3339-2026 

 

a) Objeto de acordo com a Especificação Técnica contidas neste Edital e na Proposta 

Comercial vencedora; 

b) Quantidades em conformidade com o estabelecido na Nota de Empenho;  

c) Entrega no prazo, local e horários previstos no Edital. 

 

14 – PAGAMENTO E PREÇO 

 14.1 – O preço máximo definido para o presente processo licitatório é de R$11.666.850,00 

(onze milhões, seiscentos e sessenta e seis mil oitocentos e cinquenta reais). O valor máximo 

aceitável por unidade encontra-se discriminado no Anexo 01 deste edital.  

  14.2 – O pagamento da despesa obedecerá aos Artigos 5º e 54 da Lei 8.666/1993, e Artigo 

63 da Lei 4.320/64, e será feito da seguinte forma: 

 14.2.1 – O pagamento será feito na forma da Lei, em até 30 (trinta) dias da efetiva prestação 

de serviços com a emissão e entrega da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo gestor do 

Contrato, e considerando a completa instrução dos processos de pagamento junto à Diretoria de 

Administração Financeira (Tesouraria) da SEFAZ. 

 14.2.2 – Os prazos são considerados após o recebimento de cada Processo de Pagamento 

devidamente aprovado pela Controladoria Geral – Agente SEFAZ. 

14.2.3 – A Contratada apresentará na Tesouraria da SEFAZ os originais das certidões 

negativas de débitos junto à União (Certidão abrangendo inclusive Contribuições Previdenciárias e de 

Terceiros), Estado e Município, FGTS e CNDT (válidas e regulares).   

 14.2.4 – O pagamento será efetuado com a apresentação da Nota Fiscal/Fatura de 

referência, devidamente conferida e atestada pela unidade responsável, mediante crédito em conta 

corrente no domicílio bancário da licitante vencedora. Entende-se por domicílio bancário a 

identificação do Banco, agência e conta corrente a creditar, que deverá constar da Nota Fiscal/Fatura.

 14.3 – Caso ocorra, a qualquer tempo, irregularidade na emissão do documento fiscal ou a 

não aceitação de algum produto e/ou serviço, o prazo de pagamento será descontinuado e reiniciado 

após a correção pelo Proponente Vencedor.  

14.4 – Não será pago o serviço prestado em desacordo com as especificações deste Edital. 

 

15 – INSTRUMENTALIZAÇÃO DA COMPRA 

15.1 – Homologada a licitação pela autoridade competente e após a assinatura da Ata de 

Registro de Preços e, se for o caso, do Contrato, o Município de Barbacena emitirá Requisição de 

Empenho e Ordem de Serviço, visando a execução do objeto licitado, de acordo com as suas 

necessidades. 

15.2 – A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar da 

assinatura, com eficácia legal a partir de seu extrato. 

15.2.1 – A vigência da ata de registro de preços para fins financeiros está vinculada ao 

exercício de 2022, ou seja, até 31 de dezembro de 2022, podendo ser substituída pelas dotações 

orçamentárias seguintes, em prol do interesse público;  

15.3 – O licitante vencedor deverá estar em dia com as Fazendas Federal, Estadual e 

Municipal, com o FGTS, com o INSS e CNDT. 

 15.4 – A recusa injustificada do licitante vencedor em realizar a entrega dentro do prazo 

estabelecido, sujeitá-lo-á a aplicação das penalidades prevista na cláusula das sanções 

administrativas deste edital. 

15.5 – A Ordem de Serviço e o pedido de empenho poderão ser cancelados pelo Município 

de Barbacena nas seguintes hipóteses: 

 a) unilateralmente, nos termos da legislação pertinente, em especial pela ocorrência de uma 

das hipóteses contidas no art. 78 da Lei 8.666/93 e alterações. 

 b) bilateralmente, formalizada em autorização escrita e fundamentada da contratante, após 

acordo entre as partes. 
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 c) judicialmente, nos termos da legislação. 

 

16 – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 16.1 – Observado o disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/93, a gestão e fiscalização do 

Contrato/Ata de Registro de Preços serão realizados pelo Diretor de Cultura, Desporto e Turismo da 

SEDEC, Sr. Alexandre Braga Soares. 

16.2 – A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive 

perante terceiros, por quaisquer irregularidades e, a sua ocorrência não implica corresponsabilidade 

do Município ou de seus agentes e/ou prepostos fiscais. 

 

17 – CONDIÇÕES GERAIS PARA ASSINATURA DO CONTRATO E ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 

 17.1 – Após a homologação desta licitação, a empresa vencedora assinará a Ata de Registro 

de Preços e, se convocada, contrato com o Município de Barbacena, em que se incluirá as condições 

estabelecidas neste edital e seus anexos. 

 17.2 – A licitante vencedora terá o prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da 

comunicação, para assinatura da Ata de Registro de Preços e, se for o caso, do Contrato. 

 17.3 – Ocorrendo o descumprimento do previsto no item anterior, o Município de Barbacena 

convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para nova negociação. 

 17.4 – A licitante deverá manter, durante toda a vigência do Contrato e Ata de Registro de 

Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar a contratante imediatamente, qualquer 

alteração que possa comprometer a manutenção do contrato. 

 17.5 – A vigência da Ata de Registro de Preços, e, se for o caso, do Contrato será de 12 

(doze) meses, a contar da assinatura, e até 31/12/2022 para efeitos financeiros e fiscais. 

17.6 – A contratação com o Município de Barbacena fica condicionada à comprovação de 

quitação de todos os tributos devidos à Fazenda Pública Municipal, conforme disposto no art. 193 da 

Lei nº 5.172/1966. 

 

18 – REEQUILÍBRIO ECONÔMICO – FINANCEIRO 

18.1 – Os valores constantes do Contrato poderão ser revistos em decorrência de eventual 

redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens, 

cabendo ao contratante promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições 

contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei 8.666, de 1993. 

18.1.1 – As eventuais solicitações de reequilíbrio econômico-financeiro do competente 

contrato serão analisadas consoantes os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos como 

dispõe o art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei Nº 8.666/1993, fazendo-se acompanhar da comprovação 

de superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, 

retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito 

ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a CONTRATADA 

poderá pleitear a revisão de preços, desde que devidamente fundamentada acompanhada de 

documentação que demonstre o impacto nos custos do contrato, com sua respectiva demonstração 

analítica. 

18.1.2 – Independentemente de solicitação feita pela CONTRATADA, o Gestor poderá, a 

qualquer momento, reduzir os preços contratados, em conformidade com os parâmetros de pesquisa 

de mercado realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços 

praticados no mercado nacional e/ou internacional, sendo que o novo preço fixado será válido a partir 

da publicação no diário Oficial do Município de Barbacena. 

18.1.3 – A mera solicitação de revisão de preços e a mera alegação de ocorrência de álea 

econômica extracontratual por parte da empresa não configura subsídio jurídico-administrativo 
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suficiente para sua concessão, pois, em alinhamento a decisões do Tribunal de Contras da União – 

TCU – sobre a matéria, faz-se imprescindível comprovação documental analítica nos autos que 

demonstre de forma inequívoca o fator gerador do desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de 

modo que a não revisão impossibilitará a contratada de continuar a execução do ajuste. 

18.2 – Os preços revisados não poderão ultrapassar os praticados no mercado, mantidas as 

condições de pagamento fixadas neste Edital e no Contrato. 

 

19 – REAJUSTE 

 19.1 – Os valores constantes do Contrato oriundo da presente licitação serão reajustados de 

acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, expedido pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, nos termos do art. 65, § 8º da Lei 8.666/93. 

 19.1.1 – A periodicidade do Contrato será contada a partir da data limite para apresentação 

da proposta. 

 19.2 – O reajuste ou correção monetária se dará de acordo com as disposições previstas nas 

Leis 10.192/2001 e 8.666/93, naquilo que não conflitarem. 

 

20 – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

20.1 - Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no momento da contratação, 

devendo comunicar à Contratante, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a 

manutenção do contrato. 

20.2 - A Contratada, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou qualquer encarregado 

assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, direta ou indiretamente, 

ao Contratante, seus servidores ou Terceiros, em conseqüência de falhas no fornecimento, 

decorrentes de culpa ou dolo, resguardando a Administração Pública Municipal o direito de regresso, 

hipótese em que será compelida a responder por tais danos ou prejuízos. 

20.3 - A Contratada será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais e quaisquer outros resultantes da execução da presente avença que não tenham sido 

incluídas nos preços propostos, sendo certo que sua inadimplência será intransferível ao Contratante, 

nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir sua regularização, conforme dispõe o artigo 71, 

caput e parágrafo 1º da Lei 8666/93. 

20.4 - A Contratada guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, 

informações e documentos fornecidos pelo Contratante ou obtidos em razão da execução do 

contrato, sendo vedada toda e qualquer reprodução dos mesmos, durante a vigência do ajuste e 

mesmo após o término. 

20.5 - A Contratada não poderá ceder o contrato total ou parcialmente a Terceiros, sem 

prévia e expressa concordância da Contratante. Autorizada a sublocação dos equipamentos, é de 

inteira responsabilidade da Contratada, toda e qualquer obrigação com sublocador. 

20.6 - A Contratada deverá aceitar os acréscimos ou supressões nos quantitativos que se 

fizerem indispensáveis, sempre nas mesmas condições contratadas, em caso de necessidade, de 

conformidade com o que preceitua o artigo 65 da Lei 8666/93. 

20.7 - Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas, como prazos, 

quantidades e qualidade das refeições, ora contratadas. 

20.8 - Providenciar, na forma acordada, a correção das deficiências, falhas, ou irregularidades 

constatadas pelo Contratante, referentes à forma de execução e ao cumprimento das demais 

obrigações assumidas na presente avença. 

20.9 - Os equipamentos que eventualmente forem entregues em desacordo com especificado 

neste instrumento convocatório e na proposta vencedora serão rejeitados, obrigando-se a Contratada 

a entregá-los e montá-los corretos no prazo fixado pela Contratante, sob pena de ser considerado em 

atraso quanto aos prazos constantes no edital. 
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20.10 - A recusa injustificada da Contratada em fornecer as refeições dentro do prazo 

estabelecido, sujeitá-la-á a aplicação das penalidades prevista na cláusula das Sanções 

Administrativas previstas na Lei de Licitações. 

20.11 - Respeitar, e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislação e posturas municipais 

sobre cumprimento do contrato em locais públicos. 

20.12 - Cumprir e fazer cumprir as normas Regulamentares de Segurança, Medicina e 

Higiene do Trabalho. 

20.13 - Todos os equipamentos ofertados pela Contratada deverão apresentar boas 

condições técnicas para funcionamento, inclusive seus acessórios. 

20.14 - Todas as despesas direta ou indiretamente decorrentes da Prestação dos Serviços / 

Locação de Equipamentos correrão por conta da Contratada: custos e gastos com instalação dos 

equipamentos/materiais, despesas referente a montagem / desmontagem, guarda e manutenção 

durante os eventos, máquinas ou equipamentos para execução dos serviços, alimentação dos seus 

prepostos, transporte (de Equipamentos, Materiais e Pessoal, Fretes, Deslocamentos e outros), 

custos com a entrega dos produtos, taxas de liberações, Equipamentos de Segurança Individual 

(EPI’s) / Proteção Coletiva (EPC’s), Limpeza do ambiente, dentre outros, sendo certo que a entrega 

deverá ser realizada nas condições e especificações constantes da Ordem de Serviços, encaminhada 

pela Gerência de Compras, respeitando as características de cada item constante do edital. 

20.15 - Os funcionários da empresa encarregados no transporte, montagem e instalação das 

estruturas metálicas, aparelhagem de som e iluminação deverão possuir os equipamentos de 

proteção individual e coletivo compatíveis com as suas funções que desempenham, além de estar 

devidamente uniformizados e identificados. 

20.16 - Não transferir a outros os compromissos assumidos, no todo ou em parte, sem prévia 

e expressa anuência da Administração Municipal.      

20.17 - Em caso de defeitos nos equipamentos, os custos serão de responsabilidade dos 

prestadores de serviços/locadores. Em caso de defeitos que impeçam a continuação dos trabalhos, 

os prestadores de serviço/locadores deverão substituir o equipamento por outro, de iguais 

características, sem qualquer custo para o Município de Barbacena. 

 

21 – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

21.1 - Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Contratada, de 

acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 

21.2 - Fiscalizar a execução do contrato, avaliar a fiel observância do que foi pactuado, 

através da Comissão de Recebimento de Materiais ou Pessoa especialmente designada em conjunto 

com o Gestor do Contrato, registrando em relatório as deficiências porventura existentes, notificando 

a Contratada e determinando prazo para a regularização das falhas observadas. 

21.3 - A Administração rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento realizado em desacordo 

com o Contrato. 

21.4 - Prestar à Contratada informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser 

solicitados, e que digam respeito à natureza dos serviços contratados. 

21.5 - Atestar na nota fiscal/fatura a efetiva entrega dos itens, quando estiver de acordo com 

as exigências do edital, seus anexos e do contrato, bem como efetuar o pagamento devido à 

Contratada, na forma convencionada no presente contrato. 

 

22 – DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 22.1 – Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante 

sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não 

tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador; 
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 22.2 – Os órgãos e entidades que não participarem do registro de preços, quando desejarem 

fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão consultar o órgão gerenciador da Ata, para 

manifestação sobre a possibilidade de adesão; 

 22.3 – Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de registro de preços, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, 

desde que este fornecimento não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, 

assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes; 

 22.4 – As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão 

exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento 

convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes. 

22.5 – O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá 

exceder, na totalidade e independente do número de órgãos não participantes que aderirem: 

22.5.1 – ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços 

para o órgão gerenciador e órgãos participantes, no caso de bens e serviços; 

22.5.2 – ao triplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o 

órgão gerenciador e órgãos participantes, no caso de obras e serviços de engenharia; 

22.6 – Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 

aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da Ata; 

22.7 – Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo 

fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o 

princípio do contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas 

contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão 

gerenciador; 

  22.8 – É facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais ou estaduais a adesão à Ata 

de Registro de Preços. 

 

23 – CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR 

 23.1 – O registro do fornecedor poderá ser cancelado, garantida a prévia defesa, no prazo de 

3 (três)  dias úteis, a contar da notificação nas seguintes hipóteses: 

 23.1.1 – Pelo Município quando: 

 a) O fornecedor não cumprir as exigências contidas no Edital ou na Ata de Registro de 

Preços; 

 b) O fornecedor, injustificadamente, deixar de firmar o instrumento contratual decorrente do 

Registro de Preços; 

 c) O fornecedor der causa à rescisão administrativa, de instrumento contratual decorrente do 

Registro de Preços, por um dos motivos elencados no art. 78 e incisos da Lei nº 8666/93 e alterações 

posteriores; 

 d) O fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado na hipótese deste se apresentar 

superior ao praticado no mercado; 

 e) O fornecedor não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

 f) O fornecedor sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei 

8.666/93, ou o art. 7º da Lei nº 10520/2002; 

 g) Nos casos das letras “a, e, f” o cancelamento será formalizado por despacho do órgão 

gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa;  

 h) Por razões de interesse público, devidamente fundamentadas, na forma do inciso XII, do 

art. 78 da Lei nº 8666/93 e alterações posteriores. 
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  23.1.2 – Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 

impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de 

Preços. 

  23.2 – O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo 

órgão gerenciador, sendo que a decisão final deverá ser fundamentada. 

  23.3 – A comunicação do cancelamento do registro do fornecedor, nos casos previstos no 

inciso I do item 1 desta cláusula será feita por escrito, juntando-se o comprovante do recebimento. 

  23.4 – No caso de o fornecedor encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a 

comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município de Barbacena, considerando-se 

cancelado o registro do fornecedor a partir do quinto dia útil, contado da publicação. 

  23.5 – A solicitação do fornecedor ou prestador de serviços para cancelamento do registro de 

preço, não o desobriga do fornecimento dos produtos ou da prestação dos serviços, até a decisão 

final do órgão gerenciador, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, facultado 

o Município a aplicação das penalidades previstas neste instrumento convocatório, caso não aceitas 

as razões do pedido. 

           23.6 – Enquanto perdurar o cancelamento poderão ser realizadas novas licitações para a 

aquisição do objeto constante do registro de preços. 

 

24 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

24.1 – A proponente que fornecer declaração falsa relativa aos cumprimentos dos requisitos 

de habilitação, ensejar o retardamento da execução do objeto do certame, não mantiver a proposta, 

falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 

ficará impedido de licitar e de contratar com a Administração Pública do Município de Barbacena, pelo 

prazo de até 05 (cinco) anos (art. 7º da Lei Federal 10.520/02), enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade. 

