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Em observância aos termos do Regulamento de Licitações e Contratos (Resolução n° 001/CD – de 

22/02/2006) – SENAR, elaborou-se este Termo de Referência, o qual tem por finalidade subsidiar o 

procedimento licitatório, visando à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA 

EVENTOS, visando atender os eventos a serem realizados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – 

Administração Regional do Estado do Tocantins – SENAR-AR/TO, nos seguintes termos e condições: 

 

1. DA JUSTIFICATIVA 

 

Considerando que o SENAR-AR/TO não dispõe de equipamentos e estruturas próprias para realização de 

eventos institucionais, a contratação de empresa para prestação destes serviços se faz necessária em virtude da 

grande demanda de eventos realizados pela instituição, tais como: cursos, encontros, palestras, reuniões, bem 

como o atendimento dos Programas de Assistência Técnica e Gerencial, Saúde da Mulher e do Homem Rural, 

ABC Cerrado, Negócio Certo Rural, entre outros. 

 

2. DA CONCEITUAÇÃO 

 

2.1. Para fins deste TERMO DE REFERÊNCIA cabem as seguintes definições: 

2.1.1.Os serviços a serem adquiridos constam no item 3.1 deste Termo de Referência; 

2.1.2.CONTRATADA: será a pessoa jurídica que se lograr vencedora do certame licitatório mediante 

homologação, adjudicação e assinatura de contrato; 

2.1.3.Poderão ser contratadas uma ou mais empresas, obedecendo às especificações constantes neste 

Termo de Referência. 

 

3. DO OBJETO 

 

3.1. O objeto do presente Termo consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA 

EVENTOS, visando atender os eventos a serem realizados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – 

Administração Regional do Estado do Tocantins – SENAR-AR/TO, conforme especificações a seguir: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT 

1 
Locação de Tendas medindo 12X12m com 3m de altura, coberta com lona vinil anti-

chama branca, tipo pirâmide, em estrutura tubular ou similar. 
Diária 10 

2 
Locação de Tendas medindo 10X10m com 3m de altura, coberta com lona vinil anti-

chama branca, tipo pirâmide, em estrutura tubular ou similar. 
Diária 35 

3 
Locação de Tendas medindo 08X08m com 3m de altura, coberta com lona vinil anti-

chama branca, tipo pirâmide, em estrutura tubular ou similar. 
Diária 20 

4 
Locação de Tendas medindo 06X06m com 3m de altura, coberta com lona vinil anti-

chama branca, tipo pirâmide, em estrutura tubular ou similar. 
Diária 20 

5 Locação de Tendas medindo 05X05m com 3m de altura, coberta com lona vinil anti- Diária 18 
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chama branca, tipo pirâmide, em estrutura tubular ou similar. 

6 
Locação de Tendas medindo 03X03m com 3m de altura, coberta com lona vinil anti-

chama branca, tipo pirâmide, em estrutura tubular ou similar. 
Diária 18 

7 

Locação de Disciplinador, sendo grade disciplinadora medindo 1,50m de 

comprimento por 1,20m de altura, com vão de 0,15, toda modulável em estrutura de 

metalon na chapa 20 na cor alumínio. 

M 300 

8 Locação de ground Q30 em alumínio. M 300 

9 
Locação de tablados de 2,20 x 1,60m em compensados de 20mm, encarpetado, com 

acesso através de escada, altura 0,50m. 
M2 100 

10 

Stand Padronizado Climatizado com ar condicionado composto de material 

padronizado em divisórias de painéis (TS dupla face) acoplados em perfis de alumínio 

anodizado na altura de 2,70m, iluminação em arandelas com lâmpadas de 100W, 

portas de acesso e saída, piso em madeira encarpetado. 

M
2
 100 

11 Locação de Climatizadores de Ar, hídrico Circulante. Diária 30 

12 

Locação de banheiros químicos portáteis, modelo standards, com gabine e tanque em 

fibra de vidro com capacidade de 250Lt, incluindo vaso sanitário, mictório e porta 

papel higiênico. 

