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18.188.219/0001-21

Processo: 0207/2014    Modalidade: Convite    Nº Modalidade: 6

Anexo I do Edital de Convite          

Descreve e regulamenta as solicitações

Memorial descritivo:
TERMODE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

Contrataçãode empresa especializada para prestação de serviços de organizaçãoe coordenaçãodos Shows do evento
"Festa de Agosto 2014", com fornecimentode toda estrutura, equipamento,materiais, mão de obra, e outros

2. DA EXECUÇÃODOS SERVIÇOS
A CONTRATADAserá a única responsávele autorizadapara administrar a vendados ingressos para os shows do evento
denominado"Festa de Agosto 2014".

3. ÁREADOS SHOWS

3.1. Área disponibilizadapara Realização de Shows, em área destacada no mapa em anexo, compeendendo5.320,00
m2, na qual a CONTRATADAdeverádisponibilizar às suas custas, a seguinte estrutura, conformediscriminação abaixo:

3.1.2. Decoração do Camarote:
Fica a CONTRATADAresponsávelpela decoraçãodo Camarotedos Artistas que deverãose apresentarna " Festa de
Agosto 2014".

3.1.3. Venda dos Ingressos:
Fica a CONTRATADAresponsávelpela confecção e vendados ingressos de todos os Shows do eventodenominado
"Festa de Agosto 2014", de forma on line, com empresa de renomeNacional,efetuandoa transferênciado cache do
artista com 01 ( um ) dia de antecedênciaa sua apresentaçãoconformecronogramade Shows da "Festa de Agosto
2014".
Fica a CONTRATADAresponsávelpara trasnferiraos cofres públicos toda a arrecadaçãoque superarao Cachê dos
Artistas efetuandodepósito na Conta do Banco do Brasil n° 283157-0Agência 0983-0da PrefeituraMunicipal de São
Lourenço, no prazo de até 02 ( dois ) dias após a realização de cada Show.
Fica a CONTRATADAresponsávelpor colocar Pontos de Vendas de Ingressos de no mínimo em 05 ( cinco ) cidades da
região.

3.1.4. Fica a CONTRATADAresponsávelpor efetuara vendade ingressos da seguinte forma:

3.1.4.1. Passaporte (conjunto de quatro ingressos para cada um dos quatro dias de shows pagos, conformerelação de
shows abaixo, para uma pessoa em área comum):
Até 25/06/2014R$ 60,00 (Sessenta Reais)
Até 10/07/2014R$ 70,00 (Setenta Reais)
Até 25/07/2014R$ 80,00 (Oitenta Reais)

Até 30/07/2014R$ 90,00 (NoventaReais)

A partir de 31.07.2014R$ 100,00 (cem reais)

3.1.4.2. Camarote(conjunto de quatro ingressos para cada um dos quatro dias de shows pagos, conformerelação de
shows abaixo, para dez pessoas em área distinta):
R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) a qualquertempo

3.1.4.3. Ingresso Individual(um ingresso para show específico, a escolha do comprador,em área comum):
Numeração0001 a 1000: Mínimo de R$ 30,00 (TrintaReais) - Máximo de R$ 50,00 (Cinquentareais) - Conformeo artista
Após a vendado primeiro lote numeradode 0001 a 1000, cada lote seguinte de 1000 ingressos será acrescido de R$
10,00 (Dez Reais) sobre o valororiginal.

3.1.4.4 . Fica assegurado o direito ao estudante e idoso de pagamento de meia-entrada pelo ingresso individual,
conformeo valordo show, de acordo com o previstona legislação específica.

3.1.4.5 . Fica a CONTRATADAresponsávelpela estrutura necessária por manter os pontos de vendatais como pessoal,
mobiliário, aluguel e divulgação.
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3.1.4.6 . Fica a CONTRATADAresponsável por toda despesa decorrentes da contratação de pessoal inclusive as
obrigações trabalhistas.

3.1.4.7 . Fica a CONTRATADAresponsávelem manter no mínimo 02 ( duas ) bilheterias na área de shows.

3.1.4.8. Fica a CONTRATADA,ao final do eventodenominado"Festa de Agosto 2013", impreterivelmenteaté o dia 15 de
Agosto de 2014, a apresentarbalancete Financeiroda Arrecadaçãodos Shows de forma discriminada por apresentação
de cada Artista.

3.1.4.9 . Fica a CONTRATADAno que tange as Instalações Elétricas atender os requisitos previstos na NBR
13570(instalaçõeselétricasem locais de afluênciade público- Requisitos específicos).

3.1.4.10. A CONTRATADA( ou seu RepresentanteLegal com poder de decisão) deveráparticipar da Reuniõesdiárias de
acompanhamentoda Festa de Agosto 2014 para que possa regularizarqualquerpendênciade sua responsabilidadeque
por venturahouver.

3.1.5 - Do Transporte:
Fica a CONTRATADAresponsávelpelo transporte dos Artistas e Músicos que deveramse apresentarna "Festa de
Agosto 2014" inclusive com passagens Aéreas e Terrestresse forem necessárias.