 24.2 – A inexecução total ou parcial do contrato ou instrumentos equivalentes, assim como a 

execução irregular, ou com atraso injustificado, sujeitará o contratado, garantida a prévia defesa, à 

aplicação das seguintes sanções, conforme artigo 86 a 88 da Lei Federal 8666/93 e alterações 

posteriores. 

 a) A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para adoção das necessárias 

medidas corretivas, a fim de evitar a aplicação de sanções mais severas, sempre que o contratado 

descumprir qualquer obrigação contratualmente assumida e/ou qualquer instrumento equivalente, ou 

desatender às determinações da autoridade competente para acompanhar e fiscalizar a execução do 

contrato. 

 b) A pena pecuniária de multa, própria para a punição de atrasos injustificados dos prazos 

estipulados, pode ser aplicada cumulativamente com as sanções restritivas de direitos, previstas nos 

incisos III e IV, do art. 87 da Lei 8.666/93, nos casos de inexecução total e parcial do contrato e/ou 

instrumento equivalente; 

 c) A pena de suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a 

Administração Municipal destina-se a punir a reincidência em faltas já apenadas com advertência, 

bem como as faltas graves que impliquem a rescisão unilateral do contrato; 

 d) A declaração de inidoneidade do contratado, sanção administrativa de máxima intensidade, 

destina-se a punir as faltas gravíssimas de natureza dolosa, das quais decorram prejuízos ao 

interesse público de difícil reversão. 

 24.3 – Na estipulação do prazo de suspensão dos direitos do contratado, que não poderá 

exceder a 02 (dois) anos, deverão ser considerados o grau de comprometimento do interesse público 

e o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas, respeitados os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade; 
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 24.4 – A pena de suspensão dos direitos do contratado impede-o, durante o prazo fixado, de 

participar de licitações promovidas pelos órgãos da Administração Municipal, bem como de com eles 

celebrar contratos; 

 24.5 – A aplicação das sanções previstas nesta cláusula é de competência do Prefeito 

Municipal, facultada a defesa prévia do contratado no respectivo processo administrativo, no prazo de 

10 (dez) dias, contados da abertura de vistas. 

 24.6 – Decorrido o prazo da declaração de inidoneidade, o interessado poderá requerer a sua 

reabilitação, cujo deferimento está condicionado ao ressarcimento dos prejuízos resultantes da ação 

punida. 

 24.7 – A multa prevista nesta cláusula será: 

  I – de 10% (dez por cento) do valor global do contrato, no caso de inexecução total da 

obrigação; 

 II – de 10% (dez por cento) do valor correspondente à parte da obrigação contratual não 

cumprida, no caso de inexecução parcial da obrigação; 

 III – de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia, no caso de atraso no cumprimento 

dos prazos de início e conclusão das etapas previstas no cronograma e o descumprimento dos 

prazos fixados para a entrega dos bens e materiais adquiridos, até o máximo de 30 (trinta) dias, a 

partir dos quais será considerado descumprimento total ou parcial da obrigação, neste último caso, 

calculada sobre a parcela em atraso. O Município de Barbacena, após este prazo, aplicará 

cumulativamente a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato e/ou instrumento 

equivalente, ou sobre o valor correspondente à parcela não executada; 

IV – Na hipótese do previsto no item III anterior, se o descumprimento da obrigação 

comprometer o regular desenvolvimento das funções administrativas, a multa poderá ser cumulada 

com a pena de suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com os órgãos da 

Administração Municipal, por prazo legal, observados os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade. 

 24.8 – O valor correspondente a multa, após o devido procedimento em que tenha sido 

assegurado o direito de defesa e de recurso do contratado, será descontado do primeiro pagamento 

devido pelo Município em decorrência da execução contratual e/ou instrumento equivalente; 

 24.9 – Na hipótese de descumprimento total da obrigação, após a celebração do contrato, 

caso tenha sido exigida garantia, o valor da multa será descontado da mesma. 

 24.10 – Na hipótese de descumprimento total da obrigação em face do não atendimento da 

convocação para a assinatura do contrato, bem como, o valor das penalidades pecuniárias previstas 

nesta cláusula, deverá ser recolhido junto à Secretaria Municipal de Fazenda, através de Guia de 

Recolhimento, no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação, conforme estipulado nos incisos I, 

II e III do item 7 desta cláusula. 

 24.11 – O não recolhimento da multa no prazo estipulado implicará a sua inscrição na dívida 

ativa, para cobrança judicial. 

 24.12 – As multas não têm caráter compensatório, são independentes e cumulativas e não 

eximem a licitante vencedora da plena execução do contrato. 

 24.13 – Se a licitante vencedora ficar temporariamente impossibilitada, por motivo de força 

maior, de cumprir com suas obrigações e responsabilidades, poderá comunicar, por escrito e no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a existência daqueles motivos, devidamente comprovados, 

indicando a alteração dos prazos pretendidos. 

 24.14 – O comunicado de força maior será julgado à época do seu recebimento com relação 

a aceitação ou não dos motivos, podendo ou não a contratante averiguar em fase superior a 

veracidade do fato. 
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25 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 25.1 – Poderá o Município de Barbacena revogar esta licitação, no todo ou em parte, por 

razões de interesse público, derivado de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, 

de ofício ou por provocação de terceiro mediante ato escrito e fundamentado. O Município de 

Barbacena poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou 

para sua abertura. 

 25.2 – Independentemente de solicitação, o Município de Barbacena poderá convocar o 

Fornecedor, após a assinatura do contrato, para negociar o valor ofertado visando manter o mesmo 

objeto cotado na qualidade e especificações indicadas na proposta, em virtude de redução dos 

preços de mercado. 

 25.3 – A apresentação de proposta obriga o licitante declarado vencedor ao cumprimento de 

todas as disposições contidas neste Edital.  

 25.4 – É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada 

a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 

informação que deveria constar originariamente da proposta. 

 25.5 – Caso não seja possível decidir de imediato sobre a aceitabilidade da proposta ou dos 

documentos de habilitação, o Pregoeiro poderá suspender o pregão, para a realização de diligências 

e marcará nova data para sua continuidade ficando intimados, no mesmo ato, os licitantes presentes. 

25.6 – O Pregoeiro, se julgar necessário, poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao 

quadro de servidores da Administração Direta e/ou Indireta do Município de Barbacena, ou ainda, de 

pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ela, para orientar-se na decisão. 

25.7 – A PROPONENTE é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 

prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer 

documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata 

desclassificação da licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, a rescisão do 

Instrumento Contratual, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

 25.8 – O pregoeiro, no interesse público, poderá sanar, relevar omissões ou erros puramente 

formais observados na documentação e na proposta, desde que não contrariem a legislação vigente 

e não comprometam a lisura da licitação. 

 25.9 – Os casos omissos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, 

de acordo com a legislação que regula a matéria; 

 25.10– Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços 

ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

 25.10.1 – A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o 

resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado. 

 25.11 – A Diretoria de Licitações responderá os pedidos de esclarecimentos formulados até o 

3º (terceiro) dia útil anterior à data de abertura do certame. 

 25.12 – Qualquer modificação no Edital exigirá divulgação pela mesma forma de que se deu o 

texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a 

retificação não alterar a formulação das propostas; 

 25.13 – Para solução de quaisquer questões porventura decorrentes deste Edital, o foro 

competente é o da Comarca de Barbacena – MG, com exclusão de qualquer outro. 

 25.14 – Os avisos de licitação serão publicados no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, 

e no Diário Eletrônico Oficial do Município de Barbacena – e-DOB, www.barbacena.mg.gov.br e os 

demais atos licitatórios deverão ser acompanhados através da plataforma da BLL. 

 

Barbacena, 08 de julho  de 2022. 

 

Alysson Felipe de Vasconcelos 

Responsável por Editais  
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ANEXO 01 

DESCRIÇÃO DO OBJETO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2022     PROCESSO Nº 096/2022 

LOTE TIPO UNID QUANT. ESPECIFICAÇÃO 

VAL. UNIT. 

MÁXIMO 

 

1 L DIA 24 

EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, 
ILUMINAÇÃO E ESTRUTURA PARA EVENTO 
DE GRANDE PORTE COM ATRAÇÃO 
NACIONAL. -- EQUIPAMENTOS DE 
SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E ESTRUTURA 
O sistema de áudio (som) deverão atender rider 
técnico do artista a ser  contratado pelo 
município, sendo reconhecido nacionalmente, 
ou regionalmente, tendo a locadora (empresa 
licitante) total ciência que deverá cumprir na 
integra, que é responsável pelo alinhamento, 
otimização, ondas sonoras e pelo teste e 
resultadoe sendo estas especificações mínimas: 
 
SYSTEMA DE PA LINE 
Sistema de Áudio Line Array de GRANDE 
PORTE 
Composto por;  
SOFTWARE PARA PROJETAR OS 
PARAMETROS E ALINHAMENTO DO 
SISTEMA DE ÁUDIO PARA PROJEÇÃO 
ONDAS SONORAS 
 
O software permite a modelagem de fontes 
acústicas, em particular Line Arrays, em duas ou 
três dimensões. Somente é considerado o 
campo direto, criado pela complexa adição das 
contribuições sonoras individuais dos alto-
falantes ou componentes do array. 
A base científica do software de simulação 
eletroacústica de ambientes;  
O design do Software, direciona-se ao usuário 
profissional e final, realizado através de uma 
interface intuitiva e consistente, que condiz com 
os modernos princípios em design de interface 
para a qualidade dos resultados. 
O Software tem como missão dimensionar o 
sistema de áudio, buscando o melhor ajuste 
deste sistema para atender aquela área 
especifica, direcionando as ondas sonoras para 
a área a ser sonorizada, através do software. 
 
(P.A L+R 12 LINE x 09 SUB de Cada Lado) 
Sistema de Elevação PA 
• 02 Bampes em aço carbono p/ sistema 

R$25.000,00 
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de elevação. 
• 02 Talhas Elétrica ou Manual com 
capacidade mínima de 1 toneladas c/ 10 metros 
de corrente. 
• 02 Cintas de 2 toneladas. 
• 01 caixa ativa de comunicação. 
 
(FRONT FILL) 
• 04 caixas LineArray. 
• Estrutura para sustentação das caixas. 
 
Equipamentos disponíveis para o sistema em 
grandes eventos;  
  
•  28 Caixas Line Array Passiva que tenha 
as seguintes características  
Componentes: 2 falantes AF10” 600w cada + 02 
Driver 1”  
Sensibilidade: 105 dB spl @ 1W . 1m 
SPL Máximo: 136 dB spl @ 1m 
Cobertura Horizontal: 120 °  
Potência 1320 W (MF = 1200 W & HF = 120 W) 
Impedância: MF = 8 Ω & HF = 16 Ω 
              Resposta de Frequência: 80 Hz - 20 
kHz (+/- 3 dB  
 
• 18 Caixas Sub Graves 
Componentes: 2 falantes AF 18” 1200w cada 
Sensibilidade: 106 dB spl @ 1W . 1m 
SPL Máximo: 139 dB spl @ 1m 
Potência: 2400 W 
Resposta de Frequência: 30 Hz - 250 Hz (+/- 3 
dB) 
Impedância: MF = 4 Ω 
 
  2 X 2050 W RMS = 8 Ω  
 Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-
0,5dB) 
 Distorção Harmônica: < 0,01 % 
 Fator de Amortecimento: >2000 @ 8Ω . 200Hz  
 Ruído: - 100 dB 
 Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X 
(32 dB) 
 Impedância de Entrada: 10 kΩ 
 Alimentação: 220V ~ 60 Hz (+/- 10%) 
Consumo nominal: 14,96 A 
 
Amplificação do Sistema de Áudio 
• 05 Conjuntos de rack de amplificadores 
sendo cada:  
• 01 Unidades de Amplificadores utilizados 
na frequência de Sub Graves 18” (12.000 Watts 
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RMS)  
Potência Máxima de Saída  
2 X 6000 W RMS = 2 Ω  
2 X 3000 W RMS = 4 Ω  
2 X 1800 W RMS = 8 Ω  
Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-
0,5dB) 
Distorção Harmônica: < 0,01 % 
Fator de Amortecimento: >2000 @ 8Ω. 200Hz  
Ruído: - 100 dB 
Sensib. de Entrada: 1 Vrms / 32 db / 26 db. 
Impedância de Entrada: 10 kΩ 
Alimentação: 1000-240V ~ 60 Hz (+/- 10%) 
Consumo nominal: 14,96 A 
Gabinete em padrão 1U Rack 19"  
 
• 01 Unidades de Amplificadores de 4 
canais, sendo 2 canais utilizados na frequência 
de Médio Graves 10” e 2 canais utilizados na 
frequência de agudos drivers 1” (16.000 Watts 
RMS) 
Potência Máxima de Saída  
4 X 4000 W RMS = 2 Ω  
4 X 2100 W RMS = 4 Ω  
4 X 1200 W RMS = 8 Ω  
Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-
0,5dB) 
Distorção Harmônica: < 0,01 % 
Fator de Amortecimento: >2000 @ 8Ω . 200Hz  
Ruído: - 100 dB 
Sensib. de Entrada: 1 Vrms / 32 db / 26 db. 
Impedância de Entrada: 10 kΩ 
Alimentação: 1000-240V ~ 60 Hz (+/- 10%) 
Consumo nominal: 11,22 A 
Gabinete em padrão 1U Rack 19"  
 
• Gerenciador de energia 
 
Console de mixagem PA  
• 01 console digital composta por  console 
e stagebox, sendo console de 56 canais com 
mínimo de 24 canais fixos,  com pré 
amplificadores com recall automático para todos 
os canais, 32 auxiliares, 04 bandas de 
equalização e 03 bandas intermediarias 
parametricas,  08  processadores  de  efeitos,  
02processadores  dinâmicos  por  canal,  acesso  
a  banco de dados para pluginhos como 
equalização com 31 bandas operacionais,  
compressores, gates e outros, com stange box 
com mínimo de 03 memorias dsp,  resolução  e  
comunicação  digital  e  analógica, case para 
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proteção em transportes e uso, com capa 
original de proteção contra poeiras e lona pvc 
plástica para proteção de temperes da natureza; 
 
Periféricos Gerenciamento de PA  
• 1 gerenciador de sistema com 4 entradas 
XLR fêmea e 8 saídas XLR macho, 4 canais de 
entrada AES/EBU e 8 cabais de saída 
AES/EBU, equalizador gráfico de 31 bandas e 
paramétrico de 9 bandas por entrada, 
equalizador paramétrico de 6 bandas por saída, 
operação em 48 kHz e 96 kHz. 
• 1 gerenciador de sistema com 3 entradas 
XLR fêmea e 6 saídas XLR macho, equalizador 
gráfico de 31 bandas e paramétrico de 12 
bandas por entrada, equalizador paramétrico de 
8 bandas por saída, operação em 48 kHz e 96 
kHz. 
• 01 gerenciador de energia. 
Análise da voltagem, frequência da rede elétrica, 
temperatura do meio e funcionalidades do 
sistema realizada por processador digital de alta 
performance. 
Grandezas elétricas, temperatura, configurações 
e informações do sistema mostradas num 
display LCD. 
Entrada dianteira por conector CEE-32A, 3 
polos, macho, 220V (azul). 
Faixa de operação de 75V a 330V, 40Hz a 
120Hz. 
Corrente máxima permitida na entrada de 
40Arms e 200Apico por até 1s. 
Saídas: Quatro tomadas NBR, 3 polos, 20A com 
capacidade individual de 20Arms e 100Apico por 
até 1s. 
Proteção contra transientes elétricos capaz de 
suportar até 7,5kA. 
Proteções via software configuráveis contra 
subtensão (sag), sobretensão (Swell), desvio de 
frequência e sobreaquecimento indireto. 
Proteções via software permanentes contra 
Interrupção, sub e sobretensões extremas (X-
Sag e X-Swell). 
Proteção permanente e não destrutiva contra 
ligação em voltagem de 380V. 
Acionamento e desligamento das saídas através 
de relés de alta corrente disparados por 
“zerocrossing”. 
Sequenciadores de acionamento e desligamento 
com tempos ajustáveis de forma independente 
entre 0s e 4s. 
Tensões de referência para as proteções, 
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configuráveis em 220V, 208V a 220V, 208V a 
240V. 
Frequência de referência configurável em 50Hz 
ou 60Hz. 
Limite para proteção de temperatura 
configurável em 55°C, 65°C, 75°C ou 85°C. 
Armazena os máximos e mínimos da voltagem, 
frequência e temperatura. 
 
SISTEMA DE MONITOR 
 
• 01 Console Digital composta por console 
e Fonte de AC/DC, sendo console de 56  canais  
com  mínimo  de  28  canais  fixos,  com  pré-
amplificadores  com  recall  automático para 
todos os canais,  24 auxiliares, 04 bandas de 
equalização e 03 bandas intermediarias 
paramétricas,  08  processadores  de  efeitos,  
02  processadores  dinâmicos  por  canal,  
acesso  a  banco  de  efeitos,  com  02  fontes  
de  ac  para  dc  com  cabeamento  multipino  ao  
console, resolução e comunicação digital e 
analógica, case para proteção em transportes e 
uso, com capa original de proteção contra 
poeiras e lona pvc plástica para proteção de 
temperes da natureza. 
• 02 gerenciador de sistema com 3 
entradas XLR fêmea e 6 saídas XLR macho, 
equalizador gráfico de 31 bandas e paramétrico 
de 12 bandas por entrada, equalizador 
paramétrico de 8 bandas por saída, operação 
em 48 kHz e 96 kHz. 
 
