ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
1 - OBJETO: Registro de preços de serviços de locação de estrutura para eventos, destinados à
prováveis eventos a serem realizados no Município de João Ramalho.
1.1 A estimativa de prestação de serviços de que trata o artigo 12 da Lei Federal nº 10.520/2001 e
Lei Federal nº 10.191/2001, será expressa no Anexo I, podendo a Administração adquirir
quantidades maiores ou menores, sempre dentro dos parâmetros de preços registrados neste
Edital.
1.2 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que
deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação
relativa às licitações, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de contratação em
igualdade de condições.
2 - DAS DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS E DOS VALORES MÉDIOS:

Item

Quant.

Descrição

Unit. Média

01

05

4.337,50

02

06

03

137

04

10

05

1200 m

Locação de Palco medindo 12x08 em estrutura metálica para
show artístico, pé direito com 7,50mts de altura, do solo ao
piso 1,80mts de altura, piso em madeirite naval, escada de
acesso, coberto com lona anti chamas, corrimão nas laterais e
fundo do palco conforme exigência, cortinas de sombrites,
aterramento, incluso despesas com translado de ida e volta,
montagem, desmontagem, alimentação, ART e laudo técnico.
Locação de Camarim medindo 4 m x 3 m, em material
galvanizado incluso mesas, cadeiras, araras, cabideiros,
abastecimento conforme rooming list de cada artista, incluso
despesas com translado de ida e volta, montagem,
desmontagem, alimentação, ART e laudo técnico.
Locação de Banheiros Químicos de polietileno, com teto
translúcido, dimensões mínimas de 1,10m de frente x 1,20m
de fundo x 2,30m de altura, composto de caixa de dejetos com
capacidade de 220 litros aproximadamente, incluso
manutenção com caminhão fossa, translado de ida e volta,
montagem, desmontagem, ART e laudo de destinação dos
dejetos coletados.
Locação de Banheiro para portador de necessidades em
material polietileno, com teto translúcido, dimensões padrões
que permitam a movimentação da cadeira de rodas do usuário
no interior do banheiro, composto de todos os equipamentos e
acessórios de segurança que atendam as exigências previstas
em normas técnicas aprovadas por órgãos oficiais
competentes, incluso manutenção com caminhão limpa fossa,
translado de ida e volta, montagem, desmontagem, ART e
laudo de destinação dos dejetos coletados.
Locação de Placas de Fechamento de área, em material
galvanizado, com altura mínima de 2,20 metros, com travessa
e suporte para fixação, incluso despesas com translado de ida
e volta, montagem, desmontagem, alimentação, ART e laudo
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técnico.
Locação de Grades de contenção de público em material
galvanizado, incluso despesas com translado de ida e volta,
montagem, desmontagem, alimentação, ART e laudo técnico.
Locação de Pirâmides, estrutura com colunas pintadas,
galvanizadas, cobertura com lona anti chamas reforçada,
travamento com cabos de aço medindo 10 m x10 m, incluso
despesas com translado de ida e volta, montagem,
desmontagem, alimentação, ART e laudo técnico.
Locação de Pirâmide estrutura com colunas pintadas,
galvanizadas, cobertura com lona anti chamas reforçada,
travamento com cabos de aço medindo 5 m x 5 m, incluso
despesas com translado de ida e volta, montagem,
desmontagem, alimentação, ART e laudo técnico.
Locação de Geradores de energia de 260 kwas, automático
singelo, 03 tensões, abastecido, trabalhando 12 (doze) horas,
atestado de abrangência, com operador durante o evento,
incluso despesas com translado de ida e volta, montagem,
desmontagem, alimentação, ART e laudo técnico.
Locação de Geradores de energia de 260 kwas, automático
singelo, 03 tensões, abastecido, stand-by, atestado de
abrangência, com operador durante o evento, incluso
despesas com translado de ida e volta, montagem,
desmontagem, alimentação, ART e laudo técnico.
Locação de Catracas com painel reversível, para controle de
acesso de público, com técnico durante o decorrer do evento,
incluso despesas com translado de ida e volta, montagem,
desmontagem, alimentação, ART e laudo técnico.
Piso palco em madeirite naval, medindo aproximadamente 6 x
4,40m, sendo do solo ao piso aproximadamente 70 cm de
altura, incluso montagem, desmontagem e ART.

