
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Ensino Fundamental 
Gerência de Atenção aos Anos Iniciais

 

Termo de Referência - SEE/SUBEB/UNIGEEB/DIEF/GATAI  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS PARA A
REALIZAÇÃO DA X PLENARINHA E DO I FÓRUM DE PRÁTICAS EXITOSAS DO PROJETO TRILHAR  

 

1. DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de eventos abrangendo
organização, execução, acompanhamento, fornecimento de alimentação e bebidas, locação de espaço
�sico e mobiliário, para a realização da X Plenarinha Distrital e do I Fórum de Prá�cas Exitosas do
Projeto Trilhar das Diretorias de Educação Infan�l e de Ensino Fundamental da Secretaria de Estado de
Educação do Distrito Federal,  conforme condições, quan�dades e exigências estabelecidas neste Termo
de Referência e anexos.

 

2. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

EVENTOS PERÍODOS HORÁRIOS CARGA
HORÁRIA LOCAIS

X Plenarinha 20
e 21/10/2022

8h às 12h
e

14h às
18h.

 16h Museu Nacional da República -
Brasília/DF

I Fórum de Prá�cas Exitosas do
Projeto Trilhar 

03/11/2022
 

8h às 12h
e

14h às
18h.

8h Brasília/DF

2.1. Locação de espaço �sico, equipamentos, materiais, refeição e recursos humanos para a
prestação dos serviços conforme especificações, quan�dades e caracterís�cas descritas neste Termo de
Referência e ANEXOS.

 

3. DA JUSTIFICATIVA

3.1. A X Plenarinha Distrital, cujo projeto pedagógico es�mula o exercício de escuta sensível e
as percepções das crianças sobre as situações vivenciadas na escola, na comunidade e na cidade,
traduzindo-se em contribuições relevantes para a qualidade do atendimento na Primeira Infância no
Distrito Federal, prevê a realização de uma série de ações des�nadas a oferecer visibilidade ao
direcionamento pedagógico da Secretaria de Educação do Distrito Federal por meio de estudos da arte e
das infâncias, com a finalidade de evidenciar o protagonismo das crianças no processo de aprendizagem
e expor, por amostragem, produções ar�s�cas das crianças das escolas públicas e parceiras da Educação
Infan�l do Distrito Federal. Para tanto, serão produzidos e selecionados conteúdos desenvolvidos no
âmbito das 14 Coordenações Regionais de Ensino e, posteriormente, expostos a uma parcela do público
infan�l das escolas públicas e parceiras do Distrito Federal, em outubro de 2022. O registro em suporte
digital da realização desses trabalhos também está previsto. 

3.2.  Com foco no Currículo em Movimento da Educação Infan�l, estruturado em Campos de
Experiências, a Plenarinha 2022 pretende despertar a experimentação ar�s�ca por parte de professores
e crianças e a valorização da esté�ca infan�l nas Creches e Pré-Escolas no decorrer do ano, em a�vidades



pedagógicas orientadas com estas finalidades. A arte alimenta a imaginação e a cria�vidade tanto das
crianças como dos adultos. A proposta se jus�fica pela valorização da cria�vidade no universo da
Educação Infan�l e pretende possibilitar às crianças, enquanto autoras, uma série de experiências
criadoras relacionadas à imaginação expressas pela arte. Tanto como produtores de cultura quanto como
futura plateia de cultura em formação, essas crianças serão convidadas a adentrar no mundo das artes e
por meio delas, renovar seu vínculo com a escola e com o convívio social de maneira pedagógica e
orientada. 

3.3.  O I Fórum de Prá�cas Exitosas do Projeto Trilhar representa um importante marco dentro
dos esforços da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF ao promover o organização
de um evento associado a socialização de ações pedagógicas inovadoras voltadas à recomposição das
aprendizagens dos estudantes do 2º Ciclo. Trata-se da consolidação das aprendizagens desenvolvidas ao
longo do período le�vo, na perspec�va do Currículo Integrado, ar�culado, contextualizado e
interdisciplinar com ênfase no compar�lhamento das estratégias e intervenções pedagógicas realizadas
pelas ins�tuições de ensino com base nos diversos documentos norteadores desta SEEDF: Diretrizes
Pedagógicas para a Organização do 2º Ciclo; Diretrizes Pedagógicas da Avaliação; Currículo em
Movimento: Pressupostos Teóricos; Currículo em Movimento do Distrito Federal para o Ensino
Fundamental - Anos Iniciais e Finais, entre outros.

3.4. Diante do cenário atual de perdas no processo de aprendizagem formal dos estudantes,
em especial das crianças que vivenciaram o período de aquisição da leitura, da escrita e do raciocínio
lógico matemá�co durante o ensino mediado por a�vidades não presenciais, potencializado pelas
consequências do impacto causado pela pandemia do COVID 19 no sistema educacional, torna-se
urgente garan�r os Direitos de Aprendizagem e desenvolvimento no intuito de minimizar as defasagens
adquiridas e dar visibilidade às experiências pedagógicas exitosas voltadas para os obje�vos de
aprendizagem essenciais de Língua Portuguesa e Matemá�ca na perspec�va dos eixos estruturantes do
Currículo: Alfabe�zação,  letramento e ludicidade. 

3.5. O Fórum cons�tui-se como espaço forma�vo sensível, eficiente e representa�vo, visto que
os par�cipantes se percebem como pares. Isso fortalece a caracterís�ca da Rede, provoca um sen�mento
de pertencimento e colaboração, valorizando o trabalho do professor e fomentando a inovação da prá�ca
pedagógica.

3.6. Os eventos aqui tratados têm como obje�vo:

3.6.1. Ofertar momentos de diálogos e fomentar o trabalho cole�vo e colabora�vo na Rede, já
que tem um importante significado pedagógico, social e polí�co.

3.6.2. Permi�r a ampliação da par�cipação da comunidade escolar nas discussões sobre
educação, no acompanhamento das ações e proposições de polí�cas educacionais. 

3.6.3. Fortalecer a comunicação e ar�culação entre os níveis Central, Intermediário e local, o que
favorece a construção de estratégias para formação em Alfabe�zação e Educação Matemá�ca na
perspec�va dos letramentos.  

3.6.4. Levantar temas específicos às necessidades dos profissionais atuantes nos Anos Iniciais.
Pois, ao mesmo tempo em que pode ser considerado uma a�vidade fim, por ser a culminância de
estratégias trabalhadas durante o ano le�vo, a realização de fóruns pode-se configurar também em ponto
de par�da para o levantamento de pontos de atenção a serem observados.

3.6.5. Valorização da prá�ca docente através do reconhecimento em nível distrital de
recomposição das aprendizagens eficiente e eficaz desenvolvida pelo professor durante todo o ano.

3.6.6. Fomentar a u�lização dos princípios das Diretrizes Pedagógicas para a Organização escolar
do 2º Ciclo em prol do processo de alfabe�zação e retomada dos obje�vos de aprendizagens essenciais
previstos para os estudantes do 2º Ciclo do Ensino Fundamental.

3.6.7. Divulgar as ações do Projeto Trilhar para toda a rede de ensino do DF.

3.6.8. Fortalecer o vínculo do estudante com a escola, considerando novos projetos e olhares
voltados para o desenvolvimento das aprendizagens que tornam o ambiente escolar mais atra�vo.



3.6.9. Contribuir com a formação integral do estudante.

 

4. DO PÚBLICO-ALVO

4.1. O evento X Plenarinha Distrital tem como público-alvo: Professores, Coordenadores
Locais, Coordenadores Intermediários, Coordenadores Intermediários de Apoio, Comissões Gestoras e
crianças de 3 a 5 anos e 11 meses, das 14 (quatorze) Coordenações Regionais de Ensino. A es�ma�va da
quan�dade de par�cipantes é de 420 (quatrocentas e vinte) crianças e 124 (cento e vinte e quatro)
profissionais, por dia de evento.

4.2. O evento I Fórum de Prá�cas Exitosas do Projeto Trilhar tem como público-alvo: gestores,
supervisores, coordenadores pedagógicos e docentes das unidades escolares do Ensino Fundamental, da
etapa de Anos Iniciais, das 14 (quatorze) Coordenações Regionais de Ensino; Chefes das Unidades de
Educação Básica - UNIEB e Coordenadores Intermediários de Apoio (focal do Projeto Trilhar) das 14
(quatorze) Coordenações Regionais de Ensino e membros das Subsecretarias de Educação Básica. A
es�ma�va da quan�dade de par�cipantes é de 1.500 (um mil e quinhentos) par�cipantes, sendo
aproximadamente 750 (setecentos e cinquenta) pessoas no turno matu�no e 750 (setecentos e
cinquenta) pessoas no turno vesper�no.

 

5. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

5.1. O presente certame se processará por meio do Pregão Eletrônico e obedecerá,
integralmente, a Lei nº 10.520/2002, regulamentada pelo  Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de
2019, recepcionado no Distrito Federal pelo Decreto nº 40.205, de 30 de outubro de 2019, Decreto
Distrital nº 23.460/2002 e Legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/1993,
atualizada, e ainda, a Lei Complementar nº 123/2006 e o Decreto nº 8.538/2015, alterado pelo Decreto
nº 10.273, de 13 de março de 2020, bem como as condições estabelecidas no edital do pregão eletrônico
e seus anexos. 

 

6. DO ENQUADRAMENTO DO OBJETO

6.1. O objeto desta licitação se enquadra nos termos do parágrafo único, do Art. 1º, da Lei nº.
10.520/2002, acolhida no Distrito Federal pelo Decreto nº. 23.460/2002, por se tratar de bem comum,
com caracterís�cas e especificações usuais de mercado e pelo Art. 3º, inciso II do Decreto nº 10.024, de
10 de setembro de 2019, recepcionado no Distrito Federal pelo Decreto nº 40.205 de 30 de outubro de
2019, por possuir padrões de desempenho e caracterís�cas gerais e específicas, usualmente encontradas
no mercado, podendo, portanto, ser licitado por meio da modalidade Pregão.

 

7. DA METODOLOGIA DE CÁLCULO

7.1. O evento X Plenarinha Distrital tem a es�ma�va de 420 (quatrocentas e vinte) crianças e
124 (cento e vinte e quatro) profissionais, por dia de evento. O evento conta com uma representa�vidade
de crianças e profissionais das 14 (quatorze) Coordenações Regionais de Ensino, serão 7 (sete) CREs no
dia 20 de outubro de 2022, com 420 (quatrocentas e vinte) crianças e 124 (cento e vinte e quatro)
profissionais e 7 (sete) CREs no dia 21 de outubro de 2022, sendo 420 (quatrocentas e vinte) crianças e
124 (cento e vinte e quatro) profissionais. Totalizando assim um público de 1.088 (um mil e oitenta e oito)
nos dois dias de evento. 

7.2. Para o I Fórum de Prá�cas Exitosas do Projeto Trilhar es�ma-se a par�cipação de 1.500
(um mil e quinhentos) par�cipantes, sendo aproximadamente 750 (setecentos e cinquenta) pessoas no
turno matu�no e 750 (setecentos e cinquenta) pessoas no turno vesper�no. O evento des�na-se aos
profissionais da educação da rede de ensino do Distrito Federal, a saber: gestores, supervisores e
coordenadores pedagógicos e docentes das unidades escolares do Ensino Fundamental, da etapa de
Anos Iniciais, das 14 (quatorze) Coordenações Regionais de Ensino; Chefes das Unidades de Educação



Básica - UNIEB e Coordenadores Intermediários de Apoio (focal do Projeto Trilhar), das 14 (quatorze)
Coordenações Regionais de Ensino e membros das Subsecretarias de Educação Básica.

8. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

8.1. No momento da solicitação dos serviços, será informado à Contratada os itens que serão
contratados com os respec�vos quan�ta�vos, local, data e horário da prestação dos serviços, número de
par�cipantes, se for o caso, e outros elementos que forem julgados necessários, conforme a natureza dos
itens contratados.

8.2. Quando da solicitação de serviço, será informado nome e contato de servidor da
Contratante responsável pela organização do evento, que acordará com a Contratada todos os detalhes
operacionais para a prestação dos serviços.

8.3. A Contratada deverá cumprir, impreterivelmente, todas as condições e todos os prazos
exigidos e observar as datas, horários e locais de realização de cada serviço.

8.4. A Contratada se responsabilizará pelo transporte, instalação, operação e desmobilização
de todos os equipamentos alocados na realização do evento.

8.5. Todos os alimentos fornecidos nos serviços de alimentação deverão estar no prazo de
validade, devendo ser preparados, manuseados, embalados e transportados com todas as regras de
higiene necessárias.

8.6. A Contratada deverá respeitar a legislação e as Normas Técnicas Brasileiras – NBR
publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas em relação ao descarte de resíduos sólidos
originados na prestação dos serviços.

8.7. A Contratada deverá observar a completa compa�bilidade entre os diversos itens de
serviços e equipamentos que serão alocados para a realização dos eventos.

8.8. Os serviços ofertados deverão atender perfeitamente aos padrões técnicos de qualidade,
segurança e higiene, com fornecimento de produtos de boa qualidade, obedecendo às normas e padrões
da ABNT, do INMETRO e demais normas aplicáveis, conforme determina o Código de Defesa do
Consumidor (Lei nº 8.078/90).

8.9. A inobservância dos prazos con�dos neste Termo de Referência, restando comprovado o
prejuízo à Contratante, será considerada como descumprimento contratual, cabendo à Administração a
aplicação das sanções cabíveis.

