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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

Constitui objeto do presente certame a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS 

DE ORGANIZAÇÃO, PRUDUÇÃO EXECUTIVA E ARTISTICA DA TRADICIONAL EXPO-IPIXUNA 2022, 

EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA ANEXO I, conforme especificações constantes 
do Anexo I, parte integrante deste edital. 

 

2. ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS E QUANTITATIVOS: 

          VALOR VALOR 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. UNIDADE UNITÁRIO R$ TOTAL R$ 

1 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA DA 8º EXPO-
IPIXUNA   1,000 UNIDADE  686666,67 686666,67 

 

Especificação : 8ª EXPO-IPIXUNA 2022 ? 01 (um) Trio 
elétrico de grande porte Palco concha de grande Porta: Com 
camarim, 16 x 14, Som de grande Porte, Iluminação de 
grande porte, 30 (trinta) tendas 10 x 10, 06 x 06, 05 x 05), 25 
(vinte e cinco) Unidade de Banheiros químicos, 602 
(seiscentos e dois) metros de tapume 02 (dois) Geradores 180 
KVA, 250 metros) Cerca de contenção, Camarote Rodeio de 
grande porte (Os serviços abrange a instalação de 32 (trinta e 
dois) painéis e limpeza do terreno para instalação: 08 (oito) 
Bretes estilo americana e 50 painéis de curral de fundo com 
embarcador, decoração das estruturas de camarote e 
arquibancada, iluminação branca e colorida com 15 (quinze) 
mini buts e efeitos especiais na arena do rodeio, 01 (um) 
caminhão de som do rodeio com estúdio para locutor de 
rodeio, 02 (dois) caminhões de touro (30 touros de rodeio), 
premiação do rodeio, 01 (um) placa de tempo e notas, 02 
(dois) shows pirotécnicos grande para abertura e 
encerramento do rodeio, 01 telão de LED de alta resolução, 
02 (dois) locutores de rodeio, 02 (dois) salva vidas, 01 (um) 
juiz de rodeio, 01 (um) humorista de rodeio, 01 (um) auxiliar 
de pista Comitiva (corrida completa para montagem do rodeio) 
Seguro de vida ou invalidez de todos da equipe do rodeio 
Hotel e Alimentação para equipe de rodeio 01 (um) show local 
e 06 (seis) shows regional Aluguel do Espaço medindo área 
22.200 m² 

     

 
Valor total extenso: 

     

Total : 686.666,67 

Valor total da proposta por extenso : 

 SEISCENTOS E OITENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS 

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO  

O Município de IPIXUNA DO PARÁ, por intermédio da PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA 

DO PARÁ - PA e Comissão Permanente de Licitação, responsável pelo Departamento de 

Licitações da Prefeitura, que tem como atribuições realizar os procedimentos licitatórios, 

considerando as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. As 

festividades referentes a EXPOR – IPIXUNA 2022, tornaram-se um marco no município de Ipixuna 

do Pará/Pa, sob o ponto de vista cultural, do lazer e do turismo, comércio e gastronomia, onde as 

famílias se reúnem para acompanhar as atividades proporcionadas e os espetáculos artísticos, 

marcas maiores deste evento. 
Ressaltamos que a modalidade utilizada, visa a obtenção de melhores preços e condições para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PRUDUÇÃO 
EXECUTIVA E ARTISTICA DA TRADICIONAL EXPO-IPIXUNA 2022, EM CONFORMIDADE COM O 
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TERMO DE REFERENCIA ANEXO I, conforme especificações constantes do Anexo I, parte integrante 
deste edital. 
cabendo a Secretaria Municipal de Administração a realização e fiscalização do respectivo contrato 
administrativo, atendidas a suas demandas e disponibilidade orçamentária e financeira conforme determina 
a legislação específica. 

