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Item Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca

00035-1001000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICADotação

001

EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAR SERVIÇOS
DE APOIO OPERACIONAL - •	Disponibilização de
pessoas por diária para distribuição de mesas e
cadeiras no local do evento;
•	Disponibilização de pessoas por diária para auxiliar
nos serviços gerais do evento;
•	Disponibilização de pessoas por diária para carregar
os equipamentos da banda, conforme solicitado.
•	Disponibilização de pessoas por diária para
vigilância.
•	Os vigilantes deverão estar devidamente
uniformizados e munidos com os equipamentos e
descritos a seguir: 1. uniforme: calça camisa manga
comprida camisa manga curta sapato cinto de nylon e
meia 2. equipamento: detector de metais	rádio	de
comunicação lanterna e pilhas.
•	Responsabilidade por todos os custos e despesas
acessórias com pessoal, transporte, hospedagem,
alimentação etc.
•	Os funcionários deverão utilizar de EPI’s conforme
determinado nas normas trabalhistas.
•	A destinação  do  apoio  será
indicada na Autorização de
Fornecimento emitida pela Àrea de Compras.

300,00UND00001735

002

EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAR SERVIÇOS
DE HOSPEDAGEM - •	Hospedagem das bandas
nacionais e componentes de suas	equipes	nos
respectivos dias das apresentações de  seus shows
artísticos;
•	Agendamento de chegada dos hóspedes juntamente
com empresa hoteleira e restaurante contratada pela
mesma;
•	Verificar  exigências  quanto a limpeza  do  quarto
devendo	o	mesmo permanecer sempre limpo e
arrumado durante a hospedagem;
•	O hotel deverá estar localizado no perímetro urbano,
em um raio de 40
(quarenta)	quilômetros, pois tal exigência é
necessária	para	a facilitação  do   transporte dos
artistas  até  a  área  que o evento ocorrerá no
Município de São Domingos do Norte;
•	A prestação de serviço terá
início imediatamente a partir da assinatura do
contrato	quanto	às providências que forem úteis as
reservas e outros detalhes;
•	A	empresa	deverá
disponibilizar todos os apartamentos necessários
para a acomodação e a alimentação  dos  artistas que
se apresentarão no evento e também de sua equipe
diante da relação de quantitativo, especificação das
acomodações e da alimentação  constantes  nas
tabelas do ANEXO II.

3,00DR00001737

003
EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAR SERVIÇOS
DE LIMPEZA, ALIMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO PARA

3,00DR00001738
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CAMARIM - •	Serviço	de		limpeza, arrumação,
alimentação/abastecimento e	complementação	do
camarim		das		bandas: profissionais			responsáveis para o
serviço de limpeza, arrumação,
alimentação/abastecimento e	complementação	do
camarim			das			bandas nacionais, nos
respectivos dias das apresentações de
seus shows artísticos.
•	Conforme	tabelas constantes em ANEXO III deste
termo de referência, todos os itens estão inclusos
dentro das especificações exigidas pelos artistas.
•	Caso seja identificado alguma irregularidade, o
fornecedor terá o prazo máximo de 01 (uma) hora,
para substituição dos itens citados por meio de
comunicação a contratante e/ou a equipe das bandas
supracitadas;
•	A  empresa  vencedora deverá fornecer todo
material	de
complementação necessário para a realização da
ornamentação e mobiliação necessária  para
estrutura de camarim conforme solicitação das
bandas.
•	Todos os itens solicitados deverão estar dispostos
no local designado (camarim) em um prazo no qual
anteceda à chegada dos artistas no local, bem como,
no mínimo 02 (duas) horas de antecedência;
•	Todos os alimentos deverão
estar condicionados em embalagens que preservem
temperatura	adequada para cada característica e para
preservação de sua integridade e higiene;
•	Todos os produtos de limpeza	serão	de
responsabilidade	da contratada;
•	Os serviços deverão ser prestados para  dois
camarins (camarim dos
artistas e equipe técnica); a relação	do		quantitativo,
datas		e		demais
especificações		estão descritos	no	ANEXO		III
deste termo.

004

EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAR SERVIÇOS
DE LOCUÇÃO ESPECIALIZADA - •	Locutor
especializado em cerimonial;
•	Comprovada experiência;
•	Deve atender as exigências solicitadas pela
secretaria requisitante;
•	Responsabilidade por todos os custos e despesas
acessórias com transporte, hospedagem, alimentação
etc.

3,00DR00001736

005

EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAR SERVIÇOS
DE PRODUÇÃO DE EVENTOS - •	Planejar o evento;
•	Contactar com fornecedores e artistas;
•	Garantir o cumprimento do cronograma;
•	Resolver problemas que vão surgindo;
•	Contactar e acordar  todas as condições com
agentes de artistas, músicos, entre outros;
•	Contactar com a imprensa;
•	Acompanhar a montagem, assim como a
desmontagem da produção;
•	A montagem e a desmontagem dos locais de
produção deverá ser sempre acompanhada por algum

3,00DR00001734
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funcionário do staff;
•	Dar suporte a seu evento, inclusive para
fornecedores.
•	Caberá à empresa de produção	a
responsabilidade		de gerenciar todos os serviços
necessários para cada evento, como iluminação, som
e apoio operacional, e fazer cumprir o cronograma
combinado, bem como resolver	eventuais problemas
de  última  hora. A         montagem         e         a
desmontagem dos locais de produção deverá ser
acompanhada	pelos auxiliares de produção, que são a
equipe de produtores do evento.
•	A diária compreende 24 (vinte e quatro) horas.

006

EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE
OUTDOOR - •	A contratada deverá fazer a divulgação
da  festividade por meio de 03 (três)
outdoors,	disponíveis conforme localização e
exigências  da   contratada, da “1ª Festa do Conilon”,
preferencialmente	em municípios em um raio  de
até	50	(cinquenta) quilômetros.
•	A     empresa      contratada
deverá se responsabilizar pela idealização do serviço
solicitado em um prazo de pelo menos 15 (quinze)
dias antes da realização do evento;
•	Realizar o serviço de impressão do material com uma
qualidade que esteja destacada e visível ao público;
•	Fazer o material de publicidade mediante a arte do
cartaz da “1ª Festa Conilon” qualidade que
esteja destacada e visível ao público.

3,00UND00001739
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