
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 036/2019

PROCESSO Nº. 23122.009350/2019-79
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI

Torna-se público que a Universidade Federal de São João del-Rei, por meio do Setor de
Compras e Licitações, sediado à Praça Frei Orlando, 170, Centro, CEP 36.307-352, em São
João del-Rei/MG, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo
menor preço por item, sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço
unitário, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de
maio de 2005, do Decreto 9.507, de 21 de setembro de 2018, do Decreto nº 7.746, de 05 de
junho de 2012, das Instruções Normativas SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 2017, nº 03, de
26 de abril de 2018 e da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007,
do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993 e as exigências estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: 03/07/2019
Horário: 09 horas
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br

1 - DO OBJETO

1.1 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação
de empresa especializada para prestação de serviços especializados de sonorização e
iluminação de atividades artístico-cultural (locação, transporte, montagem, operacionalização e
desmontagem) para atendimento aos eventos do Inverno Cultural que ocorrerá no período de
20 a 28 de julho de 2019 na Universidade Federal de São João del-Rei, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2 - A licitação será realizada em único item.

1.3 - O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1 - As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária
própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2019, na classificação abaixo:

Fonte: 8100.000000
Programa de Trabalho: 108635
Elemento de Despesa: 339039

3 - DO CREDENCIAMENTO

3.1 - O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
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3.2 - O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

3.3 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou
de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das
transações inerentes a este Pregão.

3.4 - É de responsabilidade exclusiva do licitante o uso adequado do sistema, cabendo-lhe
zelar por todas as transações efetuadas diretamente ou por seu representante.

3.5 - É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no
SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique
incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1 - A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação

4 - DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

4.1 - Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com
o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN
SEGES/MP nº 3, de 2018.

4.1.1 - Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema

4.1.2 - Para o item 01 a participação é exclusiva a microempresas e empresas de
pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

4.2 - Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.2.1 - proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma
da legislação vigente;

4.2.2 - que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.2.3 - estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.2.4 - que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

4.2.5 - que estejam sob falência, concurso de credores ou insolvência, em processo de
dissolução ou liquidação;

4.2.6 - entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

4.2.7 - Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa
condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário);

4.2.8 - instituições sem fins lucrativos (parágrafo único do art. 12 da Instrução
Normativa/SEGES nº 05/2017).
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4.2.8.1 - É admissível a participação de organizações sociais, qualificadas na
forma dos arts. 5º a 7º da Lei 9.637/1998, desde que os serviços objeto desta licitação se
insiram entre as atividades previstas no contrato de gestão firmado entre o Poder Público e a
organização social (Acórdão nº 1.406/2017- TCU-Plenário), mediante apresentação do
Contrato de Gestão e dos respectivos atos constitutivos.

4.2.9 - sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da
Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 2017.

4.3 - Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa
jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de:

4.3.1 - detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área
responsável pela demanda ou contratação; ou

4.3.2 - de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante.

4.3.3 - Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o
companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o
terceiro grau (Súmula Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio
de 2013 e art. 2º, inciso III, do Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 2010);

4.4 - Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilização, na
execução dos serviços contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de
agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança neste órgão
contratante.

4.5 - É vedada a contratação de uma mesma empresa para dois ou mais serviços licitados,
quando, por sua natureza, esses serviços exigirem a segregação de funções, tais como
serviços de execução e de assistência à fiscalização, assegurando a possibilidade de
participação de todos licitantes em ambos os itens.

4.6 - Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em
campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

4.6.1 - que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123,
de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

4.6.1.1 - nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;

4.6.1.2 - nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o
licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006,
mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.6.2 - que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos,
bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

4.6.3 - que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.6.4 - que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz,
nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;



4.6.5 - que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.

4.6.6 - que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art.
5º da Constituição Federal;

4.6.7 - que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação,
conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.7 - A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às
sanções previstas em lei e neste Edital.

5 - DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1 - O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e
horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a
fase de recebimento de propostas.

5.2 - 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.

5.3 - Incumbirá ao licitante 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 de sua desconexão.

5.4 - Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas
apresentadas.

5.5 - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico,
dos seguintes campos:

5.5.1 - valor unitário e total do item;

5.5.2 - Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do
Termo de Referência

5.6 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

5.7 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de
Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme anexo deste Edital;

5.7.1 - A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de
vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não



seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

5.7.2 - Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele
superior às necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento
seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos serviços demandados e
executados, concomitantemente com a realização, se necessário e cabível, de adequação
contratual do quantitativo necessário, com base na alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei n.
8.666/93 e nos termos do art. 63, §2° da IN SEGES/MP n.5/2017.

5.8 - A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso
de erro ou cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as
orientações a seguir:

5.8.1 - cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido
durante toda a execução contratual;

5.8.2 - cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido,
unilateralmente, da planilha e haverá glosa, quando do pagamento, e/ou redução, quando da
repactuação, para fins de total ressarcimento do débito.

5.9 - Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos últimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro
ou à fiscalização, a qualquer tempo, comprovação da adequação dos recolhimentos, para os
fins do previsto no subitem anterior.

5.10 - Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos
serviços, serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

5.11 - A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições
nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o
proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades
adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

5.12 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.13 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de sua apresentação.

5.14 - Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência
de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário);



5.14.1 - O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte
dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o
devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção
das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por
sobrepreço na execução do contrato

6 - DA FORMULAÇÃO DE LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

6.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

6.2 - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham
vícios insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações exigidas no Termo de
Referência.

6.2.1 - Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.2.2 - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.2.3 - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

6.3 - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarão da fase de lances.

6.4 - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os
licitantes.

6.5 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

6.5.1 - O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item.

6.6 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6.7 - O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado
pelo sistema.

6.8 - O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte
(20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena
de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.



6.9 - Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores
deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada
imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão;

6.9.1 - Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio
do sistema.

6.10 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

6.11 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.12 - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.13 - Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será
suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.

6.14 - O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e
seus anexos.

6.15 - A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O
sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que
transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo
sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.16 - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na
hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado,
para efeito de ordenação das propostas.

6.17 - Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática,
junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna
própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à
comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº
123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

6.18 - Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor
preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.19 - A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no



prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática
para tanto.

6.20 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa
e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na
ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.

6.21 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar
melhor oferta.

6.22 - Só se considera empate entre propostas iguais, não seguidas de lances. Lances
equivalentes não serão considerados iguais, uma vez que a ordem de apresentação pelos
licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação.

6.22.1 - Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele
previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência,
sucessivamente, aos serviços:

6.22.1.1 - prestados por empresas brasileiras;

6.22.1.2 - prestados por empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no País;

6.22.1.3 - prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e
que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

6.23 - Persistindo o empate entre propostas, será aplicado o sorteio como critério de
desempate.

6.24 - Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá encaminhar,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante para que seja obtido melhor preço,
observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas
previstas neste Edital.

6.25 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

6.26 - Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.



7 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

7.1 - Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro
examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade,
bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.

7.2 - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo
VII-A da In SEGES/MP n. 5/2017, que:

7.2.1 - contenha vício insanável ou ilegalidade;

7.2.2 - não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;

7.2.3 - apresentar preço final superior ao preço máximo fixado, ou que apresentar preço
manifestamente inexequível.

7.2.3.1 - Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá
recursos suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a
proposta de preços ou menor lance que:

7.2.3.1.1 - for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação,
apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com
os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que
o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

7.2.3.1.2 - apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam
inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis,
medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes.

7.3 - Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do
artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993 e a exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da
IN SEGES/MP N. 5, de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.4 - Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos
preços ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e
evidente pela análise da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata
desclassificação, será obrigatória a realização de diligências para aferir a legalidade e
exequibilidade da proposta.

7.5 - Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que
fundamentam a suspeita.



7.6 - O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo mínimo de 02 (duas)
horas, sob pena de não aceitação da proposta.

7.6.1 - O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente
aceita pelo Pregoeiro.

7.6.2 - Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se as
planilhas de custo readequadas com o valor final ofertado.

7.6.3 - Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.

7.6.4 - O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na
Planilha de Custos e Formação de Preços com aqueles praticados no mercado em relação aos
insumos e também quanto aos salários das categorias envolvidas na contratação;

7.6.5 - Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a
desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado
pelo Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço proposto.

7.6.5.1 - Considera-se erro no preenchimento da planilha a indicação de
recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, exceto para
atividades de prestação de serviços previstas nos §§5º-B a 5º-E, do artigo 18, da LC 123, de
2006.

7.6.5.2 - Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor da proposta
apresentada, seja quanto ao preço ou quaisquer outras condições que importem em
modificações de seus termos originais, ressalvadas apenas as alterações absolutamente
formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e
das condições referidas, desde que não venham a causar prejuízos aos demais licitantes;

7.7 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

7.8 - Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para a continuidade da mesma.

7.9 - Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno
porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente,
haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos
artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o
caso.



8 - DA HABILITAÇÃO

8.1 - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a
participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

8.1.1 - SICAF;

8.1.2 - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

8.1.3 - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

8.1.4 - Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos
Administrativos - CADICON, mantidas, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;

8.1.5 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual
seja sócio majoritário.

8.1.5.1 - Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte
das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

8.1.5.1.1 - A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos
societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

8.1.5.1.2 - O licitante será convocado para manifestação previamente à
sua desclassificação.

8.1.6 - Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado,
por falta de condição de participação.

8.1.7 - No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual
ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

8.2 - Não ocorrendo inabilitação, o Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores – SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação
econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto nos arts.10, 11, 12, 13, 14,
15 e 16 da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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8.2.1 - O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa
SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições
exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para
recebimento das propostas;

8.3 - Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente
quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF.

8.4 - Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente por meio do sítio
oficial, ou na hipótese de ela se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será
convocado a encaminhar, no prazo de 02 (duas) horas, documento válido que comprove o
atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação.

8.4.1 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição, nos termos do art. 43, § 1º da
LC nº 123, de 2006.

8.5 - Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa
SEGES/MP nº 3, de 2018, deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação
Jurídica e à Regularidade Fiscal e Trabalhista, bem como a Qualificação Econômico-Financeira,
nas condições descritas adiante.

8.6 - Habilitação jurídica:

8.6.1 - no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.6.2 - No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;

8.6.3 - inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou
agência;

8.6.4 - No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;

8.6.5 - decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em
funcionamento no País;

8.6.6 - Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou
da consolidação respectiva.

8.7 - Regularidade fiscal e trabalhista:



8.7.1 - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

8.7.2 - prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação
de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.7.3 - prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.7.4 - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos
do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de
1º de maio de 1943;

8.7.5 - prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.7.6 - prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante,
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.7.7 - caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao
objeto licitatór8.7.1 - io, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração
da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

8.8 - Qualificação Técnica:

8.8.1 - As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a
qualificação técnica, por meio de:

8.8.2 - Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características,
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente,
mediante a apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou
privado.

8.8.2.1 - Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua
atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;

8.8.2.2 - O licitante disponibilizará, caso solicitado pelo pregoeiro, todas as
informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados apresentados,
apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação,
endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços, consoante o
disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.

8.9 - Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser
apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no sistema



(upload), no prazo de 02 (duas) horas, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico.
Somente mediante autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema, será
aceito o envio da documentação por e-mail secol@ufsj.edu.br.

8.9.1 - Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em
relação à integridade do documento digital.

8.9.2 - Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.

8.9.3 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente
em nome da matriz.

8.9.4 - Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralização do recolhimento dessas contribuições.

8.10 - A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que
a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

8.10.1 - A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à
fase de habilitação.

8.11 - Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência de alguma
restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O
prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando
requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

8.12 - A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de
classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o
mesmo prazo para regularização.

8.13 - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da
mesma.

8.14 - Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital.



8.15 - Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida
para aceitação da proposta subsequente.

8.16 - O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item,
ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as
exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim
sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

8.17 - Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será
declarado vencedor.

9 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02
(duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

9.1.1 - ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais
rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

9.1.2 - conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor,
para fins de pagamento.

9.2 - A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

9.2.1 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

9.3 - Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

9.3.1 - Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão
os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por
extenso, prevalecerão estes últimos.

9.4 - A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de
um resultado, sob pena de desclassificação.

9.5 - A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça
vínculo à proposta de outro licitante.



10 - DOS RECURSOS

10.1 - O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal e
trabalhista de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o prazo
de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de
forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais
motivos, em campo próprio do sistema.

10.2 - Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente.

10.2.1 - Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.

10.2.2 - A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.

10.2.3 - Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três
dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde
logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico,
em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

10.3 - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.4 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no
endereço constante neste Edital.

11 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

11.1 - A sessão pública poderá ser reaberta:

11.1.1 - Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores
à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública,
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

11.1.2 - Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou
não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº
123/2006, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da
etapa de lances.

11.2 - Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão
reaberta.



11.2.1 - A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda,
fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

11.2.2 - A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados
contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.

12 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12.1 - O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a
regular decisão dos recursos apresentados.

12.2 - Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.

13 - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

13.1 - Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

14 - DO TERMO DE CONTRATO

14.1 - Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo
de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

14.2 - O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o
caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

14.2.1 - Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade
para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura,
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que
seja assinado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.

14.2.2 - O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período,
por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

14.3 - O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:

14.3.1 - referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios
ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;



14.3.2 - a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus
anexos;

14.3.3 - a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos
artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos
artigos 79 e 80 da mesma Lei.

14.4 - Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar
possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade,
proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos
termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

14.4.1 - Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de
contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu
cadastramento, sem ônus, antes da contratação.

14.4.1 -Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá
regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena
de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

14.5 - Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que
mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à
assinatura, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de
classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e
comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital e das demais cominações legais.

15 - DO REAJUSTE

15.1 - As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de
Referência, anexo a este Edital.

16 - DA ACEITAÇÃO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

16.1 - Os critérios de aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de
Referência.

17 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

17.1 - As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de
Referência.



18 - DO PAGAMENTO

18.1 - As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de
Referência, anexo a este Edital.

19 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

19.1 - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que:

19.1.1 - não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente,
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

19.1.2 - apresentar documentação falsa;

19.1.3 - deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

19.1.4 - ensejar o retardamento da execução do objeto;

19.1.5 - não mantiver a proposta;

19.1.6 - cometer fraude fiscal;

19.1.7 - comportar-se de modo inidôneo;

19.2 - Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

19.3 - O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

19.3.1 - Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

19.3.2 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;

19.3.3 - Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo
prazo de até dois anos;

19.3.4 - Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no
SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

19.3.5 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida



a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

19.4 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

19.5 - Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de
infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à
administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à
apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente,
com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de
investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

19.6 - A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como
ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º
de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

19.7 - O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração
Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a
participação de agente público.