 

9. DA GARANTIA DOS SERVIÇOS E DOS MATERIAIS FORNECIDOS

9.1. A garan�a dos serviços prestados pela empresa Contratada deverá obedecer todas as
obrigações previstas na Lei nº. 8.078, de 11/9/1990 – Código de Defesa do Consumidor – e alterações
subsequentes.

9.2. Por se tratar de serviços de infraestrutura, o objeto contratado é verificado quando da sua
prestação.

9.3. Fica a Contratada ciente da obrigatoriedade de observar, no que couber, para a boa
execução da avença, e as disposições con�das na Portaria nº 443, de 27 de dezembro de 2018, expedida
pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

 

10. DO DESENVOLVIMENTO

10.1. O evento X Plenarinha Distrital ocorrerá em dois dias: 20 e 21 de outubro de 2022, das 8h
às 18h, no Museu Nacional da República - Setor Cultural Sul, Lote 2 próximo à Rodoviária do Plano Piloto,
Brasília - DF, CEP 70.070-150.

10.2. O início das a�vidades com as crianças e professores ocorrerá às 9h, com a recepção no
auditório central do Museu, com apresentações ar�s�cas.



10.3. Após o momento inicial, o público-alvo será dividido em grupos para a par�cipação em 5
oficinas ar�s�cas, com o obje�vo de favorecer a expressividade das crianças u�lizando diferentes
linguagens ar�s�cas e culturais. 

10.4. Realizar-se-á, ao longo do evento, o momento do lanche das crianças e dos adultos. 

10.5. O evento I Fórum de Prá�cas Exitosas do Projeto Trilhar ocorrerá em um único dia, com
início das a�vidades às 8h e término às 14h nos turnos matu�no e vesper�no, respec�vamente, em local
ainda a ser definido na região central do Plano Piloto, Brasília/DF.

10.6. A solenidade de início do evento contará com uma Apresentação Cultural, com equipe
convidada em regime pro bono, seguida por uma Mesa Solene.

10.7. Após o momento inicial, as a�vidades do Fórum voltar-se-ão às apresentações das prá�cas
exitosas produzidas pelos docentes pré-selecionados dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.

10.8. Realizar-se-á também pequenas apresentações culturais, sendo intercaladas com as
apresentações das prá�cas exitosas, com equipe convidada em regime pro bono para possibilitar
interação com o público.

 

11. DO PRAZO, ENTREGA E DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

11.1. Os serviços a serem contratados seguirão as especificações definidas neste Termo de
Referência, ressaltando-se que os quan�ta�vos descritos são es�mados de acordo com o evento e suas
u�lizações ocorrerão por meio de Ordens de Serviços, ou documento similar, a serem expedidas
pela Contratante.

11.2. Os serviços deverão ser de PRIMEIRA QUALIDADE, verificando os requisitos previstos no
Anexo II deste Termo de Referência.

11.3. Os serviços serão considerados recebidos após verificação da qualidade e quan�dade,
conforme especificação con�da no Anexo II deste Termo de Referência. A Contratada terá a
responsabilidade de instalar, zelar pelo bom funcionamento e manutenção dos materiais, bem como
recolher e devolver os itens locados.

11.4. A arte gráfica para confecção dos materiais será disponibilizada em mídia digital e deverá
ser solicitada às Diretorias de Educação Infan�l e de Ensino Fundamental, em até 02 (dois) dias úteis após
a assinatura do Contrato, no endereço: Quadra 2, Bloco C, 3º andar - Edi�cio Phenícia, telefone: (61)
3901-3285.

11.5. As amostras dos materiais customizados pela Contratada deverão ser subme�dos à
Unidade demandante do evento, para verificação ou ajustes, se necessários, às Diretorias de Educação
Infan�l e de Ensino Fundamental, em até 07 (sete) dias úteis após a assinatura do Contrato, no endereço:
Quadra 2, Bloco C, 3º andar - Edi�cio Phenícia, telefone: (61) 3901-3285.

11.6. A aceitação dos materiais vincula-se à qualidade dos produtos apresentados, que não
pode ter falhas de impressões, borrões, sobreposições, dobras com imperfeições, ser impresso em papéis
de qualidade diferente da especificada ou exibir outros defeitos que comprometam a qualidade do
material gráfico, e ao atendimento às especificações con�das neste Termo de Referência e à proposta
apresentada.

11.7. A entrega dos materiais confeccionados pela Contratada será definida em data acordada
com a unidade demandante, no prazo nunca inferior a 5 (cinco) dias úteis antes do início do evento.

11.8. Todo o equipamento técnico discriminado/solicitado no Anexo I deverá estar instalado e
com plena condição de uso e operação, com no mínimo 60 (sessenta) minutos de antecedência do início
do evento X Plenarinha Distrital e do I Fórum de Prá�cas Exitosas do Projeto Trilhar, incluindo todos os
itens necessários a sua montagem em pleno funcionamento.

11.9. O operador técnico de audiovisual/som (profissional capacitado para operacionalizar os
equipamentos audiovisuais constantes deste Termo de Referência deve estar disponível no local com no
mínimo uma (01) hora de antecedência do horário previsto para início do evento.



11.10. Os kits lanche deverão estar embalados separadamente em plás�co transparente e serem
entregues nos dois dias do evento da X Plenarinha Distrital no início das a�vidades às 8h.

11.11. Devem estar incluídos nos equipamentos todos os itens necessários a sua montagem e
pleno funcionamento.

11.12. A montagem e desmontagem de toda a infraestrutura necessária para a realização do
evento, incluindo o serviço de transporte das estruturas, serão de responsabilidade da Contratada.

11.13. Os serviços serão recebidos no ato da sua entrega, a cada demanda executada, para efeito
de verificação da conformidade com as especificações constantes da proposta da Contratada,
especificações técnicas e normas vigentes.

11.14. O recebimento será comprovado por Nota Fiscal de Simples Remessa ou documento
equivalente, depois de sa�sfeitas as seguintes condições:

11.14.1. Entrega realizada nas quan�dades contratadas.

11.14.2. Verificação de aderência às marcas, modelos e preços constantes do instrumento
contratual.

11.15. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/subs�tuídos no prazo de até 1 (uma) hora, antes do evento, às custas da Contratada,
sem prejuízo da aplicação de penalidades.

11.16. O recebimento defini�vo será formalizado mediante atesto na Nota Fiscal pelo executor do
contrato.

 

12. DA ALTERAÇÃO DE DATA  DO EVENTO

12.1. As datas dos eventos poderão ser alteradas em até 20 (vinte) dias úteis que antecedem sua
realização, sem ônus para a Contratante.

12.2. Em caso de alteração fora do prazo acima es�pulado, a Contratante obriga-se a ressarcir as
despesas suportadas pela Contratada para atender à demanda, desde que devidamente comprovadas
por meio de documentos fiscais. 

 

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

13.1. Permi�r acesso aos empregados da Contratada nas dependências onde será realizado o
evento para a execução dos serviços, desde que estejam portando obrigatoriamente o crachá funcional
da empresa e devidamente uniformizado.

13.2. Proporcionar as condições necessárias e suficientes para que a Contratada possa
desempenhar seus serviços, dentro das normas deste Termo de Referência.

13.3. Prestar as informações e os esclarecimentos per�nentes que venham a ser solicitados pela
Contratada ou por seus prepostos.

13.4. Exercer a fiscalização e supervisão dos serviços prestados, por servidores designados,
podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer serviço/material que não esteja de acordo
com as condições e exigências especificadas neste Termo de Referência.

13.5. Comunicar oficialmente à Contratada quaisquer falhas verificadas no cumprimento do
Contrato.

13.6. Observar o cumprimento dos requisitos de qualificação profissional exigidos no Termo de
Referência, solicitando à Contratada as subs�tuições que se verificarem necessárias.

13.7. Exigir o imediato afastamento e/ou subs�tuição de qualquer empregado da Contratada
considerado inadequado à execução dos serviços contratados.



13.8. Designar, se for o caso, um executor e um suplente para realizar a fiscalização e o
acompanhamento da execução do objeto, devendo este fazer anotações e registros de todas as
ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das falhas observadas.

13.9. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento dos serviços, após a apresentação da Nota
Fiscal devidamente atestada pelo executor do Contrato, de acordo com as normas orçamentárias em
vigor.

13.10. Relacionar-se com a Contratada exclusivamente por intermédio de seu representante legal.

13.11. Aplicar à Contratada as sanções administra�vas regulamentares e contratuais cabíveis.

13.12. Comunicar à Contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas à prestação dos
serviços, objeto deste Termo de Referência.

 

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

14.1. Executar os serviços com estrita observância das especificações técnicas e detalhamentos
con�dos no Termo de Referência e seu anexo, com fiel observância às disposições da legislação em vigor
com relação às normas de segurança.

14.2. Cumprir rigorosamente todas as orientações da Contratante, para o fiel desempenho das
a�vidades especificadas, bem como respeitar os prazos e observar a data e horário, conforme previsto
neste documento.

14.3. Acatar as orientações do executor do Contrato ou do seu subs�tuto legal, sujeitando-se a
mais ampla e irrestrita fiscalização e supervisão, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às
reclamações formuladas.

14.4. Cuidar para que o preposto indicado mantenha permanente contato com a unidade
responsável pela execução do Contrato, adotando as providências requeridas rela�vas à execução dos
serviços pelos empregados.

14.5. Prestar esclarecimentos à Contratante sobre eventuais atos ou fatos no�ciados que a
envolvam, bem como relatar toda e qualquer irregularidade observada em função da prestação dos
serviços contratados.

14.6. Administrar todo e qualquer assunto rela�vo aos seus empregados.

14.7. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos
seus empregados acidentados ou acome�dos de mal súbito, por meio de representante legal ou
preposto.

14.8. Observar o horário de trabalho estabelecido pela Contratante, em conformidade com as
leis trabalhistas;

14.9. Manter, durante o período de vigência do Contrato, em compa�bilidade com as obrigações
trabalhistas, todas as condições de habilitação e qualificação técnica exigidas na licitação;

14.10. Assumir a responsabilidade por:

14.10.1. Todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e
trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não
manterão nenhum vínculo emprega�cio com a Contratante.

14.10.2. Todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de
trabalho, quando, em ocorrência da espécie forem ví�mas os seus empregados durante a execução do
Contrato, ainda que acontecido nas dependências da Contratante.

14.10.3. Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionados à execução
do Contrato, originariamente ou vinculados por prevenção, conexão ou con�nência, além de encargos
fiscais e comerciais resultantes desta contratação.



14.10.4. Por quaisquer danos pessoais ou materiais, causados por empregados ou terceiros, em
consequência de serviços realizados indevidamente.

14.10.5. Pelos encargos fiscais e comerciais e por todas as demais despesas resultantes do
fornecimento do objeto do Contrato, inclusive com viagens e hospedagens porventura necessárias à
execução do mesmo.

14.10.6. Manter seus funcionários iden�ficados por crachá e uniforme quando em serviço,
subs�tuindo imediatamente os que forem considerados inconvenientes à boa ordem, às normas
disciplinares e/ou ao resultado final do evento.

14.11. Prestar os serviços ora contratados por meio de seus funcionários, não gerando vínculo
emprega�cio com a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF.

14.12. Não transferir para terceiros, por qualquer forma, no todo ou em parte, os direitos e
obrigações assumidas por força do Contrato.

14.13. Manter equipe de trabalho proporcional ao número de par�cipantes do evento.

14.14. Manter todos os espaços locados para o evento em perfeitas condições de limpeza,
iluminação e uso.

14.15. Responsabilizar-se pelo transporte de todo o material operacional e pessoal de apoio, bem
como à guarda e segurança de todo seu material e equipamentos disponibilizados para o evento.

14.16. Observar os critérios previstos na legislação vigente da Vigilância Sanitária quanto ao
preparo e a oferta de toda a alimentação.

14.17. Fornecer recursos materiais e audiovisuais necessários ao pleno atendimento do objeto.

14.18. Reparar, corrigir, remover, refazer ou subs�tuir às suas expensas, no total ou parte, os
serviços prestados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua execução.

14.19. A Contratada deve responsabilizar-se pelo transporte, alimentação e demais despesas dos
profissionais por ela contratados, bem como pelos equipamentos por ela locados.

14.20. Fornecer os cabeamentos, fios, cabo VGA, cabo HDMI, extensões, plugs, adaptadores,
régua elétrica, cabo P2 para P10 e demais itens necessários a sua montagem e pleno funcionamento dos
equipamentos.

14.21. Responsabilizar-se pela montagem e desmontagem de toda a infraestrutura necessária
para a realização do evento, incluindo o serviço de transporte de todo o material.

14.22. Zelar pela integridade �sica do local de realização do evento, ressarcindo a Administração
Predial caso haja danos �sicos.

14.23. Cuidar para que o preposto indicado mantenha permanente contato com a unidade
responsável pela execução do Contrato, adotando as providências requeridas rela�vas à execução dos
serviços pelos empregados.

14.24. Prestar os serviços nas condições estabelecidas pela Contratante, ciente de que o atraso na
prestação dos serviços e o não cumprimento de quaisquer obrigações assumidas possibilitam a aplicação
das penalidades previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações subsequentes, reservando-se à Contratante o
direito de rescindir o Contrato e o cancelamento da Nota de Empenho.

14.25. Atender prontamente e dentro do prazo es�pulado quaisquer exigências do Fiscal ou do
subs�tuto inerentes ao objeto do contrato, sem que disso decorra qualquer ônus extra para a
Contratante, não implicando essa a�vidade de acompanhamento e fiscalização qualquer exclusão ou
redução da responsabilidade da Contratada, que é total e irrestrita em relação ao serviço contratado,
inclusive perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta, falha, problema, irregularidade ou
desconformidade observada na execução do contrato.

