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TERMO DE REFERÊNCIA

1.DO OBJETO

Requerimento de abertura de processo licitatório para contratação de empresa para LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTO DE SOM, ILUMINAÇÃO, PALCO E ESTRUTURA DE APOIO para realização da PIRIPIRl
JUNINA evento realizado pela Secretaria Municipal Da Juventude, Esporte, Cultura E Turismo - SEJUCE.

ITEM SOM QUANT
1 MESA M7 COM KASE YAMAHA- 2

POWER PLAY BHERINGER HA- 8000 + KASE GATOR + CABOS XLR/PIO2 3

3 MICROFONE S/FIO SHURE 600.00 5

MICROFONES C/ HOTKIT P/BATERIA (KIT) + 10 MICROFONES SM58
SHURE.

4 5

5 RACK GATOR C/CABOS 1

6 AMP-STUDIORXI2 2

7 AMP=STUDIO R X 8 2

8 AMP-STUDIORXD 2

9 AMP-JC + AMP-JC 2

10 AMP-STANER DIGI DPA 2000W 4

11 AMP-MEA AUDIO 800W 2

212 KASE SKP

13 PROCESSADORES BHERINGER DCX2496 3

CAIXAS LINES AER038(C0PIA DA DAS) C/BUMPER C/ CABEAMENTO
DAS CAIXAS

14 16

CAIXAS DE SUB SB 1000 C/PEDESTAIS E CABEAMENTO15 16

16 CAIXAS DE SUB SB 850 (SIDE)

CAIXAS DE MÉDIO YM 800 (SIDE)
4

17 4

CAIXAS DE MONITOR (CHAO) CLAIR BROTHER + 2 GABINETES SM 400
C/TELA

18 6

19 1 MAIN POWER C/ 100 M DE CABOS 5

20 50 CABOS XLX 6

21 15 PEDESTAIS 15

22 4 FONES AKG/COSS C/CABOS 4

TOTAL

ITE
ILUMINAÇÃO QUANT

M

1 30 MOVE PRO-LIGHT 30UND

2 20 PAR-LED PRO-LIGHT 20 UND

3 04 ATOMIC RGB 4 UND

4 05 RIBALTA 5 UND

5 02 MESA PILOT 2 UND ..

1 UND6 PAINEL DE LED TAMANHO 4X6

TOTAL

ITE ESTRUTURA DO PALCO QUANT
•ír'
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1 TABLADO DE MADEIRA 2m x l,40m 15 UND

ITE
GERADOR QUANT

M

1 GERADOR 180KVA SISTEMATIC 1 UND

ITE
BANHEIRO QUÍMICO QUÁNT

M

BANHEIROS QUÍMICOS, COLETOR DE RESÍDIO.1 25 UNID

ITE
DISCIPLINADOR METROS

M

GRADES DE CONTENÇÃO COM 1,20 DE ALTURA E 2,00 DE
COMPRIMENTO, COM DIVISÓRIA EM BARRA DE ̂4.

1 800 M

ITE
SEGURANÇA QUANT

M

SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA PARA A PROTEÇÃO DO PÚBLICO
PRESENTE

1 40 SEG

ITE
CAMARIM QUANT '

M
jeL

CAMARIM PARA EVENTOS EM ALUMÍNIO E TS, PODENDO TER A
FRENTE EM MEIO VIDRO OU COMPLETAMENTE FECHADO, PODENDO

CONTER SUPORTE PARA AR CONDICIONADO E ESPELHOS.

1 3 UNID

2. JUSTIFICATIVA E OBJETO DA CONTRATAÇÃO

A presente licitação da contratação de empresa para LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM.
ILUMINAÇÃO, PALCO E ESTRUTURA DE APOIO para realização da PIRIPIRI JUNINA evento realizado
pela Secretaria Municipal Da Juventude, Esporte, Cultura E Turismo - SEJUCE se faz necessária visando a
realização do Festival de Quadrilha Juninas que irá fomentar o meio artístico e cultural da nossa cidade;

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS

Os itens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei n® 10.520rde
2002, do Decreto n® 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005.

4. DO ÓRGÃO GERENCIADOR

O prazo de entrega dos bens deverá ocorrer, contados do recebimento da Nota de Empenho, sendo a
forma de entrega em remessa conforme a necessidade Secretaria Municipal da Juventude Cultura, Esporte e
Turismo - SEJUCE, no seguinte endereço; Centro Administrativo, S/N, Campo das Palmas - Piripiri - PI, CEP;
64.260.000.
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5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações da Contratante:

1.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as
especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

1.3 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto
fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

1.4 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma
estabelecidos no Edital e seus anexos;

1.5 Atestar as faturas correspondentes, por intermédio do servidor responsável pelo acompanhamento do

processo;

1.6 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros,
ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

1.7 A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente,  em prazo não superior a 180 (cento e oitenta)
dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Compete ao Fornecedor:

1.1 Cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita entrega do objeto;

1.2 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no
Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;

1.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do
Código de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990);

1.4 Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas o objeto entregue com avarias ou defeitos;

1.5 Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da egírega, os
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

1.6 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

1.7 Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus
empregados na entrega do objeto contratado;

1.8 Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca do objeto contraído, sem
prévia autorização do Contratante;

1.9 Responder por quaisquer danos causados diretamente ou indiretamente a Secretaria Municipal da Juventude,
Esporte, Cultura e Turismo - SEJUCE ou à terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na entrega do objeto, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, mesmo que não haja fiscalização ou o acompanhamento da
instituição;
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1.10 Comunicar qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

10. CONTROLE DA EXECUÇÃO

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade.

O representante da Administração cotará em registro próprio todas as ocorrência relacionadas com

a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente

envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

11. DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da

Nota Fiscal/Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela
Contratada.

A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias, contado da data final

do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se referir.

O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente,

condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação aos bens
efetivamente entregues.

Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou,

ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente,

decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, 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.

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

Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção tributária quanto aos

impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à

apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
* V

1.1 Ensejar o retardamento da entrega do objeto;

1.2 Fraudar na execução do contrato;

1.3 Comportar-se de modo inidôneo;

1.4 Cometer fraude fiscal;

1.5 Não mantiver a proposta.

1.6 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem

prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
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1.7 Multa moratória de 5% (cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida;

1.8 Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do

objeto;

1.9 Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será
aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

1.10 As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas,

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

Pírípiri - PI, 24 de agosto de 2022.

Macifran Costa Sousa

Secretaria Municipa Da Juventude, Esporte, Cultura e Turismo - SEJUCE


