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Processo: 0221/2016    Modalidade: Convite    Nº Modalidade: 3

Anexo I do Edital de Convite          

Descreve e regulamenta as solicitações

Memorial descritivo:
1 . OBJETO

Contrataçãode empresa especializada para organizar, coordenare Executar 1° Cantáguas- Festival Nacional de Corais
a ser realizado na cidade de São Lourençonos dias 25, 26, 27 e 28 de agosto de 2016

2. DATA DE REALIZAÇÃODO EVENTO
O Festival Nacional de Corais, é um encontro anual de corais da cidade de São Lourenço- Minas Gerais, que

este ano ocorreráno último final de semana de agosto, de quinta-feiraa domingo, dias 25 a 28, conformeprogramação
em anexo.

3. DA UTILIZAÇÃODE ESPAÇOSFÍSICOS:
- Caberá à Contratada tomar todas as providências necessárias relativas à reserva e locação, bem como à sua
preparaçãopara a realização do evento.
- Para a definição dos locais para a realização dos eventos deverãoser observados: Acessibilidade (facilidade de
acesso); Estacionamento próprio (caso necessário); Acústica adequada para o evento; Capacidade máxima de
pessoas sentadas e em pé; Sistema de proteção contra incêndio e saídas de emergência;Sistemas de segurança;
Sistema de som e iluminação; Ar-condicionado;Instalações sanitárias suficientes;

4. CONDIÇÕESDE PAGAMENTO

4.1 O pagamentoserá efetuadoem 2 (duas) parcelas iguais, mediante apresentaçãode nota fiscal, sendo a primeirano
ato da assinatura do contrato, e a segunda após a execução total do eventoe com a anuência expressa da Secretaria
Municipal de Turismo, Esporte e Cultura;

OBS1: A PrefeituraMunicipal de São Lourenço/MGe a Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura não efetuará
o ressarcimento de nenhum imposto pago pela empresa.

5. DA DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA.
As despesas com a execução do presente serviçocorrerãopor conta da dotação orçamentária:

Reserva: 500
Dotação: 3.3.90.39.00.2.09.00.23.695.034.2.0110
Fonte: 01.00

6. DAS OBRIGAÇÕESDA CONTRATANTE
6.1 Efetuar os pagamentos dos serviços efetivamenteprestados, mediante apresentação de Notas Fiscais/Faturas,
atestadas pela CoordenaçãoOperacionaldo evento.
6.2 Exigir o fiel cumprimento dos serviços objeto da Contratação,por meio da CoordenaçãoOperacionaldo evento
devidamentedesignado,que avaliaráa qualidadeda execução dos serviços, anotando,em registro próprio, todas as
ocorrências relacionadas,além de determinaro que for necessário à regularizaçãodas faltas ou defeitos observados.
6.3 Responsabilizar-se,por meio da CoordenaçãoOperacionaldo eventopelo termo de aceite dos serviços efetivamente
prestados ou recusá-los, com razões sólidas e fundamentadas.
6.4 Avaliara qualidadeda prestação dos serviços objeto do Contrato.
6.5 Fornecer, quando solicitada pela Contratada, declaração sobre seu desempenho para servir de prova de
capacitação técnica em licitações públicas.
6.6 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados/contratadosda
Contratada.

7. DA FISCALIZAÇÃO
7.1 O acompanhamentoe a fiscalização dos serviços serão realizados pela servidorapública municipal Sra. Walneida
Maria CarvalhoTibúrcio, Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura.
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ANEXO- PROGRAMAÇÃO

PARTICIPAÇÃO
A participação de grupos corais de qualquerparte do território nacional se inicia por inscrição prévia,a fim de

que a logística possa ocorrerconformeplanejamentoadequado.
A inscrição não tem custos.

Cada apresentaçãoefetivamentecontará com cerca de 6 a 8 grupos inscritos, que executarão 3 peças cada,
com repertóriolivree de sua escolha, de qualquertemática dentro do universoda música.

Cada coral poderáse apresentarconformesua disponibilidade,que se solicita ser informadano ato da
inscrição, havendovagana apresentação.

Cada coral poderádispor de 20 minutos para sua apresentação,não se permitindoo "bis".
Não é obrigatórioparticipar de toda a programação,podendoo coral se apresentarem no mínimo um eventoou um dia.

Cada grupo inscrito será responsávelpela guardae transporte dos seus instrumentos musicais.