14.26. Responsabilizar-se pela guarda e segurança de todos os itens e equipamentos instalados
no estande/local do evento, arcando com ônus de possíveis furtos, roubos ou danos. Em nenhuma
hipótese, essa responsabilidade poderá ser transferida à Contratante.



14.27. U�lizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor.

14.28. A Contratada terá a responsabilidade de instalar, zelar pelo bom funcionamento e
manutenção, bem como recolher e devolver os itens locados.

14.29. Comunicar à SEEDF, com antecedência mínima de 30 dias úteis que antecede a data do
evento qualquer impossibilidade do cumprimento do prazo previsto, ficando a critério da Administração a
aprovação ou não.

14.30. Declarar que não u�liza mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos,
de acordo com o descrito na Lei Distrital nº 5.061/2013, para a realização de trabalhos noturnos,
perigosos ou insalubres, bem como não u�liza, para qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de
menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a par�r de 14 (quatorze) anos,
conforme inciso V do Art. 27 da Lei 8.666/93, sob pena de rescisão do contrato e a aplicação de multa.

14.31. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, conforme preconiza o §1º do ar�go 65 da Lei 8666/93.

 

15.  DO PREPOSTO

15.1. A empresa deverá indicar um preposto, por ocasião da assinatura do contrato, informando
um número de telefone fixo, um número de telefonia móvel e um endereço de e-mail para contato, os
quais servirão de meio de comunicação entre a Contratante e a Contratada.

15.2. O preposto será o representante da Contratada perante a Contratante para receber as
solicitações de prestação de serviços, prestar esclarecimentos e atender às reclamações que porventura
surjam durante a execução do contrato.

15.3. Caso haja dificuldade na comunicação com o preposto, a Contratada deverá nomear,
imediatamente, novo preposto, apto a tomar todas as decisões necessárias ao perfeito cumprimento das
obrigações contratuais.

15.4. A Contratada deverá informar previamente à fiscalização do contrato a necessidade de
mudança das indicações con�das no subitem anterior, de forma a não haver interrupção na comunicação
entre as partes. Em casos imprevisíveis, a comunicação deverá ser efetuada imediatamente após à
constatação da ocorrência.

15.5. O preposto não importará em ônus adicional a Contratante.

15.6. O preposto deverá ter capacidade para gerenciamento administra�vo e técnico visando
agilizar os contatos com o representante da Contratante durante a execução do contrato, emissão de
relatórios e orçamentos que forem solicitados.

15.7. O preposto da Contratada deverá providenciar todas as documentações solicitadas pela
fiscalização, relacionadas a comprovação do cumprimento das obrigações contratuais.

 

16. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

16.1. A CONTRATADA deverá declarar que atende aos requisitos de sustentabilidade previstos no
Art. 2º da Lei Distrital nº 4.770, de 22 de fevereiro de 2012, em conformidade com o Decreto nº
7.746/2012, e suas alterações posteriores conforme Decreto nº 9.178, de 23 de outubro de 2017, que
regulamenta o Art. 3º da Lei nº 8.666/1993, que regulamenta a implementação de critérios, prá�cas e
ações de logís�ca sustentável no âmbito da Administração Pública do Distrito Federal direta, autárquica,
fundacional e das empresas estatais dependentes, devendo ser observados os requisitos ambientais com
o menor impacto ambiental em relação aos seus similares.

16.2. Primar pela qualidade dos itens fornecidos e manter critérios de qualificação de
fornecedores/terceiros, levando em consideração também as ações ambientais por estes realizadas.



16.3. U�lizar e fornecer preferencialmente produtos que causem menor impacto nega�vo ao
ambiente.

16.4. Manter polí�ca de boas prá�cas ambientais na gestão de suprimentos.

16.5. Evitar desperdício.

16.6. Fazer uso racional de água, energia e adotar controles de nível de ruído e poluição.

16.7. Adotar prá�cas de melhor aproveitamento dos alimentos e reduzir a produção de resíduos
alimentares.

16.8. U�lizar, preferencialmente, para transporte dos itens contratados, veículos movidos a
combus�veis que causem menor impacto ambiental.

16.9. Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela ABNT sobre resíduos sólidos.

 

17. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

17.1. Para fins de Habilitação, a empresa licitante deverá comprovar a sua Qualificação Técnica,
apresentando no mínimo 01 (um) atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de
direito público ou privado, que comprove:

17.1.1. Que realizou, no mínimo, 03 (três) eventos, para público igual ou superior a 500
(quinhentas) pessoas.

17.2. Para fins de comprovação de capacidade técnica, considerar-se-á eventos qualquer reunião
de caráter educacional, comercial, compe��vo, de intercâmbio de experiências, de intercâmbio de
conhecimentos especializados e de entretenimento, que se realize sob a forma de palestra, curso,
treinamento, conferência, fórum, simpósio, convenção, torneio, concurso, mesa redonda, almoço, jantar,
exposição, feira, mostra, encontro, solenidade, workshop , visita ou outras.

17.3. Será aceito o somatório de atestados e/ou declarações de períodos concomitantes para
comprovar a capacidade técnica.

17.4. Cer�ficado de cadastramento emi�do pelo Ministério do Turismo como prestador de
serviços de organizador de congressos, convenções e eventos congêneres.

17.5. Comprovação de possuir cer�ficado de cadastro no Ministério do Turismo como prestador
de serviços de organizador de congressos, convenções e eventos congêneres, nos termos do art. 22 da Lei
nº 11.771, de17 de setembro de 2008.

17.6. Não serão admi�dos atestados de capacidade técnica de empresas do mesmo seguimento
da licitante.

 

18. DA SUBCONTRATAÇÃO

18.1. Entende-se viável a subcontratação de parte dos serviços prestados pela contratada, vista
que esta prá�ca foi observada em outros órgãos que se u�lizam dessa alterna�va como uma forma de
agilizar a prestação de serviço, possibilitando alterações, inclusões, cancelamentos, agilizando o processo
de contratação, evitando longos deslocamentos de materiais, gastos demasiados em deslocamentos e
diárias de pessoal.

18.2. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação
das a�vidades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento
das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

 

19. DO CONSÓRCIO DE EMPRESAS/JUSTIFICATIVA



19.1. Via de regra, o Administrador público autoriza a par�cipação de consórcio quando entende
que a compe��vidade do certame licitatório poderá ser afetada pela inexistência ou pela escassez de
empresas que isoladamente não teriam capacidade técnica e/ou econômica de concorrer em igualdades
de condições, sendo assim necessária a união de várias empresas para atender as condições
especificadas no edital.

19.2. Não poderão par�cipar deste certame as empresas que: 

19.2.1. Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de cons�tuição. 

19.3. A  par�cipação em consórcio somente é u�lizada em empreendimento de grande vulto,
em que as empresas isoladamente não tenham condições de executar o objeto licitado, ou seja, a
formação de consórcio somente ocorre em serviços complexos ou cujo tamanho exijam das licitantes
elevada capacidade técnica ou mesmo econômica, sendo necessária a soma da experiência de várias
empresas para se alcançar a qualificação solicitada no Termo de Referência e  edital.

19.4. A par�cipação de consórcios não será admi�da, uma vez que o objeto a ser adquirido é
amplamente comercializado por diversas empresas no mercado. Tal permissibilidade poderia causar dano
à administração por frustrar o próprio caráter compe��vo da disputa pelo menor preço.

19.5. Conforme, o art. 33 da Lei das Licitações (Lei nº 8.666/1993) e art. 19 da Lei das
Concessões (Lei nº 8.987/1995) a par�cipação de consórcios de empresas no processo licitatório é de
natureza discricionária por parte da Administração, a ser verificada caso a caso acerca da matéria. Sendo
assim, no âmbito dessa discricionariedade, é praxe nesta Ins�tuição a vedação da par�cipação de
empresas em regime de consórcio.

 

 

20. DO JULGAMENTO E DA ADJUDICAÇÃO

20.1. O julgamento far-se-á pelo MENOR PREÇO GLOBAL, devendo a empresa interessada em
par�cipar da licitação, apresentar a cotação para os itens, conforme ANEXO I.

20.2. A adjudicação do objeto se dará pelo preço Global, a vencedora do certame.

 

21. DA JUSTIFICATIVA PARA O NÃO PARCELAMENTO DO OBJETO

21.1. O parcelamento do objeto, possivelmente acarretaria na execução contratual precária,
com ocorrência de falhas ou falta de parte dos recursos previstos, a exemplo da necessidade de
demandar traslado e alimentação, com empresas dis�ntas e havendo algum �po de atraso ou
inexecução, todo evento estaria comprome�do. Os serviços previstos neste Termo de Referência são
interligados, a apuração de responsabilidade tornar-se-ia inviável com a possibilidade de os fornecedores
divergirem um do outro, sem que se apresentasse a pronta e imediata solução imprescindível à
con�nuidade do evento.

21.2. O não parcelamento se mostra necessário, não se figurando opção da Administração, visto
que conforme o ACÓRDÃO Nº 517/2012 - TCU - 2ª Câmara:

“para a contratação de empresa para organização de evento não se aplica a
adjudicação por item, uma vez que o objeto é, no caso vertente, indivisível,
considerando que a adjudicação por item, mesmo que possível, oneraria a
Administração, visto que seria necessária a contratação de mais uma empresa
que viesse a coordenar as a�vidades de planejamento, coordenação, execução
e avaliação do evento constantes do edital.”

21.3. Por todo exposto, optou-se em realizar a licitação por meio da modalidade pregão, forma
eletrônica, que tem como �po o menor preço, reunindo os itens a serem contratados em grupo único,
reunindo um conjunto de serviços a serem gerenciados e disponibilizados somente por uma empresa.

21.4. Fica evidente que embora o objeto seja divisível, o parcelamento da solução na
contratação do serviço de eventos não é vantajoso para a Secretaria de Estado de Educação.



 

22.  DA RESERVA DE COTA DE 25% ÀS MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE (EPP)

22.1. Quanto à previsão do bene�cio da Cota Reservada, previsto na Lei Distrital n° 4.611/2011,
que regulamenta no Distrito Federal o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para
microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais, esclarecemos que tal
disposi�vo não poderá ser aplicado ao objeto deste Termo de Referência, tendo em vista que sua
observância acarretaria fracionamento do objeto pleiteado e consequente prejuízo em sua execução e na
qualidade almejada.

 

23. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS

23.1. O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal,
designará, se for o caso, 02 (dois) executores para o Contrato, sendo um �tular e um suplente, em ato a
ser publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, que desempenharão as atribuições previstas nas
Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil.

23.2. Os executores deverão fiscalizar o cumprimento das especificações exigidas, direitos e
obrigações, comunicar e procurar sanar as deficiências porventura verificadas na execução do
fornecimento e atestar as notas fiscais/faturas quando comprovada a sua fiel e correta execução para fins
de pagamento.

23.3. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o
acompanhamento e controle da execução do contrato.

23.4. O fiscal ou comissão anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução contratual, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou pendências observadas,
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

23.5. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior,
e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

 

24. DO CONTRATO

24.1. Para a prestação dos serviços será formalizado um Contrato Administra�vo estabelecendo
em suas cláusulas todas as condições, garan�as, obrigações e responsabilidades entre as partes, em
conformidade com este Termo de Referência e da proposta de preços da licitante vencedora do presente
processo.

24.2. O instrumento contratual vigorará por 180 (cento e oitenta) dias, a par�r da assinatura do
contrato.

24.3. O Termo de Contrato será formalizado nos casos exigidos pela Lei 8.666/93 (e suas
alterações posteriores), quando a interessada será convocada para assinar o respec�vo instrumento,
dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações subsequentes ao Edital.

 

25. DO REAJUSTE

25.1. Os preços serão fixos e reajustáveis nos termos da Lei nº 10.192/2001.

 

26. DA GARANTIA CONTRATUAL



26.1. Não será exigida garan�a contratual.

 

27. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

27.1.  Os recursos orçamentários para fazer face às despesas do objeto previsto no presente
Termo de Referência correrão  à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

I - Unidade Orçamentária: 18101

II - Programa de Trabalho: 12.122.6221.3678.2787

III - Natureza da Despesa: 339039

IV - Fontes de Recursos: 103

 

28. DO PAGAMENTO

28.1.  A Contratada emi�rá a(s) nota(s) fiscal(is) de venda ou documento(s) equivalente(s), com
indicação do mês de referência, a especificação, a quan�dade, o valor unitário e o valor total de cada
produto, em observância ao descrito na Nota de Empenho.

28.2. O pagamento será efetuado de acordo com as Normas de Execução Orçamentária,
Financeira e Contábil do Distrito Federal, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura de Serviços,
devidamente atestada pelo Executor do Contrato.