4. DO OBJETIVO ESPECIFICO 

A contratação da empresa especializada que ficará responsável pela realização, organização, do 
evento, será realizada por pessoa jurídica, que comprove sua aptidão, capacidade operacional, 
capacidade técnica e estrutural para realização do tradicional evento, da 8ª EXPO-IPIXUNA 2022, 
quais sejam, 01 (um) Trio elétrico de grande porte Palco concha de grande Porta: Com 
camarim, 16 x 14, Som de grande Porte, Iluminação  de grande porte, 30 (trinta) tendas 10 x 
10, 06 x 06, 05 x 05), 25 (vinte e cinco)  Unidade de Banheiros químicos, 602 (seiscentos e 
dois) metros de tapume,  02 (dois) Geradores 180 KVA, 250 (Duzentos e Cinquenta) metros 
Cerca de contenção, Camarote Rodeio de grande porte (Os serviços abrange a instalação de 
32 (trinta e dois)  painéis e limpeza do terreno para instalação:  08 (oito) Bretes estilo 
americana e 50  painéis de curral de fundo com embarcador, decoração das estruturas de 
camarote e  arquibancada, iluminação branca e colorida com 15 (quinze) mini buts e efeitos  
especiais na arena do rodeio, 01 (um) caminhão de som do rodeio com estúdio para  locutor 
de rodeio, 02 (dois) caminhões de touro (30 touros de rodeio), premiação do  rodeio, 01 (um) 
placa de tempo e notas, 02 (dois) shows pirotécnicos grande para  abertura e encerramento 
do rodeio, 01 telão de LED de alta resolução, 02 (dois)  locutores de rodeio, 02  (dois) salva 
vidas, 01 (um) juiz de rodeio, 01 (um) humorista  de rodeio, 01 (um) auxiliar de pista  
Comitiva (corrida completa para montagem do rodeio) Seguro de vida ou invalidez de todos 
da equipe do rodeio Hotel e Alimentação para equipe de rodeio, 01 (um) show local e 06 
(seis) shows regional,  Aluguel do Espaço medindo área 22.200 m². Fica sob responsabilidade 
da contratada todos os quesitos de segurança, às normas ABNT, Defesa Civil e Corpo de 
Bombeiros (PPCI) Plano de Prevenção e Combate a Incêndio, regularização junto ao CREA, e 
Vigilância Sanitária. 

Obs: Prazo para o término de execução da montagem das estruturas, será de até 48h antes do início do 

evento, que se realizará nos dias 02, 03 e 04 de Setembro de 2022. O espaço destinado para a realização 

de todo o evento compreende uma área de 22.200m², onde o valor pago para uso do local será de 

responsabilidade da contratada. 

A empresa contratada para, organização, produção executiva e artística da tradicional EXPO-

IPIXUNA, não poderá cobrar bilheteria, explorar a comercialização de bebidas de qualquer gênero, 

como também alimentos e produtos das atrações (cds, dvds, copos, faixas), exclusivamente dentro 

do espaço destinado para arena de shows e no camarote, fica a cargo da contratante a 

organização e seleção das pessoas que irão comercializar os itens supramencionados e outros 

que por ventura vir a surgir dentro dos ditames legais. 

 DESCRIÇÃO DAS AÇÕES: 

Destaca-se especial atenção à: Acessibilidade (rampas, acessos, espaços, banheiros e apoio ao 

portador de necessidade especial); Segurança (obedecer às regras dos órgãos competentes, 

atendendo a todas as especificações de segurança); Funcionalidade (atender à demanda de 

acesso, retirada); Conforto (obedecer aos quesitos necessários ao bem-estar do público em geral) 

Segurança da Estrutura (contratar empresas atestadas, com capacidade para desempenho das 

funções) Sinalização de Segurança, Serviço e Acessos (oferecer informação visual das áreas do 
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evento) Configuração dos Espaços (realizar uma montagem funcional, onde os espaços se integrem 

com fácil acesso) Iluminação Geral (elaborar um plano de iluminação, visando complementar a 

iluminação já existente) 

5. DO PRAZO E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

5.1 O evento será realizado nos dias 02, 03 e 04 de Setembro de 2022. 

5.2 A execução dos serviços deverá ocorrer em conformidade com as necessidades da Secretaria Municipal 
de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, vinculado a Prefeitura Municipal de IPIXUNA DO PARÁ - PA, que 
será definido no ato da emissão da ORDEM DE SERVIÇO.  