Diária 50 

13 Locação de mesas de plástico branca, 4 lugares. Diária 220 

14 Locação de cadeiras de plástico, na cor branca, sem braço. Diária 1500 

15 

Locação de SOM PA 08 com todos os periféricos especificados da seguinte forma: 

Diária 8 

PA 08 

01 mixer digital 32 entradas e 16 Ominouts, 16 mix buses e 8 matrix 

02 equalizadores estéreos de 31 bandas 

01 processador digital 4 entradas digitais e 8 saídas digitais em AES/EBU 

04 monitores com 02 woofers de 12” e 1 driver 

01 aparelho de DVD 

Sistema de PA de 08 

02 equalizadores estéreos de 31 bandas 

01 processador digital 

04 entradas digitais e 8 saídas digitais em AES/EBU 

04 monitores com 02 woofers de 12” e 1 driver  

01 aparelho de DVD  

Sistema de PA de 08 

02 microfones sem fio 

Monitor  

01 slide fill duplo 

Backline 

02 praticáveis 

Plataforma pantográfica 

Imputlist 

05 microfones dinâmicos 

02 microfones cardióide 

01 kit de microfone para bateria 

01 kit de microfone para percussão 

Iluminação  

04 moving head 575 

02 moving head 575 

01 strobo 

06 refletores par 64 foco 01 

06 refletores par 64 foco 05 
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06 ACL 

02 set light 

01 máquina de fumaça. 

16 

Locação de SOM PA 04 com todos os periféricos, especificados da seguinte forma: 

Diária 14 

PA 04 

12 LA 2.12, 1.3, 12 SB LA 2,18 

01 console (mesa de som) digital 32 canais 

01 processador dbx 260; 01 equalizador; 01 filtro de linha 

Equipamento do PA linearray/palco 

04 try way LA 2.12, 1.3 

04 SB LA 2,18  

01 console (mesa de som digital 32 canais) 

01 processador dbx 260 

01 equalizador 

01 cubo de guitarra 

01 cubo de baixo  

Sidedrum com SB para bateria 

04 monitores 

02 power play 04 canais 

08 red fones 

08 direct box 

01 aparelho de CD/DVD 

10 microfones com fio 

10 microfones sem fio 

02 microfones beta 

01 kit bateria 

01 kit percussão 

16 pedestais 

10 garras  

01 bateria completa  

Iluminação 

01 mesa de luz e rack de 48 canais 

24 lâmpadas foco 01 par 64, 24 

Lâmpada foco 05 pares 64 

01 máquina de fumaça digital 

Amplificador PA frontal 

03 amplificadores de 7.400 watts 

03 amplificadores de 4.400 watts 

01 amplificador de 2.500 watts 

Amplificador de palco 

02 amplificadores de 7.400 watts 

02 amplificadores de 4.400 watts 

01 amplificador de 2.500 watts 

17 

Locação de telão, sendo kit multimídia, contendo: 

Diária 10 

01 projetor multimídia, descrição técnica: características do produto: sistema de 

projeção: 3 painéis LCD, 1 lente, painel LCD TFT de 0,63 polegadas SVGA 1, 

440,000 pixels (480,000 pixels) x 3, lente de projeção: zoom de 1,2x, f= 18,8 a 22,6 

mm e F1,6 a 1,94, cobertura da tela: de 40 a 300 polegadas, sendo considerada a área 

visível medida diagonalmente, saída de luz: 2200 lumens (lâmpada em modo normal) 

e 1500 lumens (lâmpada em modo econômico). Distância de Projeção: de 2,3 a 2,8m 
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(para 80 polegadas) e de 2,9 a 3,6m (para 100 polegadas). Resolução: 500 linhas de 

TV (vídeo) e 800 x 600 pixels (RGB), sinais de entrada aceitáveis: fH de 19 a 92 khz 

efV de 48 a 92 Hz, até SXGA 60 Hz (computador) e 15 kHz RGB, componente 

progressivo 50/60 Hz DTV (48/60i, 1080/60i, 575/50i, 1080/60i, 480/60p, 575/50p, 

1080/50i, 720/60p, 720/50p), vídeo composto/vídeo Y/C. Sistema de cores 

NTSC3.58. PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, PAL60 (selecionado 

automaticamente/manualmente), Alto-falante mono, potência máxima 1W, consumo 

de energia máximo de 220 W (em uso) e 5 W em espera), 01 tela de proteção em grau 

de alumínio P25 com pé de 1 a 2 m com base de apoio, 01 aparelho D. 