28.3. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar, junto com os documentos
fiscais, os demais documentos relacionados abaixo: GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

28.3.1. Cer�ficado de Regularidade do Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido
pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90);

28.3.2. Cer�dão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal e Cer�dões de Regularidade
com a Fazenda do Estado e do Município de Sede da Associação / Coopera�va;

28.3.3. Cer�dão de regularidade rela�va a débitos inadimplidos perante a Jus�ça do Trabalho,
mediante a apresentação de cer�dão nega�va, em plena validade, que poderá ser ob�da no site
www.tst.jus.br/cer�dao;

28.3.4. Prova de regularidade com a Fazenda Federal por meio da Cer�dão Conjunta de Débitos
rela�vos aos Tributos Federais e à Dívida A�va da União, expedida pelo Ministério da
Economia/Secretaria da Receita Federal do Brasil;

28.3.5. Cer�dão de Débitos da Fazenda do Município de sede da Contratada;

28.3.6. Cer�dão de Débitos da Fazenda do Estado de sede da Contratada.

28.4. Não será efetuado pagamento à Contratada enquanto houver pendência de liquidação da
obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

28.5. Em hipótese alguma será objeto de instrução processual documento fiscal emi�do em
desacordo com as especificações contratuais e/ou deste Termo de Referência.

28.6. Todos os pagamentos serão realizados em estrita observação à instrução dos autos,
descontando do valor total da fatura eventuais glosas apontadas pelos executores do contrato.

28.7. Para as empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais
ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serão feitos exclusivamente, mediante
crédito em conta corrente, em nome do beneficiário no Banco de Brasília S/A (BRB). Para tanto, deverão
apresentar o número da conta corrente e a agência onde deseja receber seus créditos, de acordo com o
Decreto nº 32.767, de 17/02/2011, publicado no DODF nº 35, de 18/02/2011, e alterações posteriores.

28.8. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias, desde que o documento de cobrança
esteja em condições de liquidação e pagamento, sendo contados a par�r da apresentação das Notas
Fiscais à Contratante. É vedada a antecipação de pagamento, para cada faturamento.

http://www.tst.jus.br/certidao


 

29. DAS PENALIDADES

29.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente Termo de
Referência, serão aplicadas as penalidades estabelecidas no Decreto nº 26.851, de 30 de maio de 2006,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 103, de 31 de maio de 2006, pp. 05 a 07 (e suas
alterações posteriores), que regula a aplicação de sanções administra�vas previstas nas Leis Federais nºs

8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitações e Contratos Administra�vos), e 10.520, de 17 de julho de
2002 (Lei do Pregão).

 

30. DO CONTEÚDO DISCRIMINATÓRIO CONTRA A MULHER

30.1. A contratada fica obrigada a respeitar os termos es�pulados no Decreto nº 38.365,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 143, de 27 de julho de 2017, que regulamenta a Lei nº
5.448, de 12 de janeiro de 2015, que proíbe conteúdo discriminatório contra a mulher.

 

31. FISCALIZAÇÃO ANTICORRUPÇÃO

31.1. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de
Combate a Corrupção por meio do telefone 0800-6449060, conforme Decreto Distrital nº 34.031, de 12
de dezembro de 2012.

 

32. DO FORO

32.1. Fica eleito o Foro da Jus�ça de Brasília/DF para dirimir as dúvidas não solucionadas
administra�vamente oriundas do cumprimento das obrigações estabelecidas neste Termo de Referência.

 

33. REGRA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LGPD

33.1. A contratada deverá obedecer o regulamentado pela Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de
Proteção de Dados, recepcionado pelo Decreto Distrital nº 42.036/2021, sendo necessário atender suas
determinações para que esta Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e seus agentes não
venham a incorrer em sanções pelo descumprimento da referida Lei.

 

34. DOS ANEXOS

 

34.1. Anexo I – PLANILHA DE FORMAÇÃO DE CUSTOS

34.2. Anexo II - PLANILHA DE ITENS POR EVENTO

34.3. Anexo III – ESPECIFICAÇÕES GERAIS DOS SERVIÇOS

 

35. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

35.1. Toda e qualquer alteração na forma de fornecimento e/ou adequação dos termos
da Especificação, limitadas àquelas que não alterem os serviços e seus quan�ta�vos, mas sim a forma de
serem executados, deverão ser acordadas entre as partes e previamente autorizadas pela Contratante.

 

 

 



MARIA PAULA VASCONCELOS D'ESCRAGNOLLE TAUNAY

Diretora de Educação Infan�l

 

 

ANA CAROLINA TAVARES

Diretora de Ensino Fundamental

 

De acordo.

 

MARIA SUSLEY PEREIRA

Chefe da Unidade de Gestão Estratégica da Educação Básica

 

 

 

Conforme os termos do inciso II, do Art. 14, do Decreto Federal nº 10.024/2019  e do Inciso I, § 2º, Ar�go
7º da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, APROVO o presente Termo de Referência e seus Anexos,
visando a contratação de empresa para a prestação de serviços de eventos. Tal contratação jus�fica-se no
âmbito da Educação Infan�l por oportunizar a valorização da cria�vidade no universo da Educação
Infan�l e possibilitar às crianças, enquanto autores, uma série de experiências criadoras relacionadas à
imaginação expressas pela arte além de renovar seu vínculo com a escola e com o convívio social de
maneira pedagógica e orientada. Com relação ao Ensino Fundamental a referida contratação
proporcionará a garan�a dos Direitos de Aprendizagem dos estudantes do 2º Ciclo, bem como o
desenvolvimento de prá�cas da rede que vislumbrem minimizar defasagens adquiridas ao longo do
ensino remoto, além de dar visibilidade às experiências pedagógicas exitosas voltadas para os obje�vos
de aprendizagem essenciais de Língua Portuguesa e Matemá�ca na perspec�va dos eixos estruturantes
do Currículo: Alfabe�zação, letramento e ludicidade. Ra�fico a veracidade de todas as informações
exaradas, assim como afirmo a ausência de direcionamento do objeto em tela.

 

SOLANGE FOIZER SILVA 

Subsecretária de Educação Básica 

 

 

ANEXO I

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE CUSTOS

RECURSOS HUMANOS

Item Descrição Especificação Unidade Quan�dade Valor
unitário Valor total

1 Coordenador de
logís�ca

Coordenador de
logís�ca.
Profissional
responsável por
coordenar o

Diária
de 10
horas

1 R$
226,67

R$ 226,67



conjunto de itens
relacionados ao
evento,
recebimento e
entregas de
materiais,
organização de
espaços, carga e
descarga, dentre
outros. Deverá se
apresentar 2 horas
antes do início do
evento

2 Recepcionista

Recepcionista com
experiência em
eventos
corpora�vos para
realização de
serviços durante
eventos, tais como
recepção,
credenciamento,
apoio de palco,
distribuição de
materiais,
montagem de kits
de secretaria (caso
necessário), entre
outros. Profissional
devidamente
uniformizada (o),
com uniforme
completo (peças,
sapatos e acessórios
que sejam
adequados ao �po
de evento).

Diária
de 10
horas

1 R$
144,07 R$ 144,07

3 Técnico de
iluminação

Técnico de
iluminação
Profissional
tecnicamente
capacitado para
serviço, montagem
e instalação de
equipamentos de
luz, operação de
serviços e
equipamentos de
luz/iluminação.
Preparado para
instalação e
manuseio. Deverá

Diária
de 10
horas

1 R$
107,50

R$ 107,50



se apresentar 02
horas antes do
início do evento.

4

 

 

Técnico de
Equipamentos
audiovisuais e som

 

Técnico de
Equipamentos
audiovisuais e som.
Profissional
devidamente
capacitado para
realização de
montagem,
desmontagem e
manutenção de
aparelhos
audiovisuais,
computadores e
demais aparelhos
eletrônicos a serem
u�lizados durante
os eventos.

O serviço deverá ser
executado por
profissional com
experiência, o qual
será responsável
por toda
sonorização do
evento. 01 (um)
operador por dia de
evento.

Diária
de 10
horas

3 R$
200,00 R$ 600,00

5 Técnico de som Técnico de som -
Profissional
tecnicamente
capacitado para
serviço, montagem
e instalação de
equipamento,
capacidade para
operação de
equipamentos de
sonorização,
sistema de  PA e
outros.

Conhecimento de
sistemas analógicos
e digitais para
equipamentos de
som a serem
empregados no
evento. Deverá se
apresentar 2h antes
do início do evento.

Diária
de 10
horas

1 R$
200,00

R$ 200,00



6 Brigadista

Brigadista para o
período diurno,
sendo profissionais
com qualificação
técnica comprovada
e capacitados para
atuar na prevenção,
abandono de área,
combate a princípio
de incêndio e
prestação de
primeiros socorros.
Atender com
presteza ao alarme
de incêndio,
inves�gar possíveis
sinais de princípio
de incêndio,
combater o fogo no
seu início com
recursos
apropriados, re�rar
pessoas
rapidamente em
caso de incêndio ou
pânico, relatar
imediatamente
irregularidades e
riscos encontrados
em inspeções,
acionar o Corpo de
Bombeiros quando
necessário
prestando todo
apoio de acordo
com as normas
técnicas e
regulamentações,
devidamente
uniformizados,
munidos de rádio e
dos equipamentos
necessários ao
desempenho de
suas funções. A
cotação para esse
item deverá ser
para dupla. 4
(quatro) brigadistas
por dia de evento.

Diária 12 R$
170,00

R$
2.040,00

7 Auxiliar de 
Serviços Gerais

Serviços de limpeza
e conservação -

Diária 12 R$
119,56

R$
1.434,72



serviços com
profissionais
treinados,
capacitados e
uniformizados para
execução dos
serviços de limpeza
e conservação, com
honorários
compa�veis com o
piso sindical da
categoria, incluindo
todo o material e
equipamentos
necessários.
Servidores ficarão
encarregados,
durante a realização
e após a realização
do evento, pela
limpeza dos
banheiros e das
demais áreas
comuns do
local. Fornecer e
colocar papel
higiênico, sabonete
cremoso de boa
qualidade, papel
toalha de boa
qualidade (sempre
que necessário). No
serviço deverá estar
incluído todos os
recursos humanos e
materiais
adequados para
atender a
quan�dade de
pessoas e o
tamanho do espaço
locado.

4 (quatro) pessoas
por dia de evento.

8 Segurança diurno Profissional
capacitado, de
empresa
devidamente
cadastrada na
Polícia Federal e na
Secretaria de
Segurança Pública
do Estado,

Diária 4 R$
152,95

R$ 611,80



Município e/ou
Distrito Federal,
portando aparelho
celular, trajando
uniforme. Deverá
percorrer a área sob
sua
responsabilidade,
atentando-se para
eventuais
anormalidades;
interferir, quando
necessário,
tomando as
providências
necessárias; vigiar a
entrada e saída das
pessoas do local do
evento, observando
as a�tudes que lhe
pareçam suspeitas,
para tomar medidas
necessárias à
preservação; tomar
as medidas
repressivas
necessárias a cada
caso, baseando-se
nas circunstâncias
observadas, para
evitar danos;
executar ronda
diurna nas
dependências do
evento, verificando
se portas, janelas,
portões e outras
vias de acesso de
acordo com o
planejado pelo
evento, examinando
as instalações
hidráulicas e
elétricas e
constatando
irregularidades, a
fim de possibilitar a
tomada de
providências
necessárias,
evitando roubos e
prevenindo
incêndios e outros
danos; controlar a
movimentação de



pessoas, veículos e
materiais; atender
os par�cipantes,
iden�ficando-os e
encaminhando-os
aos setores
procurados, bem
como outras
a�vidades
per�nentes às
funções.

02 (dois)
profissionais por dia
de evento.

9 Segurança noturno Profissional
capacitado, de
empresa
devidamente
cadastrada na
Polícia Federal e na
Secretaria de
Segurança Pública
do Estado,
Município e/ou
Distrito Federal,
portando aparelho
celular, trajando
uniforme. Deverá
percorrer a área sob
sua
responsabilidade,
atentando-se para
eventuais
anormalidades;
interferir, quando
necessário,
tomando as
providências
necessárias; vigiar a
entrada e saída das
pessoas do local do
evento, observando
as a�tudes que lhe
pareçam suspeitas,
para tomar medidas
necessárias à
preservação; tomar
as medidas
repressivas
necessárias a cada
caso, baseando-se
nas circunstâncias
observadas, para

Diária 4 R$
152,95

R$ 611,80



evitar danos;
executar ronda
noturna nas
dependências do
evento, verificando
se portas, janelas,
portões e outras
vias de acesso de
acordo com o
planejado pelo
evento, examinando
as instalações
hidráulicas e
elétricas e
constatando
irregularidades, a
fim de possibilitar a
tomada de
providências
necessárias,
evitando roubos e
prevenindo
incêndios e outros
danos; controlar a
movimentação de
pessoas, veículos e
materiais; atender
os par�cipantes,
iden�ficando-os e
encaminhando-os
aos setores
procurados, bem
como outras
a�vidades
per�nentes às
funções.

02 (dois)
profissionais por
noite de evento.

10 Monitores de
visitação escolar

Contratação de
 monitores para
organizar e
acompanhar as
crianças da rede
pública e parceiras
de ensino dentro
das dependências
do evento.

Disponibilizar
7(sete) monitores
por dia de evento.

Diária
de 8h 14 R$

206,04
R$

2.884,56

LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO



11 Pór�co

Box truss, estrutura
treliça em alumínio
Q30 (30x30cm),
com base
retangular, 10m de
largura X 4m de
altura livre para
passagem. O serviço
inclui transporte,
montagem e
desmontagem das
estruturas, bem
como toda
mobilização de
equipes, fretes,
alvarás, licenças e
ARTs necessárias.

1 (uma) unidade por
dia de evento.

 

Diária
3 R$

749,30
R$

2.247,90

12 Lona Box Truss

Lona para o Box
Truss com arte da X
Plenarinha e do
evento do I Fórum
de Prá�cas
Exitosas. A arte
será  fornecida pela
SEE/SUBEB,
medindo 10m de
largura por 4m de
altura.

