
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS 
Processo Licitatório nº 02/2020 

PREGÃO PRESENCIAL  n°. 01/2020 
 

RETIFICAÇÃO 002/2020  
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL  Nº 01/2020 

 

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS, ESTADO DE SANTA 
CATARINA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que estabelece o Artigo 37, 
inciso II da Constituição Federal, torna público para conhecimento dos interessados, a 
PRESENTE RETIFICAÇÃO: 
 

Alteração 01: 

Onde se lê: 

PROCESSO LICITATÓRIO n° 02/2020 

PREGÃO PRESENCIAL n° 01/2020 

 

REGIMENTO: A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS, doravante denominada 

ENTIDADE DE LICITAÇÃO, torna público aos interessados, que estará reunida no dia, hora e 

local abaixo discriminado, a fim de receber, abrir e examinar documentação e propostas de 

empresas que pretendam participar do PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO 

GLOBAL – PROCESSO Nº 02/2020, visando a Contratação de empresa para realização da X 

DOCE FESTA, que se realizará nos dias 19, 20, 21 e 22 de março de 2020 no Parque Municipal 

Francisco Agostinho Koerich do Município de Vidal Ramos/SC, conforme anexo I. O 

procedimento licitatório obedecerá à Lei nº 10.520, de 2002, à Lei nº 8.078, de 1990 - Código de 

Defesa do Consumidor, à Lei Complementar nº 123, de 2006, aplicando-se subsidiariamente, no 

que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 23 de junho de 1993, com alterações 

posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 

 

ENTREGA DOS ENVELOPES E ABERTURA DAS PROPOSTAS: Ás 08:30 hrs do dia 03 de 

fevereiro de 2020. 

CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTES e a SESSÃO DE LANCES: 08:30 hrs do dia 03 

de fevereiro de 2020, na Av. Jorge Lacerda, nº. 1180 - Centro, no Gabinete do Prefeito. 

INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte 

endereço: Prefeitura Municipal de Vidal Ramos, Avenida Jorge Lacerda nº. 1180, centro, Setor 

de Compras nos seguintes horários, das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00 HRS, telefone (47) 

3356-2300, email: compras@vidalramos.sc.gov.br. 

 

Vidal Ramos (SC), 20 de janeiro de 2020. 

_______________________________ 

mailto:compras@vidalramos.sc.gov.br


ODILMAR DE SOUZA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

Leia-se: 

 

PROCESSO LICITATÓRIO n° 02/2020 

PREGÃO PRESENCIAL n° 01/2020 

 

REGIMENTO: A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS, doravante denominada 

ENTIDADE DE LICITAÇÃO, torna público aos interessados, que estará reunida no dia, hora e 

local abaixo discriminado, a fim de receber, abrir e examinar documentação e propostas de 

empresas que pretendam participar do PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO 

GLOBAL – PROCESSO Nº 02/2020, visando a Contratação de empresa para realização da X 

DOCE FESTA, que se realizará nos dias 19, 20, 21 e 22 de março de 2020 no Parque Municipal 

Francisco Agostinho Koerich do Município de Vidal Ramos/SC, conforme anexo I. O 

procedimento licitatório obedecerá à Lei nº 10.520, de 2002, à Lei nº 8.078, de 1990 - Código de 

Defesa do Consumidor, à Lei Complementar nº 123, de 2006, aplicando-se subsidiariamente, no 

que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 23 de junho de 1993, com alterações 

posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 

 

ENTREGA DOS ENVELOPES E ABERTURA DAS PROPOSTAS: Ás 08:30 hrs do dia 07 de 

fevereiro de 2020. 

CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTES e a SESSÃO DE LANCES: 08:30 hrs do dia 07 

de fevereiro de 2020, na Av. Jorge Lacerda, nº. 1180 - Centro, no Gabinete do Prefeito. 

INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte 

endereço: Prefeitura Municipal de Vidal Ramos, Avenida Jorge Lacerda nº. 1180, centro, Setor 

de Compras nos seguintes horários, das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00 HRS, telefone (47) 

3356-2300, email: compras@vidalramos.sc.gov.br. 

 

Vidal Ramos (SC), 24 de janeiro de 2020. 

_______________________________ 

ODILMAR DE SOUZA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

mailto:compras@vidalramos.sc.gov.br


Alteração 02: 

Onde se lê: 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA  

Descrição do item 

Realização de 01 (um) Baile “Baile escolha da Rainha” com 01 (uma) banda, sendo 

uma BANDA com renome no Sul do Brasil, poderá ter cobrança de ingressos de no 

máximo R$ 20,00, a realizar-se na quinta feira a noite, do dia 19 de março de 2020 na 

X DOCE FESTA.  

Para 4 horas de Baile: SUGESTÕES: Banda Milleniun Cia Show , Grupo Momentos, 

Kaso Novo, Banda Real do Paraná  

Os horários de início deverão ser aprovados pela CCO da festa. 

Realização de 01 (um) baile Dose Dupla, sendo com BANDAS com renome no Sul do 

Brasil, a ser realizado na sexta feira, dia 20 de março de 2020 na X DOCE FESTA, 

com entrada R$ 20,00.  

Para 5 horas de Baile: SUGESTÕES: Grupo Momentos e Paulinho Mocelin, Banda 

Milleniun e Furacão da Vaneira, Kaso Novo e Tchê Barbaridade, San Francisco é 

Tchê Chaleira. 

Os horários de início deverão ser aprovados pela CCO da festa. 

Realização de 01 (um) Baile com 02 (duas) bandas e uma atração sertaneja, sendo 

uma BANDA com renome no Sul do Brasil e uma banda com renome regional poderá 

ter cobrança de ingressos de no máximo R$ 20,00, a realizar-se no sábado a noite, do 

dia 21 de março de 2020 na X DOCE FESTA 

Para 2 horas de Baile: SUGESTÕES: Real do Paraná, Corpo e Alma, San Francisco, 

Kaso Novo. 

Para 2 horas de Baile: SUGESTÕES:  João Luiz Corrêa, Talagaço, Sorriso Lindo, To 

de Novo. 