SISTEMA DE SIDE LINE 
 
(SIDE L+R 3 LINE x 2 SUB de Cada Lado) 
• Sistema de Elevação SIDE 
• 02 Bampes em aço carbono p/ sistema 
de elevação 
• 02 Talhas Elétrica ou Manual com 
capacidade mínima de 1 toneladas c/ 10 metros 
de corrente 
• 02 Cintas 2 toneladas  
 
Equipamentos disponíveis para o SIDE;  
• 06 Caixas LineArray Passiva que tenha 
as seguintes caracteristicas  
Componentes: 2 falantes AF10” 600w cada + 02 
Driver 1” 
Sensibilidade: 105 dB spl @ 1W . 1m 
SPL Máximo: 136 dB spl @ 1m 
Cobertura Horizontal: 120 °  
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Potência 1320 W (MF = 1200 W & HF = 120 W) 
Impedância: MF = 8 Ω & HF = 16 Ω 
Resposta de Frequência: 80 Hz - 20 kHz (+/- 3 
dB) 
 
• 04 Caixas Sub Graves 
Componentes: 2 falantes AF 18” 1200w cada 
Sensibilidade: 106 dB spl @ 1W . 1m 
SPL Máximo: 139 dB spl @ 1m 
Potência: 2400 W 
Resposta de Frequência: 30 Hz - 250 Hz (+/- 3 
dB) 
Impedância: MF = 4 Ω 
 
AMPLIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ÁUDIO SIDE 
 
01 Conjuntos de rack SIDE em case de 
amplificadores sendo cada:  
• 01 Amplificador utilizado na frequência 
de Sub Graves 18” (16.000 Watts RMS)  
      Graves 18” (16.000 Wats RMS)  
Potência Máxima de Saída  
2 X 8000 W RMS = 1.2 Ω  
2 X 5750 W RMS = 2 Ω  
2 X 3450 W RMS = 4 Ω  
Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-
0,5dB) 
Distorção Harmônica: < 0,01 % 
Fator de Amortecimento: >2000 @ 8Ω . 200Hz  
Ruído: - 100 dB 
Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 
dB) 
Impedância de Entrada: 10 kΩ 
Alimentação: 220-240V ~ 60 Hz (+/- 10%) 
Consumo nominal: 14,96 A 
  
• 01 Amplificador utilizado na frequência 
de Medio Graves 10” (12.000 Watts RMS)  
Potência Máxima de Saída  
2 X 6000 W RMS = 2 Ω  
2 X 4000 W RMS = 4 Ω  
2 X 2000 W RMS = 8 Ω  
Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-
0,5dB) 
Distorção Harmônica: < 0,01 % 
Fator de Amortecimento: >2000 @ 8Ω . 200Hz  
Ruído: - 100 dB 
Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 
dB) 
Impedância de Entrada: 10 kΩ 
Alimentação: 90V - 264V ~ 60 Hz (+/- 10%) 
Consumo nominal: 13,70 A 



 
 
 
 
 

25 
bac 

  
 

MUNICÍPIO DE BARBACENA – MG 
DIRETORIA DE LICITAÇÕES 

Rua Baronesa Maria Rosa, nº 378 – Boa Morte – Barbacena-MG CEP: 36201-002 
Telefone: (32) 3339-2026 

 

 
• 01 Amplificador utilizado na frequência 
agudos DRIVERS 1” de 2800 Watts RMS)  
Potência Máxima de Saída  
2 X 2800 W RMS = 2 Ω  
2 X 2600 W RMS = 4 Ω  
2 X 1400 W RMS = 8 Ω  
Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-
0,5dB) 
Distorção Harmônica: < 0,01 % 
Fator de Amortecimento: >2000 @ 8Ω . 200Hz  
Ruído: - 100 dB 
Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 
dB) 
Impedância de Entrada: 10 kΩ 
Alimentação: 90V - 264V ~ 60 Hz (+/- 10%) 
Consumo nominal: 13,70 A 
 
Monitores 
• 01 Caixa Sub Grave – SUBWOOFER 
PASSIVO   
 Componentes: 2 falantes AF 18” 1200w cada 
Sensibilidade: 106 dB spl @ 1W . 1m 
SPL Máximo: 139 dB spl @ 1m 
Potência: 2400 W 
Resposta de Frequência: 30 Hz - 250 Hz (+/- 3 
dB) 
Impedância: MF = 4 Ω  
 
• 08 caixas de monitor com 1 alto-falante 
12” e 1 driver 1”, SPL máximo 131 dB SPL @ 
1m, potência de 700 W RMS, resposta de 
frequência de 60 Hz a 20 kHz (+/- 3 dB), 
cobertura horizontal de 120° e cobertura vertical 
de 60°. 
• 01 Caixa ativa de comunicação 
 
Amplificadores de Monitores  
• 04 Amplificadores digital de 6000 W RMS 
(02 CANAIS)  
       Potência Máxima de Saída  
2 X 3000 W RMS = 2 Ω  
Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-
0,5dB) 
Distorção Harmônica: < 0,01 % 
Fator de Amortecimento: >2000 @ 8Ω . 200Hz  
Ruído: - 100 dB 
Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 
dB) 
Impedância de Entrada: 10 kΩ 
Alimentação: 90V - 264V ~ 60 Hz (+/- 10%) 
Consumo nominal: 13,70 A 
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• 01 sistema de monitoração pessoal de 8 
vias 
Com controles de ganho, graves e agudos  
 
EQUIPAMENTOS DE PALCO (BACK LINE):  
• 01 bateria completa: Bumbo de 22", 
caixa 14", tons de 14" 16" e 18", ferragens: 01 
estante de caixa, 01 máquina de chimbau, 01 
banco, 02 estantes de pratos; 
• 1 amplificador de guitarra valvulado com 
2 alto-falantes de 12”, 120 Watts, com controle 
de nível de saída, equalizador de entrada e 
efeito. 
• 01 Amplificador para contrabaixo tipo 
cabeçote com compressor de no mínimo 350 
watts com caixas industrializadas para 
contrabaixo com 08 falantes de 10" ou 01 falante 
de 15" e 04 de 10"; 
•  02 Amplificadores de Guitarra c/2 auto-
falantes 12” mínimo 120 watts. 
• 01 Kit microfones 7 peças para bateria, 
primeira linha 
• 01 KIT Bateria Modelo E-600 composto 
(01 x Mic E-602 + 4 x Mic E-604 + 2 x Mic 614) 
• 01 KIT Bateria Modelo DRK F5H3 
composto (01 x Mic FK-2 + 4 x Mic FT-4 + 1 x 
Mic FS-6+ 1x Mic HI-10 + 2 x Mic HO-8) 
•  01 KIT Bateria AKG DRUM SET Session 
composto (01 x Mic P2 + 4 x Mic P-4 + 2 x Mic 
P17) 
• 01 KIT Bateria Modelo PG (01 x Mic 
PG52 + 3 x Mic PG-56 + 2 x Mic PG81) 
• 01 Microfone Modelo BETA 91A  
• 01 Microfone Modelo BETA 52 A  
• 02 Microfone Modelo BETA 58 A  
• 02 Microfone Modelo BETA 57 A 
• 02 Microfone Modelo BETA 56 A 
• 10 Microfone Modelo SM 58 LC 
• 10 Microfone Modelo SM 57 LC 
• 02 Microfone Modelo S/FIO UR- BETA 
58 A 
• 20 Direct BOX Passivo IMP 2 
• 02 Direct BOX Ativo Modelo Ultra-Di 100 
• 08 GARRA LP INSTRUMENTO 
• 10 GARRA CLAMP PLASTICA MIC 
• 02 PEDESTAL BABY 
• 35 PEDESTAL GIRAFA RMV 
UNIVERSAL 
 
CABEAMENTO ÁUDIO, ELETRICO E 
ESPECIAIS  
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• 01 Multi cabo de 56 vias e 60 metros, 
com spliter de 15 metros para mesa de monitor  
• 05 SUB SNAKE 12 VIAS de 20 a 25 
metros cada. 
• 01 SUB SNAKE 08 VIAS de 15 metros 
cada. 
• 03 SUB SNAKE 06 VIAS de 15 metros 
cada. 
• 02 Cabos multivias 12 VIAS XLR / XLR 
• 02 Cabos multivias 06 VIAS XLR / XLR 
• 10 Cabo Instrumento P-10 / P-10  
• 120 Cabos XLR / XLR 
• 16 CABO POWERCON AC 
• 16 Réguas de AC Padrão BR 
• 03 Distribuidores de AC Padrão NBR 
 
SISTEMA DE ENERGIA  
• 01 MAM POWER 10 KVA com 
Estabilizador e Gerenciador de de Energia ITP 
10kva  
 Sistema de Energia Elétrico, equipada com 
transformador          isolador, como ajuste de 
Taps manual, de 10.0 KVA, com Entrada 220V 
Monofasico e saída através de taps 115v, 120v, 
125v e 130v, dispositivo esse que possui 
multimedidor de energia digital com seleção de 
entrada ou saída, para monitoração e 
supervisão do seu funcionamento.  
 
OBSERVAÇÔES IMPORTANTES;  
Todo e quaisquer acessórios e cabeamento, 
para dos devidos fins de funcionamento, e 
atendimento ao artista e ao município também 
deverá ser contemplado;  
 
LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE 
 
O sistema de luz deverão atender rider técnico 
do artista a ser  contratado pelo município, 
sendo reconhecido nacionalmente, ou 
regionalmente, tendo a empresa a ciencie que 
deverá cumprir na integra, e sendo estas 
especificações mínimas: 
 
Iluminação 
• 01 mesa de iluminação com tela 
touchscreen de 15,6”, 10 faders principais com 
60 páginas 4 saídas DMX físicas e até 8192 
canais.  
• 32 moving head beam 9R com ângulo de 
abertura de 4°, potência de 67.765 lux a 20 
metros, 1 disco de cor com 14 cores dicroicas + 
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branco, 1 disco de gobo fixo com 17 gobos + 
aberto, foco de 0 a 100% ajustável por DMX, 16 
canais DMX, Pan de 540° e Tilt de 270°. Todos 
da mesma marca e modelo. 
• 16 Moving Beam 5R com ângulo de 
abertura de 4°, potência de 67.765 lux a 20 
metros, 1 disco de cor com 14 cores dicroicas + 
branco, 1 disco de gobo fixo com 17 gobos + 
aberto, foco de 0 a 100% ajustável por DMX, 16 
canais DMX, Pan de 540° e Tilt de 270°. Todos 
da mesma marca e modelo. 
• 32 par led, com cada par led contendo 
com 18 leds de 15 W cada. Pentaled RGBWA 
(vermelho, verde, azul, branco e âmbar), 
potência de 270 W. 
• 04 splitter de comunicação via protocolo 
DMX512, contendo cada unidade 1 entrada, 1 
link e 6 saídas amplificadas e filtradas. 
Capacidade de ligação de até 30 equipamentos 
por saída com led de indicação de DMX e 
energia. 
• 12 strobo de 3000 W de potência, 
variação de strobo de 0 a 530 ms, taxa de 
strobo de 0 a 30 flashes/segundo e controle 
DMX de 1, 3 ou 4 canais.  
• 12 lâmpadas branco quente par 64, 
potência 1000 W, ângulo de cobertura de 11° a 
24° e cor da luz de 3200 K. 
• 04 mini-brute de 6 lampadas cada na cor 
branco quente e 400 W de potência. 
• 04 mini-brute de 4 lâmpadas cada na cor 
branco quente e 400 W de potência. 
• 02 Máquinas fumaça Haze 3.000 DMX 
• 02 refletores de led 400 W para 
iluminação de serviço no palco. 
• 2 refletores de led de 200 W para 
iluminação da área serviço. 
• 01 MAIN POWER  
• 02 Dimmer de 12 canais x 4.000 watts 
DMX; 
• 04 PROPOWER 24 canais 
 
ESTRUTURA DE GRIDE E PRATICÁVEIS 
 
• 40 metros de estrutura Q30  
• 80 metros de estrutura Q50 
• Montagem de grid de 12m de 
comprimento x 8m de profundidade x 6m de 
altura, com 6 pés e 3 linhas de 13 metros em 
cima do grid 
• 6 sapatas 
• 6 paus de carga 
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• 6 sleeves 
• 6 talhas com carga de 1 tonelada e 
corrente mínima de 5m 
• 324 praticáveis pantográficos para 
atender às atrações. 
• ART emitida por engenheiro devidamente 
regularizado ao CREA. 
 
     Equipe Técnica composta por no minimo; 
• 01 Técnico de áudio PA. 
• 01 Técnico de áudio Monitor. 
• 01 Auxiliar Técnico em audio, para auxilio 
e cabeamento. 
• 02 Técnicos de iluminação. 
• 01 Técnico de Painel de Led. 
 
OBSERVAÇÔES IMPORTANTES; 
 
Todo e quaisquer acessórios, para os devidos 
fins de funcionamento, e atendimento ao artista 
e também ao municipio deverá ser contemplado; 
- É de responsabilidade da empresa contratada, 
o fornecimento de mão de obra necessária, a 
fim de suprir as necessidades de transporte, 
carregadores, montagem e desmontagem, 
inclusive a retirada dos mesmos, bem como das 
despesas com  transporte,  hospedagem,  
segurança  e  alimentação da equipe.  
   

2 L DIA 40 

EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, 
ILUMINAÇÃO E ESTRUTURA PARA EVENTO 
DE MÉDIO PORTE COM ATRAÇÕES 
REGIONAIS. -- EQUIPAMENTOS DE 
SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E ESTRUTURA 
PA 
SOFTWARE PARA PROJETAR OS 
PARAMETROS E ALINHAMENTO DO 
SISTEMA DE ÁUDIO PARA PROJEÇÃO 
ONDAS SONORAS 
 
O software deverá permitir a modelagem de 
fontes acústicas, em particular Line Arrays, em 
duas ou três dimensões. Somente é 
considerado o campo direto, criado pela 
complexa adição das contribuições sonoras 
individuais dos alto-falantes ou componentes do 
array. 
O design do Software deverá direcionar-se ao 
usuário profissional e final, realizando através de 
uma interface intuitiva e consistente, que condiz 
com os modernos princípios em design de 
interface para a qualidade dos resultados. 

R$20.000,00 
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O Software deve dimensionar o sistema de 
áudio, buscando o melhor ajuste deste sistema 
para atender aquela área especifica, 
direcionando as ondas sonoras para a área a 
ser sonorizada, através do software. 
 
(P.A L+R 09 LINE x 06 SUB de Cada Lado) 
Sistema de Elevação PA 
• 02 Bampes em aço carbono p/ sistema 
de elevação. 
• 02 Talhas Elétrica ou Manual com 
capacidade mínima de 1 toneladas c/ 10 metros 
de corrente. 
• 02 Cintas de 2 toneladas. 
• 01 caixa ativa de comunicação. 
 