19.8 - Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta
do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme
artigo 419 do Código Civil.

19.9 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº
9.784, de 1999.

19.10 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

19.11 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

19.12 - As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo
de Referência.

20 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

20.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

20.2 - A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail secol@ufsj.edu.br
ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Praça Frei Orlando 170, sala 4.68, bairro
Centro, cidade de São João del-Rei/MG, Cep: 36.307-352.

mailto:secol@ufsj.edu.br


20.3 - Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.

20.4 - Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do
certame.

20.5 - Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da
sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

20.6 - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.

20.7 - As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão
entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer
interessado.

21 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

21.1 - Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

21.2 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não
haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

21.3 - Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão o horário de Brasília – DF.

21.4 - 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.

21.5 - Incumbirá ao licitante 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 de sua desconexão.

21.6 - No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e
eficácia para fins de habilitação e classificação.

21.7 - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

21.8 - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.



21.9 - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas
e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

21.10 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administração.

21.11 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento
do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da
isonomia e do interesse público.

21.12 - Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais
peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

21.13 - O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos
http://www.comprasgovernamentais.gov.br e http://www.ufsj.edu.br/dimap, e também poderão
ser lidos e/ou obtidos no endereço Praça Frei Orlando, 170, bairro Centro, cidade de São João
del-Rei/MG, nos dias úteis, no horário das 08:30 às 12:00 e 13:30 às 17:00, mesmo endereço e
período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos
interessados.

21.14 - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I - Termo de Referência e seus anexos

22 - DO FORO

22.1 - Fica eleito o Foro da Justiça Federal, Subseção Judiciária de São João del-Rei, para
dirimir qualquer controvérsia não resolvida entre as partes.

São João del-Rei, 18 de junho de 2019

Fabiano Costa Torres
Pregoeiro

http://www.comprasgovernamentaist.gov.br
http://www.ufsj.edu.br/dimap


ANEXO I

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI/UFSJ

TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS

1 - DO OBJETO
1.1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
ESPECIALIZADO DE SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO DE ATIVIDADES ARTÍSTICO-
CULTURAIS (LOCAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, OPERACIONALIZAÇÃO E
DESMONTAGEM, CONFORME DESCRITO NA PLANILHA E NOS RIDERS TÉCNICOS
PRESENTES NO TERMO DE REFERÊNCIA) PARA ATENDER AOS EVENTOS DO
INVERNO CULTURAL, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 20 A 28 DE JULHO DE 2019.

ITEM DESCRIÇÃO Unidade Quat
Valor

Unitário
Estimado

Valor
Total

Estimado

1

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
ESPECIALIZADO DE
SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO DE
ATIVIDADES ARTÍSTICO-
CULTURAIS (LOCAÇÃO,
TRANSPORTE, MONTAGEM,
OPERACIONALIZAÇÃO E
DESMONTAGEM, CONFORME
DESCRITO NA PLANILHA E NOS
RIDERS TÉCNICOS PRESENTES NO
TERMO DE REFERÊNCIA) PARA
ATENDER AOS EVENTOS DO
INVERNO CULTURAL, QUE
ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 20
A 28 DE JULHO DE 2019.

serviço 01 R$ 52.333,33 R$52.333,33

1.2 - O objeto da licitação tem a natureza de prestação de serviço específico de
sonorização/iluminação.

1.2 - A presente contratação adotará como regime de execução Empreitada por Preço Unitário

2 - JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
2.1 - A Justificativa e objetivo da contratação encontram-se pormenorizados em Tópico
específico dos Estudos Preliminares, apêndice desse Termo de Referência.

3 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO:
3.1 - A descrição da solução como um todo, conforme minudenciado nos Estudos Preliminares,
abrange a prestação de serviço específico de Sonorizaçã/iluminação para realização dos
eventos do 31º Inverno Cultural UFSJ, que ocorrerá no período de 20 a 28 de julho de 2019 e
será realizado processo licitatório, na modalidade de pregão eletrônico, para contratação do
descrito no objeto.



3.2 - Tal modelo permite a ampla concorrência, a legalidade, a impessoalidade, a transparência
e economicidade.

4 - DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
4.1 - Trata-se de serviço comum, não continuado, a ser contratado mediante licitação, na
modalidade pregão, em sua forma eletrônica.

4.2 - Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507,
de 21 de setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art.
3º do aludido decreto, cuja execução indireta é vedada.

4.3 - A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da
Contratada e a Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinação direta.

5 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

5.1 - Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratação abrangem o seguinte:

Os fornecedores devem prestar os serviços atendendo as seguintes especificações:

 A empresa prestadora do serviço deve disponibilizar corpo técnico capacitado para
montagem dos equipamentos de sonorização/iluminação do palco e devidas alterações
específicas de cada show e espetáculos de artes cênicas, além da operação do
equipamento durante as apresentações.

 A empresa prestadora do serviço deve disponibilizar corpo técnico capacitado para
operação dos equipamentos de sonorização/iluminação da passagem de som até o final
das atividades.

 Os serviços para o palco principal devem ter técnicos de iluminação e sonorização em
tempo integral para montagem, desmontagem e operação nas passagens de som e nos
shows e demais atividades listadas no Anexo I.

 Em todos os equipamentos listados no Anexo I, devem constar os cabos necessários e
demais itens e ligações para pleno funcionamento do serviço.

 Nos shows previstos para o Palco Principal, instalado no Campus Santo Antônio da UFSJ
(Praça Frei Orlando, 170, Centro – São João del-Rei), a montagem e testes dos
equipamentos de sonorização/iluminação deve ser feita nos dias 18 e 19 de julho de 2019.

 Nos shows previstos para o Palco Principal, foi montado um rider padrão de
sonorização/iluminação para todas as atividades, devendo o fornecedor montar o rider
técnico complementar para cada show até as 12 horas do dia da atividade, de modo a
permitir a passagem de som os artistas no turno da tarde, em horário a ser informado pela
Produção do evento.

 Nos shows e espetáculos de artes cênicas previstos para espaços fechados, como Sala
Preta do CTAN e anfiteatro do Conservatório Estadual de Música, os equipamentos e
materiais devem ser montados na manhã do dia da atividade, até às 12 horas, de modo a
permitir os ensaios e passagens de som no turno da tarde.

 O fornecedor devem operar os equipamentos/materiais durante as atividades, bem como
nos ensaios, testes e passagens de som.

 Os dias, horários, locais e riders técnicos devem observar a Tabela presente no Anexo I.



 A escala da Tabela do Anexo I poderá sofrer alterações com relação a grade de
programação das atividades, em decorrência de imprevisibilidades e intempéries, cabendo
a comunicação oficial, por parte da Coordenação do Inverno Cultural UFSJ ao fornecedor,
em até um dia antes de cada atividade.

OBS:
 O transporte dos equipamentos até o local do evento será de responsabilidade do licitante
vencedor;
 A UFSJ não oferece pessoal para atuar como chapista no carregamento e descarregamento
de equipamentos e material;
 A hospedagem e alimentação das equipes de montagem, desmontagem e operadores de
todos os serviços serão de responsabilidade do licitante vencedor;
 Poderá ocorrer a substituição de um evento por outro, porém sem prejuízo para o prestador
de serviço.

6 - VISTORIA PARA A LICITAÇÃO
6.1 - Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar
vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor
designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17horas, sendo
esta vistoria FACULTATIVA.

6.2 - O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital,
estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública.

6.2.1 - Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

6.3 - Por ocasião da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderá ser entregue
CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma compatível de reprodução, contendo as informações
relativas ao objeto da licitação, para que a empresa tenha condições de bem elaborar sua
proposta.

6.4 - A não realização da vistoria, quando facultativa, não poderá embasar posteriores
alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo a licitante vencedora assumir os ônus
dos serviços decorrentes.

6.5 - A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das
condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

7 - MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

7.1 - A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: O palco principal estará montado no
dia 17 de julho de 2019, a partir das 8h. A sonorização/iluminação devem ser montadas e
testadas nos dias 18 e 19 de julho de 2019, devendo estar prontas para as passagens de som
que irão ocorrer no dia 20 de julho de 2019, conforme horário a ser informado pela Produção
do Evento. A desmontagem do palco está prevista para ser iniciada às 8h do dia 29 de julho de



2019. As montagens de sonorização/iluminação para as demais atividades em espaços
fechados deve ocorrer até as 12 horas do dia previsto, de modo a permitir os ensaios,
passagens de som e a realização da atividade em si.

8 - MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO:
8.1 - A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada pela Coordenação Geral do
Inverno Cultural e por servidores da Prefeitura de Campus e Divisão de Obras da UFSJ.

8.2 - A comunicação com os contratados será realizada via e-mail.

8.3 - A avaliação da conformidade das prestações dos serviços será medida conforme as
condições estabelecidas no item 13.9.

9 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
9.1 - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com
as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

9.2 - Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis;

9.3 - Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua
correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

9.4 - Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições
estabelecidas neste Termo de Referência;

9.5 - Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada,
no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

9.6 - Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:

9.6.1 - exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto
da contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao
usuário;

9.6.2 - direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

9.6.3 - promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e

9.6.4 - considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de
concessão de diárias e passagens.



9.7 - Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços
objeto do contrato;

9.8 - Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

9.9 - Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção
das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada.

10 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1 - Fornecer os serviços conforme as exigências relacionadas no Termo de Referência;

10.2 - Executar fielmente o objeto deste Contrato, comunicando imediatamente ao Contratante
a ocorrência de qualquer fato impeditivo de seu cumprimento;

10.3 - Realizar o transporte e alimentação dos seus funcionários durante a prestação de
serviço;

10.4 - Responsabilizar-se pela guarda e bom uso de equipamentos e instrumentos; Zelar pela
plena condição laboral dos funcionários da contratada, respeitando as jornadas de trabalho
estabelecidas em convenções trabalhistas;

10.5 - Quando notificado pela Contratante, realizar a substituição imediata de profissionais que
não apresentem condições de trabalho, de modo a cumprir fielmente o objeto proposto na
escala do Anexo I;

10.6 - Supervisionar permanentemente os serviços, de modo a obter uma operação eficiente e
eficaz, de acordo com orientação da coordenação do evento;

10.7 - Atender de imediato as solicitações, corrigindo no prazo máximo de 01 (uma) hora após
solicitação, qualquer ocorrência na prestação dos serviços contratados;

10.8 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
CONTRATANTE;

10.9 - Executar objeto deste Contrato com qualidade de modo a atender as exigências do
Contratante, utilizando profissionais próprios, especializados, cabendo-lhe total e exclusiva
responsabilidade pelo integral atendimento de toda a legislação que rege a execução deste
Contrato, com ênfase na constitucional, tributária, civil, previdenciária, trabalhista, segurança e
higiene do trabalho;

10.10 - Informar ao Contratante, no ato de assinatura do Contrato, e sempre que houver
alteração, o nome, o endereço e telefone do responsável a quem devem ser dirigidos os
pedidos, comunicações e reclamações;

10.11 - Cuidar para que os profissionais destinados à execução dos serviços objeto deste
Contrato não tenham qualquer vínculo trabalhista com o Contratante, sendo, exclusivamente,
remunerados pela Contratada e a ela vinculados;



10.12 - Responder pelos danos causados direta ou indiretamente ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização dos serviços ou seu acompanhamento pelo
CONTRATANTE;

10.13 - Responder por quaisquer ações judiciais movidas por terceiros ligadas ao cumprimento
deste do contrato;

10.14 - Observar e adotar todas as normas de segurança e prevenção quanto aos serviços
objeto deste contrato, recomendadas por lei;

10.15 - Identificar seus funcionários com crachás e uniformes;

10.16 - Não transferir a outrem o objeto deste termo de referência, exceto nos casos de
subcontratação parcial, desde que expressamente autorizados pelo CONTRATANTE.

10.17 - Não promover a publicidade de seus serviços usando o objeto deste certame, salvo se
expressamente autorizado pelo CONTRATANTE.

10.18 - Apresentar faturamento, mediante Nota Fiscal, com detalhamento, após a prestação
dos serviços;

10.19 - Responder por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na
legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os
seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;

10.20 - Manter, durante a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;

10.21 - Executar os serviços, nos termos propostos, assumindo inteira responsabilidade pelo
fiel cumprimento das obrigações pactuadas, utilizando produtos de boa qualidade e dentro dos
padrões de higiene exigidos pelos órgãos competentes, sob pena de responsabilização pelo
descumprimento.

10.22 - A empresa será responsável por toda a operacionalização dos equipamentos, sendo de
responsabilidade da mesma, o fornecimento de todos os técnicos necessários para a execução
total dos serviços de som e luz.

11 - DA SUBCONTRATAÇÃO
11.1 - Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

12 - ALTERAÇÃO SUBJETIVA
12.1 - É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica,
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação
exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não



haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à
continuidade do contrato.

13 - CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
13.1 - O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação
da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por
um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e
73 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2 - O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

13.3 - A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos
critérios previstos neste Termo de Referência.

13.4 - A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade
responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente
realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do
artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.5 - A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos
serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a
relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência,
informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade
e forma de uso.

13.6 - O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas,
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme
o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.7 - O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a
aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação
vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da
Lei nº 8.666, de 1993.

13.8 - As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a
distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o
desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.

13.9 - A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e
utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme modelo tabelas abaixo,
devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos,
sempre que a CONTRATADA:



a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima
exigida as atividades contratadas; ou
b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou
utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

13.9.1 - A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros
mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.

SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO:

ITEM PERCENTUAL PERÍODO
Montagem e testes dos equipamentos de
sonorização/iluminação previstos para os shows do
Palco Principal, conforme escala do Anexo I, de modo
a permitir os ensaios, passagens de som e atividades
discriminadas

10% Diário

Fornecimento de equipamentos/materiais de
sonorização/iluminação conforme rider técnico de
cada atividade prevista no Anexo I

0,5% (para cada
equipamento/material em

desconformidade com o rider
técnico contratado)

Diário

Montagem dos equipamentos de
sonorização/iluminação, conforme escala do Anexo I,
de modo a permitir os ensaios, passagens de som e
atividades discriminadas

1% (para cada hora de atraso
por atividade) Diário

Operação dos equipamentos de
sonorização/iluminação, conforme escala do Anexo I,
de modo a permitir os ensaios, passagens de som e
atividades discriminadas

1% (para cada hora de atraso
por atividade) Diário

Disponibilização de corpo técnico qualificado para
sonorização/iluminação das atividades discriminadas
no Anexo I, bem como ensaios e passagens de som

1% (para cada hora de atraso
por atividade) Diário

13.9.2 - Todos os itens listados acima devem estar de acordo com as especificações
detalhadas neste Termo de Referência.