6 - DAS PENALIDADES 

6.1- Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração do CONTRATANTE 
poderá garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 
6.1.1 - Advertência; 
6.1.2 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do 
objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial; 
6.1.3 - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração do CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 
6.1.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA 
ressarcir a Administração do CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo 
da sanção aplicada com base no subitem anterior. 
16.2 - O CONTRATANTE se reserva ao direito de compensar o valor da multa no momento do 
pagamento da contraprestação a CONTRATADA. 
16.3 - Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de 
sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couberem às demais 
penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93. 
16.4 - As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento 
de contratar com a Administração do CONTRATANTE, e declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as 
de multa. 
7 - DA FORMA DE PAGAMENTO 

7.1 - A adjudicatária deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa, no prazo de até 

30 (trinta) dias contados do adimplemento da obrigação. 

7.2 - Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada das guias de 
comprovação de recolhimento dos encargos previdenciários (INSS e FGTS), em original ou em fotocópia 
autenticada. 
7.3 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ reserva-se o direito de recusar o pagamento se, 
no ato da atestação, dos serviços executados, não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em 
desacordo com as especificações apresentadas e aceitas. 
7.4 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ poderá deduzir do montante a pagar os valores 
correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Pregão. 
7.5 - Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por 
atraso de pagamento. 
7.6 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante não tenha concorrido de alguma 
forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo A PREFEITURA 
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MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo 
adimplemento da parcela, será a seguinte: 
EM = I x N x VP 
Onde: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP= Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado: 
I = (TX) 365I = (6/100)        365    I = 0,0001644 
TX= Percentual da taxa anual = 6%. 
7.7 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada 
posteriormente. 
8 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

8.1 - As despesas para aquisição do objeto desta Licitação correrão à conta da dotação orçamentária 
Exercício 2022, Atividade. 0701.133920019.2.086, Realização de Eventos Culturais e Populares e 

Regionais, Classificação Econômica, 3.3.90.39.00, Outros Serv. De Terc. Pessoa Jurídico. 
9 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
9.1 - Impedir que terceiros forneçam o produto objeto deste Pregão; 
9.2 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da 
licitante vencedora; 
9.3 - Devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos; 
9.4 - Solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de 
Almoxarifado; 
9.5 - Solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento por servidor designado para este fim, o 
fornecimento do produto objeto deste Pregão; 
9.7 - Comunicar à licitante vencedora, qualquer irregularidade no fornecimento do produto e interromper 
imediatamente o fornecimento, se for o caso. 
10 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
10.1 – Cumprir fielmente as exigências da PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ, naquilo que 
não contrariar o aqui previsto; 
10.2 - Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
IPIXUNA DO PARÁ, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão; 
10.3 - Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ; 
10.4 - Responder pelos danos causados diretamente pela PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO 
PARÁ ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo 
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela PREFEITURA MUNICIPAL 
DE IPIXUNA DO PARÁ; 
10.5 - Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ quando esses tenham sido ocasionados por seus 
empregados durante o fornecimento do produto; 
10.6 - Efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a necessidade e 
o interesse da PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ após o recebimento de requisições 
expedidas pelo Setor competente; 
10.7 - Comunicar ao Setor competente da PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ por escrito, 
qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; 
10.8 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital da licitação. 
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Nos termos dispostos na, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, os Decretos Federais nº 10.024/2019, e, 
subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei. 8.666/93, bem como, pela Lei Complementar n°. 
123/2006 bem como em outras legislações pertinentes APROVO o presente TERMO DE REFERÊNCIA, e 
delibero pelo imediato procedimento de abertura do processo administrativo para licitação na modalidade de 
PREGÃO ELETRÔNICO, e consequentemente os atos subsequentes. 

 

 

                                                IPIXUNA DO PARÁ - PARÁ, 15 DE JUNHO DE 2022. 

 

 

  ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 
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