Unidade 2 R$
1.400,00

R$
2.800,00

13 Tenda Tenda 8x8m �po
piramidal com
armação em ferro
tubular galvanizado
e reves�da em lona
de PVC Branca an�-
chama, altura
mínima de 2 m até
4 m de seus pés de
sustentação,
estaqueadas com
cabos de aço e
estacas
arredondadas OBS:
A estrutura da
tenda (Ferragens e
lona) não poderá
conter ferrugens,
avarias, rasgos,
buracos e sujeira.

 

Diária

8 R$
897,25

R$
7.178,00



4(quatro) tendas
por dia de evento.

14 Tenda

Tenda 10x10m �po
piramidal com
armação em ferro
tubular galvanizado
e reves�da em lona
de PVC Branca an�-
chama, altura
mínima de 2 m até
4 m de seus pés de
sustentação,
estaqueadas com
cabos de aço e
estacas
arredondadas OBS:
A estrutura da
tenda (Ferragens e
lona) não poderá
conter ferrugens,
avarias, rasgos,
buracos e sujeira.

 

Diária
2 R$

930,00
R$

1.860,00

15 Banheiro químico Fornecimento de
locação e serviços
de Banheiro
químico portá�l, em
polipropileno ou
material similar,
com teto
translúcido, tubo de
suspiro de 3” do
�po chaminé, com
caixa de dejeto com
capacidade para
220 lts, com porta
objeto, porta papel
higiênico, mictório,
assento sanitário
com tampa. Piso
fabricado em
madeira
emborrachada e/ou
reves�do em fibra
de vidro, do �po
an�derrapante.
Paredes laterais e
fundo com
ven�lação. Banheiro
contendo adesivo
iden�ficador de
masculino e/ou
feminino, fechadura

 

Diária

8 R$
153,47

R$
1.227,76



da porta do �po
rolete com
iden�ficação de
livre/ocupado. O
banheiro deverá ter
as dimensões de
1,22m x 1,16m x
2,30m. Porta com
sistema de mola
para fechamento
automá�co quando
não está em uso.
Inclui também os
serviços diários de
manutenção
(abastecimento de
papel higiênico
e sabonete liquido
durante todo o
evento)
higienização
(recolhimento,
transporte e
des�nação dos
dejetos
acumulados, através
de caminhão de
sucção e limpeza
dos banheiros).

4(quatro) unidades
por dia de evento

16 Sistema de
iluminação

01 Consoles de
iluminação de 2048
canais sendo 1 de
standby (Avolites
pearl 2010, Avolites
�ger touch, grand
MA pc wing ou
similar); Rack de
dimmer com 16
canais de 4000
wa�s; 36 canais de
pro power; 16
refletores de led de
12 wa�s; 4
elipsoidais de 36
graus; 8 lâmpadas
par 64 foco 2 ou 5;
2 strobos atômic
3000; 2 máquinas
de fumaça de 3000
wa�s; 2
ven�ladores; 12

Diária 3 R$
876,50

R$
2.629,50



Movings beams; 2
refletores minibru�
de 6 lâmpadas; 1
técnico e 1 auxiliar.

17 Rádio comunicador

Sem linha
telefônica,
portá�l, alcance
1.000m, clip de
cinto, com bateria e
carregador.

10 (dez) unidades
por dia de evento.

Diária 20 R$ 32,28 R$ 645,60

18 Sonorização Mesa de som pré-
amplificada, 32
canais Digital com
controle de saída de
efeitos por canal,
Rack virtual com 4
processadores de
Efeito e 8
equalizadores
gráficos com 31
bandas padrão por
canal, processador
de efeitos com até
100 mul�-efeitos
incluindo reverb,
Caixas de som
acús�cas com
resposta de
frequência entre
60HZ e 20 HZ, em
quan�dade
compa�vel para a
realização de
evento com até 544
crianças e adultos
por período,
disposição em
arranjo ver�cal, em
guias de onda
cilíndrica, Caixas
acús�cas dedicadas
a faixa de subgraves
que compreendem
de 20 a 60 KHz;
Sistema de caixas
acús�cas com
sistema
informa�zado de
alinhamento;
Amplificador e

Diária 3 R$
490,00

R$
1.470,00



Periféricos Potência
mínima para este
item 4.000 Wats
RMS. Todo o
cabeamento
necessário para o
perfeito
funcionamento do
sistema de
sonorização.

19 Computador

Computador com as
seguintes
configurações
mínimas:
processador i5, HD
500GB, 8GB
de RAM, monitor de
20”, mouse, teclado
com controle de
volume, mul�mídia
(webcam e
microfones
embu�do, alto-
falantes integrados),
placa de rede 1Gbp,
com material para
instalação (cabos,
réguas e tomadas),
sistema operacional
instalado e
atualizado (MS
Windows 10 e MS
Office atualizados)

 

Diária
1 R$ 40,00 R$ 40,00

20 Distribuidor de
áudio e vídeo

Distribuidor de
áudio e vídeo
estéreo 10 saídas.

Diária 1 R$ 10,00 R$ 10,00

21 Distribuir
VGA/HDMI

Distribuir
VGA/HDMI e áudio
4 saídas.

Diária 1 R$ 10,00 R$ 10,00

22 Estabilizador

Estabilizador.
Configuração
mínima: 4 saídas
110/220, 600 VA

Diária 1 R$ 18,00 R$ 18,00

23 Gerador Gerador - locação,
montagem,
instalação e re�rada
de conjunto de
grupo gerador super
silenciado motor de

Diária 1 R$
1.200,00

R$
1.200,00



300/Kva. Incluir
combus�vel para
uso ininterrupto e
os passa cabos
necessários -
independente da
distância. Prever a
distribuição da
energia em pontos
diversos, a
depender do
projeto. Prever
mão-de-obra, cabos
equipamentos e o
técnico para
manutenção e
acompanhamento
diário.

24 Link de dados

Link de dados de no
mínimo 50Mpbs
dedicado Full
duplex, 99% de SLA
Up�me.

Diária 1 R$
900,00 R$ 900,00

25 Modo de corte

Modo de corte - 4
canais Mixer
analógico Visão; S-
Vídeo; Componente
YUV / S-Vídeo (Y /
C) 2 saídas de Vídeo
Composto, 1
Estéreo (não
balanceado) Saída;
Quad View saída de
vídeo; Tally
Exibição;
visualização de
saída; Suave
Controle  T-bar
Synchro canal Dual
quadro TBC
04:02:02; saída Tally
Luz.

Diária 1 R$ 70,00 R$ 70,00

26 Mesa de
iluminação

Mesa de
iluminação: controla
até 40 aparelhos 
com 36 canais,
controla até 99
canais dimmers,
Monitoramentos
dos parâmetros
pelo display, Função

 

Diária

1 R$ 72,91 R$ 72,91



Scroll permite
controlar 6 canais
simultâneos - Canais
Físicos e lógicos
independentes, 40
chaser, Programas,
Presets Psychos,
Padrão Rack 19,
Conector DMX
in/out, SMPTE para
sincronismo de
memória,
Regulagem
independente de
cenas, presets e
tempos de
crossfade, Audio
input para
sincronismo
musical, Conector
MIDI in/thru/out,
Programas e
memórias podem
ser transferidas para
PC, Fonte de
alimentação 12V
DC.

27 Microfone sem fio

Microfone sem fio
mul�-frequencial
com bateria
sobressalente.

3 (três) unidades
por dia de evento. 

 

Diária
9 R$ 47,50 R$ 427,50

28 Microfone
auricular

Microfone auricular
com bateria
sobressalente.

Diária 5 R$ 29,00 R$ 145,00

29 Microfone de
lapela

Microfone de lapela
sem fio com bateria
ou pilha incluso.

Diária 5 R$ 47,50 R$ 237,50

30 Microfone
gooseneck

Microfone
gooseneck com
bateria
sobressalente.

Diária 5 R$ 50,32 R$ 251,60

31 Notebooks Notebooks para uso
da Equipe
Organizadora e
Avaliadores.
Notebook Tela Full
HD de 15,6'',

 

Diária

9 R$
164,00

R$
1.476,00



Processador Intel
Core i7 da 6ª
geração, Memória
RAM de 8GB, HD de
1TB SSD de 8GB,
Placa de vídeo
dedicada GeForce
GTX 960m com 4GB
de memória,
Sistema
operacional:
Windows Home. 

03 (três) unidades
por dia de evento.

32 Roteador Wi-Fi

Roteador Wi-Fi -
garan�ndo total
acesso à internet,
padrão 802.11
b/e/n/ac, com
velocidade mínima
de 1 Gbps.

Diária 1 R$ 52,50 R$ 52,50

33 Tela de projeção
Tela de projeção
(1,80m x 1,80m,
com tripé).

Diária 1 R$ 42,50 R$ 42,50

34 Tela de projeção
Tela de projeção
(2m x 3m, com
tripė).

Diária 1 R$ 42,00 R$ 42,00

35 Televisor de LED

Televisor de LED
50"; entrada para
HDMI - USB,
colorida, com
suporte ou
pedestal. BIVOLT.
Com cabos
necessários

03 (três) unidades
por dia de evento.

 

Diária
6 R$ 55,00 R$ 330,00

36 Projetor

Projetor mul�mídia
de 10.000
ansilumens
02 (duas) unidades
por dia de evento.

Diária 6 R$
2.888,00

R$
17.328,00

37 Serviço
de fotografia

digital

Diária de fotógrafo,
equipamento
digital, material
entregue em
formato digital, em

Diária 2 R$
326,67

R$ 653,34



alta resolução e em
configuração
compa�vel para
futura impressão.

01 (um) profissional
por dia de evento.

MONTAGENS E INSTALAÇÕES

38 Ex�ntores

Ex�ntores:
04 unidades
classificação
conforme normas
da ABNT.

 

Diária
4 R$ 40,00 R$ 160,00

39 Balcão

Balcão de
credenciamento:
em madeira pintada
com acabamento
em pintura
automo�va (cor
branca), com piso
elevado para
passagem de
instalações dos
equipamentos
necessários, com
prateleira interna,
altura aproximada
de 100cm e 150cm
de largura, com
portas com chaves.

Diária 1 R$ 82,50 R$ 82,50

MOBILIÁRIO

40 Cadeira adulto

Cadeira adulto, fixa
sem braço em PVC.

40 (quarenta)
unidades por dia de
evento.

Diária 80 R$ 2,29 R$ 183,20

41 Cadeira infan�l

Cadeira infan�l, fixa
sem braço em PVC.

128 (cento e vinte e
oito) unidades por
dia de evento.

Diária 256 R$ 2,29 R$ 586,24

42 Mesa

Mesa plás�ca em
formato quadrada
em PVC. 10 (dez)
unidade por dia de
evento.

Diária 20 R$ 5,63 R$ 112,60



43 Mesa infan�l Mesa plás�ca
infan�l em formato
quadrada em PVC.

32 (trinta e duas)
unidades por dia de
evento.

Diária 64 R$ 6,48 R$ 414,72

44 Tatame

Tatame EVA, placas
de 1mx1m com 3cm
de largura.

10 (dez) unidades
por dia de evento.

 

Diária
20 R$ 0,42 R$ 8,40

45 Lixeira

Lixeira com tampa e
pedal, capacidade
de 100 litros. No
preço deverá estar
incluso saco de lixo.

5 (cinco) unidades
por dia de evento.

 

Diária
15 R$ 11,83 R$ 177,45

46 Mesa

Mesa bistrô com 4
banquetas altas
com encosto de
apoio mesas
cromadas em vidro.

 

Diária
1 R$

120,00 R$ 120,00

47 Poltrona

Poltrona com
estrutura em
madeira, reves�da
com espuma de
poliuretano, manta
acrílica e
acabamento em
couro sinté�co ou
tecido (cor que a
contratante
escolher).

 

Diária 1 R$ 50,00 R$ 50,00

48 Poltrona

Poltrona Talk Show -
modelos devem ser
aprovados pelo
demandante.

Diária 1 R$
180,00 R$ 180,00

49 Puff Puff gigante,
estofado e reves�do
em corino. (Puff
gigante es�lo
brinquedoteca -
Enchimento com
Flocos de Espuma
Especial para Puff
medidas

Diária 12 R$ 31,83 R$ 381,96



aproximadas
140x20 - 10 kg-
Volume 800 Litros).

6 (seis) unidades
por dia de evento.

50 Púlpito
Púlpito em acrílico e
suporte para
microfone e água.

Diária 1 R$ 97,38 R$ 97,38

51 Sofá Sofá 2 lugares. Diária 1 R$ 78,33 R$ 78,33

52 Sofá Sofá 3 lugares. Diária 1 R$ 96,25 R$ 96,25

ALIMENTAÇÃO

53 Água Mineral -
Garrafão (20L)

Água mineral em
garrafões de 20
litros já acoplada a
bebedouro �po
torre e copos
descartáveis de
200ml com
reposição constante
pelo período do
evento.

Unid 20 R$ 47,50 R$ 950,00

54 Café servido em
Garrafa Térmica

Fornecimento de
café em garrafas
térmicas
(capacidade para 1
litro) com copos
descartáveis, açúcar
refinado em sachês,
adoçante em
sachês, mexedores
 e lixeiras pelo
período do eve
nto. No preço
unitário do litro de
café devem estar
agregados todos os
custos dos materiais
acima
descritos. Reposição
sempre que
necessário do café,
copos e sachês, pelo
período do evento.