13.9.3 - A medição será diária, até o término da prestação dos serviços.

13.10 - Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível
de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à
CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

13.11 - O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da
execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação
dos serviços realizada.

13.12 - Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a
avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.



13.13 - A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com
menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada
a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios
ao controle do prestador.

13.14 - Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço
em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos
toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as
sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.

13.15 - O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o
período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e
qualidade da prestação dos serviços.

13.16 - A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser
verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relação
detalhada, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta,
informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade
e forma de uso.

13.17 - As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da
Instrução Normativa SLTI/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação.

13.18 - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE
ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

14 - DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO
14.1 - A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos
serviços, nos termos abaixo.

14.2 - No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA deverá
entregar toda a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual;

14.3 - O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico e setorial ou pela equipe de
fiscalização após a entrega da documentação acima, da seguinte forma:

14.3.1 - A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados,
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar
e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.

14.3.1.1 - Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de
faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do
objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços
realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no



redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser
encaminhado ao gestor do contrato

14.3.1.2 - A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à
fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas
as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

14.3.1.3 - O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à
conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

14.3.2 - No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório
Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.

14.3.2.1 - quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório
circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na
execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos
que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo.

14.3.2.2 - Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a
entrega do relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do
último.

14.3.2.3 - Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não
ser procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento
provisório no dia do esgotamento do prazo.

14.4 - No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o
Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da
execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:

14.4.1 - Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela
fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa,
indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as
respectivas correções;

14.4.2 - Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços
prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

14.4.3 - Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalização.

14.5 - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força
das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).



14.6 - O gestor emitirá termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços
prestados, com base nos relatórios e documentação apresentados, e comunicará a
CONTRATADA para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado pela
fiscalização com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR), ou instrumento
substituto.

14.7 - Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada,
sem prejuízo da aplicação de penalidades.

15 - DO PAGAMENTO
15.1 - O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

15.1.1 - Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o
limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo
de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos
termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

15.2 - A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço,
conforme este Termo de Referência

15.3 - A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à
documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

15.3.1 - Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor
contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução
Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

15.4 - O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

15.4.1 - o prazo de validade;
15.4.2 - a data da emissão;
15.4.3 - os dados do contrato e do órgão contratante;
15.4.4 - o período de prestação dos serviços;
15.4.5 - o valor a pagar; e
15.4.6 - eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

15.5 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a
liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;



15.6 - Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de
2017, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada,
sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

15.6.1 - não produziu os resultados acordados;

15.6.2 - deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a
qualidade mínima exigida;

15.6.3 - deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do
serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

15.7 - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.

15.8 - Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar
a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

15.9 - Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize
sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma
vez, por igual período, a critério da contratante.

15.10 - Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração
deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de
participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder
Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da
Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

15.11 - Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal
quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o
recebimento de seus créditos.

15.12 - Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à
contratada a ampla defesa.

15.13 - Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente,
até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação
junto ao SICAF.

15.13.1 - Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no
SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público
de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da
contratante.



15.14 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do
Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

15.15 - É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada
que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com
fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.

15.16 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX) I
=

( 6 / 100 ) I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%365

16 - REAJUSTE
16.1 - Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentação das propostas.

16.1.1 - Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada,
os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o
índice IGPM/FGV exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência
da anualidade.

16.2 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a
partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

16.3 - No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE
pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a
diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA
obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

16.4 -Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

16.5 - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela
legislação então em vigor.



16.6 - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo
índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

16.7 - O reajuste será realizado por apostilamento.

17 - GARANTIA DA EXECUÇÃO
17.1 - Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

18 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1 - Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA
que:

18.1.1 - inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
decorrência da contratação;

18.1.2 - ensejar o retardamento da execução do objeto;
18.1.3 - falhar ou fraudar na execução do contrato;
18.1.4 - comportar-se de modo inidôneo; ou
18.1.5 - cometer fraude fiscal.

18.2 - Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à
CONTRATADA as seguintes sanções:

18.2.1 - Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das
obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam
prejuízos significativos para o serviço contratado;

18.2.2 - Multa de:

18.2.2.1 - 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia
sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a
15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução
com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese,
inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

18.2.2.2 - 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no
subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

18.2.2.3 - 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

18.2.2.4 - 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

18.2.2.5 - 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação),
observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias
autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato;



18.2.2.6 - as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão
consideradas independentes entre si.

18.2.3 - Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo
prazo de até dois anos;

18.2.4 - Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União,
com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

18.2.4.1 - A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem
também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no
subitem 19.1 deste Termo de Referência.

18.2.5 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

18.3 - As sanções previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3, 19.2.4 e 19.2.5 poderão ser aplicadas
à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

18.4 - Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as
tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU CORRESPONDÊNCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO GRAU

1
Permitir situação que crie a possibilidade de
causar dano físico, lesão corporal ou
conseqüências letais, por ocorrência;

05



2
Suspender ou interromper, salvo motivo de força
maior ou caso fortuito, os serviços contratuais
por dia e por unidade de atendimento;

04

3
Manter funcionário sem qualificação para
executar os serviços contratados, por
empregado e por dia;

03

4 Recusar-se a executar serviço determinado pela
fiscalização, por serviço e por dia; 02

5
Retirar funcionários ou encarregados do serviço
durante o expediente, sem a anuência prévia do
CONTRATANTE, por empregado e por dia;

03

Para os itens a seguir, deixar de:

6
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade
e a pontualidade de seu pessoal, por funcionário
e por dia;

01

7
Cumprir determinação formal ou instrução
complementar do órgão fiscalizador, por
ocorrência;

02

8
Substituir empregado que se conduza de modo
inconveniente ou não atenda às necessidades
do serviço, por funcionário e por dia;

01

9

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus
Anexos não previstos nesta tabela de multas,
após reincidência formalmente notificada pelo
órgão fiscalizador, por item e por ocorrência;

03

10 Indicar e manter durante a execução do contrato
os prepostos previstos no edital/contrato; 01

11
Providenciar treinamento para seus funcionários
conforme previsto na relação de obrigações da
CONTRATADA

01

18.5 - Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:

18.5.1 - tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

18.5.2 - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

18.5.3 - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.



18.6 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-
se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de
1999.

18.7 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

18.8 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

19 - CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR.
19.1 - As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais
para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

19.2 - Os critérios de aceitabilidade de preços serão:

19.2.1 - Valor total estimado: R$ 52.333,33 (cinquenta e dois mil, trezentos e trinta e três
reais e trinta e três centavos).

19.3 - O critério de julgamento da proposta é o menor preço por item.

19.4 - As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.

20 - ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.
20.1 - O custo estimado da contratação é o previsto no valor global máximo.

20.2 - Tal valor foi obtido a partir de média de três orçamentos com empresas especializadas
no mercado. Não foram priorizados os orçamentos oriundos do Painel de Preços do Governo
Federal conforme Instrução Normativa nº 05, de 27 de junho de 2014 devido as especificidades
da contratação, como, por exemplo, o quantitativo de equipamentos e materiais de
sonorização/iluminação, os quais atendem às características específicas para as atividades
artístico-culturais selecionadas para o Inverno Cultural UFSJ. Os riders técnicos possuem
diferenciação por tipo de atividade, sendo montados de acordo com as particularidades de
cada atividade, o que impede a utilização do Painel de Preços para tal tipo de contratação,
determinando a realização de orçamentos diretamente a fornecedores.

21 - INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
21.1 - A execução dos serviços poderá ser iniciada a partir das 8h, do dia 18/07/2019, de forma
que todos os serviços devem ser entregues até às 22h do dia 19/07/2019 para as atividades
previstas no Palco Principal, montando no campus Santo Antônio. Para as demais atividades
de sonorização/iluminação, a montagem dos equipamentos/materiais deve ser realizada na
manhã do dia da atividade, até as 12 horas, de modo a permitir os ensaios e passagens de
som. O fornecedor deve seguir escala constante na Tabela do Anexo I.



21.2 - A desmontagem dos equipamentos de sonorização/iluminação presentes no Palco
Principal pode ser iniciada a partir das 8h do dia 29/07/2019, devendo ser concluída até às 22h
do dia 01/08/2019.

São João del-Rei, 14 de maio de 2019.

__________________________________
Prof. Ivan Vasconcelos Figueiredo

Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários



ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA

Tabelas com data, horário, local, rider de sonorização/iluminação por atividade

A) RIDER PARA SHOWS NO PALCO PRINCIPAL

Atividade: SHOWS
Local: Palco Principal – Campus Santo Antônio - UFSJ
Data Atividade Horário Rider

padrão –
ILUMINAÇÂO

Rider padrão –
SONORIZAÇÃO

Rider complementar e específico para o show Requisitos

20/07/2019
(sábado)

SHOW:
REFINARIA

Tarde
(passagem
de som,
em horário
a ser
informado
pela
Produção
do Evento

22h00
(show)

1 Console
AVOLITE ou
similar para
operação do
sistema
18 PAR 64 #5
- frente
16 PAR LED -
contra e
efeitos
10 Movinglight
BEAM 200 -
efeitos
10
PC/Elipsoidal
JR 1000w -
focos dos
músicos
2 MINIBRUTE
S 4 Lâmpadas
- efeitos
plateia
2 MÁQUINAS
DE FUMAÇA
PLS

Sistema de PA/SUB
com
monitoramento/SIDE
completo para público
7.000 pessoas local
aberto.
Sugestão de sistema
conforme o ano anterior:
(8 sub (4 por lado)
12 PA jbl (6 por lado)
Drum fill: Eaw, Meyer,
Turbosound.
Side fill: Sub 18” +
caixas médio agudas.
Eaw, Meyer,
Turbosound.
1 sistema deley
14 monitores de chão
(SM 400, SM 222 ou
similar)

1 Amp Baixo
(combinação

BUMBO - SM52/D112
CAIXA TOP - SM57/E-604
CAIXA BOTON - SM57/E-604
HIHAT - SM81/C414 CURTO
TOM 1 - SM98/E-604
TOM 2 - SM98/E-604
SURDO - SM98/E-604
OVER L - SM81/C414
OVER R - SM81/C414
BAIXO - AC 127 V
GUITARRA - SM57/E-609 - AC 127 V
KEY L 1 AC 127 V
KEY R 1
KEY L 2 AC 127 V
KEY R 2
SAXOFONE - 1 LAPELLA
SAXOFONE - 2 SM57/58
TROMPETE - LAPELLA
TROMBONE - LAPELLA
VOZ BAIXO - SM58
VOZ BAIXO - STB SM58 II
Garra - 4
Pedestal curto - 4
Pedestal longo - 5
DI Passivo - 4

A empresa
prestadora do
serviço deve
disponibilizar
corpo técnico
capacitado para
montagem do
palco e devidas
alterações
específicas de
cada show,
além da
operação do
equipamento
durante as
apresentações.

A empresa
prestadora do
serviço deve
disponibilizar
corpo técnico
capacitado a
partir da
passagem de



2 STROBO
STAR

1x15”+4x10”+cabeçote)
(Ampeg, Gallien
Krueger) ou
2 Amps Guitarra
(Marshall cabeçote JCM
900 + Caixa 4X12
1960a MX412a,
FENDER TWIN)

1 Bateria Completa
(linha: TAMA, PEARL ou
MAPEX)

Obs: Kit com completo
com pratos e caixa
adicional

10 praticáveis com
carpete (2m/1m) altura:
40cm

-cobertura acústica
homogênea e que
suporte uma pressão
sonora de 115 dB spl da
House-mix.

-PA EAW KF 850 e SB
1000, Line Array EAW
760, JBL 4889 Vertec,
DAS Aero. D&B, Attack
e NORTON.

-01 console - Mesa com
no mínimo 32 canais, 08
VCA ou DCA excelente
relação
sinal/ruído.(Yamaha
PM5D, Yamaha M7CL,

- UMA BATERIACOMPLETA DAS MARCAS GRETSCH,
YAMAHA, TAMA, PEARL , SONOR OU MAPEX. COM
BUMBO DE 22”, CAIXA DE 14” X 5,5”, TON DE 12 “,
TOM DE 13”, SURDO DE 16”, 4 ESTANTES DE PRATO,
1 ESTANTE DE CAIXA, 1 ESTANTE DE HI-HAT E
BANCO

- UM AMPLIFICADOR DE BAIXO AMPEG SVT 4 C/
CAIXA 8X10 AMPEG
-UM AMPLIFICADOR DE GUITARRA FENDER TWIN
-QUATRO PRATICÁVEIS DE 2,00 MTS X 1,00 MTS
PARA BATERIA E TECLADOS,
DEVIDAMENTE CARPETADOS

som até o final
do show.



Yamaha LS9, Yamaha
01V, Soundcraft SI
Performer 3 e Behringer
X32.)

-01 - CONSOLE DE
MONITOR: Mesa com
no mínimo 32 canais, 16
vias de mixagem e
phanton power por
canal. Trabalhamos
com: Yamaha PM5D,
Yamaha M7CL,Yamaha
LS9, Yamaha 01V e
Behringer X32.

-01 SISTEMA DE A.C
110 VOLTS
independente para o
som, estabilizado e
aterrado

-PERIFÉRICOS DE
MONITOR: No caso de
mesas analógicas:
08 - equalizadores
graficos de 31 bandas
com Q constante
08 - Compressores
DBX160 para insert
02 - quadra Gates.

21/07/2019
(domingo)

SHOW:
FELIPE DE
OLIVEIRA

Tarde
(passagem
de som,
em horário
a ser
informado
pela

1 Console
AVOLITE ou
similar para
operação do
sistema
18 PAR 64 #5
- frente

Sistema de PA/SUB
com
monitoramento/SIDE
completo para público
7.000 pessoas local
aberto.
Sugestão de sistema

Sistema otimizado com resposta em frequência plana
de 40Hza 16KHz, oferecendo 110 dB SPL na
house mix. 01– Multicabo em bom estado com 24 vias de
microfone e 8 vias de mandada disponíveis.
01– Mesa de som digital Yamaha (CL3, CL5, M7CL,
PM5D), Behringer X32 ou Roland M-480.
03 – Monitores de chão falante de 12”+driver.