Descrição dos equipamentos 
• 18 caixas tipo Line Array com 2 altos-
falantes 10” e 2 driver 1”, SPL máximo 136 dB 
SPL @ 1m, potência de 1320 W RMS, resposta 
de frequência de 80 Hz a 20 kHz (+/- 3 dB) e 
cobertura horizontal de 120°. 
• 12 caixas subgrave com 2 alto-falantes 
18”, SPL máximo 146 dB SPL @ 1m, potência 
2400 W RMS, resposta de frequência de 30 Hz 
a 180 Hz (+/- 3 dB). 
• 4 unidades amplificadores 16.000 W, 4 
canais de 4.000 W, resposta em frequência de 
20 Hz a 20 kHz, proteção curto circuito. 
• 4 unidades amplificadores 12.000 W, 2 
canais de 6.000 W, resposta em frequência de 
20 Hz a 20 kHz, proteção curto circuito. 
• 1 gerenciador de sistema com 4 entradas 
XLR fêmea e 8 saídas XLR macho, 4 canais de 
entrada AES/EBU e 8 cabais de saída 
AES/EBU, equalizador gráfico de 31 bandas e 
paramétrico de 9 bandas por entrada, 
equalizador paramétrico de 6 bandas por saída, 
operação em 48 kHz e 96 kHz. 
• 1 console de 48 canais de entrada, 16 
canais de saída, 8 vias Matrix, Phanton Power, 
High Pass Filter, Atenuador, Equalizador de 4 
bandas, dois dinâmicos e PAN por canal, até 8 
equalizadores gráficos e 4 racks de efeito. 
• 1 TÉCNICO DE ÁUDIO. 
• ART emitida por engenheiro devidamente 
regularizado ao CREA. 
(SIDE L+R 02 LINE x 02 SUB de Cada Lado) 
• 4 caixas tipo Line Array com 2 altos-
falantes 10” e 2 driver 1”, SPL máximo 136 dB 
SPL @ 1m, potência de 1320 W RMS, resposta 
de frequência de 80 Hz a 20 kHz (+/- 3 dB) e 
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cobertura horizontal de 120°. 
• 4 caixas subgrave com 2 alto-falantes 
18”, SPL máximo 146 dB SPL @ 1m, potência 
2400 W RMS, resposta de frequência de 30 Hz 
a 180 Hz (+/- 3 dB). 
• 1 unidade amplificador 16.000 W, 4 
canais de 4.000 W, resposta em frequência de 
20 Hz a 20 kHz, proteção curto circuito. 
• 1 unidade amplificador 12.000 W, 2 
canais de 6.000 W, resposta em frequência de 
20 Hz a 20 kHz, proteção curto circuito. 
• 1 gerenciador de sistema com 3 entradas 
XLR fêmea e 6 saídas XLR macho, equalizador 
gráfico de 31 bandas e paramétrico de 12 
bandas por entrada, equalizador paramétrico de 
8 bandas por saída, operação em 48 kHz e 96 
kHz. 
• 1 console de 48 canais de entrada, 16 
canais de saída, 8 vias Matrix, Phanton Power, 
High Pass Filter, Atenuador, Equalizador de 4 
bandas, dois dinâmicos e PAN por canal, até 8 
equalizadores gráficos e 4 racks de efeito. 
BACKLINE 
• 1 amplificador de fones de ouvido de 8 
canais estéreo, chave mono/estéreo por canal e 
controle de nível de saída. 
• 50 metros de multicabo de 56 vias. 
• 4 caixas de monitor com 1 alto-falante 
12” e 1 driver 1”, SPL máximo 131 dB SPL @ 
1m, potência de 700 W RMS, resposta de 
frequência de 60 Hz a 20 kHz (+/- 3 dB), 
cobertura horizontal de 120° e cobertura vertical 
de 60°. 
• Kit amplificador de baixo com 1 
amplificador de 250 W, equalizador gráfico de 
10 bandas, compressor, entrada passiva e ativa, 
filtros passa alta e passa baixa. 1 caixa com 1 
alto-falante de 15” de 300 W e 1 caixa com 4 
alto-falantes de 10” de 400 W. 
• 1 amplificador de guitarra valvulado com 
2 alto-falantes de 12”, com controle de nível de 
saída, equalizador de entrada e efeito. 
• 1 corpo de bateria contendo bumbo, 2 
tons e surdo, com peles hidráulicas e em bom 
estado de conservação. 
• 20 pedestais para microfone tipo girafa 
na cor preta, com 1 metro de altura mínima e 2 
metros de altura máxima. 
• 15 direct box passivos com resposta de 
frequência de 20 HZ até 20 kHz, impedância de 
entrada de 20 kOhms e impedância de saída de 
150 Ohms. 
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• 10 direct bos ativos com resposta de 
frequência de 20 HZ até 20 kHz, 3 níveis de 
atenuação, saída com inversor de polaridade e 
filtro LOW Cut. 
• 20 microfones com fio de diversos 
modelos para atender aos tipos de atrações do 
evento. 
• 2 microfones sem fio com resposta de 
frequência de 40 Hz a 20 kHz, potência de saída 
de 30 mW, faixa de frequência de transmissão 
de trabalho homologada pela Anatel. 
ART emitida por engenheiro devidamente 
regularizado ao CREA. 
ILUMINAÇÃO 
• 16 moving head beam com ângulo de 
abertura de 4°, potência de 67.765 lux a 20 
metros, 1 disco de cor com 14 cores dicroicas + 
branco, 1 disco de gobo fixo com 17 gobos + 
aberto, foco de 0 a 100% ajustável por DMX, 16 
canais DMX, Pan de 540° e Tilt de 270°. 
• 16 par led, com cada par led contendo 
com 18 leds de 15 W cada. Pentaled RGBWA 
(vermelho, verde, azul, branco e âmbar), 
potência de 270 W. 
• 12 lâmpadas branco quente par 64, 
potência 1000 W, ângulo de cobertura de 11° a 
24° e cor da luz de 3200 K. 
• 4 strobo de 3000 W de potência, variação 
de strobo de 0 a 530 ms, taxa de strobo de 0 a 
30 flashes/segundo e controle DMX de 1, 3 ou 4 
canais.  
• 4 mini brut de 4 lâmpadas cada na cor 
branco quente e 400 W de potência. 
• 1 máquina de fumaça 2000 W com 
central dedicada a ajuste de intervalo e tempo 
de fumaça. 
• 1 rack com módulo fonte com voltímetro 
e amperímetro digital, 2 módulos dimmer de 12 
canais, 1 módulo disjuntor de 12 canais e 1 
splitter para iluminação. 
• 1 mesa de iluminação com tela 
touchscreen de 15,6”, 10 faders principais com 
60 páginas 4 saídas DMX físicas e até 8192 
canais.  
• 2 refletores de led 400 W para iluminação 
de serviço no palco. 
• 2 refletores de led de 200 W para 
iluminação da área serviço. 
• ART emitida por engenheiro devidamente 
regularizado ao CREA. 
ESTRUTURA 
• 60 metros de estrutura Q30 para 
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montagem de grid de 6m de comprimento x 5m 
de profundidade x 5m de altura. 
• 4 sapatas. 
• 4 paus de carga. 
• 4 sleeves. 
• 4 talhas com carga de 0,5 tonelada e 
corrente mínima de 5m. 
• 10 praticáveis para atender às atrações. 
• ART emitida por engenheiro devidamente 
regularizado ao CREA. 

3 L DIA  50 

EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, 
ILUMINAÇÃO E ESTRUTURA PARA EVENTOS 
DE PEQUENO PORTE COM ATRAÇÕES 
LOCAIS. -- EQUIPAMENTOS DE 
SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E ESTRUTURA  
PA 
SOFTWARE PARA PROJETAR OS 
PARAMETROS E ALINHAMENTO DO 
SISTEMA DE ÁUDIO PARA PROJEÇÃO 
ONDAS SONORAS 
 
O software deverá permitir a modelagem de 
fontes acústicas, em particular Line Arrays, em 
duas ou três dimensões. Somente é 
considerado o campo direto, criado pela 
complexa adição das contribuições sonoras 
individuais dos alto-falantes ou componentes do 
array. 
O design do Software deverá direcionar-se ao 
usuário profissional e final, realizando através de 
uma interface intuitiva e consistente, que condiz 
com os modernos princípios em design de 
interface para a qualidade dos resultados. 
O Software deve dimensionar o sistema de 
áudio, buscando o melhor ajuste deste sistema 
para atender aquela área especifica, 
direcionando as ondas sonoras para a área a 
ser sonorizada, através do software. 
 
(P.A L+R 04 LINE x 02 SUB de Cada Lado) 
Sistema de Elevação PA 
• 02 Bampes em aço carbono p/ sistema 
de elevação. 
• 02 Talhas Elétrica ou Manual com 
capacidade mínima de 1 toneladas c/ 10 metros 
de corrente. 
• 02 Cintas de 1 toneladas. 
• 01 caixa ativa de comunicação. 
 
Descrição dos equipamentos 
• 08 caixas tipo Line Array com 2 altos-
falantes 10” e 2 driver 1”, SPL máximo 136 dB 

R$12.000,00 
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SPL @ 1m, potência de 1320 W RMS, resposta 
de frequência de 80 Hz a 20 kHz (+/- 3 dB) e 
cobertura horizontal de 120°. 
• 04 caixas subgrave com 2 alto-falantes 
18”, SPL máximo 146 dB SPL @ 1m, potência 
2400 W RMS, resposta de frequência de 30 Hz 
a 180 Hz (+/- 3 dB). 
• 1 unidades amplificadores 16.000 W, 4 
canais de 4.000 W, resposta em frequência de 
20 Hz a 20 kHz, proteção curto circuito. 
• 1 unidades amplificadores 12.000 W, 2 
canais de 6.000 W, resposta em frequência de 
20 Hz a 20 kHz, proteção curto circuito. 
• 1 gerenciador de sistema com 4 entradas 
XLR fêmea e 8 saídas XLR macho, 4 canais de 
entrada AES/EBU e 8 cabais de saída 
AES/EBU, equalizador gráfico de 31 bandas e 
paramétrico de 9 bandas por entrada, 
equalizador paramétrico de 6 bandas por saída, 
operação em 48 kHz e 96 kHz. 
• 1 console de 32 canais de entrada, 16 
canais de saída, 8 vias Matrix, Phanton Power, 
High Pass Filter, Atenuador, Equalizador de 4 
bandas, dois dinâmicos e PAN por canal, até 8 
equalizadores gráficos e 4 racks de efeito. 
• 1 TÉCNICO DE ÁUDIO. 
• ART emitida por engenheiro devidamente 
regularizado ao CREA. 
(SIDE L+R 02 LINE x 02 SUB de Cada Lado) 
• 4 caixas tipo Line Array com 2 altos-
falantes 10” e 2 driver 1”, SPL máximo 136 dB 
SPL @ 1m, potência de 1320 W RMS, resposta 
de frequência de 80 Hz a 20 kHz (+/- 3 dB) e 
cobertura horizontal de 120°. 
• 4 caixas subgrave com 2 alto-falantes 
18”, SPL máximo 146 dB SPL @ 1m, potência 
2400 W RMS, resposta de frequência de 30 Hz 
a 180 Hz (+/- 3 dB). 
• 1 unidade amplificador 16.000 W, 4 
canais de 4.000 W, resposta em frequência de 
20 Hz a 20 kHz, proteção curto circuito. 
• 1 unidade amplificador 12.000 W, 2 
canais de 6.000 W, resposta em frequência de 
20 Hz a 20 kHz, proteção curto circuito. 
• 1 gerenciador de sistema com 3 entradas 
XLR fêmea e 6 saídas XLR macho, equalizador 
gráfico de 31 bandas e paramétrico de 12 
bandas por entrada, equalizador paramétrico de 
8 bandas por saída, operação em 48 kHz e 96 
kHz. 
BACKLINE 
• 1 amplificador de fones de ouvido de 8 
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canais estéreo, chave mono/estéreo por canal e 
controle de nível de saída. 
• 2 caixas de monitor com 1 alto-falante 
12” e 1 driver 1”, SPL máximo 131 dB SPL @ 
1m, potência de 700 W RMS, resposta de 
frequência de 60 Hz a 20 kHz (+/- 3 dB), 
cobertura horizontal de 120° e cobertura vertical 
de 60°. 
• Kit amplificador de baixo com 1 
amplificador de 250 W, equalizador gráfico de 
10 bandas, compressor, entrada passiva e ativa, 
filtros passa alta e passa baixa. 1 caixa com 1 
alto-falante de 15” de 300 W e 1 caixa com 4 
alto-falantes de 10” de 400 W. 
• 1 amplificador de guitarra valvulado com 
2 alto-falantes de 12”, com controle de nível de 
saída, equalizador de entrada e efeito. 
• 1 corpo de bateria contendo bumbo, 2 
tons e surdo, com peles hidráulicas e em bom 
estado de conservação. 
• 20 pedestais para microfone tipo girafa 
na cor preta, com 1 metro de altura mínima e 2 
metros de altura máxima. 
• 10 direct box passivos com resposta de 
frequência de 20 HZ até 20 kHz, impedância de 
entrada de 20 kOhms e impedância de saída de 
150 Ohms. 
• 05 direct bos ativos com resposta de 
frequência de 20 HZ até 20 kHz, 3 níveis de 
atenuação, saída com inversor de polaridade e 
filtro LOW Cut. 
• 20 microfones com fio de diversos 
modelos para atender aos tipos de atrações do 
evento. 
• 2 microfones sem fio com resposta de 
frequência de 40 Hz a 20 kHz, potência de saída 
de 30 mW, faixa de frequência de transmissão 
de trabalho homologada pela Anatel. 
ART emitida por engenheiro devidamente 
regularizado ao CREA. 
ILUMINAÇÃO 
• 12 moving head beam com ângulo de 
abertura de 4°, potência de 67.765 lux a 20 
metros, 1 disco de cor com 14 cores dicroicas + 
branco, 1 disco de gobo fixo com 17 gobos + 
aberto, foco de 0 a 100% ajustável por DMX, 16 
canais DMX, Pan de 540° e Tilt de 270°. 
• 16 par led, com cada par led contendo 
com 18 leds de 15 W cada. Pentaled RGBWA 
(vermelho, verde, azul, branco e âmbar), 
potência de 270 W. 
• 12 lâmpadas branco quente par 64, 
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potência 1000 W, ângulo de cobertura de 11° a 
24° e cor da luz de 3200 K. 
• 4 strobo de 3000 W de potência, variação 
de strobo de 0 a 530 ms, taxa de strobo de 0 a 
30 flashes/segundo e controle DMX de 1, 3 ou 4 
canais.  
• 4 mini brut de 4 lâmpadas cada na cor 
branco quente e 400 W de potência. 
• 1 máquina de fumaça 2000 W com 
central dedicada a ajuste de intervalo e tempo 
de fumaça. 
• 1 rack com módulo fonte com voltímetro 
e amperímetro digital, 2 módulos dimmer de 12 
canais, 1 módulo disjuntor de 12 canais e 1 
splitter para iluminação. 
• 1 mesa de iluminação com tela 
touchscreen de 15,6”, 10 faders principais com 
60 páginas 4 saídas DMX físicas e até 8192 
canais.  
• ART emitida por engenheiro devidamente 
regularizado ao CREA. 
ESTRUTURA 
• 60 metros de estrutura Q30 para 
montagem de grid de 8,5m de comprimento x 
5m de profundidade x 5m de altura + 1 linha de 
9,5m 
• 4 sapatas. 
• 4 paus de carga. 
• 4 sleeves. 
• 4 talhas com carga de 0,5 tonelada e 
corrente mínima de 5m. 
• 04 praticáveis para atender às atrações. 
ART emitida por engenheiro devidamente 
regularizado ao CREA. 

4 L DIA 6 

EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, 
ILUMINAÇÃO E ESTRUTURA PARA EVENTO 
DE CARNAVAL ÁREA CENTRAL -- 
EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, 
ILUMINAÇÃO E ESTRUTURA PARA PALCO 
PRINCIPAL  
PA 
O sistema de áudio (som) deverão atender rider 
técnico do artista a ser contratado pelo 
município, sendo reconhecido nacionalmente, 
ou regionalmente, tendo a locadora (empresa 
licitante) total ciência que deverá cumprir na 
integra, que é responsável pelo alinhamento, 
otimização, ondas sonoras e pelo teste e 
resultadoe sendo estas especificações mínimas: 
SYSTEMA DE PA LINE 
Sistema de Áudio Line Array  
 

R$25.000,00 
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Composto por;  
SOFTWARE PARA PROJETAR OS 
PARAMETROS E ALINHAMENTO DO 
SISTEMA DE ÁUDIO PARA PROJEÇÃO 
ONDAS SONORAS 
 
O software deverá permitir a modelagem de 
fontes acústicas, em particular Line Arrays, em 
duas ou três dimensões. Somente é 
considerado o campo direto, criado pela 
complexa adição das contribuições sonoras 
individuais dos alto-falantes ou componentes do 
array. 
O design do Software deverá direcionar-se ao 
usuário profissional e final, realizando através de 
uma interface intuitiva e consistente, que condiz 
com os modernos princípios em design de 
interface para a qualidade dos resultados. 
O Software deve dimensionar o sistema de 
áudio, buscando o melhor ajuste deste sistema 
para atender aquela área especifica, 
direcionando as ondas sonoras para a área a 
ser sonorizada, através do software. 
 
(P.A L+R 09 LINE x 06 SUB de Cada Lado) 
Sistema de Elevação PA 
• 02 Bampes em aço carbono p/ sistema 
de elevação. 
• 02 Talhas Elétrica ou Manual com 
capacidade mínima de 1 toneladas c/ 10 metros 
de corrente. 
• 02 Cintas de 2 toneladas. 
• 01 caixa ativa de comunicação. 
(Praça de alimentação 03 LINE de Cada Lado) 
Sistema de Elevação PA 
• 02 Bampes em aço carbono p/ sistema 
de elevação. 
• 02 Talhas Elétrica ou Manual com 
capacidade mínima de 1 toneladas c/ 10 metros 
de corrente. 
• 02 Cintas de 0,5 toneladas. 
 