20 garrafas no
período matu�no

20 garrafas no
período vesper�no

litro 40 R$ 25,00 R$
1.000,00



55 Coffee Break

 

a) Café, chá, leite,
suco de fruta (02
Tipos), Chocolate
Quente, Água de
côco, Água Mineral
sem gás; b)
Refrigerante (02
Tipos tradicionais e
02 Tipos diet/light);
c) 7 Tipos de
salgados e 3 Tipos
de biscoitos doces.
Observar em sua
composição, os
requerimentos
necessários para o
fornecimento de
alimentação
adequada a
portadores de
patologias
especiais. Não serão
aceitos pe�t fours e
não será
contabilizado como
item apenas a troca
de ingredientes do
recheio. O serviço
deverá ser servido
com todos os
materiais
necessários para o
perfeito
funcionamento. Ex:
Réchauds, sousplat,
copos, taças de
cristal, guardanapo
de pano (branco)
louças, prataria,
talheres, gelo e
toalha de mesa.
Apenas quando
indicado pelo fiscal
setorial os pratos,
talheres, copos e
outros itens
poderão ser
descartáveis.
Duração mínima de
30 minutos e
máxima de 1h.
Reposição
obrigatória durante
o período.

por
pessoa

1.500 R$ 26,49 R$
39.735,00



56 Kit Lanche

Kit lanche
contendo: 01 caixa
de suco 200 ml
sabor uva, 01 fruta
higienizada (maçã),
01 bolinho de 30g
sabor laranja, 01
biscoito salgado
sabor original 144g.
Cada kit lanche
deverá vir ensacado
em plás�co
transparente e ser
fornecido fechado.

Serão 544
(quinhentos e
quarenta e quatro)
kits lanche por dia
de evento.

kit 1.088 R$ 15,73 R$
17.114,24

LOCAÇÃO DE ESPAÇO

57 Espaço Físico Espaço �sico
coberto composto
por auditório e
áreas externas,
localizado na área
central de Brasília
(Plano Piloto), com
amplo
estacionamento e
de fácil acesso; com
capacidade para
acomodar até 800
pessoas; acessível
para pessoas com
deficiência; com
auditório
cons�tuído de duas
partes: um palco e
uma plateia
composta por
cadeiras estofadas
organizadas em
layout "arena";
sendo que o palco
tenha tamanho
suficiente para
acomodar uma
mesa com no
mínimo quatro
cadeiras estofadas;
com ampla

Diária 1 R$
4.900,00

R$
4.900,00



ven�lação com ar
condicionado,
infraestrutura
técnica com
capacidade elétrica
que comporte
instalação de
notebooks e
equipamentos de
sonorização;
projetor e tela de
projeção,
iluminação
dimerizada e
sistema de internet
banda larga
wireless. Tenha
banheiros
adaptados para
pessoas com
deficiências
e compa�veis com o
número de pessoas
previstas  e área de
circulação
compa�vel com a
lotação máxima de
pessoas.

Os acessos aos
espaços deverão
assegurar a
acessibilidade
plena, em especial
às pessoas com
deficiências.

Total R$
118.655,00

 

ANEXO II

PLANILHA DE ITENS POR EVENTO

EVENTO X PLENARINHA DISTRITAL

RECURSOS HUMANOS

Item Descrição Especificação Unidade Quan�dade

1  

 

Técnico de Equipamentos audiovisuais e
som. Profissional devidamente capacitado
para realização de montagem,
desmontagem e manutenção de aparelhos

Diária
de 10
horas

2



Técnico de
Equipamentos
audiovisuais e som

 

audiovisuais, computadores e demais
aparelhos eletrônicos a serem u�lizados
durante os eventos.

O serviço deverá ser executado por
profissional com experiência, o qual será
responsável por toda sonorização do
evento. 01 (um) operador por dia de
evento.

2 Brigadista

Brigadista para o período diurno, sendo
profissionais com qualificação técnica
comprovada e capacitados para atuar na
prevenção, abandono de área, combate a
princípio de incêndio e prestação de
primeiros socorros. Atender com presteza
ao alarme de incêndio, inves�gar possíveis
sinais de princípio de incêndio, combater o
fogo no seu início com recursos
apropriados, re�rar pessoas rapidamente
em caso de incêndio ou pânico, relatar
imediatamente irregularidades e riscos
encontrados em inspeções, acionar o Corpo
de Bombeiros quando necessário prestando
todo apoio de acordo com as normas
técnicas e regulamentações, devidamente
uniformizados, munidos de rádio e dos
equipamentos necessários ao desempenho
de suas funções. A cotação para esse item
deverá ser para dupla. 4 (quatro)
brigadistas por dia de evento.

Diária 8

3 Auxiliar de 
Serviços Gerais

Serviços de limpeza e conservação -
serviços com profissionais treinados,
capacitados e uniformizados para execução
dos serviços de limpeza e conservação, com
honorários compa�veis com o piso sindical
da categoria, incluindo todo o material e
equipamentos necessários. Servidores
ficarão encarregados, durante a realização e
após a realização do evento, pela limpeza
dos banheiros e das demais áreas comuns
do local. Fornecer e colocar papel higiênico,
sabonete cremoso de boa qualidade, papel
toalha de boa qualidade (sempre que
necessário). No serviço deverá estar
incluído todos os recursos humanos e
materiais adequados para atender a
quan�dade de pessoas e o tamanho do
espaço locado.

4 (quatro) pessoas por dia de evento.

Diária 8

4 Segurança diurno Profissional capacitado, de empresa
devidamente cadastrada na Polícia Federal

Diária 4



e na Secretaria de Segurança Pública do
Estado, Município e/ou Distrito Federal,
portando aparelho celular, trajando
uniforme. Deverá percorrer a área sob sua
responsabilidade, atentando-se para
eventuais anormalidades; interferir, quando
necessário, tomando as providências
necessárias; vigiar a entrada e saída das
pessoas do local do evento, observando as
a�tudes que lhe pareçam suspeitas, para
tomar medidas necessárias à preservação;
tomar as medidas repressivas necessárias a
cada caso, baseando-se nas circunstâncias
observadas, para evitar danos; executar
ronda diurna nas dependências do evento,
verificando se portas, janelas, portões e
outras vias de acesso de acordo com o
planejado pelo evento, examinando as
instalações hidráulicas e elétricas e
constatando irregularidades, a fim de
possibilitar a tomada de providências
necessárias, evitando roubos e prevenindo
incêndios e outros danos; controlar a
movimentação de pessoas, veículos e
materiais; atender os par�cipantes,
iden�ficando-os e encaminhando-os aos
setores procurados, bem como outras
a�vidades per�nentes às funções.

02 (dois) profissionais por dia de evento.

5 Segurança noturno Profissional capacitado, de empresa
devidamente cadastrada na Polícia Federal
e na Secretaria de Segurança Pública do
Estado, Município e/ou Distrito Federal,
portando aparelho celular, trajando
uniforme. Deverá percorrer a área sob sua
responsabilidade, atentando-se para
eventuais anormalidades; interferir, quando
necessário, tomando as providências
necessárias; vigiar a entrada e saída das
pessoas do local do evento, observando as
a�tudes que lhe pareçam suspeitas, para
tomar medidas necessárias à preservação;
tomar as medidas repressivas necessárias a
cada caso, baseando-se nas circunstâncias
observadas, para evitar danos; executar
ronda noturna nas dependências do
evento, verificando se portas, janelas,
portões e outras vias de acesso de acordo
com o planejado pelo evento, examinando
as instalações hidráulicas e elétricas e
constatando irregularidades, a fim de
possibilitar a tomada de providências
necessárias, evitando roubos e prevenindo

Diária 4



incêndios e outros danos; controlar a
movimentação de pessoas, veículos e
materiais; atender os par�cipantes,
iden�ficando-os e encaminhando-os aos
setores procurados, bem como outras
a�vidades per�nentes às funções.

02 (dois) profissionais por noite de evento.

6 Monitores de
visitação escolar

Contratação de  monitores para organizar e
acompanhar as crianças da rede pública e
parceiras de ensino dentro das
dependências do evento.

Disponibilizar 7(sete) monitores por dia de
evento.

Diária
de 8h 14

LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO

7 Pór�co

Box truss, estrutura treliça em alumínio
Q30 (30x30cm), com base retangular, 10m
de largura X 4m de altura livre para
passagem. O serviço inclui transporte,
montagem e desmontagem das estruturas,
bem como toda mobilização de equipes,
fretes, alvarás, licenças e ARTs necessárias.

1 (uma) unidade por dia de evento.

 

Diária
2

8 Lona Box Truss

Lona para o Box Truss com arte da X
Plenarinha e do evento do I Fórum de
Prá�cas Exitosas. A arte será 
fornecida pela SEE/SUBEB, medindo 10m
de largura por 4m de altura.

           
Unidade 1

9 Tenda

Tenda 8x8m �po piramidal com armação
em ferro tubular galvanizado e reves�da em
lona de PVC Branca an�-chama, altura
mínima de 2 m até 4 m de seus pés de
sustentação, estaqueadas com cabos de aço
e estacas arredondadas OBS: A estrutura da
tenda (Ferragens e lona) não poderá conter
ferrugens, avarias, rasgos, buracos e sujeira.

4(quatro) tendas por dia de evento.

 

Diária
8

10 Tenda

Tenda 10x10m �po piramidal com armação
em ferro tubular galvanizado e reves�da em
lona de PVC Branca an�-chama, altura
mínima de 2 m até 4 m de seus pés de
sustentação, estaqueadas com cabos de aço
e estacas arredondadas OBS: A estrutura da
tenda (Ferragens e lona) não poderá conter
ferrugens, avarias, rasgos, buracos e sujeira.

 

Diária
2

11 Banheiro químico Fornecimento de locação e serviços de  8



Banheiro químico portá�l, em polipropileno
ou material similar, com teto translúcido,
tubo de suspiro de 3” do �po chaminé, com
caixa de dejeto com capacidade para 220
lts, com porta objeto, porta papel higiênico,
mictório, assento sanitário com tampa. Piso
fabricado em madeira emborrachada e/ou
reves�do em fibra de vidro, do �po
an�derrapante. Paredes laterais e fundo
com ven�lação. Banheiro contendo adesivo
iden�ficador de masculino e/ou feminino,
fechadura da porta do �po rolete com
iden�ficação de livre/ocupado. O banheiro
deverá ter as dimensões de 1,22m x 1,16m
x 2,30m. Porta com sistema de mola para
fechamento automá�co quando não está
em uso. Inclui também os serviços diários
de manutenção (abastecimento de papel
higiênico e sabonete liquido durante todo o
evento) higienização (recolhimento,
transporte e des�nação dos dejetos
acumulados, através de caminhão de
sucção e limpeza dos banheiros).

4(quatro) unidades por dia de evento

Diária

12 Sistema de
iluminação

01 Consoles de iluminação de 2048 canais
sendo 1 de standby (Avolites pearl 2010,
Avolites �ger touch, grand MA pc wing ou
similar); Rack de dimmer com 16 canais de
4000 wa�s; 36 canais de pro power; 16
refletores de led de 12 wa�s; 4 elipsoidais
de 36 graus; 8 lâmpadas par 64 foco 2 ou 5;
2 strobos atômic 3000; 2 máquinas de
fumaça de 3000 wa�s; 2 ven�ladores; 12
Movings beams; 2 refletores minibru� de 6
lâmpadas; 1 técnico e 1 auxiliar.

Diária 2

13 Rádio comunicador

Sem linha telefônica, portá�l, alcance
1.000m, clip de cinto, com bateria e
carregador.

10 (dez) unidades por dia de evento.

Diária 20

14 Sonorização Mesa de som pré-amplificada, 32 canais
Digital com controle de saída de efeitos por
canal, Rack virtual com 4 processadores de
Efeito e 8 equalizadores gráficos com 31
bandas padrão por canal, processador de
efeitos com até 100 mul�-efeitos incluindo
reverb, Caixas de som acús�cas com
resposta de frequência entre 60HZ e 20 HZ,
em quan�dade compa�vel para a realização
de evento com até 544 crianças e adultos
por período, disposição em arranjo ver�cal,

Diária 2



em guias de onda cilíndrica, Caixas
acús�cas dedicadas a faixa de subgraves
que compreendem de 20 a 60 KHz; Sistema
de caixas acús�cas com sistema
informa�zado de alinhamento;
Amplificador e Periféricos Potência mínima
para este item 4.000 Wats RMS. Todo o
cabeamento necessário para o perfeito
funcionamento do sistema de sonorização.

15 Microfone sem fio
Microfone sem fio mul�-frequencial com
bateria sobressalente.

3 (três) unidades por dia de evento. 

 

Diária
6

16 Notebooks

Notebooks para uso da Equipe
Organizadora e Avaliadores. Notebook Tela
Full HD de 15,6'', Processador Intel Core i7
da 6ª geração, Memória RAM de 8GB, HD
de 1TB SSD de 8GB, Placa de vídeo
dedicada GeForce GTX 960m com 4GB de
memória, Sistema operacional: Windows
Home. 

03 (três) unidades por dia de evento.

 

Diária
6

17 Televisor de LED

Televisor de LED 50"; entrada para HDMI -
USB, colorida, com suporte ou pedestal.
BIVOLT. Com cabos necessários

03 (três) unidades por dia de evento.

 

Diária
6

18 Projetor Projetor mul�mídia de 10.000 ansilumens
02 (duas) unidades por dia de evento. Diária 4

19
Serviço

de fotografia
digital

Diária de fotógrafo, equipamento digital,
material entregue em formato digital, em
alta resolução e em configuração
compa�vel com futura impressão.

