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ANEXO I 

PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DE QUANTIDADES E DE CUSTOS 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA  

REF.: CONVITE Nº 1/2021-005                                                                                         PROCESSO Nº: 02042021 

Objeto: Contratação de empresa para locação de equipamentos para transmissão da live em 

comemoração aos 33 anos de emancipação política de Bom Jesus do Tocantins. 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO MARCA UND. QUANT. VALOR UNIT. VALOR 

TOTAL 

01 Locação de kit streaming: para 

transmissão de live ao vivo, via 

yotube e facebook, contendo 

03 (três) câmeras profissionais 

sony a650 4k de alta resolução 

com tripé, mesa de corte atem 

mini mb-250, 03 (três) note 

book com configuração 

mínima; core 7, hd 1 tera bytes, 

memoria 2 gb e 03 (três) 

técnicos de áudio e vídeo. o 

equipamento será utilizado 

para transmitir o hasteamento 

das bandeiras, na sede da 

prefeitura municipal de Bom 

Jesus do Tocantins - PA, com 

duração de 2 (duas) horas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

UN 

02 

  

02 Locação de kit streaming: para 

transmissão de live ao vivo, via 

yotube e facebook, contendo 03 

(três) câmeras profissionais sony 

a650 4k de alta resolução com 

tripé, mesa de corte atem mini 

mb-250, 03 (três) note  

book com configuração mínima; 

core 7, hd 1 tera bytes, memoria 

2 gb e 03 (três) técnicos de áudio 

e vídeo. O equipamento será 

utilizado para transmissão no 

lago de Bom Jesus do Tocantins 

com duração de 06 (seis) horas. 

  

 

 

 

 

 

 

UN 

01 
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03 Locação de cobertura em tenda 

cristal tipo piramidal 18x15m 

(270m²) cobertura em lona 

transparente  black-out tipo 

piramidal, pés de sustentação 

em estruturas de alumínio, 

constituída e composta de 

calhas inteiriças laterais para 

captação e escoamento de água. 

Altura de 03 metros em seus pés 

de sustentação lateral 

  

 

 

 

DIARIA 

03 

  

04 Locação de tablado 5x5 mts, 

para apresentação da live. 

  

UN 
01 

  

05 Locação de iluminação para todo 

cenário na lagoa, 04 moves r5, 

10 par led 250 w, 02 mini-brute 

1000 w 

  

 

DIARIA 

03 

  

06 Locação de iluminação para todo 

cenário do palco, onde será 

apresentado a live, com 06 

refletores de led 250w, 02 mini-

brute, 04 

par led 250w. 

  

 

 

DIARIA 

03 

  

07 ação de grupo gerador de 260 

kva gabinado e silencioso 

 DIARIA 
03 

  

08 Locação de fechamento 

(montagem e desmontagem), 

sendo os 

mesmos em placas metálicas na 

altura mínima de 2,20 metros, 

com 

travessa e suporte para fixação e 

sem pontas de lança, para fechar 

todo local, onde será 

transmitido a live, para coibir 

aglomerações de 

pessoas 

  

 

 

 

 

 

 

METRO 

 

100 
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09 Criação e edição de vídeo 

institucional do evento. 

  

UN 
01 

  

10 Show pirotécnico para a lagoa, 

com duração de 5 minutos. 

  

UN 
01 

  

11 Serviços de segurança, para o 

evento para coibir aglomerações 

de pessoas na live 

  

 

UN 

10 

  