12,75

945,00

437,50

4.100,00

2.875,00

877,50

2.100,00

3 - DOS PROVÁVEIS EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE JOÃO
RAMALHO
FESTIVIDADES DE CARNAVAL: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de
Locação de Banheiros Químicos que deverá estar concluída e liberada até 01 (um) dia útil antes da
data do evento e permanecerem disponíveis e em perfeito estado até o encerramento do mesmo.
Data provável do evento: dias 22, 23, 24 e 25 fevereiro de 2020.
FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE: Contratação de Empresa para Prestação de
Serviços de Locação de Estrutura (Locação de Palco 12x08/ Locação de Camarim medindo
4mx3m/ Locação de Banheiros Químicos/ Locação de Banheiros para Portador de
Necessidades/Locação de Placas de Fechamento Altura Mínima de 2,20 Metros/ Locação de
Grade/ Locação de Pirâmides 10mx10m/ Locação de Pirâmides 5mx5m/ Locação de Geradores
260kwas/ Locação de Catracas com Painel Reversível destinadas a festividade de aniversário do
Município de João Ramalho a serem realizadas em 03 (três) noites das 21hs00min às 02hs00min,
a montagem e instalação dos mesmos deverão estar concluídos e liberados até 01 (um) dia útil
antes da data do evento e permanecerem disponíveis e em perfeito estado até o encerramento do
mesmo. Datas prováveis do evento 19, 20 e 21 de março de 2020.
FESTIVIDADE DE MOTOCROSS: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de
Segurança e brigadista, Locação de Estrutura - Locação de Banheiros Químicos/ Locação de
Banheiros para Portador de Necessidades/ Locação de Placas de Fechamento Altura Mínima de
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2,20 Metros/Locação de Grade/ Locação de Pirâmides 5mx5m/ Prestação de Serviços de
Segurança/ Brigadista/ destina ao 1º Encontro de Motoqueiros de João Ramalho, a montagem e
instalação dos mesmo deverão estar concluídos e liberados até 01 (um) dia útil antes da data do
evento e permanecerem disponíveis e em perfeito estado até o encerramento do mesmo. Data
provável do evento 16 de agosto de 2020.
FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES OU PAIS: Locação de banheiros químicos e Banheiro para
Portador de Necessidades, a instalação deverá estar concluída e liberada até 01 (um) dia útil antes
da data do evento e permanecerem disponíveis e em perfeito estado até o encerramento do
mesmo. Data provável do evento 12 de abril de 2020 ou 09 de agosto de 2020.
FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de
Segurança e brigadista e Locação de Estrutura (Locação de Palco 12x08/ Locação de Camarim
medindo 4mx3m/ Locação de Banheiros Químicos/ Locação de Banheiros para Portador de
Necessidades/Locação de Placas de Fechamento Altura Mínima de 2,20 Metros/ Locação de
Grade/ Locação de Pirâmides 10mx10m/ Locação de Pirâmides 5mx5m/ Locação de Geradores
260kwas/ Locação de Catracas com Painel Reversível/ Prestação de Serviços de Segurança/
Brigadista), a montagem e instalação dos mesmos deverão estar concluídos e liberados até 01
(um) dia útil antes da data do evento e permanecerem disponíveis e em perfeito estado até o
encerramento do mesmo. Data provável do evento 31 de dezembro de 2019.
RODEIO: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Segurança e brigadista e
Locação de Estrutura (Locação de Palco 12x08/ Locação de Camarim medindo 4mx3m/ Locação
de Banheiros Químicos/ Locação de Banheiros para Portador de Necessidades/Locação de Placas
de Fechamento Altura Mínima de 2,20 Metros/ Locação de Grade/ Locação de Pirâmides
10mx10m/ Locação de Pirâmides 5mx5m/ Locação de Geradores 260kwas/ Locação de Catracas
com Painel Reversível/ Locação de Piso Palco/ a montagem e instalação dos mesmos deverão
estar concluídos e liberados até 01 (um) dia útil antes da data do evento e permanecerem
disponíveis e em perfeito estado até o encerramento do mesmo. Data provável do evento 07, 08, 09
e 10 de novembro de 2019.
4 - DAS QUANTIDADES POR PROVÁVEIS EVENTOS A SEREM RELIZADOS:

Item

Descrição

Carnaval

Aniversário
da Cidade

Motocross

Dia das
Mães/
Pais

Reveillon

Rodeio

Total

01
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Locação de Palco 12x08
Locação de Camarim
medindo 4 m x 3 m
Locação de Banheiros
Químicos
Locação de Banheiro
para
portador
de
necessidades
Locação de Placas de
Fechamento
altura
mínima de 2,20 metros
Locação de Grades
Locação de Pirâmides 10
m x10 m
Locação de Pirâmide 5 m
x5m
Locação de Geradores
260 kwas
Locação de Geradores

-

01
01

-

01
01

01
01

02
03

05
06

20

30

13

08

20

50

137

01

01

01

01

01

05

10

-

200

250

80

200

800

1.200

-

150
08

350
-

-

150
08

150
15

800
30

-

01

03

-

01

15

20

-

01

00

01

07

09

-

01

01

01

03

06

03
04

05

06
07
08
09
10

Rua: Benedito Soares Marcondes, 300 - Centro - João Ramalho - Estado de São Paulo - CEP: 19680-000
Fone: (18) 3998-1107 Fone/Fax: 3998-1313 - E-mail: licitacaojr@joaoramalho.sp.gov.br
Site: www.joaoramalho.sp.gov.br

11
12

260 kwas - Stand-by
Locação de Catracas
com painel reversível
Piso Palco 6x4,40m
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5 - DOS PAGAMENTOS
5.1 - De conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros, a Administração projetará
prazos de pagamento para até 30 (trinta) dias a partir da data de entrega da nota(s) fiscal(is) /
Fatura(s) devidamente atestada(s) pelo Setor Competente.
5.2 - A Prefeitura Municipal de João Ramalho efetuará os pagamentos na Modalidade
Transferência Bancária através de DOC (Documento de Ordem de Crédito / TED (Transferência
Eletrônica Disponível) em nome da Contratada, exclusivamente no Banco do Brasil.
5.3 - Em eventuais atrasos no pagamento, quando por culpa da Prefeitura Municipal, o valor devido
será atualizado, da data de vencimento à do efetivo pagamento, pela variação da TR – Taxa
referencial, calculada pro rata die.
6 – DA MONTAGEM E DISPOSIÇÃO DAS ESTRUTURAS
6.1 As estruturas deverão estar totalmente montadas até 24 (vinte e quatro) horas antes do evento.
6.2 As estruturas deverão ficar disponíveis de 02 (dois) à 05 (cinco), de acordo com cada evento.

b) ART - Atestado de Responsabilidade Técnica do palco, camarim, pirâmides, placas
de fechamento, grades de contenção, geradores, catracas. CREA
c) Laudo Técnico do palco, camarim, pirâmides, placas de fechamento, grades de
contenção, geradores, catracas.
d) Laudo de destinação dos dejetos coletados dos banheiros químicos.
7 – NOVA DATA DE REALIZAÇÃO: 23/09/2019.
8 – HORÁRIO DE PROTOCOLO DOS ENVELOPES: das 12H00min às 13h30min.
9 – HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: 14h00min.
10 – DEMAIS CLÁUSULAS PERMANECEM INALTERADAS.
11 – RETIFICAÇÃO DO EDITAL E MAIORES INORMAÇÕES PODERÃO SER OBTIDOS NO
SITE www.joaoramalho.sp.gov.br, PELO E-MAIL licitacao1@joaoramalho.sp.gov.br E PELO
TELEFONE (18) 3998-1190.
João Ramalho, 09 de setembro de 2019.

WAGNER MATHIAS
Prefeito Municipal
Rua: Benedito Soares Marcondes, 300 - Centro - João Ramalho - Estado de São Paulo - CEP: 19680-000
Fone: (18) 3998-1107 Fone/Fax: 3998-1313 - E-mail: licitacaojr@joaoramalho.sp.gov.br
Site: www.joaoramalho.sp.gov.br