01 (um) profissional por dia de evento.

Diária 2

MOBILIÁRIO

20 Cadeira adulto
Cadeira adulto, fixa sem braço em PVC.

40 (quarenta) unidades por dia de evento.
Diária 80

21 Cadeira infan�l
Cadeira infan�l, fixa sem braço em PVC.

128 (cento e vinte e oito) unidades por dia
de evento.

Diária 256

22 Mesa Mesa plás�ca em formato quadrada em
PVC. 10 (dez) unidade por dia de evento. Diária 20

23 Mesa infan�l Mesa plás�ca infan�l em formato quadrada Diária 64



em PVC.

32 (trinta e duas) unidades por dia de
evento.

24 Tatame
Tatame EVA, placas de 1mx1m com 3cm de
largura.

10 (dez) unidades por dia de evento.

 

Diária
20

25 Lixeira

Lixeira com tampa e pedal, capacidade de
100 litros. No preço deverá estar incluso
saco de lixo.

5 (cinco) unidades por dia de evento.

 

Diária
10

26 Puff

Puff gigante, estofado e reves�do em
corino. (Puff gigante es�lo brinquedoteca -
Enchimento com Flocos de Espuma Especial
para Puff medidas aproximadas 140x20 - 10
kg- Volume 800 Litros).

6 (seis) unidades por dia de evento.

Diária 12

ALIMENTAÇÃO

27 Kit Lanche

Kit lanche contendo: 01 caixa de suco 200
ml sabor uva, 01 fruta higienizada (maçã),
01 bolinho de 30g sabor laranja, 01 biscoito
salgado sabor original 144g. Cada kit lanche
deverá vir ensacado em plás�co
transparente e ser fornecido fechado.

Serão 544 (quinhentos e quarenta e quatro)
kits lanche por dia de evento.

kit 1.088

 

EVENTO FÓRUM DE PRÁTICAS EXITOSAS DO PROJETO TRILHAR

RECURSOS HUMANOS

Item Descrição Especificação Unidade Quan�dade

1 Coordenador
de logís�ca

Coordenador de logís�ca. Profissional
responsável por coordenar o conjunto de itens
relacionados ao evento, recebimento e
entregas de materiais, organização de espaços,
carga e descarga, dentre outros. Deverá se
apresentar 2 horas antes do início do evento.

Diária
de 10
horas

1

2 Recepcionista Recepcionista com experiência em eventos
corpora�vos para realização de serviços
durante eventos, tais como recepção,
credenciamento, apoio de palco, distribuição
de materiais, montagem de kits de secretaria

Diária
de 10
horas

1



(caso necessário), entre outros. Profissional
devidamente uniformizada (o), com uniforme
completo (peças, sapatos e acessórios que
sejam adequados ao �po de evento).

3 Técnico de
iluminação

Técnico de iluminação Profissional
tecnicamente capacitado para serviço,
montagem e instalação de equipamentos de
luz, operação de serviços e equipamentos de
luz/iluminação. Preparado para instalação e
manuseio. Deverá se apresentar 02 horas
antes do início do evento.

Diária
de 10
horas

1

4

 

 

Técnico de
Equipamentos
audiovisuais e
som

 

Técnico de Equipamentos audiovisuais e som.
Profissional devidamente capacitado para
realização de montagem, desmontagem e
manutenção de aparelhos audiovisuais,
computadores e demais aparelhos eletrônicos
a serem u�lizados durante os eventos.

O serviço deverá ser executado por
profissional com experiência, o qual será
responsável por toda sonorização do evento.
01 (um) operador por dia de evento.

Diária
de 10
horas

1

5 Técnico de
som

Técnico de som - Profissional tecnicamente
capacitado para serviço, montagem e
instalação de equipamento, capacidade para
operação de equipamentos de sonorização,
sistema de  PA e outros.

Conhecimento de sistemas analógicos e
digitais para equipamentos de som a serem
empregados no evento. Deverá se apresentar
2h antes do início do evento.

Diária
de 10
horas

1

6 Brigadista Brigadista para o período diurno, sendo
profissionais com qualificação técnica
comprovada e capacitados para atuar na
prevenção, abandono de área, combate a
princípio de incêndio e prestação de primeiros
socorros. Atender com presteza ao alarme de
incêndio, inves�gar possíveis sinais de
princípio de incêndio, combater o fogo no seu
início com recursos apropriados, re�rar
pessoas rapidamente em caso de incêndio ou
pânico, relatar imediatamente irregularidades
e riscos encontrados em inspeções, acionar o
Corpo de Bombeiros quando necessário
prestando todo apoio de acordo com as
normas técnicas e regulamentações,
devidamente uniformizados, munidos de rádio
e dos equipamentos necessários ao
desempenho de suas funções. A cotação para

Diária 4



esse item deverá ser para dupla. 4 (quatro)
brigadistas por dia de evento.

7 Auxiliar de 
Serviços Gerais

Serviços de limpeza e conservação - serviços
com profissionais treinados, capacitados e
uniformizados para execução dos serviços de
limpeza e conservação, com honorários
compa�veis com o piso sindical da categoria,
incluindo todo o material e equipamentos
necessários. Servidores ficarão encarregados,
durante a realização e após a realização do
evento, pela limpeza dos banheiros e das
demais áreas comuns do local. Fornecer e
colocar papel higiênico, sabonete cremoso de
boa qualidade, papel toalha de boa qualidade
(sempre que necessário). No serviço deverá
estar incluído todos os recursos humanos e
materiais adequados para atender a
quan�dade de pessoas e o tamanho do espaço
locado.

4 (quatro) pessoas por dia de evento.

Diária 4

LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO

8 Pór�co

Box truss, estrutura treliça em alumínio Q30
(30x30cm), com base retangular, 10m de
largura X 4m de altura livre para passagem. O
serviço inclui transporte, montagem e
desmontagem das estruturas, bem como toda
mobilização de equipes, fretes, alvarás,
licenças e ARTs necessárias.

1 (uma) unidade por dia de evento.

 

Diária
1

9 Lona Box Truss

Lona para o Box Truss com arte da X
Plenarinha e do evento do I Fórum de Prá�cas
Exitosas. A arte será  fornecida pela
SEE/SUBEB, medindo 10m de largura por 4m
de altura.

           
Unidade 1

10 Sistema de
iluminação

01 Consoles de iluminação de 2048 canais
sendo 1 de standby (Avolites pearl 2010,
Avolites �ger touch, grand MA pc wing ou
similar); Rack de dimmer com 16 canais de
4000 wa�s; 36 canais de pro power; 16
refletores de led de 12 wa�s; 4 elipsoidais de
36 graus; 8 lâmpadas par 64 foco 2 ou 5; 2
strobos atômic 3000; 2 máquinas de fumaça
de 3000 wa�s; 2 ven�ladores; 12 Movings
beams; 2 refletores minibru� de 6 lâmpadas; 1
técnico e 1 auxiliar.

Diária 1

11 Sonorização Mesa de som pré-amplificada, 32 canais Digital
com controle de saída de efeitos por canal,

Diária 1



Rack virtual com 4 processadores de Efeito e 8
equalizadores gráficos com 31 bandas padrão
por canal, processador de efeitos com até 100
mul�-efeitos incluindo reverb, Caixas de som
acús�cas com resposta de frequência entre
60HZ e 20 HZ, em quan�dade compa�vel para
a realização de evento com até 544 crianças e
adultos por período, disposição em arranjo
ver�cal, em guias de onda cilíndrica, Caixas
acús�cas dedicadas a faixa de subgraves que
compreendem de 20 a 60 KHz; Sistema de
caixas acús�cas com sistema informa�zado de
alinhamento; Amplificador e Periféricos
Potência mínima para este item 4.000 Wats
RMS. Todo o cabeamento necessário para o
perfeito funcionamento do sistema de
sonorização.

12 Computador

Computador com as seguintes configurações
mínimas: processador i5, HD 500GB, 8GB
de RAM, monitor de 20”, mouse, teclado com
controle de volume, mul�mídia (webcam e
microfones embu�do, alto-falantes
integrados), placa de rede 1Gbp, com material
para instalação (cabos, réguas e tomadas),
sistema operacional instalado e atualizado (MS
Windows 10 e MS Office atualizados)

 

Diária
1

13 Distribuidor de
áudio e vídeo

Distribuidor de áudio e vídeo estéreo 10
saídas. Diária 1

14 Distribuir
VGA/HDMI Distribuir VGA/HDMI e áudio 4 saídas. Diária 1

15 Estabilizador Estabilizador. Configuração mínima: 4 saídas
110/220, 600 VA Diária 1

16 Gerador

Gerador - locação, montagem, instalação e
re�rada de conjunto de grupo gerador super
silenciado motor de 300/Kva. Incluir
combus�vel para uso ininterrupto e os passa
cabos necessários - independente da distância.
Prever a distribuição da energia em pontos
diversos, a depender do projeto. Prever mão-
de-obra, cabos equipamentos e o técnico para
manutenção e acompanhamento diário.

Diária 1

17 Link de dados Link de dados de no mínimo 50Mpbs dedicado
Full duplex, 99% de SLA Up�me. Diária 1

18 Modo de corte Modo de corte - 4 canais Mixer analógico
Visão; S-Vídeo; Componente YUV / S-Vídeo (Y /
C) 2 saídas de Vídeo Composto, 1 Estéreo (não
balanceado) Saída; Quad View saída de vídeo;

Diária 1



Tally Exibição; visualização de saída; Suave
Controle  T-bar Synchro canal Dual quadro TBC
04:02:02; saída Tally Luz.

19 Mesa de
iluminação

Mesa de iluminação: controla até 40
aparelhos  com 36 canais, controla até 99
canais dimmers, Monitoramentos dos
parâmetros pelo display, Função Scroll permite
controlar 6 canais simultâneos - Canais Físicos
e lógicos independentes, 40 chaser,
Programas, Presets Psychos, Padrão Rack 19,
Conector DMX in/out, SMPTE para
sincronismo de memória, Regulagem
independente de cenas, presets e tempos de
crossfade, Audio input para sincronismo
musical, Conector MIDI in/thru/out,
Programas e memórias podem ser transferidas
para PC, Fonte de alimentação 12V DC.

 

Diária
1

20 Microfone sem
fio

Microfone sem fio mul�-frequencial com
bateria sobressalente.

3 (três) unidades por dia de evento. 

 

Diária
3

21 Microfone
auricular

Microfone auricular com bateria
sobressalente. Diária 5

22 Microfone de
lapela

Microfone de lapela sem fio com bateria ou
pilha incluso. Diária 5

23 Microfone
gooseneck

Microfone gooseneck com bateria
sobressalente. Diária 5

24 Notebooks

Notebooks para uso da Equipe Organizadora e
Avaliadores. Notebook Tela Full HD de 15,6'',
Processador Intel Core i7 da 6ª geração,
Memória RAM de 8GB, HD de 1TB SSD de 8GB,
Placa de vídeo dedicada GeForce GTX 960m
com 4GB de memória, Sistema operacional:
Windows Home. 

03 (três) unidades por dia de evento.

 

Diária
3

25 Roteador Wi-Fi
Roteador Wi-Fi - garan�ndo total acesso à
internet, padrão 802.11 b/e/n/ac, com
velocidade mínima de 1 Gbps.

Diária 1

26 Tela de
projeção Tela de projeção (1,80m x 1,80m, com tripé). Diária 1

27 Tela de
projeção Tela de projeção (2m x 3m, com tripė). Diária 1

28 Projetor Projetor mul�mídia de 10.000 ansilumens
02 (duas) unidades por dia de evento.

Diária 2



MONTAGENS E INSTALAÇÕES

29 Ex�ntores Ex�ntores: 04 unidades classificação conforme
normas da ABNT.

 

Diária
4

30 Balcão

Balcão de credenciamento: em madeira
pintada com acabamento em pintura
automo�va (cor branca), com piso elevado
para passagem de instalações dos
equipamentos necessários, com prateleira
interna, altura aproximada de 100cm e 150cm
de largura, com portas com chaves.

Diária 1

MOBILIÁRIO

31 Lixeira

Lixeira com tampa e pedal, capacidade de 100
litros. No preço deverá estar incluso saco de
lixo.

5 (cinco) unidades por dia de evento.

 

Diária
5

32 Mesa Mesa bistrô com 4 banquetas altas com
encosto de apoio mesas cromadas em vidro.

 

Diária
1

33 Poltrona

Poltrona com estrutura em madeira, reves�da
com espuma de poliuretano, manta acrílica e
acabamento em couro sinté�co ou tecido (cor
que a contratante escolher).

 

Diária 1

34 Poltrona Poltrona Talk Show - modelos devem ser
aprovados pelo demandante. Diária 1

35 Púlpito Púlpito em acrílico e suporte para microfone e
água. Diária 1

36 Sofá Sofá 2 lugares. Diária 1

37 Sofá Sofá 3 lugares. Diária 1

ALIMENTAÇÃO

38 Água Mineral -
Garrafão (20L)

Água mineral em garrafões de 20 litros já
acoplada a bebedouro �po torre e copos
descartáveis de 200ml com reposição
constante pelo período do evento.

Unid 20

39 Café servido em
Garrafa Térmica

Fornecimento de café em garrafas térmicas
(capacidade para 1 litro) com copos
descartáveis, açúcar refinado em sachês,
adoçante em sachês, mexedores  e lixeiras
pelo período do eve nto. No preço unitário do
litro de café devem estar agregados todos os

litro 40



custos dos materiais acima
descritos. Reposição sempre que necessário
do café, copos e sachês, pelo período do
evento.