18 

Locação de mídia em TV 52’ polegadas, em graund de alumínio P-25 com pé de 01 

(um) ou 02 (dois) metros, com base de apoio, um aparelho de DVD ou um 

computador. 

Diária 10 

19 

Locação de painel de LED OUTDOOR 6mm com alta definição 6944 pixels por m² 

com resolução 128x96, 1300 bits de brilho até 16 bits de cores c/ ângulo de visão 

120/90 graus. (Placas de 1m²). 

M
2
 30 

20 Locação de grupo gerador de 80 kva;  Diária 30 

21 Locação de grupo gerador de 230 kva;  Diária 10 

22 Locação de grupo gerador de 115 kva;  Diária 12 

23 
Brinquedo Pula-pula com as seguintes especificações mínimas: Diâmetro 4,27m; 

Altura do trampolim de 90cm; Altura total 2,13m. 
Diária 4 

24 
Brinquedo escorregador inflável com dimensões de 5.00m x 5.00m; suporte para 

220kg. 
Diária 2 

 

4. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

4.1. Os serviços deverão ser realizados da seguinte forma: 

4.1.1. Mediante autorização de fornecimento, devidamente preenchida e assinada pela Superintendência 

do SENAR-AR/TO. 

4.1.2. Todos os materiais, equipamentos e os custos necessários à execução dos serviços serão de inteira 

responsabilidade da empresa contratada. 

4.1.3. Os materiais para execução do serviço deverão estar em perfeitas condições. 

4.1.4. As quantidades previstas neste Termo de Referência serão solicitadas de acordo com a 

necessidade da instituição. 

4.1.5. A Contratada receberá a solicitação de execução do serviço com, no mínimo, 05 (cinco) dias de 

antecedência à realização do evento. 

4.1.6. A montagem das estruturas deverá ser conforme orientação do SENAR/AR-TO, bem como 

deverá estar instalada até 01 (um) dia antes da realização do evento. 

4.1.7. O SENAR-AR/TO não se responsabilizará por danos aos materiais, ficando todo e qualquer tipo 

de ônus decorrente de defeitos, avarias ou outra desconformidade por conta da Contratada, inclusive causados 

a terceiros. 

4.1.8. O Contratante rejeitará os serviços/equipamentos que forem entregues ou montados em desacordo 

com as especificações constantes neste Termo de Referência. 

 

5. DA VIGÊNCIA  
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5.1. O presente instrumento vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, 

podendo haver prorrogação, a exclusivo critério do CONTRATANTE, mediante termo aditivo ao contrato 

inicial, em conformidade com o Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR. 

 

6. DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 

 

6.1. O valor total estimado para atender o objeto desta contratação é de R$ 368.546,70 (Trezentos e sessenta e 

oito mil e quinhentos e quarenta e seis reais e setenta centavos), baseados na pesquisa de preços realizada 

no mercado local, conforme a média dos orçamentos constantes nos autos. 

 

7. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 

7.1. Sem prejuízo das obrigações inerentes à perfeita realização do objeto descrito no item 3.1, fica a 

CONTRATADA obrigada a cumprir às seguintes disposições: 

7.1.1. Observar às leis, decretos, regulamentos, portarias e demais normas legais, direta e indiretamente 

aplicáveis ao objeto; 

7.1.2. Assinar o Contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da convocação/notificação, e 

restituí-lo devidamente assinado por seu representante legal, com firma reconhecida; 

7.1.3. Todos os materiais e os custos necessários à execução dos serviços serão de inteira 

responsabilidade da empresa; 

7.1.4. Atender prontamente às solicitações do SENAR/AR-TO, na prestação dos serviços nas 

quantidades e especificações deste Termo de Referência, de acordo com a necessidade desta Instituição, a 

partir da solicitação da Superintendência do SENAR-AR/TO; 