Para 1,5 horas de Show: SUGESTÕES: Teo e Edu, Alex e Willian, Pedro Felipe, 

Mayara Coelho 

Os horários de início deverão ser aprovados pela CCO da festa. 

Realização de 01 (uma) Tarde dançante com 01 (uma) banda, sendo uma BANDA 

com renome no Sul do Brasil, não haverá cobrança de ingresso, entrada franca, a 

realizar-se no domingo à tarde, no dia 22 de março de 2020 na X DOCE FESTA 

Para 4 horas de tarde dançante: SUGESTÕES:  Banda Munique, Terceira Dimensão, 

Grupo Karisma, Grupo Momentos 

Os horários de início deverão ser aprovados pela CCO da festa. 



Realização de uma Etapa de Velocross: Custear, organizar, divulgar e disponibilizar a 

premiação, sonorização, e demais despesas necessárias para a realização da Etapa 

de Velocross, que deverá ocorrer nos dias 21 e 22 de março de 2020 na X DOCE 

FESTA. 

Realização de 01 (uma) Tarde Dançante, gratuito, da melhor idade, a realizar-se no 

período da tarde, no dia 21 de março de 2020 na X DOCE FESTA, com um 

grupo/banda local. Os horários de início deverão ser aprovados pela CCO da festa. 

Para 4 horas de tarde dançante: SUGESTÕES: Banda Unisom, Banda Universo, Km 

do Brasil, Grupo Chama Gaúcha, Banda Signos 

Os horários de início deverão ser aprovados pela CCO da festa. 

PALCO ALTERNATIVO:  

Sexta após as 17:00 - 2 Atrações  

Pagode/sertanejo 

Sábado após as 14:00 - 4 Atrações  

Grupo Gaúcho/Banda/Sertanejo/Rock 

Domingo após as 10:00 - 5 atrações  

Show Para Crianças/Show de Humor/Apresentação de Gaita/Sertanejo/Rock 

Todas as atrações deverão ser aprovadas pela CCO. 

Montagem, desmontagem e manutenção de 14 (quatorze) tendas brancas, com 10mt 

X 10mt, estilo chapéu de bruxa ou pirâmide estruturada com perfis tubulares em aço 

galvanizado e cobertura em lona reforçada, com calha. (PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, 

PALCO ALTERNATIVO E CHURRASQUEIRA), (não serão aceitas lonas sujas, 

rasgadas ou em mau estado de conservação). EMISSÃO DE ART para os dias 19, 20, 

21 e 22 de março de 2020 na X DOCE FESTA. Local de Montagem a serem definidos 

pela CCO. 

EXPOSIÇAO DE EQUIPAMENTOS/MAQUINAS/VEÍCULOS: Montagem, 

desmontagem e manutenção de tendas brancas, com 5mt X 5mt, estilo chapéu de 

bruxa ou pirâmide estruturada com perfis tubulares em aço galvanizado e cobertura 

em lona reforçada, com calha. (não serão aceitas lonas sujas, rasgadas ou em mau 

estado de conservação). EMISSÃO DE ART para os dias 19, 20, 21 e 22 de março de 

2020 na X DOCE FESTA. Local de Montagem a serem definidos pela CCO. Conforme 

modelo do mapa em Anexo. Cada empresa expositora terá direito a uma Tenda 5x5. 

Quantidade de tendas de acordo com as vendas. 

Montagem, desmontagem e manutenção de 02 (duas) tendas brancas, de no mínimo 

05mt X 05mt, estilo chapéu de bruxa ou pirâmide estruturada com perfis tubulares em 

aço galvanizado e cobertura em lona reforçada, com fechamentos laterais (não serão 

aceitas lonas sujas, rasgadas ou em mau estado de conservação). EMISSÃO DE ART 



para os dias 19, 20, 21 e 22 de março de 2020 na X DOCE FESTA. A serem utilizadas 

pela equipe de saúde. 

Palco 6x8, totalizando 48 mts quadrados sem cobertura. 

Estrutura de sustentação metálica, (alumínio ou ferro galvanizado) todo estruturado, 

pergolado entre si por metro quadrado, com regulagem de altura de 10 cm a 1,50 

metros. Conforme projeto técnico do fabricante, sendo o mesmo anexado na proposta, 

(ART Mecânica da estrutura) onde comprove a capacidade de carga de 600 kilos por 

metro quadrado. Revestido com chapa de compensado naval de 20mm, com 

acabamento uniforme (pintura especial para piso) acesso ao piso conforme 

necessidade sendo com rampa de 2 metros de largura ou degrau quando o mesmo 

exceder 20 cm, conforme norma bombeiros, Instrução normativa (IN024/DAT/CBMSC 

Artigo 10). Largura mínima de degraus 1,20 metros. ART de montagem e 

desmontagem e laudo de aterramento. 

Instalação de 01 (um) Parque de Diversão Mecânico com no mínimo 05 (cinco) 

brinquedos com EMISSÃO DE ART; nos dias 19, 20, 21 e 22 de março de 2020 na X 

DOCE FESTA. 

BANHEIROS QUIMICOS: Locação de   banheiros químicos, no modelo standard, 

sendo 5 sanitários masculinos, 5 sanitários feminino e 01 sanitário adaptado 

(sanitários químicos) para portadores de deficiência física composto de caixa de 

dejetos com assento, teto translúcido, suporte papel higiênico, trava interna, piso anti-

derrapante, identificação masc. e fem., livre e ocupado e ponto de ventilação e 

equipamento apropriado para sucção dos dejetos. Será obrigatório, sob pena de 

nulidade da proposta, apresentar documento comprobatório de autorização da FATMA 

para destinação final dos dejetos. 

 Os banheiros serão utilizados no período de 19 a 22 de março de 2020 e deverão ser 

instalados nos locais previamente estabelecidos, dentro do parque de eventos até 17 

hs. do dia 18 de março de 2020. 

 Deverá acompanhar em tempo permanente de uso, pessoal devidamente treinado, 

uniformizado, identificado por crachá personalizado da empresa, encarregado pela 

manutenção dos banheiros, mantendo-os limpos e com material de higiene disponível.  