A empresa
prestadora do
serviço deve
disponibilizar
corpo técnico
capacitado para
montagem do



Produção
do Evento

21h00
(show)

16 PAR LED -
contra e
efeitos
10 Movinglight
BEAM 200 -
efeitos
10
PC/Elipsoidal
JR 1000w -
focos dos
músicos
2 MINIBRUTE
S 4 Lâmpadas
- efeitos
plateia
2 MÁQUINAS
DE FUMAÇA
PLS
2 STROBO
STAR

conforme o ano anterior:
(8 sub (4 por lado)
12 PA jbl (6 por lado)
Drum fill: Eaw, Meyer,
Turbosound.
Side fill: Sub 18” +
caixas médio agudas.
Eaw, Meyer,
Turbosound.
1 sistema deley
14 monitores de chão
(SM 400, SM 222 ou
similar)

1 Amp Baixo
(combinação
1x15”+4x10”+cabeçote)
(Ampeg, Gallien
Krueger) ou
2 Amps Guitarra
(Marshall cabeçote JCM
900 + Caixa 4X12
1960a MX412a,
FENDER TWIN)

1 Bateria Completa
(linha: TAMA, PEARL ou
MAPEX)
Obs: Kit com completo
com pratos e caixa
adicional

10 praticáveis com
carpete (2m/1m) altura:
40cm

-cobertura acústica

02 – Monitores de chão, falante de15”+ driver.
02 – Side Fill, 2 falantes de 15”+driver. *Todas as caixas
de boa qualidade(Mackie,RCF,HK,JBL,FZ,EV ou Meyer
Sound),em perfeito funcionamento e sem ruídos.
MICROFONES
01 - Shure Beta 52, AKG D112
02 - Shure SM57, Sennheiser e604
03 - Shure SM57
05 - Shure SM81, AKG C460 ou Sennheiser
e614
02 - Shure SM98, Sennheiser e604
01- Audio Technica AE3000, AKG C414
02 - Microfones Shure SM58 sem fio OUTROS
09 - Direct Box Ativos
08- Pedestais de microfone grandes
04- Pedestais de microfone médios

Bumbo Shure Beta 52, AKG D112
Caixa Shure SM57, Sennheiser e604
Esteira Shure SM57, Sennheiser e604
Hi Hat Shure SM81, AKG C460 ou Sennheiser
e614
Tom 1 Shure SM98, Sennheiser e604
Surdo Shure SM98, Sennheiser e604
Over L Shure SM81, AKG C460 ou Sennheiser
e614
Over R Shure SM81, AKG C460 ou Sennheiser
e614
Efeitos Shure SM57, Sennheiser e604
Baixo Linha DirectBox Ativo
Baixo Microfone Audio Technica AE3000, AKG
C414
Violão André DirectBox Ativo
Guitarra André Shure SM57
Guitarra Kiari Shure SM57
Teclado Kiari L DirectBox Ativo
Teclado Kiari R DirectBox Ativo
Efeitos L DirectBox Ativo
Efeitos R DirectBox Ativo

palco e devidas
alterações
específicas de
cada show,
além da
operação do
equipamento
durante as
apresentações.

A empresa
prestadora do
serviço deve
disponibilizar
corpo técnico
capacitado a
partir da
passagem de
som até o final
do show.



homogênea e que
suporte uma pressão
sonora de 115 dB spl da
House-mix.

-PA EAW KF 850 e SB
1000, Line Array EAW
760, JBL 4889 Vertec,
DAS Aero. D&B, Attack
e NORTON.

-01 console - Mesa com
no mínimo 32 canais, 08
VCA ou DCA excelente
relação
sinal/ruído.(Yamaha
PM5D, Yamaha M7CL,
Yamaha LS9, Yamaha
01V, Soundcraft SI
Performer 3 e Behringer
X32.)

-01 - CONSOLE DE
MONITOR: Mesa com
no mínimo 32 canais, 16
vias de mixagem e
phanton power por
canal. Trabalhamos
com: Yamaha PM5D,
Yamaha M7CL,Yamaha
LS9, Yamaha 01V e
Behringer X32.

-01 SISTEMA DE A.C
110 VOLTS
independente para o
som, estabilizado e
aterrado

GuitarRig DirectBox Ativo
Click DirectBox Ativo
Acordeon DirectBox Ativo
Voz Felipe Shure Beta 58 sem fio
Voz Stand By Shure Beta 58 sem fio
Publico L Shure SM81 25 Publico R Shure SM81



-PERIFÉRICOS DE
MONITOR: No caso de
mesas analógicas:
08 - equalizadores
graficos de 31 bandas
com Q constante
08 - Compressores
DBX160 para insert
02 - quadra Gates.

21/07/2019
(domingo)

SHOW:
BAHIAS E
COZINHA
MINEIRA

Tarde
(passagem
de som,
em horário
a ser
informado
pela
Produção
do Evento

22h00
(show)

1 Console
AVOLITE ou
similar para
operação do
sistema
18 PAR 64 #5
- frente
16 PAR LED -
contra e
efeitos
10 Movinglight
BEAM 200 -
efeitos
10
PC/Elipsoidal
JR 1000w -
focos dos
músicos
2 MINIBRUTE
S 4 Lâmpadas
- efeitos
plateia
2 MÁQUINAS
DE FUMAÇA
PLS
2 STROBO
STAR

Sistema de PA/SUB
com
monitoramento/SIDE
completo para público
7.000 pessoas local
aberto.
Sugestão de sistema
conforme o ano anterior:
(8 sub (4 por lado)
12 PA jbl (6 por lado)
Drum fill: Eaw, Meyer,
Turbosound.
Side fill: Sub 18” +
caixas médio agudas.
Eaw, Meyer,
Turbosound.
1 sistema deley
14 monitores de chão
(SM 400, SM 222 ou
similar)

1 Amp Baixo
(combinação
1x15”+4x10”+cabeçote)
(Ampeg, Gallien
Krueger) ou
2 Amps Guitarra
(Marshall cabeçote JCM
900 + Caixa 4X12

EQUIPAMENTO FOH
01 Mixer Digital: DIGIco SD8, Yamaha PM5D, M7CL,
CL5, Soundcraft Vi6, Digidesign Venue.
Insert A: EQ 31 oitavas no L/R.
01 CD Player e um cabo P2 ligado no FOH.
01 INTERCOM PA/Monitor.

10 Monitores de chão(09 Palco + 01 Cue): Eaw, Meyer,
Turbosound ou Clair
Bros originais.

01 Amplificador de guitarra: Fender (Twin ou Deluxe).
01 Amplificador de baixo: Ampeg ou Gallien Kruger, com
caixas (1x15” e 4x10”) ou (8x10”) do modelo Ampeg.
01 Bateria Dw Yamaha 9000, Pearl Master Custom ou
Tama Rock Star com: 01 Bumbo de 20”, 01
Tom de 10”, Tom de “12” 01 Surdo de 14.
Ferragens: 01 maquina a de chimbau, 03 Estantes de
caixa, 02 Bancos de bateria, 01 Pedal de bumbo e
05 Estantes de prato (tipo girafa).
01 Par de Congas com Hi (Quinto) e Low (Konga ou
Tumba) da marca LP Palladium Giovanni Hidalgo.
03 Pedestais Girafa.
02 Estantes de instrumento (Guitarra/Baixo).
04 Praticáveis, tipo Rosco (1m x 2m x 0,20m) com rodas,
acarpetados e em bom estado.

Mic/DI

A empresa
prestadora do
serviço deve
disponibilizar
corpo técnico
capacitado para
montagem do
palco e devidas
alterações
específicas de
cada show,
além da
operação do
equipamento
durante as
apresentações.

A empresa
prestadora do
serviço deve
disponibilizar
corpo técnico
capacitado a
partir da
passagem de
som até o final
do show.



1960a MX412a,
FENDER TWIN)

1 Bateria Completa
(linha: TAMA, PEARL ou
MAPEX)
Obs: Kit com completo
com pratos e caixa
adicional

10 praticáveis com
carpete (2m/1m) altura:
40cm

-cobertura acústica
homogênea e que
suporte uma pressão
sonora de 115 dB spl da
House-mix.

-PA EAW KF 850 e SB
1000, Line Array EAW
760, JBL 4889 Vertec,
DAS Aero. D&B, Attack
e NORTON.

-01 console - Mesa com
no mínimo 32 canais, 08
VCA ou DCA excelente
relação
sinal/ruído.(Yamaha
PM5D, Yamaha M7CL,
Yamaha LS9, Yamaha
01V, Soundcraft SI
Performer 3 e Behringer
X32.)

Bumbo- Beta 52 / EVRe20 / D112
Caixa - SM-57 / 604
Esteira - SM-57 / 57b
HH - SM-81 / 184 Pequeno
Tom 01 - SM-98 / 604 / 56
Tom 02 - SM-98 / 604 / 56
Surdo - SM-98 / 56 / E604
Over L - SM-81 / AKG 460
Over R - SM-81 / AKG 460
Baixo - DI
Baixo - Mic MD 421
Conga Hi - SM-98 / SM-57
Conga Low - SM-98 / SM-57
Surdo - B52 / EVRe20 -
Pandeiro - 01 SM-58 -
Pandeiro - 02 SM98 sem fio / AKG419 / 418
Efx - SM 81 / 184
Pad - DI
Guitarra01 - SM 57
Guitarra02 - SM 57
KEY - DI
KEY - DI -
VX BX - SM 58
VX GTR - SM 58
RAQUEL - SM 58 BETA / 945 / SEM FIO
ASSUCENA - SM 58 BETA / 945 / SEM FIO
STANDBY01- SM 58 BETA / 945 / SEM FIO
28 STANDBY - 02 SM 58 BETA / 945 / SEM FIO
5 PEDESTAIS PEQUENOS
3 PEDESTAIS PEQUENOS CLAMP
6PEDESTAIS GRANDES
3 CLAMP
3PEDESTAIS MEDIOS



-01 - CONSOLE DE
MONITOR: Mesa com
no mínimo 32 canais, 16
vias de mixagem e
phanton power por
canal. Trabalhamos
com: Yamaha PM5D,
Yamaha M7CL,Yamaha
LS9, Yamaha 01V e
Behringer X32.

-01 SISTEMA DE A.C
110 VOLTS
independente para o
som, estabilizado e
aterrado

-PERIFÉRICOS DE
MONITOR: No caso de
mesas analógicas:
08 - equalizadores
graficos de 31 bandas
com Q constante
08 - Compressores
DBX160 para insert
02 - quadra Gates.

25/07/2019
(quinta-
feira)

SHOW:
MARI P

Tarde
(passagem
de som,
em horário
a ser
informado
pela
Produção
do Evento

21h00
(show)

1 Console
AVOLITE ou
similar para
operação do
sistema
18 PAR 64 #5
- frente
16 PAR LED -
contra e
efeitos
10 Movinglight
BEAM 200 -

Sistema de PA/SUB
com
monitoramento/SIDE
completo para público
7.000 pessoas local
aberto.
Sugestão de sistema
conforme o ano anterior:
(8 sub (4 por lado)
12 PA jbl (6 por lado)
Drum fill: Eaw, Meyer,
Turbosound.

MICS:

02 MICROFONES SEM FIO SHURE – BETA 58
04 MICROFONES DE FIO SHURE – SM 58
04 PEDESTAIS

TOCA DISCOS:

-ATLP 1.240 Audio Tecnica Com Sistema Serato
-Mixer Time Code

A empresa
prestadora do
serviço deve
disponibilizar
corpo técnico
capacitado para
montagem do
palco e devidas
alterações
específicas de
cada show,
além da



efeitos
10
PC/Elipsoidal
JR 1000w -
focos dos
músicos
2 MINIBRUTE
S 4 Lâmpadas
- efeitos
plateia
2 MÁQUINAS
DE FUMAÇA
PLS
2 STROBO
STAR

Side fill: Sub 18” +
caixas médio agudas.
Eaw, Meyer,
Turbosound.
1 sistema deley
14 monitores de chão
(SM 400, SM 222 ou
similar)

1 Amp Baixo
(combinação
1x15”+4x10”+cabeçote)
(Ampeg, Gallien
Krueger) ou
2 Amps Guitarra
(Marshall cabeçote JCM
900 + Caixa 4X12
1960a MX412a,
FENDER TWIN)

1 Bateria Completa
(linha: TAMA, PEARL ou
MAPEX)
Obs: Kit com completo
com pratos e caixa
adicional

10 praticáveis com
carpete (2m/1m) altura:
40cm

-cobertura acústica
homogênea e que
suporte uma pressão
sonora de 115 dB spl da
House-mix.

operação do
equipamento
durante as
apresentações.

A empresa
prestadora do
serviço deve
disponibilizar
corpo técnico
capacitado a
partir da
passagem de
som até o final
do show.



-PA EAW KF 850 e SB
1000, Line Array EAW
760, JBL 4889 Vertec,
DAS Aero. D&B, Attack
e NORTON.

-01 console - Mesa com
no mínimo 32 canais, 08
VCA ou DCA excelente
relação
sinal/ruído.(Yamaha
PM5D, Yamaha M7CL,
Yamaha LS9, Yamaha
01V, Soundcraft SI
Performer 3 e Behringer
X32.)

-01 - CONSOLE DE
MONITOR: Mesa com
no mínimo 32 canais, 16
vias de mixagem e
phanton power por
canal. Trabalhamos
com: Yamaha PM5D,
Yamaha M7CL,Yamaha
LS9, Yamaha 01V e
Behringer X32.

-01 SISTEMA DE A.C
110 VOLTS
independente para o
som, estabilizado e
aterrado

-PERIFÉRICOS DE
MONITOR: No caso de
mesas analógicas:
08 - equalizadores
graficos de 31 bandas



com Q constante
08 - Compressores
DBX160 para insert
02 - quadra Gates.