7.1.5. Prestar o serviço no local a ser designado pela SENAR/AR-TO, conforme discriminado na 

Autorização de Fornecimento; 

7.1.8. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo fiscal do contrato do SENAR-AR/TO; 

7.1.10. Comunicar à fiscalização do SENAR-AR/TO, por escrito, quando verificar quaisquer condições 

inadequadas a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução dos serviços; 

7.1.11. Responsabilizar-se pelo custeio das despesas referente aos equipamentos utilizados para a 

execução dos serviços; 

7.1.12. A inadimplência com referência aos encargos e obrigações estabelecidos não transfere a 

Contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, nem poderá onerar o fornecimento, razão pela qual a 

Contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Contratante; 

7.1.13. Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à CONTRATANTE ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da realização dos serviços; 

7.1.14. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições que culminaram em sua habilitação/ qualificação na fase da licitação; 

7.1.15. A montagem e desmontagem das estruturas e equipamentos serão de inteira responsabilidade da 

contratada; 

7.1.16. Caso haja inadimplência das obrigações contratuais, que não sejam aceitas as suas justificativas, 

a contratada estará sujeita às penalidades previstas nos Artigos 31 e 32, do Regulamento de Licitações e 

Contratos – Resolução n° 001/CD, de 22/02/2006. 
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8 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

8.1. Ao CONTRATANTE incumbe cumprir rigorosamente as cláusulas e condições previstas no presente 

instrumento, tais como: 

8.1.1. Responsabilizar-se pela lavratura do contrato, com base no Regulamento de Licitações e 

Contratos SENAR; 

8.1.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA; 

8.1.3. Acompanhar, controlar e avaliar a prestação de serviços, através de funcionário designado; 

8.1.4. Zelar para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela parte CONTRATADA; 

8.1.5.  Proporcionar à contratada toda assistência e facilidades operacionais para o pleno 

desenvolvimento das atividades atinentes; 

8.1.6. Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com o objeto contratado, 

diligenciando nos caos que exigirem providências corretivas; 

8.1.7. Rejeitar no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com o contratado; 

8.1.8. Assegurar os recursos financeiros para custear o pagamento do objeto contratado nos prazos 

estabelecidos. 

 

9 – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO – DO RECEBIMENTO, ACEITAÇÃO E ATESTO DA 

NOTA FISCAL 

 

9.1. Será(ao) designado(s) um ou mais servidores a critério do CONTRATANTE para administrar e fiscalizar 

este contrato, o(s) qual(is) terá(ão) as seguintes responsabilidades: 

9.1.1 Fiscalizar os serviços contratados, a fim de constatar sua procedência, qualidade e consonância 

com o objeto deste Termo; 

9.1.2 Atestar as notas fiscais. 

 

10. DO PAGAMENTO 

 

10.1. O pagamento será efetuado através de cheque nominal ou de crédito na conta bancária da empresa 

fornecedora, em até 30 (trinta) dias, após a efetiva prestação dos serviços, mediante apresentação da fatura ou 

Nota Fiscal emitida pela CONTRATADA, devidamente atestada pelo setor competente; 

 

10.2. No ato do pagamento a contratada deverá apresentar as certidões de regularidade fiscais atualizadas e 

sem qualquer restrição. 

 

11. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

11.1. As despesas decorrentes do objeto desta licitação serão atendidas com recursos provenientes do Plano 

Anual de Trabalho do SENAR-AR/TO. 

 

12. DA LICITAÇÃO 
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12.1. Deverá ser realizada licitação sob a modalidade apropriada, processada pela Comissão de Licitação do 

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Tocantins – SENAR-AR/TO. 

 

Palmas-TO, aos 04 dias do mês de julho do ano de 2017. 

 

 

André Luiz de Castro Abreu 

Diretor Técnico 

 

 

Depois de verificadas as condições deste Termo de 

Referência, APROVO o mesmo, observadas as normas 

legais. Encaminho os autos a Comissão de Licitação 

para providências. 

 

Palmas, ____/____/____ 

 

 

 

Rayley G. de S. Campos Luzza 

Superintendente do SENAR-AR/TO 