ILUMINAÇÃO BAILE DA RAINHA: SISTEMA DE ILUMINAÇÃO COMPOSTO POR: 

16 refletores PAR LED modelo 54 x 3 wts RGBWA; 

16 refletores PAR 64 foco 05 ou 01 – 127V/1000w; 

08 moving head spot mínimo 575; 

24 canais de dimmer digital – 4000 wts por canal; 

01 mesa de comando digital modelo PILOT 2000 ou superior; 

01 maquina de fumaça 3000 wts com dmx; 

01 canhao seguidor HMI 1200; 

Minimo de 54 metros de ground Q30 com 04 bases, 04 pau de carga, 04 sleve, 04 

talhas, 04 cintas de 

elevação; 

01 Operador Técnico 

01 Auxiliar Técnico 



Demais acessórios e cabos para interligação e funcionamento de todo o sistema. 

Locação, montagem, desmontagem e manutenção de sistema de sonorização: e 

iluminação de grande porte, que atendam todos os riders dos artistas contratados, 

conforme descritivo mínimo: 

PAVILHÃO CENTRAL -  

O sistema é composto por: 

• Rack de comando PA 

01 console digital de no mínimo 56 canais diretos com 16 auxiliares – modelo mínimo 

M7CL48; 

01 Equalizador gráfico modelo DN 360; 

01 Processador de sinal digital stereo para o sistema de PA; 

01 reprodutor de cd com arquivos em MP3; 

Demais acessórios e cabos para interligação e funcionamento de todo o sistema. 

Caixas de sistema de PA 

12 caixas de sub grave modelo SB 850 (1600 wts rms cada – mínimo); 

12 caixas de som line array sistema 208 ti (02 falantes de 08 polegadas e 01 drive 

titanium de 2 

polegadas – mínimo); 

Rack de amplificação para o sistema em stereo; 

01 multicabo 70 mts de 56 vias; 

Demais acessórios e cabos para interligação e funcionamento de todo o sistema. 

• Rack de comando de MONITOR 

01 console digital de no mínimo 32 canais direto modelo minimo yamaha m7 ou  

behringer x32 

01 crossover DIGITAL – para side fill; 

01 equalizador gráfico para side fill; 

Demais acessórios e cabos para interligação e funcionamento de todo o sistema. 

Caixas de sistema de MONITOR 

08 monitores modelo SM 222; 

06 monitores modelo SM 400; 

02 monitores específicos para monitor de bateria; 

04 caixas de sub graves SB 850 (1600 wts rms cada) para side fill; 

04 caixas KF 850 (01 falante de 15, 01 falante de 10 e 01 drive titanium de 2 

polegadas - para side fill; 

Disponibilizar 01 powerplay de 08 vias com cabos e fones (porta pro); 

Rack de amplificação para no mínimo 10 vias independentes; 

Demais acessórios e cabos para interligação e funcionamento de todo o sistema. 

Sistema de back line 

01 bateria 05 peças (bumbo, 02 tons e 01 surdo, 01 caixa, 03 estantes para pratos e 

maquina 

de hi hat); 

01 cubo de guitarra valvulado modelo MHA 2000 com 01 caixas de 04 alto falantes de 

12 polegadas; 

02 cubos de guitarra com 02 falantes de 12 polegadas modelo CHORUS 120; 



01 cubo de baixo modelo GK 800 com 01 caixa com falante de 18’ e 01 caixa com 04 

falantes de 10’; 

06 praticaveis de 2 x 1 cada telescópico de 20 a 80 cm. 

Microfones e outros 

01 kit de microfones para bateria (08 peças); 

01 kit de microfones para percussão (06 peças); 

08 microfones SM 57; 

12 microfones SM 58; 

04 microfones sem fio UHF modelo BETA SM 58; 

24 pedestais tipo girafa 

08 clamps para microfones; 

80 cabos de microfones; 

12 extensões; 

04 ac com steck de distribuição de palco 220 e 110 volts; 

04 subsnack de 12 vias cada; 

01 sistema de main power de 100 amperes para distribuição de 220 e 110 volts e com 

regulador de 

voltagem e tap; 

Demais acessórios e cabos para interligação e funcionamento de todo o sistema; 

01 operador técnico; 

01 auxiliar técnico. 

01 monitor especifico para via de bateria com amplificação; 

Demais acessórios e cabos para interligação e funcionamento de todo o sistema. 

Sistema de iluminação  composto por: 

24 refletores PAR LED modelo 54 x 3 wts RGBW; 

18 refletores PAR 64 foco 05 ou 02 – 127V/1000w; 

12 moving head beam; 

24 canais de dimmer digital – 4000 wts por canal; 

01 mesa de comando digital modelo PEARL 2010 – 2048 canais; 

01 maquina de fumaça 3000 wts com dmx; 

01 canhao seguidor HMI 1200; 

Minimo de 64 metros de ground Q30 com 04 bases, 04 pau de carga, 04 sleve, 04 

talhas, 04 cintas de 

elevação; 

Demais acessórios e cabos para interligação e funcionamento de todo o sistema. 

 

PALCO ALTERNATIVO -  

SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO COMPOSTO POR: 

01 console digital de 32 canais com no mínimo 16 auxiliares pré pós; 

01 processador digital para o Sistema de Som; 

01 aparelho reprodutor de CD MP3 e PEN DRIVER; 

01 notebook com músicas variadas; 

04 microfones com fio modelo SM 58; 



04 microfones modelo SM 57; 

04 microfone sem fio UHF handheld (mão); 

06 monitores de palco com um alto falante de 12 pol. e 01 driver titanium cada; 

04 caixas de sub graves modelo SB 850 com 02 falantes de 18 polegadas cada; 

04 caixas mistas modelo KF 850 ou compatível; 

04 direct box ativos com cabos para instrumentos; 

01 bateria acústica de 05 peças (01 bumbo, 01 caixa com estante, 02 tons e 01 surdo, 

02 estantes para 

pratos, 01 maquina de chimbal com presilha, 01 banquinho e 01 pedal de bumbo); 

01 kit de microfones para bateria; 