25/07/2019
(quinta-
feira)

SHOW:
LADRÃO

Tarde
(passagem
de som,
em horário
a ser
informado
pela
Produção
do Evento

22h00
(show)

1 Console
AVOLITE ou
similar para
operação do
sistema
18 PAR 64 #5
- frente
16 PAR LED -
contra e
efeitos
10 Movinglight
BEAM 200 -
efeitos
10
PC/Elipsoidal
JR 1000w -
focos dos
músicos
2 MINIBRUTE
S 4 Lâmpadas
- efeitos
plateia
2 MÁQUINAS
DE FUMAÇA
PLS
2 STROBO
STAR

Sistema de PA/SUB
com
monitoramento/SIDE
completo para público
7.000 pessoas local
aberto.
Sugestão de sistema
conforme o ano anterior:
(8 sub (4 por lado)
12 PA jbl (6 por lado)
Drum fill: Eaw, Meyer,
Turbosound.
Side fill: Sub 18” +
caixas médio agudas.
Eaw, Meyer,
Turbosound.
1 sistema deley
14 monitores de chão
(SM 400, SM 222 ou
similar)

1 Amp Baixo
(combinação
1x15”+4x10”+cabeçote)
(Ampeg, Gallien
Krueger) ou
2 Amps Guitarra
(Marshall cabeçote JCM
900 + Caixa 4X12
1960a MX412a,
FENDER TWIN)

- 01 amplificador de guitarra, no mínimo 100watts
(preferencialmente Fender ou Vox)
Guitarra01 - SM 57
- 01 amplificador de baixo, no mínimo 100watts
(preferencialmente Hartke ou Galien-
Kruger com falante de 15’) -
Baixo - DI
1 corpo de bateria com bumbo, tom, surdo, estante
de caixa, máquina de contra-
tempo, duas estantes para prato e banco
(preferencialmente Pearl, Tama, Gretsch, - Odery ou
Mapex) -
-Bumbo- Beta 52 / EVRe20 / D112
Caixa - SM-57 / 604
Esteira - SM-57 / 57b
HH - SM-81 / 184 Pequeno
Tom 01 - SM-98 / 604 / 56
Tom 02 - SM-98 / 604 / 56
Surdo - SM-98 / 56 / E604
Over L - SM-81 / AKG 460
Over R - SM-81 / AKG 460
2 microfones shure sm 58 - Palco de no mínimo 4x3
metros
Ao menos 3 tomadas 110v

A empresa
prestadora do
serviço deve
disponibilizar
corpo técnico
capacitado para
montagem do
palco e devidas
alterações
específicas de
cada show,
além da
operação do
equipamento
durante as
apresentações.

A empresa
prestadora do
serviço deve
disponibilizar
corpo técnico
capacitado a
partir da
passagem de
som até o final
do show.



1 Bateria Completa
(linha: TAMA, PEARL ou
MAPEX)
Obs: Kit com completo
com pratos e caixa
adicional

10 praticáveis com
carpete (2m/1m) altura:
40cm

-cobertura acústica
homogênea e que
suporte uma pressão
sonora de 115 dB spl da
House-mix.

-PA EAW KF 850 e SB
1000, Line Array EAW
760, JBL 4889 Vertec,
DAS Aero. D&B, Attack
e NORTON.

-01 console - Mesa com
no mínimo 32 canais, 08
VCA ou DCA excelente
relação
sinal/ruído.(Yamaha
PM5D, Yamaha M7CL,
Yamaha LS9, Yamaha
01V, Soundcraft SI
Performer 3 e Behringer
X32.)

-01 - CONSOLE DE
MONITOR: Mesa com
no mínimo 32 canais, 16
vias de mixagem e
phanton power por



canal. Trabalhamos
com: Yamaha PM5D,
Yamaha M7CL,Yamaha
LS9, Yamaha 01V e
Behringer X32.

-01 SISTEMA DE A.C
110 VOLTS
independente para o
som, estabilizado e
aterrado

-PERIFÉRICOS DE
MONITOR: No caso de
mesas analógicas:
08 - equalizadores
graficos de 31 bandas
com Q constante
08 - Compressores
DBX160 para insert
02 - quadra Gates.

26/07/2019
(sexta-feira)

SHOW: K2 Tarde
(passagem
de som,
em horário
a ser
informado
pela
Produção
do Evento

21h00
(show)

1 Console
AVOLITE ou
similar para
operação do
sistema
18 PAR 64 #5
- frente
16 PAR LED -
contra e
efeitos
10 Movinglight
BEAM 200 -
efeitos
10
PC/Elipsoidal
JR 1000w -
focos dos

Sistema de PA/SUB
com
monitoramento/SIDE
completo para público
7.000 pessoas local
aberto.
Sugestão de sistema
conforme o ano anterior:
(8 sub (4 por lado)
12 PA jbl (6 por lado)
Drum fill: Eaw, Meyer,
Turbosound.
Side fill: Sub 18” +
caixas médio agudas.
Eaw, Meyer,
Turbosound.
1 sistema deley

Bumbo- Beta 52 / EVRe20 / D112
Caixa - SM-57 / 604
Esteira - SM-57 / 57b
HH - SM-81 / 184 Pequeno
Tom 01 - SM-98 / 604 / 56
Tom 02 - SM-98 / 604 / 56
Surdo - SM-98 / 56 / E604
Over L - SM-81 / AKG 460
Over R - SM-81 / AKG 460
1 Amplificador de guitarra Fender Valvulado
1 Microfone Shure Sm 57
1 Pedestal para microfone de guitarra
1 Amplificador de Baixo (Ampeg, Gallien Krueger)
1 Baixo -DI
3Microfones Sm 58,
1 Microfones Sm 58,sem fio
4 Pedestais para microfone

A empresa
prestadora do
serviço deve
disponibilizar
corpo técnico
capacitado para
montagem do
palco e devidas
alterações
específicas de
cada show,
além da
operação do
equipamento
durante as
apresentações.



músicos
2 MINIBRUTE
S 4 Lâmpadas
- efeitos
plateia
2 MÁQUINAS
DE FUMAÇA
PLS
2 STROBO
STAR

14 monitores de chão
(SM 400, SM 222 ou
similar)

1 Amp Baixo
(combinação
1x15”+4x10”+cabeçote)
(Ampeg, Gallien
Krueger) ou
2 Amps Guitarra
(Marshall cabeçote JCM
900 + Caixa 4X12
1960a MX412a,
FENDER TWIN)

1 Bateria Completa
(linha: TAMA, PEARL ou
MAPEX)
Obs: Kit com completo
com pratos e caixa
adicional

10 praticáveis com
carpete (2m/1m) altura:
40cm

-cobertura acústica
homogênea e que
suporte uma pressão
sonora de 115 dB spl da
House-mix.

-PA EAW KF 850 e SB
1000, Line Array EAW
760, JBL 4889 Vertec,
DAS Aero. D&B, Attack
e NORTON.

5 Monitores de chão A empresa
prestadora do
serviço deve
disponibilizar
corpo técnico
capacitado a
partir da
passagem de
som até o final
do show.



-01 console - Mesa com
no mínimo 32 canais, 08
VCA ou DCA excelente
relação
sinal/ruído.(Yamaha
PM5D, Yamaha M7CL,
Yamaha LS9, Yamaha
01V, Soundcraft SI
Performer 3 e Behringer
X32.)

-01 - CONSOLE DE
MONITOR: Mesa com
no mínimo 32 canais, 16
vias de mixagem e
phanton power por
canal. Trabalhamos
com: Yamaha PM5D,
Yamaha M7CL,Yamaha
LS9, Yamaha 01V e
Behringer X32.

-01 SISTEMA DE A.C
110 VOLTS
independente para o
som, estabilizado e
aterrado

-PERIFÉRICOS DE
MONITOR: No caso de
mesas analógicas:
08 - equalizadores
graficos de 31 bandas
com Q constante
08 - Compressores
DBX160 para insert
02 - quadra Gates.



26/07/2019
(sexta-
feira)

SHOW: JAY
VAQUER

Tarde
(passagem
de som,
em horário
a ser
informado
pela
Produção
do Evento

22h00
(show)

1 Console
AVOLITE ou
similar para
operação do
sistema
18 PAR 64 #5
- frente
16 PAR LED -
contra e
efeitos
10 Movinglight
BEAM 200 -
efeitos
10
PC/Elipsoidal
JR 1000w -
focos dos
músicos
2 MINIBRUTE
S 4 Lâmpadas
- efeitos
plateia
2 MÁQUINAS
DE FUMAÇA
PLS
2 STROBO
STAR

Sistema de PA/SUB
com
monitoramento/SIDE
completo para público
7.000 pessoas local
aberto.
Sugestão de sistema
conforme o ano anterior:
(8 sub (4 por lado)
12 PA jbl (6 por lado)
Drum fill: Eaw, Meyer,
Turbosound.
Side fill: Sub 18” +
caixas médio agudas.
Eaw, Meyer,
Turbosound.
1 sistema deley
14 monitores de chão
(SM 400, SM 222 ou
similar)

1 Amp Baixo
(combinação
1x15”+4x10”+cabeçote)
(Ampeg, Gallien
Krueger) ou
2 Amps Guitarra
(Marshall cabeçote JCM
900 + Caixa 4X12
1960a MX412a,
FENDER TWIN)

1 Bateria Completa
(linha: TAMA, PEARL ou
MAPEX)
Obs: Kit com completo
com pratos e caixa

Bateria: 03(Três) estantes girafas para os pratos (com os
feltros e borboletas)
01 (uma) estante reta para prato (com feltro e borboleta)
02(Duas) estantes de caixa
01 (uma) máquina de contratempo com a presilha (hit-
hat)
01 (um) banco regulável (com encosto, se possível)
01 pedal
Baixo: Amp combinação 1x15”+4x10”+cabeçote (Ampeg,
Gallien Krueger)
Guitarra Caio: Marshall cabeçote JCM 900 + Caixa 4X12
1960a.
Guitarra Pedro: Marshall cabeçote JCM 800 + caixa
4X12 1960a ou MX412a.
10 praticáveis com carpete (2m/1m) altura: 40cm
12 Monitores de chão (SM 400, SM 222 ou similar)
01 SUB DE 18” para o baterista (altura do praticável)
01 Side Fill Ativo
06 AC 127v (Sendo o do teclado com 4 entradas)
03 pedestais(suporte) para instrumentos
02 estantes de partitura
01 case/suporte (altura +- 0,75cm) coberto com pano
preto para apoio do
notebook no praticável do Tecladista (ver mapa)
Microfonação Resumo: Kit de bateria(11 mics); 2(dois)
SM57; 5(Cinco) SM58;
2 (dois) SM58 Sem-fio; 7(sete) Direct Box.

A empresa
prestadora do
serviço deve
disponibilizar
corpo técnico
capacitado para
montagem do
palco e devidas
alterações
específicas de
cada show,
além da
operação do
equipamento
durante as
apresentações.

A empresa
prestadora do
serviço deve
disponibilizar
corpo técnico
capacitado a
partir da
passagem de
som até o final
do show.



adicional

10 praticáveis com
carpete (2m/1m) altura:
40cm

-cobertura acústica
homogênea e que
suporte uma pressão
sonora de 115 dB spl da
House-mix.

-PA EAW KF 850 e SB
1000, Line Array EAW
760, JBL 4889 Vertec,
DAS Aero. D&B, Attack
e NORTON.

-01 console - Mesa com
no mínimo 32 canais, 08
VCA ou DCA excelente
relação
sinal/ruído.(Yamaha
PM5D, Yamaha M7CL,
Yamaha LS9, Yamaha
01V, Soundcraft SI
Performer 3 e Behringer
X32.)

-01 - CONSOLE DE
MONITOR: Mesa com
no mínimo 32 canais, 16
vias de mixagem e
phanton power por
canal. Trabalhamos
com: Yamaha PM5D,
Yamaha M7CL,Yamaha
LS9, Yamaha 01V e
Behringer X32.



-01 SISTEMA DE A.C
110 VOLTS
independente para o
som, estabilizado e
aterrado

-PERIFÉRICOS DE
MONITOR: No caso de
mesas analógicas:
08 - equalizadores
graficos de 31 bandas
com Q constante
08 - Compressores
DBX160 para insert
02 - quadra Gates.

27/07/2019
(sábado)

SHOW:
AMORINA

Tarde
(passagem
de som,
em horário
a ser
informado
pela
Produção
do Evento

21h00
(show)

1 Console
AVOLITE ou
similar para
operação do
sistema
18 PAR 64 #5
- frente
16 PAR LED -
contra e
efeitos
10 Movinglight
BEAM 200 -
efeitos
10
PC/Elipsoidal
JR 1000w -
focos dos
músicos
2 MINIBRUTE
S 4 Lâmpadas
- efeitos
plateia

Sistema de PA/SUB
com
monitoramento/SIDE
completo para público
7.000 pessoas local
aberto.
Sugestão de sistema
conforme o ano anterior:
(8 sub (4 por lado)
12 PA jbl (6 por lado)
Drum fill: Eaw, Meyer,
Turbosound.
Side fill: Sub 18” +
caixas médio agudas.
Eaw, Meyer,
Turbosound.
1 sistema deley
14 monitores de chão
(SM 400, SM 222 ou
similar)

1 Amp Baixo

INSTRUMENTO MIC / DI

BUMBO RE-20
CAIXA (+) - SM 57
CAIXA (-) - SM 57
TOM 1 - E 604
TOM 2 - E 604
OVER L - SM 87
OVER R - SM 87
BAIXO LINHA - DI
GT - SM 58 BABY
VOZ (BAIXO) - SM 58
VOZ AMORINA - SHURE U-4S
1 PEDESTAL MINI/BABY
4 PEDESTAIS CLAMP/BABY
4 PEDESTAIS GRANDES

1 Amp Baixo (combinação
1x15”+4x10”+cabeçote) (Ampeg, Gallien Krueger) ou
SIMILAR
1 Amps Guitarra (Marshall cabeçote JCM 900 + Caixa

A empresa
prestadora do
serviço deve
disponibilizar
corpo técnico
capacitado para
montagem do
palco e devidas
alterações
específicas de
cada show,
além da
operação do
equipamento
durante as
apresentações.

A empresa
prestadora do
serviço deve
disponibilizar
corpo técnico



2 MÁQUINAS
DE FUMAÇA
PLS
2 STROBO
STAR

(combinação
1x15”+4x10”+cabeçote)
(Ampeg, Gallien
Krueger) ou
2 Amps Guitarra
(Marshall cabeçote JCM
900 + Caixa 4X12
1960a MX412a,
FENDER TWIN)

1 Bateria Completa
(linha: TAMA, PEARL ou
MAPEX)
Obs: Kit com completo
com pratos e caixa
adicional

10 praticáveis com
carpete (2m/1m) altura:
40cm

-cobertura acústica
homogênea e que
suporte uma pressão
sonora de 115 dB spl da
House-mix.