Descrição dos equipamentos 
• 24 caixas tipo Line Array com 2 altos-
falantes 10” e 2 driver 1”, SPL máximo 136 dB 
SPL @ 1m, potência de 1320 W RMS, resposta 
de frequência de 80 Hz a 20 kHz (+/- 3 dB) e 
cobertura horizontal de 120°. 
• 12 caixas subgrave com 2 alto-falantes 
18”, SPL máximo 146 dB SPL @ 1m, potência 
2400 W RMS, resposta de frequência de 30 Hz 
a 180 Hz (+/- 3 dB). 
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• 4 unidades amplificadores 16.000 W, 4 
canais de 4.000 W, resposta em frequência de 
20 Hz a 20 kHz, proteção curto circuito. 
• 4 unidades amplificadores 12.000 W, 2 
canais de 6.000 W, resposta em frequência de 
20 Hz a 20 kHz, proteção curto circuito. 
• 1 gerenciador de sistema com 4 entradas 
XLR fêmea e 8 saídas XLR macho, 4 canais de 
entrada AES/EBU e 8 cabais de saída 
AES/EBU, equalizador gráfico de 31 bandas e 
paramétrico de 9 bandas por entrada, 
equalizador paramétrico de 6 bandas por saída, 
operação em 48 kHz e 96 kHz. 
• 1 console de 48 canais de entrada, 16 
canais de saída, 8 vias Matrix, Phanton Power, 
High Pass Filter, Atenuador, Equalizador de 4 
bandas, dois dinâmicos e PAN por canal, até 8 
equalizadores gráficos e 4 racks de efeito. 
• 1 TÉCNICO DE ÁUDIO.  
• ART emitida por engenheiro devidamente 
regularizado ao CREA. 
(SIDE L+R 02 LINE x 02 SUB de Cada Lado) 
• 4 caixas tipo Line Array com 2 altos-
falantes 10” e 2 driver 1”, SPL máximo 136 dB 
SPL @ 1m, potência de 1320 W RMS, resposta 
de frequência de 80 Hz a 20 kHz (+/- 3 dB) e 
cobertura horizontal de 120°. 
• 4 caixas subgrave com 2 alto-falantes 
18”, SPL máximo 146 dB SPL @ 1m, potência 
2400 W RMS, resposta de frequência de 30 Hz 
a 180 Hz (+/- 3 dB). 
• 1 unidade amplificador 16.000 W, 4 
canais de 4.000 W, resposta em frequência de 
20 Hz a 20 kHz, proteção curto circuito. 
• 1 unidade amplificador 12.000 W, 2 
canais de 6.000 W, resposta em frequência de 
20 Hz a 20 kHz, proteção curto circuito. 
• 1 gerenciador de sistema com 3 entradas 
XLR fêmea e 6 saídas XLR macho, equalizador 
gráfico de 31 bandas e paramétrico de 12 
bandas por entrada, equalizador paramétrico de 
8 bandas por saída, operação em 48 kHz e 96 
kHz. 
• 1 console de 48 canais de entrada, 16 
canais de saída, 8 vias Matrix, Phanton Power, 
High Pass Filter, Atenuador, Equalizador de 4 
bandas, dois dinâmicos e PAN por canal, até 8 
equalizadores gráficos e 4 racks de efeito. 
BACKLINE 
• 1 amplificador de fones de ouvido de 8 
canais estéreo, chave mono/estéreo por canal e 
controle de nível de saída. 
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• 50 metros de multicabo de 56 vias. 
• 4 caixas de monitor com 1 alto-falante 
12” e 1 driver 1”, SPL máximo 131 dB SPL @ 
1m, potência de 700 W RMS, resposta de 
frequência de 60 Hz a 20 kHz (+/- 3 dB), 
cobertura horizontal de 120° e cobertura vertical 
de 60°. 
• Kit amplificador de baixo com 1 
amplificador de 250 W, equalizador gráfico de 
10 bandas, compressor, entrada passiva e ativa, 
filtros passa alta e passa baixa. 1 caixa com 1 
alto-falante de 15” de 300 W e 1 caixa com 4 
alto-falantes de 10” de 400 W. 
• 1 amplificador de guitarra valvulado com 
2 alto-falantes de 12”, com controle de nível de 
saída, equalizador de entrada e efeito. 
• 1 corpo de bateria contendo bumbo, 2 
tons e surdo, com peles hidráulicas e em bom 
estado de conservação. 
• 20 pedestais para microfone tipo girafa 
na cor preta, com 1 metro de altura mínima e 2 
metros de altura máxima. 
• 15 direct box passivos com resposta de 
frequência de 20 HZ até 20 kHz, impedância de 
entrada de 20 kOhms e impedância de saída de 
150 Ohms. 
• 10 direct bos ativos com resposta de 
frequência de 20 HZ até 20 kHz, 3 níveis de 
atenuação, saída com inversor de polaridade e 
filtro LOW Cut. 
• 20 microfones com fio de diversos 
modelos para atender aos tipos de atrações do 
evento. 
• 2 microfones sem fio com resposta de 
frequência de 40 Hz a 20 kHz, potência de saída 
de 30 mW, faixa de frequência de transmissão 
de trabalho homologada pela Anatel. 
• ART emitida por engenheiro devidamente 
regularizado ao CREA. 
ILUMINAÇÃO 
• 16 moving head beam com ângulo de 
abertura de 4°, potência de 67.765 lux a 20 
metros, 1 disco de cor com 14 cores dicroicas + 
branco, 1 disco de gobo fixo com 17 gobos + 
aberto, foco de 0 a 100% ajustável por DMX, 16 
canais DMX, Pan de 540° e Tilt de 270°. 
• 16 par led, com cada par led contendo 
com 18 leds de 15 W cada. Pentaled RGBWA 
(vermelho, verde, azul, branco e âmbar), 
potência de 270 W. 
• 12 lâmpadas branco quente par 64, 
potência 1000 W, ângulo de cobertura de 11° a 
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24° e cor da luz de 3200 K. 
• 4 strobo de 3000 W de potência, variação 
de strobo de 0 a 530 ms, taxa de strobo de 0 a 
30 flashes/segundo e controle DMX de 1, 3 ou 4 
canais.  
• 4 mini brut de 4 lâmpadas cada na cor 
branco quente e 400 W de potência. 
• 1 máquina de fumaça 2000 W com 
central dedicada a ajuste de intervalo e tempo 
de fumaça. 
• 1 rack com módulo fonte com voltímetro 
e amperímetro digital, 2 módulos dimmer de 12 
canais, 1 módulo disjuntor de 12 canais e 1 
splitter para iluminação. 
• 1 mesa de iluminação com tela 
touchscreen de 15,6”, 10 faders principais com 
60 páginas 4 saídas DMX físicas e até 8192 
canais.  
• 2 refletores de led 400 W para iluminação 
de serviço no palco. 
• 2 refletores de led de 200 W para 
iluminação da área serviço. 
• ART emitida por engenheiro devidamente 
regularizado ao CREA. 
ESTRUTURA 
• 70 metros de estrutura Q30 para 
montagem de grid de 8m de comprimento x 6m 
de profundidade x 5m de altura 
• 4 sapatas 
• 4 paus de carga 
• 4 sleeves 
• 4 talhas com carga de 1 tonelada e 
corrente mínima de 5m 
• 12 praticáveis para atender às atrações. 
• ART emitida por engenheiro devidamente 
regularizo ao CREA. 
EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, 
ILUMINAÇÃO E ESTRUTURA PARA PALCO 
DOIS 
SONORIZAÇÃO 
• 12 caixas tipo Line Array com 2 altos-
falantes 10” e 2 driver 1”, SPL máximo 136 dB 
SPL @ 1m, potência de 1320 W RMS, resposta 
de frequência de 80 Hz a 20 kHz (+/- 3 dB) e 
cobertura horizontal de 120°. 
• 8 caixas subgrave com 2 alto-falantes 
18”, SPL máximo 146 dB SPL @ 1m, potência 
2400 W RMS, resposta de frequência de 30 Hz 
a 180 Hz (+/- 3 dB). 
• 2 unidades amplificadores 16.000 W, 4 
canais de 4.000 W, resposta em frequência de 
20 Hz a 20 kHz, proteção curto circuito. 
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• 2 unidades amplificadores 12.000 W, 2 
canais de 6.000 W, resposta em frequência de 
20 Hz a 20 kHz, proteção curto circuito.1 mesa 
de som 4 canais, com equalização e ganho por 
canal de entrada. 
• 1 gerenciador de sistema com 3 entradas 
XLR fêmea e 6 saídas XLR macho, equalizador 
gráfico de 31 bandas e paramétrico de 12 
bandas por entrada, equalizador paramétrico de 
8 bandas por saída, operação em 48 kHz e 96 
kHz. 
• 1 caixa de monitor com 1 alto-falante 12” 
e 1 driver 1”, SPL máximo 131 dB SPL @ 1m, 
potência de 700 W RMS, resposta de frequência 
de 60 Hz a 20 kHz (+/- 3 dB), cobertura 
horizontal de 120° e cobertura vertical de 60°. 
• 1 mesa de som 8 canais, com 
equalização e ganho por canal de entrada. 
• 1 microfone sem fio com resposta de 
frequência de 40 Hz a 20 kHz, potência de saída 
de 30 mW, faixa de frequência de transmissão 
de trabalho homologada pela Anatel. 
• ART emitida por engenheiro devidamente 
regularizado ao CREA. 
ILUMINAÇÃO 
• 8 moving head beam com ângulo de 
abertura de 4°, potência de 67.765 lux a 20 
metros, 1 disco de cor com 14 cores dicroicas + 
branco, 1 disco de gobo fixo com 17 gobos + 
aberto, foco de 0 a 100% ajustável por DMX, 16 
canais DMX, Pan de 540° e Tilt de 270°. 
• 8 par led, com cada par led contendo 
com 18 leds de 15 W cada. Pentaled RGBWA 
(vermelho, verde, azul, branco e âmbar), 
potência de 270 W. 
• 2 strobo de 3000 W de potência, variação 
de strobo de 0 a 530 ms, taxa de strobo de 0 a 
30 flashes/segundo e controle DMX de 1, 3 ou 4 
canais.  
• 1 máquina de fumaça 2000 W com 
central dedicada a ajuste de intervalo e tempo 
de fumaça. 
• 1 rack com módulo fonte com voltímetro 
e amperímetro digital, 2 módulos dimmer de 12 
canais, 1 módulo disjuntor de 12 canais e 1 
splitter para iluminação. 
• 1 mesa de iluminação, 10 faders 
principais com 2 saídas DMX físicas e até 512 
canais 
• ART emitida por engenheiro devidamente 
regularizado ao CREA. 
SONORIZAÇÃO E ESTRUTURA PARA DELAY 



 
 
 
 
 

42 
bac 

  
 

MUNICÍPIO DE BARBACENA – MG 
DIRETORIA DE LICITAÇÕES 

Rua Baronesa Maria Rosa, nº 378 – Boa Morte – Barbacena-MG CEP: 36201-002 
Telefone: (32) 3339-2026 

 

• 16 caixas tipo Line Array com 2 altos-
falantes 10” e 2 driver 1”, SPL máximo 136 dB 
SPL @ 1m, potência de 1320 W RMS, resposta 
de frequência de 80 Hz a 20 kHz (+/- 3 dB) e 
cobertura horizontal de 120°. 
• 4 gerenciadores de sistema com 3 
entradas XLR fêmea e 6 saídas XLR macho, 
equalizador gráfico de 31 bandas e paramétrico 
de 12 bandas por entrada, equalizador 
paramétrico de 8 bandas por saída, operação 
em 48 kHz e 96 kHz. 
• 4 unidades amplificadores 16.000 W, 4 
canais de 4.000 W, resposta em frequência de 
20 Hz a 20 kHz, proteção curto circuito. 
• 200 m de cabo de microfone para 
interligação entre torres de delay. 
• 50 peças de andaime de ferro de 2 m de 
largura x 1 m de altura. 
• 4 paus de carga de ferro para andaime 
• ART emitida por engenheiro devidamente 
regularizado ao CREA. 
ESTRUTURA DE ORGANIZAÇÃO 
• 200 metros de passa cabos 5 vias 
• .20 rádios comunicadores com mínimo 
de 5 canais de operação, com fones e 
carregadores. 

5 L DIA 15 

EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, 
ILUMINAÇÃO E ESTRUTURA PARA EVENTO 
DE CARNAVAL EM COMUNIDADES OU 
DISTRITOS -- EQUIPAMENTOS DE 
SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E ESTRUTURA  
PA 
• 12 caixas tipo Line Array com 2 altos-
falantes 10” e 2 driver 1”, SPL máximo 136 dB 
SPL @ 1m, potência de 1320 W RMS, resposta 
de frequência de 80 Hz a 20 kHz (+/- 3 dB) e 
cobertura horizontal de 120°. 
• 8 caixas subgrave com 2 alto-falantes 
18”, SPL máximo 146 dB SPL @ 1m, potência 
2400 W RMS, resposta de frequência de 30 Hz 
a 180 Hz (+/- 3 dB). 
• 2 unidades amplificadores 16.000 W, 4 
canais de 4.000 W, resposta em frequência de 
20 Hz a 20 kHz, proteção curto circuito. 
• 2 unidades amplificadores 12.000 W, 2 
canais de 6.000 W, resposta em frequência de 
20 Hz a 20 kHz, proteção curto circuito. 
• 1 gerenciador de sistema com 3 entradas 
XLR fêmea e 6 saídas XLR macho, equalizador 
gráfico de 31 bandas e paramétrico de 12 
bandas por entrada, equalizador paramétrico de 
8 bandas por saída, operação em 48 kHz e 96 

R$12.000,00 
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kHz.. 
• 1 console de 32 canais de entrada, 16 
canais de saída, 8 vias Matrix, Phanton Power, 
High Pass Filter, Atenuador, Equalizador de 4 
bandas, dois dinâmicos e PAN por canal, até 8 
equalizadores gráficos e 4 racks de efeito. 
• ART emitida por engenheiro devidamente 
regularizado ao CREA. 
SIDE 
• 2 caixas tipo Line Array com 2 altos-
falantes 10” e 2 driver 1”, SPL máximo 136 dB 
SPL @ 1m, potência de 1320 W RMS, resposta 
de frequência de 80 Hz a 20 kHz (+/- 3 dB) e 
cobertura horizontal de 120°. 
• 2 caixas subgrave com 2 alto-falantes 
18”, SPL máximo 146 dB SPL @ 1m, potência 
2400 W RMS, resposta de frequência de 30 Hz 
a 180 Hz (+/- 3 dB). 
• 1 unidade amplificador 16.000 W, 4 
canais de 4.000 W, resposta em frequência de 
20 Hz a 20 kHz, proteção curto circuito. 
• 1 unidade amplificador 12.000 W, 2 
canais de 6.000 W, resposta em frequência de 
20 Hz a 20 kHz, proteção curto circuito. 
• 1 gerenciador de sistema com 3 entradas 
XLR fêmea e 6 saídas XLR macho, equalizador 
gráfico de 31 bandas e paramétrico de 12 
bandas por entrada, equalizador paramétrico de 
8 bandas por saída, operação em 48 kHz e 96 
kHz. 
BACKLINE 
• 1 amplificador de fones de ouvido de 8 
canais estéreo, chave mono/estéreo por canal e 
controle de nível de saída. 
• 2 caixas de monitor com 1 alto-falante 
12” e 1 driver 1”, SPL máximo 131 dB SPL @ 
1m, potência de 700 W RMS, resposta de 
frequência de 60 Hz a 20 kHz (+/- 3 dB), 
cobertura horizontal de 120° e cobertura vertical 
de 60°. 
• Kit amplificador de baixo com 1 
amplificador de 250 W, equalizador gráfico de 
10 bandas, compressor, entrada passiva e ativa, 
filtros passa alta e passa baixa. 1 caixa com 1 
alto-falante de 15” de 300 W e 1 caixa com 4 
alto-falantes de 10” de 400 W. 
• 1 amplificador de guitarra com 2 alto-
falantes de 12”, com controle de nível de saída, 
equalizador de entrada e efeito. 
• 1 corpo de bateria contendo bumbo, 2 
tons e surdo, com peles hidráulicas e em bom 
estado de conservação. 
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• 15 pedestais para microfone tipo girafa 
na cor preta, com 1 metro de altura mínima e 2 
metros de altura máxima. 
• 8 direct box passivos com resposta de 
frequência de 20 HZ até 20 kHz, impedância de 
entrada de 20 kOhms e impedância de saída de 
150 Ohms. 
• 5 direct bos ativos com resposta de 
frequência de 20 HZ até 20 kHz, 3 níveis de 
atenuação, saída com inversor de polaridade e 
filtro LOW Cut. 
• 20 microfones com fio de diversos 
modelos para atender aos tipos de atrações do 
evento. 
• 2 microfones sem fio com resposta de 
frequência de 40 Hz a 20 kHz, potência de saída 
de 30 mW, faixa de frequência de transmissão 
de trabalho homologada pela Anatel. 
• ART emitida por engenheiro devidamente 
regularizado ao CREA. 
ILUMINAÇÃO 
• 8 moving head beam com ângulo de 
abertura de 4°, potência de 67.765 lux a 20 
metros, 1 disco de cor com 14 cores dicroicas + 
branco, 1 disco de gobo fixo com 17 gobos + 
aberto, foco de 0 a 100% ajustável por DMX, 16 
canais DMX, Pan de 540° e Tilt de 270°. 
• 8 par led, com cada par led contendo 
com 18 leds de 15 W cada. Pentaled RGBWA 
(vermelho, verde, azul, branco e âmbar), 
potência de 270 W. 
• 6 lâmpadas branco quente par 64, 
potência 1000 W, ângulo de cobertura de 11° a 
24° e cor da luz de 3200 K. 
• 1 strobo de 3000 W de potência, variação 
de strobo de 0 a 530 ms, taxa de strobo de 0 a 
30 flashes/segundo e controle DMX de 1, 3 ou 4 
canais.  
• 2 mini brut de 4 lâmpadas cada na cor 
branco quente e 400 W de potência. 
• 1 máquina de fumaça 2000 W com 
central dedicada a ajuste de intervalo e tempo 
de fumaça. 
• 1 rack com módulo fonte com voltímetro 
e amperímetro digital, 2 módulos dimmer de 12 
canais, 1 módulo disjuntor de 12 canais e 1 
splitter para iluminação. 
• 1 mesa de iluminação, 10 faders 
principais com 2 saídas DMX físicas e até 512 
canais. 
• 1 refletor de led 400 W para iluminação 
de serviço no palco. 