PRÉ-PROGRAMAÇÃO:

Dia 25 de agosto, quinta-feira
19h Abertura do 1º Cantáguas- Festival Nacional de Corais de São Lourenço
Local: IgrejaMatriz São LourençoMártir
Total previsto:6 grupos corais

Dia 26 de agosto, sexta-feira
9h Apresentaçãodos Corais
Local: Ermida do Parque das Águas
Total previsto:8 grupos

16h Passeio no Trenzinhourbanopela cidade de São Lourençocom apresentaçãodos corais dentro do trem.
Local de saída: Praça Brasil
Total previsto:8 corais

19h Apresentaçãodos corais
Local: Colégio ImaculadoCoraçãode Maria
Total previsto:6 corais

Dia 27 de agosto, sábado
9h Apresentaçãodos corais
Local: Catedralde bambu no Parque das Águas
Total previsto:8 corais

16h: Apresentaçãode corais e orquestrade violas
Local: Tendana Praça Brasil
Total previsto:6 corais

19h Apresentaçãode corais e grandeCoro
Local: Teatroda Eubiose
Total previsto:6 corais para a apresentação
Na sequencia, Apresentaçãodo GrandeCoro do 1o. Cantáguas- Festival Nacional de Corais de São Lourenço
Participação de todos os grupos, duas peças executadas que serão disponibilizadas em PDF / Encore

22h Seresta pelas ruas de São Lourenço
Local de saída: Tendana Praça Brasil.

Dia 28 de agosto, domingo
9h Apresentaçãodos corais
Escadaria da IgrejaMatriz de São Lourenço
Participação previstade 8 corais

Obs.: As informaçõesacima poderãosofrer alterações.

Requisição: 0221/001

Dotações:3.3.90.39.2.09.00.23.695.034.0110
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Requisição: 0221/001

Dotações:3.3.90.39.2.09.00.23.695.034.0110

Item Especificação Unidade Quantidade Valor máximo

Troféu 
Parte Superior
Tamanho mínimo: 210x290 mm
Material: MDF
Acabamento: Corte Especial (seguindo projeto do edital), Aplicação 
de Adesivo (Tamanho mínimo 210x290 mm)
Espessura miníma: 3mm
Base
Tamanho Mínimo: 260mm x 8mm
 Material: MDF
Acabamento: Corte Especial (seguindo projeto do edital), Aplicação 
de Adesivo (Tamanho mínimo 260mm x 8mm)
Espessura miníma: 5mm1 UN 20 R$ 25,00

Certificado
 Tamanho mínimo: 210x290 mm
Papel: Kraft
Gramatura Mínimo: 200gr
Acabamento: Corte Reto 
Cores: 4 Frente x 0 (zero) Verso2 UN 500 R$ 4,73

Crachá
 Tamanho mínimo: 120x120 mm
Papel: Kraft
Gramatura Mínimo: 200gr
Acabamento: Corte Reto 
Cores: 4 Frente x 0 (zero) Verso3 UN 500 R$ 2,97

Cartaz
 Tamanho mínimo: 460x620 mm
Papel: Couché 
Gramatura Mínimo: 115gr
Acabamento: Corte Reto 
Cores: 4 Frente x 0 (zero) Verso4 UN 300 R$ 5,63

Programação
Tamanho mínimo: 210x290 mm
Papel: Kraft
Gramatura Mínimo: 200gr
Acabamento: Corte Reto e 1 (uma) dobra
Cores: 4 Frente x 4 Verso5 UN 5000 R$ 1,20

Banner de Programação
 Tamanho mínimo: 900x1000 mm
Material: Lona Fosca
Acabamento: Bastão com Cordão para ser afixado
Cores: 4 Frente x 0 (zero) Verso6 UN 14 R$ 75,33

Faixa de Boas Vindas
 Tamanho mínimo: 4000x1000 mm
Material: Lona Fosca
Acabamento: Bastão com Cordão para ser afixado e Ilhós
Cores: 4 Frente x 0 (zero) Verso7 UN 1 R$ 66,67

Sonorização
 Tipo médio porte com 3 microfones condensadores, com um padrão 
cardióide. 8 UN 4 R$ 1.458,33

Locução
 Serviço: Locução profissional para todos os dias de apresentação. 9 UN 1 R$ 1.266,67

Transporte
 Veículos: 3 (três) Vans com motorista
Serviço: Fazer o traslado dos Coralistas entre os hotéis e locais de 
apresentação10 UN 3 R$ 1.300,00
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Requisição: 0221/001