-PA EAW KF 850 e SB
1000, Line Array EAW
760, JBL 4889 Vertec,
DAS Aero. D&B, Attack
e NORTON.

-01 console - Mesa com
no mínimo 32 canais, 08
VCA ou DCA excelente
relação

4X12 1960a MX412a, FENDER TWIN) OU SIMILAR

4MONITORES DE CHÃO

capacitado a
partir da
passagem de
som até o final
do show.



sinal/ruído.(Yamaha
PM5D, Yamaha M7CL,
Yamaha LS9, Yamaha
01V, Soundcraft SI
Performer 3 e Behringer
X32.)

-01 - CONSOLE DE
MONITOR: Mesa com
no mínimo 32 canais, 16
vias de mixagem e
phanton power por
canal. Trabalhamos
com: Yamaha PM5D,
Yamaha M7CL,Yamaha
LS9, Yamaha 01V e
Behringer X32.

-01 SISTEMA DE A.C
110 VOLTS
independente para o
som, estabilizado e
aterrado

-PERIFÉRICOS DE
MONITOR: No caso de
mesas analógicas:
08 - equalizadores
graficos de 31 bandas
com Q constante
08 - Compressores
DBX160 para insert
02 - quadra Gates.

27/07/2019
(sábado)

SHOW:
ALINE
CALIXTO

Tarde
(passagem
de som,
em horário
a ser

1 Console
AVOLITE ou
similar para
operação do
sistema

Sistema de PA/SUB
com
monitoramento/SIDE
completo para público
7.000 pessoas local

PA’s:
01 CD PLAYER=RECORD

Sistema de monitores:

A empresa
prestadora do
serviço deve
disponibilizar
corpo técnico



informado
pela
Produção
do Evento

22h00
(show)

18 PAR 64 #5
- frente
16 PAR LED -
contra e
efeitos
10 Movinglight
BEAM 200 -
efeitos
10
PC/Elipsoidal
JR 1000w -
focos dos
músicos
2 MINIBRUTE
S 4 Lâmpadas
- efeitos
plateia
2 MÁQUINAS
DE FUMAÇA
PLS
2 STROBO
STAR

aberto.
Sugestão de sistema
conforme o ano anterior:
(8 sub (4 por lado)
12 PA jbl (6 por lado)
Drum fill: Eaw, Meyer,
Turbosound.
Side fill: Sub 18” +
caixas médio agudas.
Eaw, Meyer,
Turbosound.
1 sistema deley
14 monitores de chão
(SM 400, SM 222 ou
similar)

1 Amp Baixo
(combinação
1x15”+4x10”+cabeçote)
(Ampeg, Gallien
Krueger) ou
2 Amps Guitarra
(Marshall cabeçote JCM
900 + Caixa 4X12
1960a MX412a,
FENDER TWIN)

1 Bateria Completa
(linha: TAMA, PEARL ou
MAPEX)
Obs: Kit com completo
com pratos e caixa
adicional

10 praticáveis com
carpete (2m/1m) altura:
40cm

-cobertura acústica

02 POWER PLAY BEHRINGER HA 4700 PRO
08 FONES KOSS PORTA PRO
02 IN EAR SHURE PSM900 ou SENNHEISER G-3 COM
FONE E5
01 AMPLIFICADOR DE ANTENAS PARA IN EARs
08 EXTENÇÕES ESTÉREO PARA FONE 20 mts
ILUMINAÇÃO EM TODOS EQUIPAMENTOS

Vias de Monitores:

6 MONITORES DE CHÃO
1 MONITOR IN EAR

(1 MONITOR DE CHÃO - PERCUSSÃO 1 - EQ- 1
MONITOR DE CHÃO - PERCUSSÃO 2 - EQ - 1
MONITOR DE CHÃO - CAVACO- 1 MONITOR DE
CHÃO - VIOLÃO 7 CORDAS - EQ - 2 MONITORES DE
CHÃO - ALINE CALIXTO - EQ -1 IN EAR - ALINE
CALIXTO - EQ)

Back Line:

02 MICROFONES SEM FIO SHURE SM-58
05 CADEIRAS SEM BRAÇO, P/OS MÚSICOS
2 MESINHAS 60X60
PAR DE CONGAS
1 ESTANTE DE PRATO
2 ESTANTE DE CAIXA
PRATOS e CAIXA DA BATERIA
3 DI PARA VIOLÃO
2 ESTANTES DE GUITARRA
1 BANCO DE BATERIA
AC PARA PEDAIS CAVACO E VIOLÃO

INSTRUMENTOS/MICROFONES/PEDESTAL/INSERT
P.A.:

Percussão 1- CONGA SM 57
Percussão 1- CAIXA SM 57

capacitado para
montagem do
palco e devidas
alterações
específicas de
cada show,
além da
operação do
equipamento
durante as
apresentações.

A empresa
prestadora do
serviço deve
disponibilizar
corpo técnico
capacitado a
partir da
passagem de
som até o final
do show.



homogênea e que
suporte uma pressão
sonora de 115 dB spl da
House-mix.

-PA EAW KF 850 e SB
1000, Line Array EAW
760, JBL 4889 Vertec,
DAS Aero. D&B, Attack
e NORTON.

-01 console - Mesa com
no mínimo 32 canais, 08
VCA ou DCA excelente
relação
sinal/ruído.(Yamaha
PM5D, Yamaha M7CL,
Yamaha LS9, Yamaha
01V, Soundcraft SI
Performer 3 e Behringer
X32.)

-01 - CONSOLE DE
MONITOR: Mesa com
no mínimo 32 canais, 16
vias de mixagem e
phanton power por
canal. Trabalhamos
com: Yamaha PM5D,
Yamaha M7CL,Yamaha
LS9, Yamaha 01V e
Behringer X32.

-01 SISTEMA DE A.C
110 VOLTS
independente para o
som, estabilizado e
aterrado

Percussão 1- TAN TAN SM 57
Percussão 1- PANDEIRO SHURE BETA 98-HC/ C-418
Percussão 1- EFEITOS AKG 451 B / SM-81 / C-3000
Percussão 2- SURDÃO AKG D112/SM52/MD421 -
GATE/COMP
Percussão 2- REPIQ.ANEL SM 57
Percussão 2- EFEITOS AKG 451 B / SM-81 / C-3000
Percussão 2- PANDEIRO NYLON SHURE BETA 98-HC/
C-418 - COMP
Percussão 3- EFEITOS AKG 451 B / SM-81 / C-3000
CAVACO DIRECT BOX ATIVO
VIOLAO NYLON DIRECT BOX ATIVO - COMP
VOZ PERCUSSÃO – 1 SM 58 BETA - COMP
VOZ PERCUSSÃO – 2 SM 58 BETA - COMP
VOZ COMUNICAÇÃO (CAVACO) SM 58 BETA - COMP
VOZ ALINE SHURE UHF U2 BETA 58 LONGO - COMP
VOZ STANDBY ALINE SHURE UHF U2 BETA 58 -
COMP
4 PEDESTAIS CURTOS
7 PEDESTAIS LONGOS
1 GARRA

PALCO EQUIPADO COM COMPRESSOR E GATE



-PERIFÉRICOS DE
MONITOR: No caso de
mesas analógicas:
08 - equalizadores
graficos de 31 bandas
com Q constante
08 - Compressores
DBX160 para insert
02 - quadra Gates.

28/07/2019
(domingo)

SHOW:
SAGUAROS

Tarde
(passagem
de som,
em horário
a ser
informado
pela
Produção
do Evento

21h00
(show)

1 Console
AVOLITE ou
similar para
operação do
sistema
18 PAR 64 #5
- frente
16 PAR LED -
contra e
efeitos
10 Movinglight
BEAM 200 -
efeitos
10
PC/Elipsoidal
JR 1000w -
focos dos
músicos
2 MINIBRUTE
S 4 Lâmpadas
- efeitos
plateia
2 MÁQUINAS
DE FUMAÇA
PLS
2 STROBO
STAR

Sistema de PA/SUB
com
monitoramento/SIDE
completo para público
7.000 pessoas local
aberto.
Sugestão de sistema
conforme o ano anterior:
(8 sub (4 por lado)
12 PA jbl (6 por lado)
Drum fill: Eaw, Meyer,
Turbosound.
Side fill: Sub 18” +
caixas médio agudas.
Eaw, Meyer,
Turbosound.
1 sistema deley
14 monitores de chão
(SM 400, SM 222 ou
similar)

1 Amp Baixo
(combinação
1x15”+4x10”+cabeçote)
(Ampeg, Gallien
Krueger) ou
2 Amps Guitarra
(Marshall cabeçote JCM
900 + Caixa 4X12

1 x Cabeçote Marshall JCM 900 (ou análogo)
1 x Caixa Marshall (4x12) (ou análogo)
Cabeçote Gallien Krueger RB 800 ou 1 Cabeçote
Ampeg SVT 4 PRO (ou análogo)
1 Gabinete 4x12 e 1 Gabinete 1x15 (Ampeg, Hartke,
Warwick) ou 1 Gabinete Ampeg SVT 810 AV (ou
análogo)
Por ordem de preferência:
Tama, Pearl, Yamaha, Mapex ou correlatas.

8 MONITORES DE CHÃO
Configuração desejável da bateria:
1 Bumbo 22”
1 Caixa 14”
2 Tons, entre: 10”, 12”, 14”
1 Surdo: 16”
1 Máquina de Chimbau
1 Estante de Caixa
1 Banco
4 Pedestais de pratos

Instrumento Mic Insert PA/Mon.

Bumbo
D112, Beta
52, SM 91 Gate

Caixa Top
SM 57,
Beta 57 Compressor

Caixa Bottom SM 57,

A empresa
prestadora do
serviço deve
disponibilizar
corpo técnico
capacitado para
montagem do
palco e devidas
alterações
específicas de
cada show,
além da
operação do
equipamento
durante as
apresentações.

A empresa
prestadora do
serviço deve
disponibilizar
corpo técnico
capacitado a
partir da
passagem de
som até o final
do show.



1960a MX412a,
FENDER TWIN)

1 Bateria Completa
(linha: TAMA, PEARL ou
MAPEX)
Obs: Kit com completo
com pratos e caixa
adicional

10 praticáveis com
carpete (2m/1m) altura:
40cm

-cobertura acústica
homogênea e que
suporte uma pressão
sonora de 115 dB spl da
House-mix.

-PA EAW KF 850 e SB
1000, Line Array EAW
760, JBL 4889 Vertec,
DAS Aero. D&B, Attack
e NORTON.

-01 console - Mesa com
no mínimo 32 canais, 08
VCA ou DCA excelente
relação
sinal/ruído.(Yamaha
PM5D, Yamaha M7CL,
Yamaha LS9, Yamaha
01V, Soundcraft SI
Performer 3 e Behringer
X32.)

Beta 57

Tom 1
E 604, SM
98 Gate

Tom 2
E 604, SM
98 Gate

Tom 3
E 604, SM
98 Gate

Surdo
Beta 52,
SM 98

Chimbal
SM 81,SM
57

Over L
SM 81,
C3000

Over R
SM 81,
C3000

Baixo Direct Box Compressor
Guitarra 1 SM 57
Voz Principal Luciano SM 58 Compressor

Voz de apoio
Paulo SM 58 Compressor
Voz de apoio SM 58 Compressor
Bruno

Voz de apoio
Diego SM 58 Compressor

RIDER DE LUZ COMPLEMENTAR:

Elipsoidal ETC 36 Graus (4)
Par 64 Foco 5 (8)
Par 64 Foco 2 (8)
Par 64 Foco 1 (2)
Par 56 Foco 1 (3)
Moving Light MAC 500 (2)
Canhão Seguidor (1)
Máquina de Fumaça F 1000 (2)



-01 - CONSOLE DE
MONITOR: Mesa com
no mínimo 32 canais, 16
vias de mixagem e
phanton power por
canal. Trabalhamos
com: Yamaha PM5D,
Yamaha M7CL,Yamaha
LS9, Yamaha 01V e
Behringer X32.

-01 SISTEMA DE A.C
110 VOLTS
independente para o
som, estabilizado e
aterrado

-PERIFÉRICOS DE
MONITOR: No caso de
mesas analógicas:
08 - equalizadores
graficos de 31 bandas
com Q constante
08 - Compressores
DBX160 para insert
02 - quadra Gates.

28/07/2019
(domingo)

SHOW:
TUATHA DE
DANANN

Tarde
(passagem
de som,
em horário
a ser
informado
pela
Produção
do Evento

22h00
(show)

1 Console
AVOLITE ou
similar para
operação do
sistema
18 PAR 64 #5
- frente
16 PAR LED -
contra e
efeitos
10 Movinglight
BEAM 200 -

Sistema de PA/SUB
com
monitoramento/SIDE
completo para público
7.000 pessoas local
aberto.
Sugestão de sistema
conforme o ano anterior:
(8 sub (4 por lado)
12 PA jbl (6 por lado)
Drum fill: Eaw, Meyer,
Turbosound.

AMP. BAIXO:
1 (UM) CABEÇOTE GK 800 E DUAS CAIXAS C/ 1 X 15”
(OU 1X18”) E 4X10”
OU SIMILAR

09 DIRECT BOX PASSIVOS.
01 DIRECT BOX ATIVO.

01 Console Digital: (Yamaha M7cl / Yamaha Ls9).
07 Monitores.
01 Sub para Bateria.
04 Pontos de AC 120V.

A empresa
prestadora do
serviço deve
disponibilizar
corpo técnico
capacitado para
montagem do
palco e devidas
alterações
específicas de
cada show,
além da



efeitos
10
PC/Elipsoidal
JR 1000w -
focos dos
músicos
2 MINIBRUTE
S 4 Lâmpadas
- efeitos
plateia
2 MÁQUINAS
DE FUMAÇA
PLS
2 STROBO
STAR

Side fill: Sub 18” +
caixas médio agudas.
Eaw, Meyer,
Turbosound.
1 sistema deley
14 monitores de chão
(SM 400, SM 222 ou
similar)

1 Amp Baixo
(combinação
1x15”+4x10”+cabeçote)
(Ampeg, Gallien
Krueger) ou
2 Amps Guitarra
(Marshall cabeçote JCM
900 + Caixa 4X12
1960a MX412a,
FENDER TWIN)

1 Bateria Completa
(linha: TAMA, PEARL ou
MAPEX)

Obs: Kit com completo
com pratos e caixa
adicional

10 praticáveis com
carpete (2m/1m) altura:
40cm

-cobertura acústica
homogênea e que
suporte uma pressão
sonora de 115 dB spl da
House-mix.