01 monitor especifico para via de bateria com amplificação; 

01 cubo de guitarra no mínimo modelo CHORUS 120 (02 falantes de 12 polegadas); 

01 cubo de contra baixo no mínimo modelo GK 400 com respectivas caixas; 

Minimo de 24 cabos de microfones; 

Minimo de 06 extensoes de palco; 

01 sistema de main power com distribuição em 220 volts e 110 volts; 

01 rack de amplificação stereo para sistema de PA; 

02 amplificadores de no mínimo 3000 watts RMS para sistema de monitor; 

01 operador técnico; 

01 auxiliar técnico; 

12 pedestais para microfones; 

04 clamps para microfones; 

08 canhões PAR LED 54 de 3 watts cada 

01 Mesa DMX 192 canais ou superior 

16 Metros estrutura box truss P30 

02 Sleeves 

02 Sapatas 

02 Talhas 

Demais cabos, adaptadores e acessórios para interligação e funcionamento de todo o 

sistema. 

Fornecimento de 02 (dois) Geradores de 260KV, para os 04 (quatro) dias de evento, 

dias 19 a 22 de março de 2020 na X DOCE FESTA. Com emissão de ART. 

Fornecimento de 300 (trezentos) cartazes em papel couchê, no mínimo com 4 cores, 

formato A2 60 x 40 cm. Deverá ser aprovado pela CCO do evento. 

Fornecimento de 15 (quinze) mil flyers em papel couchê, brilho gramatura mínima: 

150, 04 páginas com no mínimo 4 cores, colorido frente e verso deverá ser aprovado 

pela CCO do evento.. 

Fornecimento de 800 (oitocentos) adesivos tipo bolachão. Deverá ser aprovado pela 

CCO do evento. 

Fornecimento de 200 (Duzentos) banners (de 1,2x0,6m); 

100 horas de serviços de mídia volante (som de rua), deverá obrigatoriamente 



prestigiar os municípios da AMAVI – ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO 

VALE DO ITAJAÍ 

Veiculação 03 (três ) rádios FM, com pelo menos 100 (cem) inserções 

Rádios comunitárias pelo menos 300 (trezentas) inserções 

Divulgação na internet (sites de relacionamento, 02 redes sociais, etc) 

Disponibilizar equipe para panfletar e colar cartazes em Vidal Ramos e nas cidades 

vizinhas 

Fornecimento de 14 (quatorze) agentes de limpeza diariamente, sendo 07 Masculinos 

e 07 femininos, devidamente treinados, uniformizados, identificados por crachá 

personalizado da empresa, para manutenção dos conjuntos sanitários que serão 

utilizados no evento, de acordo com a legislação vigente para limpeza do parque nos 

dias 19, 20, 21 e 22 de março de 2020 na X DOCE FESTA.  Os zeladores contratados 

terão a responsabilidade pela limpeza permanente do ambiente dos sanitários, 

controle e reposição do material necessário, recolhimento e destinação de sobras do 

material utilizado e vigilância para coibir atos de vandalismo e uso inadequado do 

espaço. Cada zelador será escalado para manutenção de um conjunto sanitário 

previamente estabelecido, tendo a responsabilidade de cumprir no referido local a 

carga horária conveniada. 

Os materiais e produtos de limpeza serão de responsabilidade da contratada. Os 

horários de trabalho deverão ser aprovados pela CCO da festa. 

Serviço De Brigadistas: são 4 pessoas por dia. Que atendam as exigências contidas 

na IN024/DAT/CBMSC E IN028, credenciamento junto aos bombeiros ativo no 

período. Os brigadistas deverão estar devidamente uniformizados. É de 

responsabilidade da empresa fornecer transporte, alimentação, hospedagem, bem 

como todo o equipamento de proteção individual para os funcionários envolvidos 

nesta prestação de serviço.  

Serviços de Segurança Desarmada para Eventos. (sexo masculino) São 20 

seguranças por dia. Seguranças devidamente uniformizados. É de responsabilidade 

da empresa fornecer transporte, alimentação, hospedagem, bem como todo o 

equipamento de proteção individual para os funcionários envolvidos nesta prestação 

de serviço.  

Serviços de Segurança Desarmada para Eventos. (sexo feminino) São 07 seguranças 

por dia. Seguranças devidamente uniformizados. É de responsabilidade da empresa 

fornecer transporte, alimentação, hospedagem, bem como todo o equipamento de 

proteção individual para as funcionárias envolvidos nesta prestação de serviço.   

Os seguranças deverão possuir radio amador e detector de metal.   

Serviços de enfermagem, socorristas e ambulância: 



Dia 19/03/2020 - Quinta Feira: 

Local do Atendimento CCO. 

Atendimento das 22:00h as 05:00h. 

Profissionais: 01 enfermeiro, 01 técnico, 01 socorrista, 01 ambulância com motorista. 

Dia 20/03/2020 - Sexta Feira: 

Local do Atendimento CCO. 

Atendimento das 07:00h as 13:00h. 

Profissionais: 01 enfermeiro, 01 técnico. 

Atendimento das 13:00h as 19:00h. 

Profissionais: 01 enfermeiro, 01 técnico. 

Atendimento das 19:00h as 07:00h. 

Profissionais: 01 enfermeiro, 01 técnico. 

Dia 21/03/2020 – Sábado: 

Local do Atendimento CCO. 

Atendimento das 07:00h as 13:00h. 

Profissionais: 01 enfermeiro, 01 técnico. 

Atendimento das 13:00h as 19:00h. 

Profissionais: 01 enfermeiro, 01 técnico. 

Atendimento das 19:00h as 07:00h. 

Profissionais: 01 enfermeiro, 01 técnico. 

Dia 21/03/2020 – Sábado: 

Local do Atendimento Cavalgada – CTG. 

Atendimento das 08:00h as 12:00h. 

Profissionais: 01 enfermeiro, 01 técnico, 01 ambulância com motorista. 

Dia 21/03/2020 – Sábado: 

Local do Atendimento – Pista de Velocross. 

Atendimento das 13:00h as 17:00h. 

Profissionais: 02 socorristas, 01 ambulância com motorista. 