TOTAL>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  

1. JUSTIFICATIVA 

Este evento, conhecido como Festa da Cidade, trata-se de festa tradicional do Município de Bom Jesus 
do Tocantins, realizada há mais de 30 anos, em virtude da comemoração do aniversário da cidade que 
acontece no dia 2º domingo de maio de julho Bom Jesus do Tocantins completará 33 (trinta e três) anos 
de emancipação política e administrativa, contando hoje com uma população aproximada de 18.000,00 
(dezoito mil) habitantes tendo como agropecuária como um dos pontos fortes de sua economia. 
Desta forma para manter a tradição da comemoração do seu aniversário, o Município de Bom Jesus do 
Tocantins estará promovendo nos dias 06 a 08 de maio uma live com transmissão de Culto e louvor em 
Ação de Graças, Missa em Ação de Graças, Premiação da Final do Campeonato Taça Cidade, 
Apresentação de vídeos em homenagens aos funcionários da saúde e de toda cidade Bonjesuenses, fala 
das autoridades, sorteio de brindes , homenagem à todas as famílias Bonjesuenses que tiveram antes 
queridos vítimas do COVID-19, show pirotécnico, com a finalidade de proporcionar aos cidadãos 
Bonjesuenses momentos de distração neste momento que estamos passando com a pandemia. 
 
 2. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

O pagamento será em até 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal condicionada à realização dos 

serviços em questão e atesto fiscal. 

 

3. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 

 

3.1- Proceder à realização dos serviços conforme EDITAL, dentro das condições, prazos e preços 

ajustados na proposta; 

 

3.2 - Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo departamento de compras, cujas reclamações 

se obriga a atender prontamente; 

 

3.3 - Assumir, ainda, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação específica de acidentes de trabalho quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os 

empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que ocorridos em 

dependências da Prefeitura; 

 

3.4 - Não transferir a terceiros, quer por total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a devida 

anuência da Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins-PA; 
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3.5 - Arcar com todas as despesas diretas e indiretas, decorrentes as obrigações assumidas sem 

qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins-PA; 

 

3.6 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo da realização dos serviços; 

 

3.7 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela a Prefeitura Municipal de Bom Jesus 

do Tocantins sobre os serviços ofertados; 

 

3.8 - É de responsabilidade do licitante, que a garantia expressa de seus serviços atenda as condições 

exigidas 

 

4 - ENTREGA E PRAZO DO SERVIÇO: 

Os serviços deverão ser prestados junto ao Município de Bom Jesus do Tocantins/PA no prazo imediato 

contados a partir da solicitação sem nenhum ônus adicional para o Município, devendo todas as 

despesas correr por conta da empresa vencedora do certame. 

Local, .......................de ..........................de 2021, 

_________________________________________________________ 

(Assinatura do(s) representante(s) legal(is) da firma) 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO Nº ............ 

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de BOM JESUS DO TOCANTINS, 

através da PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS, CNPJ-MF Nº 22.938.757/0001-63, 

denominado daqui por diante de CONTRATANTE, representado neste ato pelo Sr. JOÃO DA CUNHA 

ROCHA –PREFEITO MUNICIPAL, portador do CPF N° 477.258.002-63, e do outro 

lado....................................., CNPJ:..........................., de agora em diante denominado CONTRATADO, 

neste ato representado pelo(a) Sr (a) ......................................, CPF nº ..........................., têm justo e 

contratado o seguinte: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA 

DO OBJETO 

1.1 - Contratação de empresa para locação de equipamentos para transmissão da live em comemoração 

aos 33 anos de emancipação política de Bom Jesus do Tocantins. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

DO FUNDAMENTO LEGAL 

2.1 – Este contrato fundamenta-se na Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores 

alterações, bem como na licitação na modalidade CONVITE, Nº 1/2021-005. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

3.1 – Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidas no processo 

licitatório nº..........e neste termo contratual; 

3.2 – Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do 

CONTRATANTE ou a terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste 

contrato; 

3.3 – Encaminhar para o Setor Financeiro da CONTRATANTE as notas de empenhos e respectivas notas 

fiscais/faturas concernentes ao abjeto contratual; 

3.4 – Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste 

contrato, especialmente com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado 

para a consecução do fornecimento, bem como o custo de transporte, inclusive seguro, carga e 

descarga, correndo tal operação única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da 

CONTRATADA. 

3.5 – Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitações de habilitação e qualificação exigidas na licitação que gerou este 

Contrato, decorrente do CONVITE N° ............... 