-PA EAW KF 850 e SB

01 Sistema de comunicação entre a House Mix e o
Monitor

Mic/DI list:

KICK DRUM Shure Beta 52
SNARE SM 57
ESTEIRA (CAIXA) SM 57
HI – HAT SM 81
TON 1 Shure Beta98
TON 2 Shure Beta98
SURDO Shure Beta98
OVER L SM 81
OVER R SM 81
RIDE SM 81
BASS DIRECT BOX
VIOLAO 1 DIRECT BOX
VIOLAO 2 DIRECT BOX
BANDOLIM DIRECT BOX
BOUZOUKI DIRECT BOX
VIOLINO DIRECT BOX
GAITA DE FOLE DIRECT BOX
ACORDEON DIRECT BOX
KEY L DIRECT BOX
KEY R DIRECT BOX
CONGA HI SM 57
CONGA LOW SM 57
FX SM 81
5 MICROFONES VOZ SM 58
1 MICROFONE STAND BY SM 58 S/ FIO

7 PEDESTAIS CURTOS
6 PEDESTAIS LONGOS
4 GARRAS

operação do
equipamento
durante as
apresentações.

A empresa
prestadora do
serviço deve
disponibilizar
corpo técnico
capacitado a
partir da
passagem de
som até o final
do show.



1000, Line Array EAW
760, JBL 4889 Vertec,
DAS Aero. D&B, Attack
e NORTON.

-01 console - Mesa com
no mínimo 32 canais, 08
VCA ou DCA excelente
relação
sinal/ruído.(Yamaha
PM5D, Yamaha M7CL,
Yamaha LS9, Yamaha
01V, Soundcraft SI
Performer 3 e Behringer
X32.)

-01 - CONSOLE DE
MONITOR: Mesa com
no mínimo 32 canais, 16
vias de mixagem e
phanton power por
canal. Trabalhamos
com: Yamaha PM5D,
Yamaha M7CL,Yamaha
LS9, Yamaha 01V e
Behringer X32.

-01 SISTEMA DE A.C
110 VOLTS
independente para o
som, estabilizado e
aterrado

-PERIFÉRICOS DE
MONITOR: No caso de
mesas analógicas:
08 - equalizadores
graficos de 31 bandas
com Q constante



08 - Compressores
DBX160 para insert
02 - quadra Gates.

B) RIDER PARA SHOWS, CONCERTOS OU RECITAIS EM ESPAÇOS FECHADOS

ATIVIDADE: SHOWS, CONCERTOS OU RECITAIS
Local: Conservatório Estadual de Música Padre José Maria Xavier – Rua Padre José
Maria Xavier, 164 – Centro, São João del-Rei/MG (local a confirmar)
Data Atividade Horário Rider padrão –

ILUMINAÇÂO
Rider padrão –
SONORIZAÇÃO

Rider
complementar e
específico para o
show

Requisitos

27/07/2019 CONCERTO:
ENSEMBLE ARS
PIENA

19:30H SOM
ACÚSTICO

A empresa prestadora do serviço deve
disponibilizar corpo técnico capacitado para
montagem do palco e devidas alterações
específicas de cada show, além da operação do
equipamento durante as apresentações

ATIVIDADE: SHOWS, CONCERTOS OU RECITAIS
Local: Conservatório Estadual de Música Padre José Maria Xavier – Rua Padre José Maria Xavier, 164 – Centro, São João del-
Rei/MG
Data Atividade Horário Rider

padrão –
ILUMINAÇÂO

Rider padrão –
SONORIZAÇÃO

Rider complementar e
específico para o show

Requisitos

20/07/2019 (sábado) SHOW:HARU
(Alexandre Andres)

19:00h CABEAMENTO E
MICROFONAÇÃO

Mic/DI

Piano L - DPA 4099p
Piano R - DPA 4099p
Keyboard L - D.I.
Keyboard R - D.I.
Acoustic Guitar L - D.I.

A empresa prestadora do
serviço deve disponibilizar
corpo técnico capacitado
para montagem do palco e
devidas alterações
específicas de cada show,
além da operação do



Acoustic Guitar R - D.I.
Flute -MD 441 - Estande
Boom
Vox Alexandre L - KMS
104/105 - Estande Boom
Vox Alexandre R
Vox Rafael L - KMS
104/105 + DI - Estande
Boom
Vox Rafael R
4 AC 110w
1 cadeira sem braços

equipamento durante as
apresentações.

A empresa prestadora do
serviço deve disponibilizar
corpo técnico capacitado a
partir da passagem de som
até o final do show.

25/07/2019(QUINTA) DUO ADUAR Tarde
(passagem de
som, em
horário a ser
informado pela
Produção)

19h (show)

CABEAMENTO E
MICROFONAÇÃO

P.A., retorno e iluminação
(de acordo com a
necessidade do evento);
microfones, cabos e outros,
e respectivos técnicos para
operá-los.
2 Microfones dinâmicos
para voz, modelo SM58 ou
similar, com respectivos
cabos e pedestais;
3 Direct Box (para 2 violões
e 1 viola caipira);
1 Cubo de Guitarra
1 Microfone direcional,
modelo SM57 ou similar,
para amplificação do cubo
de guitarra, cabo e pedestal
(caso haja necessidade de
amplificação do cubo, de
acordo com a necessidade
da contratante);
4 Cabos P10 - iluminação
de acordo com o que
houver à disposição da
contratante.

A empresa prestadora do
serviço deve disponibilizar
corpo técnico capacitado
para montagem do palco e
devidas alterações
específicas de cada show,
além da operação do
equipamento durante as
apresentações.

A empresa prestadora do
serviço deve disponibilizar
corpo técnico capacitado a
partir da passagem de som
até o final do show



27/07/2019 (sábado) CONCERTO:
CHORA GENÉSIO
TOCA IAN GUEST

Tarde
(passagem de
som, em
horário a ser
informado pela
Produção)

19h (show)

CABEAMENTO E
MICROFONAÇÃO

4 MIC
4 CADEIRAS SEM BRAÇO
1 DI
4 MONITORES DE 3CHÃO
2 SIDE FILL

A empresa prestadora do
serviço deve disponibilizar
corpo técnico capacitado
para montagem do palco e
devidas alterações
específicas de cada show,
além da operação do
equipamento durante as
apresentações.

A empresa prestadora do
serviço deve disponibilizar
corpo técnico capacitado a
partir da passagem de som
até o final do show.

27/07/2019 (sábado) SHOW: GRUPO DE
CHORO
BRASILEIRINHOS

Tarde
(passagem de
som, em
horário a ser
informado pela
Produção)

20h 15(show)

CABEAMENTO E
MICROFONAÇÃO

1 Flauta SM 58 1
2 Cavaco D.I 2
3 Bandolim D.I 2
4 Violão 7 D.I 3
5 Pandeiro SM 57 4 6 Voz SM 58 1
4 MONITORES DE CHÃO
2 SIDE FILL

A empresa prestadora do
serviço deve disponibilizar
corpo técnico capacitado
para montagem do palco e
devidas alterações
específicas de cada show,
além da operação do
equipamento durante as
apresentações.

A empresa prestadora do
serviço deve disponibilizar
corpo técnico capacitado a
partir da passagem de som
até o final do show

C) RIDER PARA ESPETÁCULOS DE ARTES CÊNICAS

ATIVIDADE: ESPETÁCULOS DE ARTES CÊNICAS
Local: Sala Preta – Prédio Reuni III - CTAN, São João del-Rei/MG
Data Atividade Horário Rider padrão –

ILUMINAÇÂO
Rider padrão –
SONORIZAÇÃO

Rider complementar
e específico para o

Requisitos



espetáculo
20/07/2019
(sábado)

Levantes Ensaio, no turno
da tarde.

Duas
apresentações:

18 horas
e
21 horas

A empresa
prestadora de
serviço utilizará a
estrutura e o rider já
disponível na Sala
Preta, não sendo
necessária a
locação.

A empresa
prestadora de serviço
utilizará a estrutura e
o rider já disponível
na Sala Preta, não
sendo necessária a
locação.

Não se aplica. A empresa
prestadora do
serviço deve
disponibilizar
corpo técnico
capacitado (1 ou
2 técnicos de
iluminação) para
montagem dos
espetáculos e
demandas
necessárias dos
locais de
apresentação.

21/07/2019
(domingo)

Grupo Girino -
MEFORMOSE

Ensaio a tarde,
em horário a
confirmar.

21 horas
(apresentação)

A empresa
prestadora de
serviço utilizará a
estrutura e o rider já
disponível na Sala
Preta, em conjunto
com rider
complementar, a ser
disponibilizado pela
empresa.

A empresa
prestadora de serviço
utilizará a estrutura e
o rider já disponível
na Sala Preta, em
conjunto com rider
complementar, a ser
disponibilizado pela
empresa.

15 elipsosoidais
ETC 25/50°
completos
15 Plano convexos
com ban-doors
10 Pares 64#5

Cabeamento
necessário para
pontos de energia
no chão
01 máquina de
fumaça DMX HAZE

01 projetor de
vídeo mínimo 5.000
lumens
Cabeamento
necessário para
operação em
notebook na cabine

A empresa
prestadora do
serviço deve
disponibilizar
corpo técnico
capacitado (1 ou
2 técnicos de
iluminação) para
montagem dos
espetáculos e
demandas
necessárias dos
locais de
apresentação.

OBS: O espaço
SALA PRETA
consta com
sistema de
iluminação
exclusivamente
em 220v, a
empresa
prestadora de



serviço deve
atentar para que
os refletores
destinados a
esses espaço
sejam

22/07/2019
(segunda-
feira)

Arena Canta Zumbi Ensaio a tarde,
em horário a
confirmar.

21 horas
(apresentação)

A empresa
prestadora de
serviço utilizará a
estrutura e o rider já
disponível na Sala
Preta.

A empresa
prestadora de serviço
utilizará a estrutura e
o rider já disponível
na Sala Preta.

Não se aplica. A empresa
prestadora do
serviço deve
disponibilizar
corpo técnico
capacitado (1 ou
2 técnicos de
iluminação) para
montagem dos
espetáculos e
demandas
necessárias dos
locais de
apresentação.

OBS: O espaço
SALA PRETA
consta com
sistema de
iluminação
exclusivamente
em 220v, a
empresa
prestadora de
serviço deve
atentar para que
os refletores
destinados a
esses espaço
sejam

23/07/2019
(terça-
feira)

Cartas para ninguém Ensaio a tarde,
em horário a
confirmar.

A empresa
prestadora de
serviço utilizará a

A empresa
prestadora de serviço
utilizará a estrutura e

Não se aplica.



20 horas
(apresentação)

estrutura e o rider já
disponível na Sala
Preta.

o rider já disponível
na Sala Preta.

24/07/2019
(quarta-
feira)

Despertar da Primavera Ensaio a tarde,
em horário a
confirmar.

21 horas
(apresentação)

25/07/2019
(quinta-
feira)

Passos Ensaio a tarde,
em horário a
confirmar.

18 horas
(apresentação)

26/07/2019
(sexta-
feira)

ARMATRUX Ensaio a tarde,
em horário a
confirmar.

21 horas
(apresentação)

A empresa
prestadora de
serviço utilizará a
estrutura e o rider já
disponível na Sala
Preta, em conjunto
com rider
complementar, a ser
disponibilizado pela
empresa.

A empresa
prestadora de serviço
utilizará a estrutura e
o rider já disponível
na Sala Preta, em
conjunto com rider
complementar, a ser
disponibilizado pela
empresa.

- 10 PAR64 #5 220v
- 6 microfones
condesadores
-3 trasmisores
bodypack
-projetor-Short Throw
de 4000 ansi-lúmens
(mínimo), com
resolução mínima de

A empresa
prestadora do
serviço deve
disponibilizar
corpo técnico
capacitado (1 ou
2 técnicos de
iluminação) para
montagem dos
espetáculos e
demandas
necessárias dos
locais de
apresentação.

OBS: O espaço
SALA PRETA
consta com
sistema de
iluminação
exclusivamente
em 220v, a
empresa
prestadora de



serviço deve
atentar para que
os refletores
destinados a
esses espaço
sejam
obrigatoriamente
220v.

27/07/2019
(sábado) COLETIVO BINÁRIO – O

QUE FAZER COM O
RESTO DAS ÁRVORES

Ensaio a tarde,
em horário a
confirmar.

21 horas
(apresentação)

A empresa
prestadora de
serviço utilizará a
estrutura e o rider já
disponível na Sala
Preta, em conjunto
com rider
complementar, a ser
disponibilizado pela
empresa.

A empresa
prestadora de serviço
utilizará a estrutura e
o rider já disponível
na Sala Preta, em
conjunto com rider
complementar, a ser
disponibilizado pela
empresa.

12 PAR 64 #5 220v
2 PAR 64 #2 220v
05 PC 1000W 220v
06 FRESNEL 1000W
220v

A empresa
prestadora do
serviço deve
disponibilizar
corpo técnico
capacitado (1 ou
2 técnicos de
iluminação) para
montagem dos
espetáculos e
demandas
necessárias dos
locais de
apresentação.

OBS: O espaço
SALA PRETA
consta com
sistema de
iluminação
exclusivamente
em 220v, a
empresa
prestadora de
serviço deve
atentar para que
os refletores
destinados a
esses espaço
sejam



obrigatoriamente
220v.

28/07/2019
(domingo)

PIGMALEÃO Ensaio a tarde,
em horário a
confirmar.

21 horas
(apresentação)

A empresa
prestadora de
serviço utilizará a
estrutura e o rider já
disponível na Sala
Preta, em conjunto
com rider
complementar, a ser
disponibilizado pela
empresa.

A empresa
prestadora de serviço
utilizará a estrutura e
o rider já disponível
na Sala Preta, em
conjunto com rider
complementar, a ser
disponibilizado pela
empresa.

Fresnel 1000W /
220v- 11
PAR 64 Foco5 (mfl)
1000W / 220V - 14
(com porta gelatina)
PC 1000W / 220v - 4
(com barn door)
Máquina de fumaça
DMX mínimo 1500W
- 1

A empresa
prestadora do
serviço deve
disponibilizar
corpo técnico
capacitado (1 ou
2 técnicos de
iluminação) para
montagem dos
espetáculos e
demandas
necessárias dos
locais de
apresentação.