Fica a CONTRATADAresponsávelpara dispor uma Van para os translado dos Artistas, Músicos e sua Equipe de Apoio.

3.1.6 - Da Hospedagem e Alimentação: -

Fica a CONTRATADAresponsávelpela Alimentação e Hospedagemdos Artistas, seus Músicos e Equipe de Apoio que
vieremse apresentarna "Festa de Agosto de 2014"

4 - DAS RESPONSABILIDADESDA CONTRATANTE:
4.1 - A CONTRATANTEirá disponibilizar:

a) O local do evento,ou seja área localizada no parquemunicipal Ilha Antº. Dutra, conformemapa em anexo;

b) Pontos com transformadorde energiacom capacidadenecessária de KVA para execução dos Shows
c) Unidadede atendimentomédico, enfermeiros,e paramédicos, durante todos os dias de realização do evento.

5 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

5.1 - Todas as despesas já descritas e quaisqueroutras que venhama ocorrerpor conta da presente realização, será de
inteira responsabilidade da CONTRATADA, eximindo dessa forma a Prefeitura de São Lourenço, de quaisquer
pagamentosde ocasionais despesas e ressarcimentos, inclusive, os provenientesde prejuízos, de qualquernatureza;

5.2 - É vedadoà CONTRATADA,a utilização e exploraçãocomercial do Parque Municipal Ilha Antº Dutra.
5.3 - Os acertos financeiros, fornecimentode produtos, recebimentode numerários,cauções, consignações entre o
licitante e seus contratados, prepostos, empregados, ou outros que com ele tenham relações, serão de exclusiva
responsabilidadedo licitante não cabendo a Prefeiturade São Lourenço,qualquerinterferênciae/ou responsabilidade.

5.4 - A CONTRATADAcumprirá todas as normas emitidas pelo Juizados de Menores desta Comarca.

6. - ACOMPANHAMENTODA EXECUÇÃO:

6.1 - Fica a cargo da PrefeituraMunicipal de São Lourençonomearuma Comissão ou servidorresponsávelpor:
6.1.1 - Fiscalizar se a prestação dos serviços e/ou material está sendo feita de acordo com as especificações
descritivas e de prazo desta solicitação, além da conferênciadas Notas Fiscais, quanto aos valorese quantidades,
assinando no versodas mesmas, a fim de constatar o perfeito recebimentodo que ali estiverdescrito;

6.1.2 - Verificar se prestação dos serviços e/ou material está de acordo com o que consta da proposta vencedorada
licitação bem como do contrato;

6.1.3 - Comunicarà empresa CONTRATADA,quandoda apresentaçãode defeito dos material e/ou serviços, para sua
devidasubstituição.

6.1.4 - Comunicarà Gerência de Licitações, Compras e Contratos, formalmente,qualquerirregularidadena execução do
contrato para que as medidas necessárias possam ser adotadas.

7 - DA PROGRAMAÇÃODOS SHOWS:
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7.1 - Programação de Shows : Os shows, deverãoobedecer a seguinte programação, obedecendo as opções
discriminadas para cada dia, conformelistagem abaixo:
Dia 01/08:
Show com artistas regionais no Palco II antes do Show Principal :Munhoz e Mariano

Dia 02/08:
Show com artistas regionais no Palco II antes do show principal: Lucas Lucco

Dia 08/08:
Show com artistas regionais, Palco II antes do show principal :Péricles
Dia 09/08:

Show com artistas regionais, Palco II antes do show principal :Anita

8 - DA REALIZAÇÃODOS SHOWS:

8.1 - A CONTRATADAserá a única responsávelpor quaisquerações civis, criminais ou fiscais, que porventurapossam
ocorrerdurantemontagem e desmontagemdas estruturas.

8.2 - Todas as despesas referente à taxas provenientesde direitos autorais por execução de músicas ao vivo e/ou
mecânicas, no PALCO II (ECAD), serão por conta da CONTRATADA;

9 - DO PRAZO:

9.1 - O períododa execução do serviçoserá de 01 à 09 de Agosto de 2014

10 - DO PREÇOESTIMADOE DA DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA
10.1 O preço médio estimado para a realização deste eventoé de R$ 79.450,00 (setenta e novemil, Quatrocentos e
Cinquenta Reais) conformeorçamento abaixo:

Requisição: 0207/001

Dotações:3.3.90.39.2.09.00.23.695.034.0110

Item Especificação Unidade Quantidade Valor máximo

 prestação de serviços de organização e coordenação dos Shows do 
evento "Festa de Agosto 2014", com fornecimento de toda estrutura, 
equipamento, materiais, mão de obra, e outros1 un 1 R$ 79.450,00

Valor máximo total R$ 79.450,00

Forma de execução:

2.2 - A prestação de serviços deveráser executada conformedescrito no Edital e seus anexos, em especial no
Termode Referência,anexo I.

Presidente da CPL
Janaína Oliveira dos Santos
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