Dia 22/03/2020 – Domingo: 

Local do Atendimento CCO. 

Atendimento das 07:00h as 13:00h. 

Profissionais: 01 enfermeiro, 01 técnico. 

Atendimento das 13:00h as 20:00h. 

Profissionais: 01 enfermeiro, 01 técnico. 

Dia 22/03/2020 – Domingo: 

Local do Atendimento – Pista de Velocross. 

Atendimento das 09:30h as 17:30h. 

Profissionais: 02 socorristas, 01 ambulância com motorista. 

Dia 22/03/2020 – Domingo: 

Local do Atendimento Bicicletas. 

Atendimento das 08:00h as 12:00h. 

Profissionais: 01 socorristas, 01 ambulância com motorista. 

Decoração: 

Passarela de 2 metros de largura por 18 metros de comprimento e no mínimo 0,80 

centímetros de altura. (montagem e desmontagem por responsabilidade da empresa). 

Somente para o desfile de escolha da Rainha no dia 19 de março de 2020. Devendo 

ser desmontado logo após o final do desfile, antes de começar o baile. 

01 Arranjo para hall de entrada flores fake para que possa aguentar o período 

Detalhes no teto com tecidos vasados na cor do município 

Decoração palco principal forração em tecido 

Decoração 05 palcos menores em tecido 

Cortinado para gastronomia em tecido branco 

240 toalhas quadradas nas cores do município azul, amarelo e vermelho ou todas 

brancas com sobre nas cores (café colonial) 

80 tampos de mesa 06 lugares (café colonial) 

Decoração para mesa das comidas (café colonial) 

Mesa para jurados decorada 



Forração para os palcos dos desfiles com tapete vermelho 

Cortinado no palco para desfile do concurso 

ART do tecido para apresentar aos bombeiros 

A empresa deverá pagar as taxas estaduais as taxas do bombeiro e as taxas da 

polícia. 

A empresa deverá recolher as Taxas referentes ao Ecad Direitos Autorais. 

                                             Valor máximo Total: 98.000,00 

 

Leia-se: 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA  

Descrição do item 

Realização de 01 (um) Baile “Baile escolha da Rainha” com 01 (uma) banda, sendo 

uma BANDA com renome no Sul do Brasil, poderá ter cobrança de ingressos de no 

máximo R$ 20,00, a realizar-se na quinta feira a noite, do dia 19 de março de 2020 na 

X DOCE FESTA.  

Para 4 horas de Baile: SUGESTÕES: Banda Milleniun Cia Show , Grupo Momentos, 

Kaso Novo, Banda Real do Paraná  

Os horários de início deverão ser aprovados pela CCO da festa. 

Realização de 01 (um) baile Dose Dupla, sendo com BANDAS com renome no Sul do 

Brasil, a ser realizado na sexta feira, dia 20 de março de 2020 na X DOCE FESTA, 

com entrada R$ 20,00.  

Para 5 horas de Baile: SUGESTÕES: Grupo Momentos e Paulinho Mocelin, Banda 

Milleniun e Furacão da Vaneira, Kaso Novo e Tchê Barbaridade, San Francisco é 

Tchê Chaleira. 

Os horários de início deverão ser aprovados pela CCO da festa. 

Realização de 01 (um) Baile com 02 (duas) bandas e uma atração sertaneja, sendo 

uma BANDA com renome no Sul do Brasil e uma banda com renome regional poderá 

ter cobrança de ingressos de no máximo R$ 20,00, a realizar-se no sábado a noite, do 

dia 21 de março de 2020 na X DOCE FESTA 

Para 2 horas de Baile: SUGESTÕES: Real do Paraná, Corpo e Alma, San Francisco, 

Kaso Novo. 

Para 2 horas de Baile: SUGESTÕES:  João Luiz Corrêa, Talagaço, Sorriso Lindo, To 

de Novo. 

Para 1,5 horas de Show: SUGESTÕES: Teo e Edu, Alex e Willian, Pedro Felipe, 



Mayara Coelho 

Os horários de início deverão ser aprovados pela CCO da festa. 

Realização de 01 (uma) Tarde dançante com 01 (uma) banda, sendo uma BANDA 

com renome no Sul do Brasil, não haverá cobrança de ingresso, entrada franca, a 

realizar-se no domingo à tarde, no dia 22 de março de 2020 na X DOCE FESTA 

Para 4 horas de tarde dançante: SUGESTÕES:  Banda Munique, Terceira Dimensão, 

Grupo Karisma, Grupo Momentos 

Os horários de início deverão ser aprovados pela CCO da festa. 

Realização de uma Etapa de Velocross: Custear, organizar, divulgar e disponibilizar a 

premiação, sonorização, e demais despesas necessárias para a realização da Etapa 

de Velocross, que deverá ocorrer nos dias 21 e 22 de março de 2020 na X DOCE 

FESTA. 

Realização de 01 (uma) Tarde Dançante, gratuito, da melhor idade, a realizar-se no 

período da tarde, no dia 21 de março de 2020 na X DOCE FESTA, com um 

grupo/banda local. Os horários de início deverão ser aprovados pela CCO da festa. 

Para 4 horas de tarde dançante: SUGESTÕES: Banda Unisom, Banda Universo, Km 

do Brasil, Grupo Chama Gaúcha, Banda Signos 

Os horários de início deverão ser aprovados pela CCO da festa. 

PALCO ALTERNATIVO:  

Sexta após as 17:00 - 2 Atrações  

Pagode/sertanejo 

Sábado após as 14:00 - 4 Atrações  

Grupo Gaúcho/Banda/Sertanejo/Rock 

Domingo após as 10:00 - 5 atrações  

Show Para Crianças/Show de Humor/Apresentação de Gaita/Sertanejo/Rock 

Todas as atrações deverão ser aprovadas pela CCO. 