OBS: O espaço
SALA PRETA
consta com
sistema de
iluminação
exclusivamente
em 220v, a
empresa
prestadora de
serviço deve
atentar para que
os refletores
destinados a
esses espaço
sejam
obrigatoriamente
220v.



ATIVIDADE: ESPETÁCULOS DE ARTES CÊNICAS
Local: Sala Pretinha – Prédio Reuni III - CTAN, São João del-Rei/MG
Data Atividade Horário Rider padrão –

ILUMINAÇÂO
Rider padrão –
SONORIZAÇÃO

Rider complementar
e específico para o
espetáculo

Requisitos

23/07/2019
(terça-
feira)

Eu nunca mais vou voltar Ensaio, no turno
da tarde.

Apresentação:
18 horas

A empresa
prestadora de
serviço utilizará a
estrutura e o rider já
disponível na Sala
Preta, não sendo
necessária a
locação.

A empresa
prestadora de serviço
utilizará a estrutura e
o rider já disponível
na Sala Preta, não
sendo necessária a
locação.

- A empresa
prestadora do
serviço deve
disponibilizar
corpo técnico
capacitado (1 ou
2 técnicos de
iluminação) para
montagem dos
espetáculos e
demandas
necessárias dos
locais de
apresentação.

ATIVIDADE: ESPETÁCULOS DE ARTES CÊNICAS
Local: Praça da Biquinha, Tijuco – São João del-Rei/MG (local a confirmar)
Data Atividade Horário Rider padrão –

ILUMINAÇÂO
Rider padrão –
SONORIZAÇÃO

Rider complementar e específico para o
espetáculo

Requisitos

21/07/2019
(domingo)

AQUÁTIC
OS

16 horas Espetáculo diurno, não
sendo necessária
iluminação

01 CONSOLE 01V 96 VCM, X32, OU LS9 (32 canais)
01 EQUALIZADOR GRÁFICO 31 BANDAS ESTÉREO
(Caso seja 01V 96)
01 CD PLAYER

01 CONSOLE 01V 96 VCM, X32, OU LS9
06 EQUALIZADORES GRÁFICOS 31 BANDAS (Caso
seja 01V 96)
06 MONITORES SM212, CLAIR112, FM15 (todos
iguais)
01 AMPLIFICADOR DE BAIXO GK-800, HARTKE

A empresa
prestadora
do serviço
deve
disponibiliz
ar corpo
técnico
capacitado
(1 ou 2
técnicos de
iluminação)



2500 1X15 4X10 ou similar
06 DIRECT BOX
02 CADEIRAS SEM BRAÇO E SEM ENCOSTO
04 AC 127 NO PALCO
Bateria completa + um banco de bateria
A ENERGIA DO PALCO DEVE SER ESTABILIZADA
EM 127V.
MICROFONES E PEDESTAIS DE ACORDO COM
INPUT LIST.

2 Microfones auriculares para Ana Cristina e Pierre
(Jacaré Jabá)
Se possível, um transmissor sem fio para baixo Caio.
Bumbo SM 52/EV 308
Caixa Top C418 / 98H / SM 57
Esteira C418 / 98H / SM 57
Chimbal SM / 81
Tom1 C418 / 98H / SM 57
Tom 2 C418 / 98H / SM 57
Surdo C418 / 98H / SM 57
Over L SM / 81
Over R SM / 81
Conga SM57
Derbak SM57
Pandeiro SM57
Alfaia SM57
CAIXA DE FOLIA SM 52/EV 308
Caxxixi, Ganzá SM / 81
Over Percussão SM81
Baixo D. I. Ativo
Guitarra D. I.
Violão Nylon D. I.
Violão Aço D. I.
Viola D. I.
Cavaquinho D. I.
Bandolin D. I.
Ukulele D. I.
Voz Leo SM 58
Voz Caio SM 58

para
montagem
dos
espetáculos
e
demandas
necessárias
dos locais
de
apresentaç
ão.



Voz Torino SM 58
Voz Cláudio SM 58
Voz Analu SM 58
Ana Cristina Mic auricular
Pierre (Jacaré) Mic auricular
Voz Stand By SM 58 Sem fio
13 Pedestais
8 Garras

ATIVIDADE: ESPETÁCULOS DE ARTES CÊNICAS
Local: Centro Cultural UFSJ (Praça Dr. Augusto das Chagas Viegas, 17, Centro), São João del-Rei/MG
22/07/2
019
(segun
da-
feira)

Amor e
outras
canções

18
horas

A empresa
prestadora de
serviço
utilizará a
estrutura e o
rider já
disponível na
Sala Preta,
não sendo
necessária a
locação.

A empresa
prestadora de
serviço utilizará a
estrutura e o
rider já
disponível na
Sala Preta, não
sendo
necessária a
locação.

Não se aplica. A empresa
prestadora
do serviço
deve
disponibiliz
ar corpo
técnico
capacitado
(1 ou 2
técnicos de
iluminação)
para
montagem
dos
espetáculos
e
demandas
necessárias
dos locais
de
presentaçã
o.



ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA

ESTUDOS PRELIMINARES

UNIDADE REQUISITANTE: PROEX

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO ESPECÍFICO DE SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO DE ATIVIDADES ARTÍSTICO-
CULTURAIS (LOCAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, OPERACIONALIZAÇÃO E
DESMONTAGEM, CONFORME DESCRITO NA PLANILHA E NOS RIDERS TÉCNICOS
PRESENTES NO TERMO DE REFERÊNCIA) PARA ATENDER AOS EVENTOS DO
INVERNO CULTURAL, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 20 A 28 DE JULHO DE 2019.

I – Normativos que disciplinam os serviços a serem contratados

- Lei 8.666/93,que Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas
para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.

- IN 05/2017, que dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de
serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública federal direta,
autárquica e fundacional.

- Lei 10.520/2002, que dispõe, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos
termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada
pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências.

II – Análise das Contratações Anteriores

As contratações anteriores realizadas foram satisfatórias.

Consideramos ainda que, embora o evento aconteça no período de 20 a 28/07/2019, a
prestação de serviços de sonorização/iluminação de eventos do Inverno Cultural UFSJ 2019
será contratada para além de todo o período do festival, devendo a montagem da estrutura ser
realizada nos dias 18 e 19 de julho de 2019 para testes no Palco Principal. A montagem de
sonorização/iluminação de eventos em espaços fechados ocorrerá de 20 a 28/07/2019,
devendo ser realizada na manhã do dia da atividade, conforme escala no termo de referência,
de modo a proporcionar as passagens de som no turno da tarde e demais ensaios dos artistas
e grupos.

III – Necessidade da contratação

A UFSJ está realizando, em 2019, a 31ª edição do seu maior programa de extensão, o Inverno
Cultural, e não dispõe de estrutura de sonorização/ iluminação adequadas e capazes de
comportar a realização dos eventos pelos seguintes motivos:

 os equipamentos de sonorização/iluminação possuem alto custo de aquisição, bem como
variam nas especificidades de materiais para cada tipo de atividade, demandando grande e
variada disponibilidade;



 a UFSJ não possui recursos financeiros de capital para aquisição de todos os
equipamentos/materiais necessários para execução dos eventos do festival;

 a UFSJ não disponibiliza de espaço suficiente e adequado para o armazenamento de
equipamentos/materiais de sonorização/iluminação, de modo a preservá-los e conservá-los;

 a UFSJ não dispõe de servidores qualificados e em quantitativo suficiente para operação,
manutenção, montagem, desmontagem e conservação dos equipamentos/materiais de
sonorização/iluminação de eventos.

Assim, entendemos que é mais vantajosa a prestação de serviço do que a aquisição dos itens
propostos.

IV – Referência a instrumentos de planejamento (PDI, Plano de Gestão ou outros) da
UFSJ

O Inverno Cultural UFSJ está previsto no PDI e no Plano de Gestão da PROEX.

No PDI, está inserido na política de extensão:

“....A cultura, por exemplo, uma das áreas temáticas da extensão universitária, tem se tornado
um importante elo entre as diferentes áreas do conhecimento. O Inverno Cultural, maior
programa de extensão da instituição, tem a mesma idade da UFSJ, tendo realizado 26 edições
em 27 anos de universidade. É um programa que tem valorizado sistematicamente a produção
cultural e artística de uma região, cujas vocações tricentenárias são latentes, desenvolvendo
potencialidades e apoiando iniciativas para a capacitação e aprimoramento técnico das
comunidades em diversas áreas de interesse.”

No Plano de Gestão da PROEX, consta no objetivo 03:

“ Objetivo 3: Consolidar o Programa Institucional de Extensão Inverno Cultural UFSJ com
ações permanentes Relação com qual objetivo estratégico da UFSJ: Assegurar a excelência
em ensino, pesquisa e extensão.”

V – Requisitos da contratação

Os fornecedores devem prestar os serviços atendendo as seguintes especificações:

 A empresa prestadora do serviço deve disponibilizar corpo técnico capacitado para montagem
dos equipamentos de sonorização/iluminação do palco e devidas alterações específicas de
cada show e espetáculos de artes cênicas, além da operação do equipamento durante as
apresentações.

 A empresa prestadora do serviço deve disponibilizar corpo técnico capacitado para operação
dos equipamentos de sonorização/iluminação da passagem de som até o final das atividades.

 Os serviços para o palco principal devem ter técnicos de iluminação e sonorização em tempo
integral para montagem, desmontagem e operação nas passagens de som e nos shows e
demais atividades listadas no Anexo I.

 Em todos os equipamentos listados no Anexo I, devem constar os cabos necessários e demais
itens e ligações para pleno funcionamento do serviço.



 Nos shows previstos para o Palco Principal, instalado no Campus Santo Antônio da UFSJ
(Praça Frei Orlando, 17, Centro – São João del-Rei), a montagem e testes dos equipamentos
de sonorização/iluminação deve ser feita nos dias 18 e 19 de julho de 2019.

 Nos shows previstos para o Palco Principal, foi montado um rider padrão de
sonorização/iluminação para todas as atividades, devendo o fornecedor montar o rider técnico
complementar para cada show até as 12 horas do dia da atividade, de modo a permitir a
passagem de som os artistas no turno da tarde, em horário a ser informado pela Produção do
evento.

 Nos shows e espetáculos de artes cênicas previstos para espaços fechados, como Sala Preta
do CTAN e anfiteatro do Conservatório Estadual de Música, os equipamentos e materiais
devem ser montados na manhã do dia da atividade, até às 12 horas, de modo a permitir os
ensaios e passagens de som no turno da tarde.

 O fornecedor devem operar os equipamentos/materiais durante as atividades, bem como nos
ensaios, testes e passagens de som

 Os dias, horários, locais e riders técnicos devem observar a Tabela presente no Anexo I.

 A escala da Tabela do Anexo I poderá sofrer alterações com relação a grade de programação
das atividades, em decorrência de imprevisibilidades e intempéries, cabendo a comunicação
oficial, por parte da Coordenação do Inverno Cultural UFSJ ao fornecedor, em até um dia antes
de cada atividade.

 O transporte dos equipamentos até o local do evento será de responsabilidade do licitante
vencedor;

 A UFSJ não oferece pessoal para atuar como chapista no carregamento e descarregamento de
equipamentos e material;

 A hospedagem e alimentação das equipes de montagem, desmontagem e operadores de todos
os serviços serão de responsabilidade do licitante vencedor.

VI – Estimativa das quantidades, acompanhadas das memórias de cálculo e dos
documentos que lhe dão suporte

 01 prestação de serviço específico de SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO (locação, transporte,
montagem, operacionalização e desmontagem, conforme descrito na planilha e nos riders
técnicos presentes no termo de referência).

Os cálculos foram feitos com base nos três orçamentos de cada item, que seguem anexos.

VII – Levantamento de mercado e justificativa da escolha do tipo de solução a contratar

O levantamento de mercado foi realizado através de três orçamentos, anexos, para a
contratação de cada um dos itens especificados acima e no Termo de Referência.

Justifica-se as contratações pelo fato da UFSJ não possuir nenhum dos itens necessários para
a realização do evento, conforme especificado no item III.



VIII – Estimativas de preços ou preços referenciais

Seguem anexos três orçamentos de cada um dos itens, conforme informado no item anterior.

Os preços referenciais foram compostos através da média de preço dos três orçamentos
apresentados;

SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO:

R$ 52.333,33 (cinquenta e dois mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

IX – Descrição da solução como um todo

Será realizado processo licitatório, na modalidade de pregão eletrônico, para contratação do
descrito no objeto.

Tal modelo permite a ampla concorrência, a legalidade, a impessoalidade, a transparência e a
economicidade.

X – Justificativas para o parcelamento ou não da solução, quando necessária para
individualização do objeto.

Não se aplica, pois realizamos uma contração única. Não há necessidade de contratação de
outra empresa que prestaria um serviço correlacionado.

Com o objetivo de dar ampla concorrência à contratação e melhorar a qualidade dos serviços
prestados e na tentativa de alcançar melhores preços e mais qualidade dos serviços prestados
a contratação será realizada por item.

XI – Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de
melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis

Com o objetivo de dar ampla concorrência à contratação dos serviços a serem prestados e na
tentativa de alcançar melhores preços e mais qualidade, a contratação será realizada por meio
de contratação global dos requisitos acima discriminado (item V).

Entendemos que, assim, empresas especializadas podem apresentar propostas específicas,
de modo a evitar até a terceirização de itens que não comercializa, sendo necessário um
fornecedor único para sonorização/iluminação, na medida em que os riders técnicos dos
eventos demandam especificidades e convergência de equipamentos/materiais para
funcionamento

Exemplo: empresas que trabalham com sonorização/iluminação trazem economicidade à
prestação de serviço, na medida em que otimizam o transporte, equipe de montagem,
desmontagem e operação.

A modalidade de licitação traz em sua concepção o menor preço, demonstrando-se, portanto,
economicidade.



XII – Providências para adequação do ambiente de trabalho

Os serviços ora contratados deverão ser realizados para atender as necessidades do evento
em diferentes espaços (dentro e fora das dependências da UFSJ em São João del-Rei), onde a
programação irá ocorrer, conforme escala determinada na Planilha do item V, no período de 20
a 28 de julho de 2019.

XII – Contratações correlatas e/ou interdependentes

Entendemos que não será necessária a contratação de outros serviços correlatos ou
interdependentes para atender ao objeto dessa contratação.

São João del Rei, 14 de maio de 2019.

___________________________________

(Responsável pela Unidade Requisitante)

Ivan Vasconcelos Figueiredo
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