 
 
 
 
 

45 
bac 

  
 

MUNICÍPIO DE BARBACENA – MG 
DIRETORIA DE LICITAÇÕES 

Rua Baronesa Maria Rosa, nº 378 – Boa Morte – Barbacena-MG CEP: 36201-002 
Telefone: (32) 3339-2026 

 

• ART emitida por engenheiro devidamente 
regularizado ao CREA. 
ESTRUTURA 
• 50 metros de estrutura Q30 para 
montagem de grid de 6m de comprimento x 
4,5m de profundidade x 4m de altura. 
• 4 sapatas. 
• 4 paus de carga. 
• 4 sleeves. 
• 4 talhas com carga de 0,5 tonelada e 
corrente mínima de 5m. 
• 4 praticáveis para atender às atrações. 
• ART emitida por engenheiro devidamente 
regularizado ao CREA. 

6 E DIA 50 

SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE -- - 
Locação de Sonorização de pequeno porte, som 
externo, 2 caixas de som de 1000 wts cada, 1 
amplificador, 1 mesa de 16 canais periféricos 
c/equalizador efeito aparelho de CD,4 
microfones c/pedestal. 

R$1.500,00 

7 L DIA 30 

TRIO ELÉTRICO – CAMINHÃO 3/4 -- TRIO 
ELETRICO - CAMINHAO 3/4 - Locação de Trio 
elétrico, caminhão 3/4, sonorizado dos 4 lados 
com gerador de energia próprio e documentação 
de trio explícita no Dut do veículo. Todas as 
responsabilidades com abastecimento, 
deslocamento, motorista e demais despesas a 
cargo da empresa vencedora. 

R$8.500,00 

8 L DIA 50 

CAMINHÃO PALCO COM SOM -- LOCAÇÃO 
DE CAMINHÃO PALCO COM SONORIZAÇÃO - 
Caminhão palco suspensa sua cobertura, na 
parte interna dispõem de um palco de 7x5 com 
extensão externa se necessário, piso com 1,0 
metro de altura aprox. em alumínio raiado 
antiderrapante, com camarim interno em toda 
sua lateral , escada de acesso na parte traseira 
do caminhão com guarda corpo, som 2 x 2 cxas 
KF e sub SB 850/1000 na asa lateral cubo de 
baixo, e de guitarra periféricos, potencias, 
microfones, pedestais , e iluminação de palco . 
Todas as responsabilidades com abastecimento, 
deslocamento, motorista e demais despesas a 
cargo da empresa vencedora. 

R$2.700,00 

9 E DIA 30 

SONORIZAÇÃO DE LINHA DE MÉDIO PORTE 
-- SONORIZAÇÃO DE LINHA  
Locação de sistema de sonorização para 
avenidas, ruas, vias uteis do Parque de 
Exposições ou Campo de Futebol, com 06(seis) 
torres de som com 500 (quinhentos) wts –
totalizando 3.000 (três mil) wts de potência, 
distribuídas em vários pontos, 01(uma) mesa de 
12(doze) canais, 04(quatro) microfones sem fio. 

R$1.800,00 
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10 L DIA 30 

SONORIZAÇÃO DE LINHA DE GRANDE 
PORTE -- SONORIZAÇÃO DE LINHA com no 
mínimo: 
14 TORRES DE PA com no mínimo 28 caixas 
passivas (não amplificadas) com potência 
mínima de 700w rms cada no sistema LINE, e 
14 caixas de sub (grave) com 2 falantes de 18" 
com potência mínima de 1200w rms cada. 
Todas as torres deverão ser acompanhadas 
com sistema de segurança adicional para 
fixação no solo. 
Sistema por cabo ou de 02 transmissores uhf ; 
01 mesa digital com mínimo 32 canais modelo 
LS9, similar ou de melhor qualidade. 
01 processador digital; 
02 microfones sem fio. 
07 sistemas de amplificação com potência 
mínima de 4200w rms. 
400m de Cabeamento com cabos isolados 
modelo pp para energizar o sistema. 
Todo cabeamento para o total e perfeito 
funcionamento do sistema. 
Dois técnicos de áudio em tempo integral de 
acordo com a programação do evento e 
Operador de som para reprodução de músicas 
durante todo o evento 
*Disponibilização e funcionamento em tempo 
integral ou de acordo com horários e 
programação determinados pela Prefeitura. 

R$15.000,00 

11 L SV 10 

PALCO 14MX12M -- PALCO 14MX12M 
• 1 palco 14 metros de boca de cena por 
12 metros de profundidade com piso de 2 
metros de altura. Pé direito de no mínimo 8 
metros de altura. 
• 1 área de serviço de 4 metros 
comprimento x 12 metros de profundidade 
acoplada ao palco com piso nivelado ao piso do 
palco. 
• 1 escada de acesso paralela ao palco. 
• 2 tendas 4 m x 4 m com fechamento para 
cobertura da área de serviço. 
• 1 testeira de 14 metros de comprimento x 
1 metro de altura. Uma frontal e outra traseira. 
• 2 avanços para sustentação do sistema 
de sonorização. 
• 2 tendas 4 m x 4 m com fechamento para 
camarim. 
• Tablado com 8 metros de comprimento 
por 4 metros de profundidade por 0,2 metros de 
altura para camarim. 
• 1 house mix coberta de 4 metros de 
comprimento por 4 metros de profundidade por 

R$22.000,00 
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3 metros de altura e tablado com 0,2 metros do 
chão. 
• ART emitida por engenheiro devidamente 
regularizado ao CREA. 

12 L SV 10 

PALCO 12MX10M 
• 1 palco 12 metros de boca de cena por 
10 metros de profundidade com piso de 2 
metros de altura. Pé direito de 8 metros de 
altura. 
• 1 área de serviço de 4 metros 
comprimento x 10 metros de profundidade 
acoplada ao palco com piso nivelado ao piso do 
palco. 
• 1 escada de acesso paralela ao palco. 
• 2 tendas 4 m x 4 m com fechamento para 
cobertura da área de serviço. 
• 1 testeira de 12 metros de comprimento x 
1 metro de altura. Uma frontal e outra traseira. 
• 2 avanços para sustentação do sistema 
de sonorização. 
• 2 tendas 4 m x 4 m com fechamento para 
camarim. 
• Tablado com 8 metros de comprimento 
por 4 metros de profundidade por 0,2 metros de 
altura para camarim. 
• 1 house mix coberta de 4 metros de 
comprimento por 4 metros de profundidade por 
3 metros de altura e tablado com 0,2 metros do 
chão. 
• ART emitida por engenheiro devidamente 
regularizado ao CREA. 

R$16.000,00 

13 L SV 10 

PALCO 10MX08M -- PALCO 10MX08M 
• 1 palco 10 metros de boca de cena por 8 
metros de profundidade com piso de 2 metros 
de altura. Pé direito de 8 metros de altura. 
• 1 área de serviço de 4 metros 
comprimento x 8 metros de profundidade 
acoplada ao palco com piso nivelado ao piso do 
palco. 
• 1 escada de acesso paralela ao palco. 
• 2 tendas 4 m x 4 m com fechamento para 
cobertura da área de serviço. 
• 1 testeira de 10 metros de comprimento x 
1 metro de altura. Uma frontal e outra traseira. 
• 2 avanços para sustentação do sistema 
de sonorização. 
• 2 tendas 4 m x 4 m com fechamento para 
camarim. 
• Tablado com 8 metros de comprimento 
por 4 metros de profundidade por 0,2 metros de 
altura para camarim. 
• 1 house mix coberta de 4 metros de 

R$10.000,00 
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comprimento por 4 metros de profundidade por 
3 metros de altura e tablado com 0,2 metros do 
chão. 
• 1 tablado de 10metros de comprimento x 
10 metros de profundidade x 1 metro de altura 
para apresentações artísticas de dança.  
• ART emitida por engenheiro devidamente 
regularizado ao CREA. 

14 E SV 10 

PALCO 08MX06M -- PALCO 08MX06  
• 1 palco 8 metros de boca de cena por 6 
metros de profundidade com piso de 1,6 metros 
de altura. Pé direito de 6,5 metros de altura. 
• Duas áreas de serviço no tamanho 4m 
de largura x 6 de profundidade, com piso 
nivelado ao palco 
• 1 escada de acesso ao palco. 
• 1 testeira frontal de 8 metros de 
comprimento x 1 metro de altura.  
• 2 avanços para sustentação do sistema 
de sonorização. 
• 1 tenda 4 m x 4 m com fechamento para 
camarim. 
• ART emitida por engenheiro devidamente 
regularizado ao CREA. 

R$7.000,00 

15 E SV 10 

PALCO 06MX04M -- PALCO 06MX04M 
• 1 palco 6 metros de boca de cena por 4 
metros de profundidade com piso de 1,6 metros 
de altura. Pé direito de 6,5 metros de altura. 
• Duas áreas de serviço no tamanho 4m 
de largura x 6 de profundidade, com piso 
nivelado ao palco 
• 1 escada de acesso ao palco. 
• 1 testeira frontal de 6 metros de 
comprimento x 1 metro de altura.  
• 2 avanços para sustentação do sistema 
de sonorização. 
• 1 tenda 4 m x 4 m com fechamento para 
camarim. 
ART emitida por engenheiro devidamente 
regularizado ao CREA. 

R$5.000,00 

16 E SV 2 

PALCOS PARA EVENTO DE CARNAVAL 
ÁREA CENTRAL -- SENDO DOIS PALCOS: 
 
PALCO 1 (PRINCIPAL) 
• 1 palco 10 metros de boca de cena por 8 
metros de profundidade com piso de 2 metros 
de altura. Pé direito de 8 metros de altura. 
• 1 área de serviço de 4 metros 
comprimento x 8 metros de profundidade 
acoplada ao palco com piso nivelado ao piso do 
palco. 
• 1 escada de acesso paralela ao palco. 

R$13.000,00 
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• 2 tendas 4 m x 4 m com fechamento para 
cobertura da área de serviço. 
• 2 testeiras de 10 metros de comprimento 
x 1 metro de altura. Uma frontal e outra traseira. 
• 4 avanços para sustentação do sistema 
de sonorização. 2 avanços frontais e 2 avanços 
traseiros. 
• 2 tendas 4 m x 4 m com fechamento para 
camarim. 
• Tablado com 8 metros de comprimento 
por 4 metros de profundidade por 0,2 metros de 
altura para camarim. 
• 1 house mix coberta de 4 metros de 
comprimento por 4 metros de profundidade por 
3 metros de altura e tablado com 0,2 metros do 
chão.  
• ART emitida por engenheiro devidamente 
regularizado ao CREA. 
PALCO 2 
• 1 palco 4 metros de boca de cena por 4 
metros de profundidade com piso de 2 metros 
de altura. Pé direito de 6 metros de altura. 
• 1 escada de acesso paralela ao palco. 
• 4 avanços para sustentação do sistema 
de sonorização. 2 avanços frontais e 2 avanços 
traseiros. 
ART emitida por engenheiro devidamente 
regularizado ao CREA. 

17 E SV 10 

PALCO 10MX10M SEM COBERTURA -- 
PALCO (piso) DE APOIO  
1 palco sem cobertura de 10 metros de boca de 
cena por 10 metros de profundidade com piso 
de 1 metro de altura, com 2(duas) escadas de 
acesso. 

R$7.000,00 

18 E SV 10 

PALCO POR PRATICÁVEIS PARA ÁREA 
INTERNA -- PALCO (piso)  
16 praticáveis de 2 metros de largura x 1 metro 
de profundidade para montagem de piso de 
palco nas seguintes dimensões: 8 metros de 
largura x 4 metros de profundidade x 0,9 metros 
de altura. 

R$3.200,00 

19 E SV 6 

PASSARELA POR PRATICÁVEIS -- 
ESTRUTURA PARA PASSARELA 
24 praticáveis de 2 metros de largura x 1 metro 
de profundidade para montagem de piso para 
passarela, carpetado em cor a ser definida pela 
organização do evento, com tecido em todas as 
laterais cobrindo a estrutura. 

R$4.500,00 

20 E SV 6 

ESTRUTURA PARA CENOGRAFIA -- 
ESTRUTURA DE APOIO 
• 80 metros de estrutura Q30 linha pesada 
para sustentação de adornos decorativos. 

R$4.400,00 



 
 
 
 
 

50 
bac 

  
 

MUNICÍPIO DE BARBACENA – MG 
DIRETORIA DE LICITAÇÕES 

Rua Baronesa Maria Rosa, nº 378 – Boa Morte – Barbacena-MG CEP: 36201-002 
Telefone: (32) 3339-2026 

 

• 8 cubos Q30 de 5 faces 
• Cintas e semieixos para fixação da 
estrutura 

21 E SV 20 

PÓRTICO MÉDIO PORTE --ESTRUTURA 
PARA PÓRTICO  
• 50 metros de estrutura de alumínio Q30 
linha pesada. 
• 12 cubos de alumínio Q30 de 5 faces 
linha pesada. 
Cintas e semieixos necessários para fixação da 
estrutura. 

R$3.100,00 

22 E SV 10 

PÓRTICO GRANDE PORTE -- ESTRUTURA 
PARA PÓRTICOS  
• 80 metros de estrutura de alumínio Q30 
linha pesada. 
• 16 cubos de alumínio Q30 de 5 faces 
linha pesada. 
Cintas e semieixos necessários para fixação da 
estrutura. 

R$4.800,00 

23 L SV 40 

ILUMINAÇÃO CÊNICA PARA EVENTO -- 
ILUMINAÇÃO CÊNICA 
•   40 refletores Ar 111 – iluminação 
pontuada 
•   12 ribaltas de led 
• 20 refletores par 38 

R$4.000,00 

24 L SV 50 

TELÃO -- LOCAÇÃO TELÃO A locação deve 
conter: 01 tela em lona própria para exibição do 
projetor para exibição outdoor e indoor, 
contendo 01 estrutura metálica (grid) para a tela 
01 projetor de no mínimo 3000 ansi lumens 01 
equipamento de som com duas caixas nas 
laterais da estrutura do telão e 02 caixas ao 
fundo das cadeiras. Caixas com no mínimo 
450w RMS contendo alto falantes de 12" ou 15" 
Cabos necessários para a conexão de áudio e 
vídeo. 

R$5.500,00 

25 L DIA 50 

PAINEL DE LED OUTDOOR PEQUENO -- 
PAINEL DE LED OUTDOOR DE 6X2M (para 
exibição ao ar livre durante o dia e anoite) p6 ou 
similar ou de melhor qualidade com central de 
exibição de conteúdo e cabeamento necessário; 
câmera para captação e transmissão de 
filmagem de toda a programação do evento em 
diversos horários e em tempo real; projeção de 
conteúdo fornecido pela administração, 
produção de chamadas de vídeos com os 
artistas de cada dia antes dos shows, projeção 
de video clips musicais e outros a critério da 
organização e fotos do evento, incluindo 2 
técnicos operadores durante todo o evento. O 
painel deverá sem montado ao lado do palco 
com estrutura que tenha capacidade de 

R$6.000,00 
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elevação de até 4,50m, e seja compatível com 
peso e segurança do equipamento, incluindo 
sistema adicional de fixação no piso (chão). 
Todas as depesas da equipe incluídas como 
alimentação, hospedagem e alimentação. Diária 
de 10h. 

26 L DIA 50 

PAINEL DE LED OUTDOOR MÉDIO -- PAINEL 
DE LED OUTDOOR DE 6X3M (para exibição ao 
ar livre durante o dia e anoite) p6 ou similar ou 
de melhor qualidade com central de exibição de 
conteúdo e cabeamento necessário; câmera 
para captação e transmissão de filmagem de 
toda a programação do evento em diversos 
horários e em tempo real; projeção de conteúdo 
fornecido pela administração, produção de 
chamadas de vídeos com os artistas de cada dia 
antes dos shows, projeção de video clips 
musicais e outros a critério da organização e 
fotos do evento, incluindo 2 técnicos operadores 
durante todo o evento. O painel deverá sem 
montado ao lado do palco com estrutura que 
tenha capacidade de elevação de até 4,50m, e 
seja compatível com peso e segurança do 
equipamento, incluindo sistema adicional de 
fixação no piso (chão). Todas as depesas da 
equipe incluídas como alimentação, 
hospedagem e alimentação. Diária de 10h. 