Montagem, desmontagem e manutenção de 14 (quatorze) tendas brancas, com 10mt 

X 10mt, estilo chapéu de bruxa ou pirâmide estruturada com perfis tubulares em aço 

galvanizado e cobertura em lona reforçada, com calha. (PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, 

PALCO ALTERNATIVO E CHURRASQUEIRA), (não serão aceitas lonas sujas, 

rasgadas ou em mau estado de conservação). EMISSÃO DE ART para os dias 19, 20, 

21 e 22 de março de 2020 na X DOCE FESTA. Local de Montagem a serem definidos 

pela CCO. 



EXPOSIÇAO DE EQUIPAMENTOS/MAQUINAS/VEÍCULOS: Montagem, 

desmontagem e manutenção de tendas brancas, com 5mt X 5mt, estilo chapéu de 

bruxa ou pirâmide estruturada com perfis tubulares em aço galvanizado e cobertura 

em lona reforçada, com calha. (não serão aceitas lonas sujas, rasgadas ou em mau 

estado de conservação). EMISSÃO DE ART para os dias 19, 20, 21 e 22 de março de 

2020 na X DOCE FESTA. Local de Montagem a serem definidos pela CCO. Conforme 

modelo do mapa em Anexo. Cada empresa expositora terá direito a uma Tenda 5x5. 

Quantidade de tendas de acordo com as vendas. 

Montagem, desmontagem e manutenção de 02 (duas) tendas brancas, de no mínimo 

05mt X 05mt, estilo chapéu de bruxa ou pirâmide estruturada com perfis tubulares em 

aço galvanizado e cobertura em lona reforçada, com fechamentos laterais (não serão 

aceitas lonas sujas, rasgadas ou em mau estado de conservação). EMISSÃO DE ART 

para os dias 19, 20, 21 e 22 de março de 2020 na X DOCE FESTA. A serem utilizadas 

pela equipe de saúde. 

Palco 6x8, totalizando 48 mts quadrados sem cobertura. 

Estrutura de sustentação metálica, (alumínio ou ferro galvanizado) todo estruturado, 

pergolado entre si por metro quadrado, com regulagem de altura de 10 cm a 1,50 

metros. Revestido com chapa de compensado naval de 20mm, com acabamento 

uniforme (pintura especial para piso) acesso ao piso conforme necessidade sendo 

com rampa de 2 metros de largura ou degrau quando o mesmo exceder 20 cm, 

conforme norma bombeiros, Instrução normativa (IN024/DAT/CBMSC Artigo 10). 

Largura mínima de degraus 1,20 metros. ART de montagem e desmontagem e laudo 

de aterramento. 

Instalação de 01 (um) Parque de Diversão Mecânico com no mínimo 05 (cinco) 

brinquedos com EMISSÃO DE ART; nos dias 19, 20, 21 e 22 de março de 2020 na X 

DOCE FESTA. 

BANHEIROS QUIMICOS: Locação de   banheiros químicos, no modelo standard, 

sendo 5 sanitários masculinos, 5 sanitários feminino e 01 sanitário adaptado 

(sanitários químicos) para portadores de deficiência física composto de caixa de 

dejetos com assento, teto translúcido, suporte papel higiênico, trava interna, piso anti-

derrapante, identificação masc. e fem., livre e ocupado e ponto de ventilação e 

equipamento apropriado para sucção dos dejetos. Será obrigatório, sob pena de 

nulidade da proposta, apresentar documento comprobatório de autorização da FATMA 

para destinação final dos dejetos. 

 Os banheiros serão utilizados no período de 19 a 22 de março de 2020 e deverão ser 

instalados nos locais previamente estabelecidos, dentro do parque de eventos até 17 

hs. do dia 18 de março de 2020. 

 Deverá acompanhar em tempo permanente de uso, pessoal devidamente treinado, 

uniformizado, identificado por crachá personalizado da empresa, encarregado pela 

manutenção dos banheiros, mantendo-os limpos e com material de higiene disponível.  

ILUMINAÇÃO BAILE DA RAINHA: SISTEMA DE ILUMINAÇÃO COMPOSTO POR: 

16 refletores PAR LED modelo 54 x 3 wts RGBWA; 



16 refletores PAR 64 foco 05 ou 01 – 127V/1000w; 

08 moving head spot mínimo 575; 

24 canais de dimmer digital – 4000 wts por canal; 

01 mesa de comando digital modelo PILOT 2000 ou superior; 

01 maquina de fumaça 3000 wts com dmx; 

01 canhao seguidor HMI 1200; 

Minimo de 54 metros de ground Q30 com 04 bases, 04 pau de carga, 04 sleve, 04 

talhas, 04 cintas de 

elevação; 

01 Operador Técnico 

01 Auxiliar Técnico 

Demais acessórios e cabos para interligação e funcionamento de todo o sistema. 

Locação, montagem, desmontagem e manutenção de sistema de sonorização: e 

iluminação de grande porte, que atendam todos os riders dos artistas contratados, 

conforme descritivo mínimo: 

PAVILHÃO CENTRAL -  

O sistema é composto por: 

• Rack de comando PA 

01 console digital de no mínimo 56 canais diretos com 16 auxiliares – modelo mínimo 

M7CL48; 

01 Equalizador gráfico modelo DN 360; 

01 Processador de sinal digital stereo para o sistema de PA; 

01 reprodutor de cd com arquivos em MP3; 

Demais acessórios e cabos para interligação e funcionamento de todo o sistema. 

Caixas de sistema de PA 

12 caixas de sub grave modelo SB 850 (1600 wts rms cada – mínimo); 

12 caixas de som line array sistema 208 ti (02 falantes de 08 polegadas e 01 drive 

titanium de 2 

polegadas – mínimo); 

Rack de amplificação para o sistema em stereo; 

01 multicabo 70 mts de 56 vias; 

Demais acessórios e cabos para interligação e funcionamento de todo o sistema. 

• Rack de comando de MONITOR 

01 console digital de no mínimo 32 canais direto modelo minimo yamaha m7 ou  

behringer x32 

01 crossover DIGITAL – para side fill; 

01 equalizador gráfico para side fill; 

Demais acessórios e cabos para interligação e funcionamento de todo o sistema. 