3.6 – Providenciar a imediata correção das deficiências e ou irregularidades apontadas pela Contratada; 

CLÁUSULA QUARTA  

DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

4.1 – A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno 

cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93 

e suas alterações posteriores; 

4.2 – Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual; 
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4.3 – Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto 

contratual, diligenciado nos casos que exigem providências corretivas; 

4.4 – Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas 

pelo Setor Competente. 

CLÁSULA QUINTA 

DA VIGÊNCIA 

5.1 – A vigência deste instrumento contratual iniciará em ..../.... de 2021 extinguindo-se em 31 de maio 

de 2021, podendo ser prorrogado de acordo a Lei. 

CLÁSULA SEXTA 

DA RESCISÃO 

6.1 – Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei n° 

8.666/93 e poderá ser solicitada a qualquer tempo CONTRATANTE, com antecedência mínima de 05 

(cinco) dias úteis, mediante comunicação por escrito. 

CLÁUSULA SÉTIMA 

DAS PENALIDADES 

7.1 – Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso 

injustificado na execução do objeto deste contrato, submeter-se-á a CONTRATADA, sendo-lhe garantida 

plena defesa, as seguintes penalidades: 

- Advertência; 

- Multa; 

- Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com o CONTRATANTE, impedimento 

de contratar com o mesmo, por prazo não superior a 02 (dois ) anos; 

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria 

autoridade que aplicou penalidade; 

7.2 – A multa prevista acima será a seguinte: 

- Até 10% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua não realização e/ou descumprimento 

de alguma das cláusulas contratuais; 

7.3 –As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa 

prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
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7.4 – O valor da multa aplicada deverá ser recolhido como renda para o Município, no prazo de 05(cinco) 

dias úteis a contar da data da notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso, descontá-la das faturas 

por ocasião do pagamento, se julgar conveniente; 

7.5 – O pagamento da mula não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram causa 

à penalidade; 

7.6 – O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade 

constatada durante a prestação dos serviços, para adoção das providências cabíveis; 

7.7 – As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificadas 

só serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente comprováveis, a critério da 

autoridade competente do CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

da data em que foram aplicadas. 

CLÁUSULA OITAVA 

DO VALOR E REAJUSTE 

8.1 – O valor total da presente avença é de R$ ........................., a ser pago no prazo de até trinta dias, 

contado partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos bens 

efetivamente fornecidos no período respectivo, segundo as autorizações  expedidas pelo (a)  

PREFEITURA  MUNICIPAL DE BOM JESUS  DO TOCANTINS e de conformidade com as notas fiscais/futuras 

e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta 

adjudicada e da ordem de serviço emitida. 

Parágrafo único – Havendo atraso no pagamento, desde que não decorre de ato ou fato atribuível à 

Contratada, aplicar-se-á o índice do IPCA, a título de compensação financeira, que será o produto 

resultante da multiplicação desse índice do dia em atraso, repetindo-se a operação a cada mês de 

atraso. 

CLÁSULA NONA 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

9.1 – As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento da CONTRATANTE na dotação 

orçamentária: 0909.133921006.030 – Apoio a Eventos Culturais – Classificação Econômica – 

3.3.90.39.00 – Outros Serv. De Terc. Pessoas Jurídica, 

CLÁSULA DÉCIMA 

DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

10.1 – O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei nº 8.666/93, 

desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas 

justificativas. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES 

11.1 – Este Contrato encontra-se subordinado a legislação específica, consubstanciada na Lei nº 8.666, 

de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, e, em casos omissos, aos preceitos de direito 

público, teoria geral de contratos e disposições de direito privado. 

11.2 – Fica eleito o Foro da cidade de Marabá, como o único capaz de dirimir as dúvidas oriundas deste 

Contrato, caso não sejam dirimidas amigavelmente. 

11.3 – Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o 

presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado 

pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo. 

 

Bom Jesus do Tocantins, ,.......de................. de 2021. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS 
CNPJ: 22.938.757/0001-63 
CONTRATANTE 
 
................................................................... 
EMPRESA 
CNPJ: .................................... 
CONTRATADO 
 

Testemunhas: 

1____________________________ 

2____________________________ 
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