R$9.500,00 

27 L DIA 50 

PAINEL DE LED OUTDOOR GRANDE --
PAINEL DE LED OUTDOOR DE 6X4M (para 
exibição ao ar livre durante o dia e anoite) p6 ou 
similar ou de melhor qualidade com central de 
exibição de conteúdo e cabeamento necessário; 
câmera para captação e transmissão de 
filmagem de toda a programação do evento em 
diversos horários e em tempo real; projeção de 
conteúdo fornecido pela administração, 
produção de chamadas de vídeos com os 
artistas de cada dia antes dos shows, projeção 
de video clips musicais e outros a critério da 
organização e fotos do evento, incluindo 2 
técnicos operadores durante todo o evento. O 
painel deverá sem montado ao lado do palco 
com estrutura que tenha capacidade de 
elevação de até 4,50m, e seja compatível com 
peso e segurança do equipamento, incluindo 
sistema adicional de fixação no piso (chão). 
Todas as depesas da equipe incluídas como 
alimentação, hospedagem e alimentação. Diária 
de 10h. 

R$12.500,00 

28 L DIA 50 
PAINEL DE LED PEQUENO -- PAINEL DE LED 
PEQUENO 
• 12 m² de painel de led com resolução P6. 

R$4.600,00 
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• Cintas, cabos de aço, cabos de sinal e 
energia para montagem do painel. 
• Processadora Full HD com entrada 
HDMI.  
• Operador para painel. 
• Diária de 10h. 

29 L DIA 50 

PAINEL DE LED MÉDIO -- PAINEL DE LED 
MÉDIO 
• 18 m² de painel de led com resolução P6. 
• Cintas, cabos de aço, cabos de sinal e 
energia para montagem do painel. 
• Processadora Full HD com entrada HDMI 
• Operador para painel.  
• Diária de 10h. 

R$7.000,00 

30 L DIA 50 

PAINEL DE LED GRANDE 
• 24 m² de painel de led com resolução P6. 
• Cintas, cabos de aço, cabos de sinal e 
energia para montagem do painel. 
• Processadora Full HD com entrada HDMI 
• Operador para painel.  
• Diária de 10h. 

R$9.000,00 

31 L DIA 100 

TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA -- 
TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA de jogos ou 
eventos para painel de led outdoor exibição ao 
ar livre durante o dia e ou a noite. 
Equipamentos, operadores e demais despesas 
necessários para o devido funcionamento. Diária 
de 04h. 

R$3.800,00 

32 L DIA 8 

GRUPO DE GERADORES PARA EVENTO DE 
CARNAVAL ÁREA CENTRAL --GRUPO DE 
GERADORES 
• 1 grupo motogerador 180 kVA, 
silenciado, com cabine de proteção com espuma 
acústica, 40 metros de cabo 4 vias de 120mm, 
autonomia de 12 horas, caixa de passagem para 
sonorização e técnico responsável. Abastecido 
pelo contratante. 
• 1 grupo motogerador 180 kVA, 
silenciado, com cabine de proteção com espuma 
acústica, 40 metros de cabo 4 vias de 120mm, 
autonomia de 12 horas, caixa de passagem para 
iluminação e técnico responsável. Abastecido 
pelo contratante. 
• 1 grupo motogerador 250 kVA, 
silenciado, com cabine de proteção com espuma 
acústica, 40 metros de cabo 4 vias de 120mm, 
autonomia de 12 horas, caixa de passagem e 
técnico responsável. Abastecido pelo 
contratante. 
• Caixa de passagem e cabos para 
interligar o gerador stand-by aos geradores em 
funcionamento. 

R$14.000,00 
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• ART e atestado de abrangência de grupo 
motogerador emitido por engenheiro 
devidamente regularizado ao CREA. 
• Diária de 12h. 

33 L DIA 30 

GERADOR 180 KVA -- GERADOR DE 
ENERGIA 
Gerador (180 KVA, Trifásico 60 Hz 220/127V. 
Regulador Eletrônico de velocidade, controlador 
de frequência com display eletrônico (ciclagem – 
1800 RPM), disjuntor de proteção/curto circuito, 
carenagem super silenciada 75 dB a 1,5m, com 
laudo técnico de capacidade e fornecimento de 
combustível e demais despesas necessários 
para o devido funcionamento dos equipamentos. 
Diária de 12h. 

R$5.000,00 

34 L UNI 1.600 

PLACA PARA FECHAMENTO --LOCAÇÃO 
FECHAMENTO (PLACA DOIS METROS) 
fechamento em placas metálicas galvanizadas 
em metros lineares para eventos, com 2 m de 
altura e 2 m de largura com fixação individual 
entre as placas, com estacas fixadas por meio 
de mão francesa para fixa-las ao solo para seu 
devido tratamento, incluindo o serviço de mão 
de obra para colocação e transporte. 
OBSERVAÇÕES AOS RESPONSÁVEIS PELO 
TAPUME METÁLICO: 1 _ É de responsabilidade 
da empresa contratada, o fornecimento de mão 
de obra necessária, a fim de suprir as 
necessidades de transporte, carregadores, 
limpeza/higienização, montagem e 
desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, 
bem como das despesas com a equipe. 

R$62,50 

35 E M 500 

ESTRUTURA BOX TRUSS Q15 -- BOX TRUSS 
Estrutura Q15 (LOCAÇÃO METRO LINEAR) 
para montagem de diversas formas  critério da 
administração 

R$30,00 

36 E M 500 

ESTRUTURA BOX TRUSS Q25 --BOX TRUSS 
Estrutura Q25 (LOCAÇÃO METRO LINEAR) 
para montagem de diversas formas  critério da 
administração 

R$40,00 

37 E M 500 

ESTRUTURA BOX TRUSS Q30 --BOX TRUSS 
Estrutura Q30 (LOCAÇÃO METRO LINEAR) 
para montagem de diversas formas  critério da 
administração 

R$50,00 

38 E UNI 200 

PRATICÁVEL --PRATICÁVEL 2m x 1m com pés 
reguláveis de 0,2m, 0,3m, 0,4m, 0,5m, 0,6m, 
0,8m e 1m. para montagem de diversas formas  
critério da administração 

R$175,00 

39 L M 2.000 

ARQUIBANCADA --LOCAÇÃO DE 
ARQUIBANCADA POR METRO COM 5(CINCO) 
DEGRAUS reforçada em estrutura metálica com 
assentos de no mínimo 50cm e seguros de 

R$350,00 
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acordo com exigências de segurança, incluindo 
conexão (curva entre arquibancadas quando 
necessário para montagem de diversas formas  
critério da administração). 
Obs.: arquibancada deverá estar acompanhada 
de certidão do CREA com laudo técnico de 
engenheiro. 

40 E DIA 60 

LOCUTOR PARA EVENTO --LOCUTOR para 
apresentação de atrações e informações 
durante eventos, o qual deverá seguir um roteiro 
pré-determinado pela administração, devendo 
sempre interagir com o público, especialmente 
nos intervalos das programações e atrações, 
sendo proibido veicular qualquer tipo de 
informação sem autorização prévia da 
administração. (8h diárias) COM EXPERIÊNCIA 
COMPROVADA, 

R$1.200,00 

41 L SV 200 

BLIMP --Locação com instalação de BLIMP 
base metálica: incluso aluguel de inflável 
adesivado mediante aprovação da comissão 
organizadora do evento, instalação do inflável 
em base metálica, manutenção durante todo o 
período contratado e retirada. Instalação com 
1(um) dias antes do eventos e retirada após 
1(um) do término. Período mínimo no local do 
evento: 05(cinco) dias. 

R$3.000,00 

42 E DIA 60 
CARREGADOR --CARREGADOR - Profissional 
capacitado, devidamente uniformizado, para 
realização de apoio logístico. (DIÁRIA DE 8H) 

R$250,00 

43 E DIA 200 

BRIGADISTA --BRIGADISTRA DE INCÊNDIO - 
Profissional capacitado, devidamente 
uniformizado com todo material/equipamento 
necessário. (DIÁRIA de 8h) 

R$308,00 

44 L DIA 900 

SEGURANÇA / VIGILANTE TURNO 08H. --
EQUIPE DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA - 
(PARA AÇÕES DIVERSAS) Equipe mista 
composta por pessoas treinadas, capacitadas 
com certificado na Policia Federal, para auxílio 
aos serviços de segurança executados pela 
Polícia Militar e Civil e apoio a Comissão de 
Eventos. Auxiliares uniformizados que deverão 
atuar em turnos de no mínimo 8h. 

R$321,00 

45 L DIA 500 

SEGURANÇA / VIGILANTE TURNO 12H. --
EQUIPE DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA - 
(PARA AÇÕES DIVERSAS) Equipe mista 
composta por pessoas treinadas, capacitadas 
com certificado na Policia Federal, para auxílio 
aos serviços de segurança executados pela 
Polícia Militar e Civil e apoio a Comissão de 
Eventos. Auxiliares uniformizados que deverão 
atuar em turnos de no mínimo 12h. 

R$403,00 

46 L DIA 600 BANHEIRO QUÍMICO --BANHEIROS R$235,00 
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QUIMICOS (unidade) 
locação, instalação, transferência de localização 
e manutenção de banheiros com caminhão 
limpa fossa que limpará e esterelizará com 
produtos químicos adequados 

47 E DIA 60 

BANHEIRO QUÍMICO PNE --BANHEIROS 
QUIMICOS PNE (unidade) 
Locação de banheiro químico PNE (Portador de 
Necessidades Especiais), produzido em 
polietileno de alta densidade. Altura 2,30m, 
largura1,10m, comprimento 1,20m, 75Kg, 
capacidade do tanque 227 litros, com mictório, 
caixa de dejetos com assento, porta objetos, 
suporte para papel higiênico, higienização diária, 
retirada dos dejetos diário quando for locado por 
mais dia.Fornecimento de rolos de papel 
higiênico, produto químico biodegradável, 
remoção dos detritos através de bomba a vácuo 
para tanque de depósito, descarregamento dos 
detritos em estação de tratamento de efluentes 
(ETE), incluindo transporte, instalação e 
desinstalação, bem como material e pessoal 
necessário à execução dos serviços. 

R$425,00 

48 L SV 6 

GALPÃO PARA STANDS -- ESTRUTURA 
GALPÃO PARA STANDS 
STANDS: 20(vinte) stands cenográficos, no 
tamanho de 2m x 2m, em octanorm, com 
estrutura de cobertura por 2(duas) tendas 10m 
x10m montadas nas configurações 10m x20m 
totalizando 200m, com piso tablado carpetado 
em cor a ser definida pela organização do 
evento; 
PISO: Tablados elevados de 10 cm, estruturado 
em madeira revestida em carpete na cor grafite 
nas áreas dos stands e vermelho no corredor 
central e vias de acesso. 
PAREDES: Estruturadas em octanorm 2,20; 
TETO: Pergolado; 
FORRO E TESTEIRAS: Em placa TS 
estruturadas em alumínio; 
ILUMINAÇÃO: Por meio de luminárias spots 
com lâmpadas de LED, fixadas na parede, em 
estrutura pergolado para 
iluminação de toda área do stand, e refletores 
HQI direcionados para testeira, sendo 3(três) 
refletores no pé do Black Drope com luz de Led 
direcionada para cima; 
ELÉTRICA: 02(duas) tomadas de 10 A por 
stand; 
PROGRAMAÇÃO VISUAL: Por meio de adesivo 
recorte com nome do produtor local e evento na 
testeira, sendo 1(uma) por stand. 

R$32.000,00 
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49 L SV 6 

COBERTURA DE PÚBLICO SEM PISO -- 
COBERTURA DE PÚBLICO Cobertura em 
formato arqueado medindo 35m de comprimento 
por 10m de largura em vão livre sem colunas 
centrais, com sustentação lateral em treliça 
porte Q30 com 06m de altura. Cobertura em 
lona branca anti-chama.  Incluindo 02 pisos 
medindo 04m de frente por 04m de fundo com 
altura de 0.50cm do solo e fechamentos laterais 
de10m em lona branca anti-chama. Todas as 
despesas de logistica desde transporte, 
hospedagem e alimentação da equipe estão 
inclusas,juntamente com ART nesta cotação. 

R$16.500,00 

50 L SV 500 

TENDA 3MX3M --TENDAS 3MX3M Tenda 
medindo 03m x 03m modelo pirâmide ou chapéu 
de bruxa com cobertura em lona branca, balcão 
e saia em material anti-chama. Todas as 
despesas de logistica desde transporte, 
hospedagem e alimentação da equipe estão 
inclusas,juntamente com ART nesta cotação. 

R$400,00 

51 E SV 60 

TENDA 6MX6M --TENDAS 6MX6M Tenda 
medindo 06m x 06m modelo pirâmide ou chapéu 
de bruxa com cobertura em lona branca anti-
chama, com sustentação em vigas tubulares ou 
quadradas em ferro galvanizado. Todas as 
despesas de logistica desde transporte, 
hospedagem e alimentação da equipe estão 
inclusas,juntamente com ART nesta cotação. 

R$600,00 

52 E SV 60 

TENDA 5MX5M -- TENDAS M5X5M Tenda 
medindo 03m x 03m modelo pirâmide ou chapéu 
de bruxa com cobertura em lona branca, balcão 
e saia em material anti-chama. Todas as 
despesas de logistica desde transporte, 
hospedagem e alimentação da equipe estão 
inclusas,juntamente com ART nesta cotação. 

R$500,00 

53 E SV 40 

TENDA 8MX8M --TENDAS 8MX8M Locação e 
montagem, na cor branca, tipo chapéu de bruxa, 
com lona anti chamas. Cobertura em lona 
branca anti-chama. Todas as despesas de 
logistica desde transporte, hospedagem e 
alimentação da equipe estão inclusas, 
juntamente com ART nesta cotação. 

R$1.450,00 

54 L SV 50 

TENDA 10MX10M --TENDAS 10X10M Tenda 
medindo 10m x 10m em formato arqueado com 
sustentação em treliça Q30 com pé direito de 
4m nas laterais e 6m no centro do arco. 
Cobertura em lona branca anti-chama. Todas as 
despesas de logistica desde transporte, 
hospedagem e alimentação da equipe estão 
inclusas,juntamente com ART nesta cotação. 

R$2.300,00 

55 L SV 20 
TENDA GALPÃO 12MX08M -- TENDA 12M X 
08M estilo arco, estrutura galvanizada. 

R$4.250,00 
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Cobertura em lona branca anti-chama e 
proteção UV. Todas as despesas de logística 
desde transporte, hospedagem e alimentação 
da equipe estão inclusas, juntamente com ART 
nesta cotação. 

56 E SV 6 

TENDA GALPÃO 12MX16M -- TENDA 12M X 
16M estilo arco, estrutura galvanizada. 
Cobertura em lona branca anti-chama e 
proteção UV. Todas as despesas de logística 
desde transporte, hospedagem e alimentação 
da equipe estão inclusas, juntamente com ART 
nesta cotação. 

R$8.500,00 

57 E SV 4 

TENDA GALPÃO 12MX24M -- TENDA 12M X 
24M estilo arco, estrutura galvanizada. 
Cobertura em lona branca anti-chama e 
proteção UV. Todas as despesas de logística 
desde transporte, hospedagem e alimentação 
da equipe estão inclusas, juntamente com ART 
nesta cotação. 

R$12.250,00 

58 E SV 20 

TENDA 04MX04M ESTILO ARCAO -- TENDA 
04M X 04M estilo arco, estrutura galvanizada. 
Cobertura em lona branca anti-chama e 
proteção UV. Todas as despesas de logística 
desde transporte, hospedagem e alimentação 
da equipe estão inclusas, juntamente com ART 
nesta cotação. 

R$550,00 

59 E SV 6 

TENDA CIRCO -- Locação de 01(uma) TENDA 
LONA DE CIRCO medindo no mínimo 16x64  
metros, 01 (um) portal de entrada com estrutura 
e lona, 01 (uma) pirâmide de no mínimo 10 x10 
metros em estrutura de ferro e cobertura de lona 
04 (quatro) pirâmides de no mínimo 5x5 metros 
em estrutura de lona e cobertura de lona. 

R$9.500,00 

60 E SV 1.200 

GRADIL -- Locação GRADIL (PEÇA DOIS 
METROS) -grades de proteção e 
direcionamento de público com as seguintes 
medidas: 0,60 m de altura x 2,0 m de na chapa 
de 2mm com ferro maciço galvanizadas. Montar 
em local pré estabelecido pela equipe de 
organização. Todas as despesas inclusas de 
logistica, transporte, hospedagem, alimentação 
da equipe e emissão de ART. 

R$30,00 

61 E DIA 40 
CAMA ELÁSTICA -- CAMA ELÁSTICA PARA 
AÇÕES DIVERSAS DO MUNICIPIO: Locação 
de cama elástica 4,30. Mínino de 8 horas. 