Caixas de sistema de MONITOR 

08 monitores modelo SM 222; 

06 monitores modelo SM 400; 

02 monitores específicos para monitor de bateria; 

04 caixas de sub graves SB 850 (1600 wts rms cada) para side fill; 

04 caixas KF 850 (01 falante de 15, 01 falante de 10 e 01 drive titanium de 2 



polegadas - para side fill; 

Disponibilizar 01 powerplay de 08 vias com cabos e fones (porta pro); 

Rack de amplificação para no mínimo 10 vias independentes; 

Demais acessórios e cabos para interligação e funcionamento de todo o sistema. 

Sistema de back line 

01 bateria 05 peças (bumbo, 02 tons e 01 surdo, 01 caixa, 03 estantes para pratos e 

maquina 

de hi hat); 

01 cubo de guitarra valvulado modelo MHA 2000 com 01 caixas de 04 alto falantes de 

12 polegadas; 

02 cubos de guitarra com 02 falantes de 12 polegadas modelo CHORUS 120; 

01 cubo de baixo modelo GK 800 com 01 caixa com falante de 18’ e 01 caixa com 04 

falantes de 10’; 

06 praticaveis de 2 x 1 cada telescópico de 20 a 80 cm. 

Microfones e outros 

01 kit de microfones para bateria (08 peças); 

01 kit de microfones para percussão (06 peças); 

08 microfones SM 57; 

12 microfones SM 58; 

04 microfones sem fio UHF modelo BETA SM 58; 

24 pedestais tipo girafa 

08 clamps para microfones; 

80 cabos de microfones; 

12 extensões; 

04 ac com steck de distribuição de palco 220 e 110 volts; 

04 subsnack de 12 vias cada; 

01 sistema de main power de 100 amperes para distribuição de 220 e 110 volts e com 

regulador de 

voltagem e tap; 

Demais acessórios e cabos para interligação e funcionamento de todo o sistema; 

01 operador técnico; 

01 auxiliar técnico. 

01 monitor especifico para via de bateria com amplificação; 

Demais acessórios e cabos para interligação e funcionamento de todo o sistema. 

Sistema de iluminação  composto por: 

24 refletores PAR LED modelo 54 x 3 wts RGBW; 

18 refletores PAR 64 foco 05 ou 02 – 127V/1000w; 

12 moving head beam; 

24 canais de dimmer digital – 4000 wts por canal; 

01 mesa de comando digital modelo PEARL 2010 – 2048 canais; 

01 maquina de fumaça 3000 wts com dmx; 

01 canhao seguidor HMI 1200; 

Minimo de 64 metros de ground Q30 com 04 bases, 04 pau de carga, 04 sleve, 04 

talhas, 04 cintas de 

elevação; 



Demais acessórios e cabos para interligação e funcionamento de todo o sistema. 

 

PALCO ALTERNATIVO -  

SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO COMPOSTO POR: 

01 console digital de 32 canais com no mínimo 16 auxiliares pré pós; 

01 processador digital para o Sistema de Som; 

01 aparelho reprodutor de CD MP3 e PEN DRIVER; 

01 notebook com músicas variadas; 

04 microfones com fio modelo SM 58; 

04 microfones modelo SM 57; 

04 microfone sem fio UHF handheld (mão); 

06 monitores de palco com um alto falante de 12 pol. e 01 driver titanium cada; 

04 caixas de sub graves modelo SB 850 com 02 falantes de 18 polegadas cada; 

04 caixas mistas modelo KF 850 ou compatível; 

04 direct box ativos com cabos para instrumentos; 

01 bateria acústica de 05 peças (01 bumbo, 01 caixa com estante, 02 tons e 01 surdo, 

02 estantes para 

pratos, 01 maquina de chimbal com presilha, 01 banquinho e 01 pedal de bumbo); 

01 kit de microfones para bateria; 

01 monitor especifico para via de bateria com amplificação; 

01 cubo de guitarra no mínimo modelo CHORUS 120 (02 falantes de 12 polegadas); 

01 cubo de contra baixo no mínimo modelo GK 400 com respectivas caixas; 

Minimo de 24 cabos de microfones; 

Minimo de 06 extensoes de palco; 

01 sistema de main power com distribuição em 220 volts e 110 volts; 

01 rack de amplificação stereo para sistema de PA; 

02 amplificadores de no mínimo 3000 watts RMS para sistema de monitor; 

01 operador técnico; 

01 auxiliar técnico; 

12 pedestais para microfones; 

04 clamps para microfones; 

08 canhões PAR LED 54 de 3 watts cada 

01 Mesa DMX 192 canais ou superior 

16 Metros estrutura box truss P30 

02 Sleeves 

02 Sapatas 

02 Talhas 

Demais cabos, adaptadores e acessórios para interligação e funcionamento de todo o 

sistema. 

Fornecimento de 02 (dois) Geradores de 260KV, para os 04 (quatro) dias de evento, 

dias 19 a 22 de março de 2020 na X DOCE FESTA. Com emissão de ART. 

Fornecimento de 300 (trezentos) cartazes em papel couchê, no mínimo com 4 cores, 



formato A2 60 x 40 cm. Deverá ser aprovado pela CCO do evento. 

Fornecimento de 15 (quinze) mil flyers em papel couchê, brilho gramatura mínima: 

150, 04 páginas com no mínimo 4 cores, colorido frente e verso deverá ser aprovado 

pela CCO do evento.. 

Fornecimento de 800 (oitocentos) adesivos tipo bolachão. Deverá ser aprovado pela 

CCO do evento. 