Dotações:3.3.90.39.2.09.00.23.695.034.0110

Item Especificação Unidade Quantidade Valor máximo

Serviço de Guia
 Serviço: para os Coralistas11 UN 6 R$ 120,00

Hospedagem
 Serviço: Diária com café da manhã12 UN 150 R$ 56,67

Coordenação e execução
Serviço: Serviço especializado em organizar,coordenar e executar 
todo o evento.13 UN 1 R$ 5.166,67

Citytour
Serviço: Passeio nos principais atrativos turísticos da cidade com os 
coralistas. Mínim de 200 e máximo de 300 pessoas.14 UN 2 R$ 2.250,00

Filmagem e Fotografia
Serviço: Providenciar filmagem e fotografias de todo o evento com 
ediç15ão profissional e fornecer as fotos impressas e o vídeo em 
DVD. 15 UN 1 R$ 2.666,67

Site de divulgação
Serviço: Criação e hospedagem de site para divulgação e inscrição 
dos Corais.Criação de todo layout e logotipo do evento para 
divulgação16 UN 1 R$ 3.600,00

Salão de eventos
Serviço: Providenciar a locação de salão fechado com capacidade 
de, pelo menos, 400 pessoas 17 UN 1 R$ 700,00

Valor máximo total R$ 50.014,12

Forma de execução:

2.6 DAS OBRIGAÇÕESGERAIS DA CONTRATADA
2.6.1 Planejar, organizar, gerir, coordenar, projetar, executar e ambientação do evento conforme aprovaçãoda
Contratante.
2.6.2 Fornecer todo o material de acordo com as especificações técnicas constantes da referidarequisição;
2.6.3 Cumprir todas as atividadesdesignadasno presente Termo;
2.6.4 Executar os serviços de acordo com as especificações constantes nesta requisição;
2.6.5 Cumprir todas as orientações da Contratante,para o fiel desempenhodas atividadesespecíficas;
2.6.6 Indicar um preposto a quem a fiscalização se reportaráde forma ágil, bem como organizare coordenaros
serviços sob a responsabilidadeda Contratada;
2.6.7 Comunicara Contratantetoda e qualquerirregularidadeocorridaou observadana execução dos serviços.
2.6.8 Assegurar condições materiais, logísticas e de recursos humanos para a realização do eventoobjeto desta
licitação.
2.6.9 Responsabilizar-sepor quaisqueracidentes de que possam ser vítimasseus empregadose prepostos, quando
nas dependências da Prefeitura Municipal de São Lourenço/MG, na Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e
Cultura, no local de realização do eventoou em qualqueroutro local onde estejam prestandoos serviços objeto da
Contratação,devendoadotar as providênciasexigidas na legislação em vigor.
2.6.10 Assumir a responsabilidadepor todos os encargos previdenciários,trabalhistas, fiscais e obrigaçõessociais
previstasna legislação em vigor,obrigando-sea saldá-los na época própria,uma vez que os seus empregadosnão
manterãonenhumvínculoempregatíciocom a Contratada.
2.6.11 Assumir também a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação
específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas seus empregados no
desempenhodos serviços ou em conexão com eles.
2.6.12 Solucionar todos os eventuaisproblemaspertinentes ou relacionadoscom a execução dos serviços descritos
no presente documento e fornecerpessoal de apoio para todo o períodode execução do evento;.
2.6.13 Estar preparadopara refazerserviços que apresentaremvícios ou funcionamentoinadequado,após vistoria
feita pela Contratante.
2.6.14 Responsabilizar-sepor serviços que venhaa prestar ou ajustar, inclusive aqueles executados por terceiros
contratados, quandodo cumprimento do objeto do edital.
2.6.15 Dar assistência à Coordenação Operacional do evento em todas as áreas de sua atividade, sempre que
solicitada.
2.6.16 Substituir qualquerempregadoem caso de ausência legal, de maneiraa não prejudicaro andamentoe a boa
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execução dos serviços.
2.6.17 Levarimediatamenteao conhecimento da CoordenaçãoOperacionaldo evento,qualquerfato extraordinárioou
anormalque ocorra durantea execução dos serviços para adoção de medidas cabíveis,bem como comunicar por
escrito e de forma detalhadatodo tipo de acidente que eventualmentevenhaa ocorrer.
2.6.18 Responderpelo cumprimento dos postulados legais vigentesde âmbito federal,estadual ou municipal.
2.2.19 Todas as áreas de circulação de visitantes devemofereceracesso a pessoas com necessidades especiais.
2.6.20 ProvidenciarPosto médico e ambulânciapara atendereventuaisemergências.

Presidente da CPL
Janaína Oliveira dos Santos
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