R$800,00 

62 E DIA 40 

PISCINA DE BOLINHA -- PISCINA DE 
BOLINHA PARA AÇÕES DIVERSAS DO 
MUNICÍPIO: Locação de piscina de bolinha 
2x2.Mínimo de 8 horas. 

R$450,00 

63 E DIA 40 
TOBOGÃ INFLÁVEL -- TOBOGÃ INFLÁVEL 6X 
4M PARA AÇÕES DIVERSAS DO MUNICIPIO: 
Locação de tobogã inflável 6x4M. Mínimo de 8 

R$1.500,00 
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horas. 

64 L DIA 40 

TOURO MECÂNICO -- TOURO MECÂNICO 
PARA AÇÕES DIVERSAS DO MUNICIPIO: 
brinquedo inflável com estrutura central com 
touro e que simula movimento de touro de 
rodeio. idade: acima de 6 anos. medidas: 5 x 5m 
x 2, 8m; motor trifásico ( 220v). chave manual de 
alta e baixa rotação; acompanha 01 motor 
monofásico de 1cv c/chave reversora de 
voltagem ( 110/220v) para o colchão inflável. 
Colchão confeccionado em kp ** equipe 
operacional: 1 monitor. Mínimo de 8 horas. 

R$4.000,00 

65 E DIA 60 

MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE -- MÁQUINA 
PARA ALGODÃO DOCE PARA AÇÕES DO 
MUNICÍPIO: Locação de máquina de algodão 
doce com operador e matérias necessários. 
Mínimo de 8 horas. 

R$1.000,00 

66 E DIA 60 

CARRINHO DE PIPOCA -- CARRINHO DE 
PIPOCA PARA AÇÕES DIVERSAS DO 
MUNÍCIPIO. Locação de carrinho de pipoca com 
operador e matérias necessários. Mínimo de 8 
horas. 

R$1.000,00 

67 E SV 3.000 

KIT LANCHE 1 -- KIT LANCHE 1/ UNIDADE: 
SANDUÍCHE 
Fornecimento e distribuição de lanches, aqui 
denominadas Kit Lanche 1 , contendo todos os 
alimentos prontos para consumo, embalados 
individualmente, de fácil transporte e distribuição 
nos locais de consumo, em condições higiênicas 
e sanitárias de acordo com a legislação vigente. 
DESCRIÇÃO COMPLETA DO KIT: 01 
sanduíche contendo: pão francês (50g), com 2 
fatias de queijo mussarela (30g) e 2 fatias de 
presunto magro (30g). O peso das fatias é o 
mínimo. Acompanhando um refrigerante 200ml. 

R$6,65 

68 L DIA 60 

CARRINHO DE PICOLÉ -- CARRINHO DE 
PICOLÉ PARA AÇÕES DIVERSAS DO 
MUNÍCIPIO. Locação de carrinho(s) de picolé 
fornecido com 1.000 (um mil) unidades de 
picolés em sabores variados com operador e 
matérias necessários. Mínimo de 4 horas. 

R$4.000,00 

 

Legenda: L – Lote Livre   E – Lote Exclusivo 
 

 
 

ANÁLISE PELO GESTOR DE CONTRATO – SEDEC 

APÓS ANÁLISE, APROVO AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE ANEXO. 

 

_____________________________________________              DATA: ______/______/_________ 

           ASSINATURA E CARIMBO IDENTIFICADOR                  
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CALENDÁRIO ANUAL DE FESTIVIDADES 

(EXEMPLICATIVO - PODENDO OCORRER OUTROS EVENTOS) 

- 1º Arraiá de BQ 

23 e 24 de julho de 2022, sendo: 

Dia 23 / 07 / 2022: 19h as 03h (08h de duração) 

Dia 24 / 07 / 2022: 14h as 02h (12h de duração) 

Parque de Exposições Senador Bias Fortes - Barbacena/MG 

- 30ª Festa do Pinhão – Edição 2022 

08 a 10 de julho de 2022, sendo: 

Dia 08 / 07 / 2022: 19h as 03h (08h de duração) 

Dia 09 / 07 / 2022: 14h as 03h (13h de duração) 

Dia 10 / 07 / 2022: 14h as 22h (08h de duração) 

Correia de Almeida – Barbacena/MG 

Praça Crispim Jaques Bias Fortes 

Rua Expedicionário José Leite Furtado 

- Aniversário da Cidade – 231 anos 

13 a 14 de agosto de 2022, sendo: 

Dia 13 / 08 / 2022: 19h as 03h (08h de duração) 

Dia 14 / 08 / 2022: 14h as 22h (08h de duração) 

Jardim Municipal (Praça dos Andradas) ou Estação Ferroviária de Barbacena. 

- Festa do Morango 2022 

23 a 25 de setembro de 2022, sendo: 

Dia 23 / 09 / 2022: 19h as 03h (08h de duração) 

Dia 24 / 09 / 2022: 14h as 03h (13h de duração) 

Dia 25 / 09 / 2022: 14h as 22h (08h de duração) 

Pinheiro Grosso – Barbacena/MG 

Campos São Vicente de Paula 

- Baile das Rosas 2022  

(Rainha, Super Broto, Broto e Brotinho) 

08 de outubro de 2022 – 21h as 04h 

09 de outubro de 2022 – 15h as 21h 

14 de outubro de 2022 – 21h as 04h 

Barbacena/MG – Salão social a ser definido. 

- 52ª Festa das Rosas, Flores e Frutas de Barbacena. 

12 a 16 de outubro de 2022, sendo: 

Dia 12 / 10 / 2022: 18h as 00h (06h de duração) 

Dia 13 / 10 / 2022: 14h as 23h (09h de duração) 

Dia 14 / 10 / 2022: 14h as 23h (09h de duração) 
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Dia 15 / 10 / 2022: 10h as 23h (13h de duração) 

Dia 16 / 10 / 2022: 10h as 23h (13h de duração) 

Parque de Exposições Senador Bias Fortes 

Barbacena/MG 

- Sonho de Natal Barbacena 2022 

17 a 24 de dezembro de 2022, sendo: 

Dia 17 / 12 / 2022: 11h as 22h (11h de duração) 

Dia 18 / 12 / 2022: 14h as 22h (08h de duração) 

Dia 19 / 12 / 2022: 14h as 22h (08h de duração) Dia 20 / 12 / 2022: 14h as 22h (08h de duração) Dia 

21 / 12 / 2022: 14h as 22h (08h de duração) Dia 22 / 12 / 2022: 14h as 22h (08h de duração) Dia 23 / 

12 / 2022: 14h as 22h (08h de duração) Dia 24 / 12 / 2022: 14h as 19h (05h de duração)  

Jardim Municipal (Praça dos Andradas) e Rua Quinze de Novembro - Barbacena/MG. 

- Carnaval 2023 – Barbacena/MG 

17 a 21 de fevereiro de 2023, sendo: 

Dia 17 / 02 / 2023: 16h as 00h (08h de duração) 

Dia 18 / 02 / 2023: 14h as 00h (10h de duração) 

Dia 19 / 02 / 2023: 14h as 00h (10h de duração) 

Dia 20 / 02 / 2023: 14h as 00h (10h de duração) 

Dia 21 / 02 / 2023: 14h as 00h (10h de duração) 

Região central de Barbacena/MG (local a ser definido) 

- Carnaval 2023 – Correia de Almeida/MG 

18 a 21 de fevereiro de 2023, sendo: 

Dia 18 / 02 / 2023: 14h as 00h (10h de duração) 

Dia 19 / 02 / 2023: 14h as 00h (10h de duração) 

Dia 20 / 02 / 2023: 14h as 00h (10h de duração) 

Dia 21 / 02 / 2023: 14h as 00h (10h de duração) 

Correia de Almeida – Barbacena/MG 

Praça Crispim Jaques Bias Fortes 

Rua Expedicionário José Leite Furtado 

- Carnaval 2023 – Pinheiro Grosso/MG 

18 a 21 de fevereiro de 2023, sendo: 

Dia 18 / 02 / 2023: 14h as 00h (10h de duração) 

Dia 19 / 02 / 2023: 14h as 00h (10h de duração) 

Dia 20 / 02 / 2023: 14h as 00h (10h de duração) 

Dia 21 / 02 / 2023: 14h as 00h (10h de duração) 

Local a ser definido no distrito de Pinheiro Grosso – Barbacena/MG. 

- Carnaval 2023 – Senhora das Dores /MG 

18 a 21 de fevereiro de 2023, sendo: 

Dia 18 / 02 / 2023: 14h as 00h (10h de duração) 
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Dia 19 / 02 / 2023: 14h as 00h (10h de duração) 

Dia 20 / 02 / 2023: 14h as 00h (10h de duração) 

Dia 21 / 02 / 2023: 14h as 00h (10h de duração) 

Local a ser definido no distrito de Senhora das Dores – Barbacena/MG. 

- 31ª Festa do Pinhão -  Edição 2023 

14 a 16 de abril de 2023, sendo: 

Dia 14 / 04 / 2023: 19h as 03h (08h de duração) 

Dia 15 / 04 / 2023: 14h as 03h (13h de duração) 

Dia 16 / 04 / 2023: 14h as 22h (08h de duração) 

Correia de Almeida – Barbacena/MG 

Praça Crispim Jaques Bias Fortes 

Rua Expedicionário José Leite Furtado 

- 59º Jubileu de São José Operário 2023 

21 de abril a 01 de maio de 2023 

Ruas ao entorno da Basílica de São José Operário – Barbacena/MG. 

- 54ª Exposição Agropecuária de Barbacena 

17 a 21 de maio de 2023, sendo: 

Dia 17 / 05 / 2023: 18h as 00h (06h de duração) 

Dia 18 / 05 / 2023: 14h as 23h (09h de duração) 

Dia 19 / 05 / 2023: 14h as 23h (09h de duração) 

Dia 20 / 05 / 2023: 10h as 23h (13h de duração) 

Dia 21 / 05 / 2023: 10h as 23h (13h de duração) 

Parque de Exposições Senador Bias Fortes 

Barbacena/MG 

- Exposição Agropecuária de Senhora das Dores -  Edição 2023 

23 a 25 de junho de 2023, sendo: 

Dia 23 / 06 / 2023: 19h as 03h (08h de duração) 

Dia 24 / 06 / 2023: 14h as 03h (13h de duração) 

Dia 25 / 06 / 2023: 14h as 22h (08h de duração) 

Senhora das Dores – Barbacena/MG 

Campo ao lado da Escola Municipal Monsenhor Lopes. 
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ANEXO 02 

DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA HABILITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2022 – PROCESSO Nº 096/2022 

 

HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

01 – Documento de identificação, com foto, de todos os sócios ou administrador(es); 

02 – Inscrição do Ato Constitutivo e alterações, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 

da diretoria em exercício; 

03 – Cópia do CNPJ (Pessoa Jurídica); 

04 – Comprovante de inscrição estadual e/ou municipal relativo ao domicílio sede do licitante; 

 

REGULARIDADE FISCAL: na forma do art. 4º, do Decreto Federal 8.538/2015. 

05 – Certidão Negativa de Débito Estadual do domicílio sede do licitante; 

06 – Certidão Negativa de Débito Municipal do domicílio sede do licitante; 

07 – Certidão Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União; 

08 – Certidão de Regularidade de Situação junto ao FGTS, emitido pela CEF; 

09 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – CNDT do domicílio sede do licitante; 

 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

10 – Certidão Negativa de pedido de falência ou recuperação judicial, expedida pelo cartório 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou execução patrimonial expedida no domicílio sede do 

licitante; 

11 – Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada sua 

substituição por balancetes e balanços provisórios, devidamente autenticados pela Junta Comercial 

da unidade federativa sede da empresa ou declaração de Imposto de Renda, se for optante pelo 

SIMPLES, na forma do Decreto Federal nº 8.538/2015. 

 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

12 – Atestado (s) de Capacidade Técnica em nome do Proponente, emitido (s) por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, atestando a realização, com êxito, de objeto semelhante ao desta Licitação; 

 

13 - PARA OS LOTES RELATIVOS A ESTRUTURAS, TENDAS, COBERTURAS, PALCOS, 

EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO: 

13.1 – Comprovação de Registro ou Inscrição na Entidade Profissional competente (Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia – CREA) na região da sede da Empresa; 

13.2 - Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente profissional de nível superior 

ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente (Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia – CREA), detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de serviço de 

características semelhante; 

13.3 - Comprovação da relação mínima do pessoal técnico especializado considerado essencial para 

o cumprimento do objeto (equipe mínima para realizar os serviços), atendida mediante a 

apresentação de relação explícita e da declaração formal (não é relação nominal) da sua 

disponibilidade. 

13.4 - Declaração de que dispõe de material e equipamentos necessários à execução do serviço.  

13.4.1 - No caso de utilização de LONAS para estruturas, tendas e coberturas, apresentar declaração 

de que não utiliza materiais capazes de propagar chamas, e que utiliza material devidamente 

registrado/certificado pelo INMETRO ou instituição pertinente e que, caso seja vencedor do certame, 

os apresentará; 
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14 – PARA OS LOTES RELATIVOS A BANHEIROS QUÍMICOS:  

14.1 - Declaração da empresa de que dispõe de todas as condições técnicas, previstas na legislação 

vigente, inclusive quanto ao licenciamento ambiental, que envolve transporte e descarte de dejetos 

relativos aos banheiros químicos e que, caso seja vencedor do certame os apresentará. 

14.2 - Alvará Sanitário, se for devido. 

 

15 – PARA O LOTE RELATIVO A KITS DE LANCHE: 

15.1 - Alvará Sanitário.  

 

DECLARAÇÕES DIVERSAS 

16 – Declarações conforme modelo do Anexo 03.  

17 – Declarações conforme modelo do Anexo 05 (somente para ME, MEI e EPP). 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÕES: 

1º - Os documentos apresentados em fotocópia, só terão validade se autenticados ou mediante 

apresentação dos originais. 

2º - Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativas. 
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ANEXO 03 

MODELO DE DECLARAÇÕES DIVERSAS 

 

Ref: Pregão Eletrônico nº 055/2022 – Processo nº 096/2022 

 

Empresa.............................................................., inscrita no CNPJ nº........................, por intermédio 

de seu representante legal, o Sr................................................... portador da Carteira de Identidade nº 

........................... e do CPF nº..................., DECLARA sob as penas da lei: 

 

1) QUE atende o disposto no art. 27,V da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854/99, que não 

emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz; 

2) QUE inexiste fato impeditivo para a habilitação: que até a presente data inexiste(m) fato(s) 

impeditivo(s) para habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores; 

3) QUE tem conhecimento do instrumento convocatório e que recebeu todos os documentos e 

informações, que conhece e acata as condições para cumprimento das obrigações objeto da 

Licitação; 

4) QUE cumpre plenamente os requisitos de habilitação do edital, e assume total 

responsabilidade quanto à veracidade e exatidão dos documentos apresentados. 

 

 

 

 

 

Local e data 

 

 

____________________________________ 

(Nome- Identidade – CPF/CNPJ do declarante) 

 

 

 

 

OBS: A presente declaração deverá ser assinada pelo licitante ou seu representante legal 
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ANEXO 04 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

Pregão Eletrônico nº 055/2022 – Processo nº 096/2022 

 

Objeto: 

 

Razão social, CNPJ, Endereço completo, e-mail,  Telefone/Fax: 

 

Validade da proposta: (mín. 60 dias) 

 

 

Lote Quant. Unid. Especificação Marca  
Valor 

unitário 
Valor total 

01 ... Unid. 

Descrição completa conforme 

especificações constantes do anexo 01 

 

   

   IDEM DEMAIS LOTES    

 

 

Local e data 

 

 

 

 

Carimbo da empresa/ Assinatura do responsável 

 

 

OBS: Declaramos que aceitamos e estamos de acordo com todas as condições, especificações, 

valores, quantidades e demais critérios estabelecidos neste edital. 
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ANEXO 05 

MODELO DE DECLARAÇÃO SOMENTE PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS e MICRO 

EMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

 

(NOME DA EMPRESA)____________________________________________________, 

CNPJ Nº ____________________,com sede____________________________________ 

________________________________________, (endereço completo) por intermédio de seu 

representante legal, para fins do Pregão Eletrônico nº 055/2022, DECLARA expressamente, sob as 

penalidade cabíveis, que : 

 

A) Encontra-se enquadrada como empresa de Micro e Pequeno Porte ou Micro Empreendedor 

Individual, nos termos do art. 3º da Lei Complementar 123/2006 e art. 3º da Lei Municipal nº 

4.239/2009; 

 

B) Tem conhecimento dos Artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123/2006, estando ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação e que não incide 

nos impedimentos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar 123/2006. 

 

____________________________,____________de_________ 

 

 

_________________________________ 

(assinatura do representante legal) 

 

Nome ou carimbo do declarante:_____________________________ 

Cargo ou carimbo do declarante:_____________________________ 

Nº da cédula de identidade:__________________________________ 

Telefone, fax e e-mail para contato:____________________________ 
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