Fornecimento de 200 (Duzentos) banners (de 1,2x0,6m); 

100 horas de serviços de mídia volante (som de rua), deverá obrigatoriamente 

prestigiar os municípios da AMAVI – ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO 

VALE DO ITAJAÍ 

Veiculação 03 (três ) rádios FM, com pelo menos 100 (cem) inserções 

Rádios comunitárias pelo menos 300 (trezentas) inserções 

Divulgação na internet (sites de relacionamento, 02 redes sociais, etc) 

Disponibilizar equipe para panfletar e colar cartazes em Vidal Ramos e nas cidades 

vizinhas 

Fornecimento de 14 (quatorze) agentes de limpeza diariamente, sendo 07 Masculinos 

e 07 femininos, devidamente treinados, uniformizados, identificados por crachá 

personalizado da empresa, para manutenção dos conjuntos sanitários que serão 

utilizados no evento, de acordo com a legislação vigente para limpeza do parque nos 

dias 19, 20, 21 e 22 de março de 2020 na X DOCE FESTA.  Os zeladores contratados 

terão a responsabilidade pela limpeza permanente do ambiente dos sanitários, 

controle e reposição do material necessário, recolhimento e destinação de sobras do 

material utilizado e vigilância para coibir atos de vandalismo e uso inadequado do 

espaço. Cada zelador será escalado para manutenção de um conjunto sanitário 

previamente estabelecido, tendo a responsabilidade de cumprir no referido local a 

carga horária conveniada. 

Os materiais e produtos de limpeza serão de responsabilidade da contratada. Os 

horários de trabalho deverão ser aprovados pela CCO da festa. 

Serviço De Brigadistas: são 4 pessoas por dia. Que atendam as exigências contidas 

na IN024/DAT/CBMSC E IN028, credenciamento junto aos bombeiros ativo no 

período. Os brigadistas deverão estar devidamente uniformizados. É de 

responsabilidade da empresa fornecer transporte, alimentação, hospedagem, bem 

como todo o equipamento de proteção individual para os funcionários envolvidos 

nesta prestação de serviço.  

Serviços de Segurança Desarmada para Eventos. (sexo masculino) São 20 

seguranças por dia. Seguranças devidamente uniformizados. É de responsabilidade 

da empresa fornecer transporte, alimentação, hospedagem, bem como todo o 



equipamento de proteção individual para os funcionários envolvidos nesta prestação 

de serviço.  

Serviços de Segurança Desarmada para Eventos. (sexo feminino) São 07 seguranças 

por dia. Seguranças devidamente uniformizados. É de responsabilidade da empresa 

fornecer transporte, alimentação, hospedagem, bem como todo o equipamento de 

proteção individual para as funcionárias envolvidos nesta prestação de serviço.   

Os seguranças deverão possuir radio amador e detector de metal.   

Serviços de enfermagem, socorristas e ambulância: 

Dia 19/03/2020 - Quinta Feira: 

Local do Atendimento CCO. 

Atendimento das 22:00h as 05:00h. 

Profissionais: 01 enfermeiro, 01 técnico, 01 socorrista, 01 ambulância com motorista. 

Dia 20/03/2020 - Sexta Feira: 

Local do Atendimento CCO. 

Atendimento das 07:00h as 13:00h. 

Profissionais: 01 enfermeiro, 01 técnico. 

Atendimento das 13:00h as 19:00h. 

Profissionais: 01 enfermeiro, 01 técnico. 

Atendimento das 19:00h as 07:00h. 

Profissionais: 01 enfermeiro, 01 técnico. 

Dia 21/03/2020 – Sábado: 

Local do Atendimento CCO. 

Atendimento das 07:00h as 13:00h. 

Profissionais: 01 enfermeiro, 01 técnico. 

Atendimento das 13:00h as 19:00h. 

Profissionais: 01 enfermeiro, 01 técnico. 

Atendimento das 19:00h as 07:00h. 

Profissionais: 01 enfermeiro, 01 técnico. 

Dia 21/03/2020 – Sábado: 



Local do Atendimento Cavalgada – CTG. 

Atendimento das 08:00h as 12:00h. 

Profissionais: 01 enfermeiro, 01 técnico, 01 ambulância com motorista. 

Dia 21/03/2020 – Sábado: 

Local do Atendimento – Pista de Velocross. 

Atendimento das 13:00h as 17:00h. 

Profissionais: 02 socorristas, 01 ambulância com motorista. 

Dia 22/03/2020 – Domingo: 

Local do Atendimento CCO. 

Atendimento das 07:00h as 13:00h. 

Profissionais: 01 enfermeiro, 01 técnico. 

Atendimento das 13:00h as 20:00h. 

Profissionais: 01 enfermeiro, 01 técnico. 

Dia 22/03/2020 – Domingo: 

Local do Atendimento – Pista de Velocross. 

Atendimento das 09:30h as 17:30h. 

Profissionais: 02 socorristas, 01 ambulância com motorista. 

Dia 22/03/2020 – Domingo: 

Local do Atendimento Bicicletas. 

Atendimento das 08:00h as 12:00h. 

Profissionais: 01 socorristas, 01 ambulância com motorista. 

Decoração: 

Passarela de 2 metros de largura por 18 metros de comprimento e no mínimo 0,80 

centímetros de altura. (montagem e desmontagem por responsabilidade da empresa). 

Somente para o desfile de escolha da Rainha no dia 19 de março de 2020. Devendo 

ser desmontado logo após o final do desfile, antes de começar o baile. 

01 Arranjo para hall de entrada flores fake para que possa aguentar o período 

Detalhes no teto com tecidos vasados na cor do município 

Decoração palco principal forração em tecido 



Decoração 05 palcos menores em tecido 

Cortinado para gastronomia em tecido branco 

240 toalhas quadradas nas cores do município azul, amarelo e vermelho ou todas 

brancas com sobre nas cores (café colonial) 

80 tampos de mesa 06 lugares (café colonial) 

Decoração para mesa das comidas (café colonial) 

Mesa para jurados decorada 

Forração para os palcos dos desfiles com tapete vermelho 

Cortinado no palco para desfile do concurso 

ART do tecido para apresentar aos bombeiros 

A empresa deverá pagar as taxas estaduais as taxas do bombeiro e as taxas da 

polícia. 

A empresa deverá recolher as Taxas referentes ao Ecad Direitos Autorais. 

                                             Valor máximo Total: 98.000,00 

 

OBS: NÃO HAVENDO DISPONIBILIDADE NAS BANDAS COLOCADAS COMO REFERÊNCIA, 

PODERÁ SER COLOCADO OUTRA BANDA DESDE QUE SEJA APROVADA PELA CCO. 

 

Vidal Ramos, 24 de janeiro de 2020 

 

Odilmar de Souza 

Prefeito Municipal 