20 garrafas no período matu�no

20 garrafas no período vesper�no

40
Coffee Break

 

a) Café, chá, leite, suco de fruta (02 Tipos),
Chocolate Quente, Água de côco, Água
Mineral sem gás; b) Refrigerante (02 Tipos
tradicionais e 02 Tipos diet/light); c) 7 Tipos de
salgados e 3 Tipos de biscoitos doces.
Observar em sua composição, os
requerimentos necessários para o
fornecimento de alimentação adequada a
portadores de patologias especiais. Não serão
aceitos pe�t fours e não será contabilizado
como item apenas a troca de ingredientes do
recheio. O serviço deverá ser servido com
todos os materiais necessários para o perfeito
funcionamento. Ex: Réchauds, sousplat, copos,
taças de cristal, guardanapo de pano (branco)
louças, prataria, talheres, gelo e toalha de
mesa. Apenas quando indicado pelo fiscal
setorial os pratos, talheres, copos e outros
itens poderão ser descartáveis. Duração
mínima de 30 minutos e máxima de 1h.
Reposição obrigatória durante o período. '

por
pessoa 1.500

LOCAÇÃO DE ESPAÇO

41 Espaço Físico Espaço �sico coberto composto por auditório
e áreas externas, localizado na área central de
Brasília (Plano Piloto), com amplo
estacionamento e de fácil acesso; com
capacidade para acomodar até 800 pessoas;
acessível para pessoas com deficiência; com
auditório cons�tuído de duas partes: um palco
e uma plateia composta por cadeiras estofadas
organizadas em layout "arena"; sendo que o
palco tenha tamanho suficiente para
acomodar uma mesa com no mínimo quatro
cadeiras estofadas; com ampla ven�lação com
ar condicionado, infraestrutura técnica com
capacidade elétrica que comporte instalação
de notebooks e equipamentos de sonorização;
projetor e tela de projeção, iluminação
dimerizada e sistema de internet banda larga
wireless. Tenha banheiros adaptados para
pessoas com necessidades especiais
e compa�veis com o número de pessoas
previstas  e área de circulação compa�vel com
a lotação máxima de pessoas.

Diária 1



Os acessos aos espaços deverão assegurar a
acessibilidade plena, em especial às pessoas
com deficiências.

 

ANEXO III

ESPECIFICAÇÕES GERAIS DOS SERVIÇOS

 

1. ESPECIFICAÇÕES GERAIS DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS

1.1 As especificações detalhadas dos serviços a serem prestados constam da Planilha de Formação de
Preços, conforme discriminados no Anexo I.

 

2. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

2.1 Os equipamentos deverão ser entregues no local do evento, instalados e testados, com antecedência
mínima de 01 (uma) horas do início do evento.

2.2 Todos os insumos (extensão, estabilizadores, fita adesiva, baterias, cabos adaptadores, controle
remoto e outros), necessários ao funcionamento dos equipamentos e à efe�va prestação dos serviços,
deverão ser supridos pela Contratada e seus custos considerados na proposta.

2.3 Os equipamentos de audiovisual compreendem os aparelhos de projetor mul�mídia , data show, tela
de projetor em dimensões adequadas ao local, retroprojetor, equalizador, slip chart, passador de slides,
dentre outros.

2.4 Quanto a locação de gerador, a empresa deverá trabalhar sempre com mais um gerador de stand by,
por medida de segurança. Deverá está incluso o serviço de passagem do cabo.

 

3- SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA

3.1 Nas contratações de espaço para realização das a�vidades, atender às seguintes caracterís�cas:

3.1.1 Ser local de fácil acesso, inclusive com estrutura acessível para pessoas com deficiência;

3.1.2 Possuir banheiros higienizados, de acordo com a legislação sanitária, e de fácil acesso para todos os
par�cipantes;

3.1.3 Disponibilizar espaço �sico com, no mínimo, 1,50m² por par�cipante;

3.1.4 Possuir iluminação e ven�lação adequadas e ar condicionado silencioso;

3.1.5 Possuir infraestrutura para instalação dos equipamentos eletrônicos e similares;

3.1.6 Possuir pontos de internet ou link de acesso;

3.1.7 Conter espaço disponível para atender aos serviços de coffee-break; e

3.1.8 Possuir local apropriado para u�lização como sala de apoio.

  3.2. A Contratada deverá obter, junto à Administração Pública competente, as licenças, alvarás e
autorizações necessários à realização do evento, caso seja necessário; e

3.2.1 A Contratada deverá disponibilizar e instalar no local de realização da a�vidade os equipamentos
solicitados, constantes da planilha anexa a este Termo, em perfeitas condições de uso e previamente
testados e técnicos especializados para operá-los, bem como responsabilizar-se pelo transporte dos
equipamentos u�lizados e pela sua operacionalização em tempo hábil, para o pleno funcionamento do
início ao término da a�vidade.



3.3 No caso da montagem de estandes, estruturas e instalações elétricas, a Contratada deverá apresentar
a respec�va ART( Anotação de Responsabilidade Técnica) – registro do profissional legalmente habilitado
como responsável técnico pela execução dos serviços.

3.4 Toda instalação elétrica, hidráulica ou de informá�ca deverá prover todos os �pos de cabeamento e
acessórios necessários para o devido funcionamento de equipamentos.

3.5 Cabe à Contratada os serviços de transporte, instalação, manutenção, conservação e segurança dos
equipamentos e local de realização do evento, incluindo-se a estrutura �sica, instalações elétricas,
hidráulicas e de informá�ca, além de manutenção e conservação de todo e qualquer mobiliário,
equipamentos e peças de arte ou artesanato existentes no local.

3.6 É de responsabilidade da Contratada a guarda e a segurança de todos os itens e equipamentos
instalados no evento, arcando com ônus de possíveis furtos, roubos ou danos. Em nenhuma hipótese,
essa responsabilidade poderá ser transferida à Contratante. As instalações deverão estar em
conformidade com os requisitos das normas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) e pelo Ins�tuto Nacional de Metrologia (INMETRO).

Observações: A montagem e desmontagem de toda a infraestrutura necessária para a realização de cada
evento, incluindo o serviço de transporte das estruturas, serão de responsabilidade da Contratada.

 

4 - MOBILIÁRIO

4.1 Os móveis colocados à disposição da Contratante deverão estar em bom estado de conservação e
manutenção, não podendo apresentar arranhões visíveis, estofamento manchado, furado ou rasgado;
vidros trincados ou quebrados; marcas de ferrugem ou reves�mentos descascados; instabilidades;
estruturas descoladas, quebradas ou qualquer defeito que possa colocar em risco a segurança dos
usuários desses ar�gos.

4.2 A montagem e desmontagem de toda a infraestrutura necessária para a realização de cada evento,
incluindo o serviço de transporte das estruturas, serão de responsabilidade da Contratada

 

5 - ALIMENTOS E BEBIDAS

5.1 Independente do �po de alimentação (almoço, jantar; coffee break, etc.), e da ocorrência dentro ou
fora de ambiente locado, quando solicitada em um evento, é necessário que sejam oferecidos no local do
evento tendo em vista a inviabilidade dos par�cipantes se re�rarem do local para realizarem lanches ou
similares, prejudicando a con�nuidade das a�vidades.

5.2 A empresa responsável pelo fornecimento de alimentação do �po coffee break ou qualquer outra que
dependa de estrutura para servir os alimentos deverá trazer toda ela, incluindo-se mesas e/ou
pranchões, toalhas, travessas, bandejas e quaisquer outros materiais necessários. Além disso, entende-se
que quando ofertados, o serviço de copa já estão inclusos, sem haver a necessidade de se contratar
pessoal extra para a tarefa.

5.3 Além disso, os serviços deverão ser prestados por garçons com experiência e preparo para a função,
devidamente uniformizado.

5.4 Os alimentos e bebidas deverão ser transportados em veículo apropriado.

5.5 Em todas as fases de preparação dos alimentos, deverão ser obedecidas as técnicas recomendadas de
culinária (u�lização de máscaras, toucas de cabelo e luvas), mantendo os alimentos saudáveis e
adequadamente temperados, respeitando as caracterís�cas próprias de cada ingrediente, assim como os
diferentes fatores de modificação �sico, químico e biológico no sen�do de assegurar a preservação dos
nutrientes.

5.6 Os alimentos preparados para determinado evento deverão ser consumidos naquele período e, no
caso de eventual excedente, caberá a Contratada determinar a sua des�nação, conforme normas de
higiene sanitária.



5.7 As alimentações fornecidas pela Contratada deverão atender às exigências dos órgãos competentes
de fiscalização sanitária, compreendendo os itens con�dos e especificados neste Termo de Referência e
anexos.

5.8 Quando da instalação de bebedouros �po geladeira com garrafões de água mineral de 20 litros,
incluir copos descartáveis e lixeira, pelo período do evento. No preço unitário do garrafão, devem estar
agregados todos os custos dos materiais aqui descritos.

5.9 Quando do fornecimento de café em garrafas térmicas, incluir copos descartáveis, açúcar, adoçante,
guardanapo e lixeiras pelo período do evento. No preço unitário registrado, devem estar agregados todos
os custos dos materiais acima descritos.

5.10 A empresa responsável pelo fornecimento de alimentação do �po coffee break ou qualquer outra
que dependa de estrutura para servir os alimentos deverá trazer toda ela, incluindo-se toalhas, travessas,
bandejas e quaisquer outros materiais necessários. Além disso, entende-se que quando ofertados, os
serviços de copa já estão inclusos a u�lização de pessoas necessárias, não havendo necessidade de
contratações extras.

 

6 - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

6.1 Para os eventos a serem realizados durante o dia demandarão iluminação ar�ficial. O som será
u�lizado para comunicação entre os oradores e convidados com o público. Os serviços e equipamentos
de tecnologia da informação contemplados, são cada vez mais fundamentais na maior parte dos eventos
realizados em qualquer órgão ou ins�tuição. Aparatos como a internet, possibilitam a o�mização dos
eventos, além de possibilitar a integração em tempo real, via transmissão online de temas e
acontecimentos em locais dis�ntos.

6.2 Durante o período do evento, a taxa do provedor e despesas com instalações e desa�vação dos
pontos para conexão com a Internet serão de responsabilidade da Contratada.

6.3 No valor dos equipamentos deve estar inclusos todos os custos com instalação, transporte,
manutenção, bases, suportes, cabos, so�ware, hardware e outros itens necessários ao funcionamento
dos equipamentos.

6.4 No caso dos componentes das soluções entregues em desconformidade com o especificado neste
Termo de Referência, a Contratada deverá subs�tuí-los no prazo não superior a 02 (duas) horas antes do
início do evento. Ficará por conta da Contratada os custos advindos das subs�tuições dos equipamentos.

 

7 - RECURSOS HUMANOS

7.1 Serviços dis�ntos, a serem executados de forma concomitante, deverão ser realizados por diferentes
profissionais, sob pena do não pagamento de mais de um serviço realizado por um mesmo profissional.
Nesse caso será feito o pagamento pela atribuição de menor custo, sem prejuízo das sanções cabíveis
pela não apresentação do profissional que desempenharia o serviço previsto.

7.2 Caberá à Contratada o cumprimento de toda legislação trabalhista no que se refere aos profissionais
contratados para a prestação do serviço, em especial às rela�vas à jornada diária máxima de trabalho e o
tempo de descanso sem comprometer a prestação dos serviços.

7.3 Especificamente no item rela�vo ao pessoal na função de auxiliar de serviços gerais, todo o material e
equipamentos necessários para a limpeza ficará a cargo da Contratada, devendo estes estarem inclusos
no valor registrado para este item.

7.4 Equipe de profissionais com experiência em eventos, conforme descrito e especificado neste Termo
de Referência e anexos.

7.5 Todos os profissionais envolvidos na realização do evento estarão sob a responsabilidade da
Contratada e deverão atender às normas de segurança rela�vas às respec�vas a�vidades, prevendo,
inclusive, a devida u�lização de equipamentos de proteção individual – EPIs pela equipe, quando a
a�vidade os solicitar (nos casos, por exemplo, manipulação de produtos de limpeza e cabos energizados).



7.6 Os profissionais indicados para prestarem os serviços de segurança deverão apresentar
documentação comprobatória de que estão habilitados para exercerem as a�vidades de acordo com
regulamentação da Polícia Federal.

7.7 Os recepcionistas deverão estar munidos de material e equipamentos de trabalho específico que
permita o rápido atendimento das solicitações mais comuns, tais como: computador, lista com agenda de
reuniões, lista de presença, planta baixa do Estudo Técnico Preliminar IN 40/2020 SE/DICOM 10434192
SEI 71000.007494/2020-53 / pg. 74, entre outros necessários. Os serviços deverão considerar o
acompanhamento por staff de apoio per�nente à correta condução do serviço, da sua preparação ao seu
encerramento, incluindo o recolhimento de todos os artefatos introduzidos no ambiente do evento, por
ocasião da prestação dos referidos serviços. Caso requisitado pelo Ministério da Cidadania, os
recepcionistas/promotores contratados deverão par�cipar de reuniões de equipe, com 01 (uma) hora de
antecedência do início do evento e cumprir demais tarefas es�puladas pelo representante da
Contratante, desde dentro da sua linha de trabalho.

7.8 O coordenador ou a equipe de coordenação (Assessoria Técnica) é responsável por gerir a execução
das ações necessárias à realização do evento, incluindo as seguintes a�vidades: fazer contatos, solicitar
informações, esclarecer dúvidas e implementar ajustes e mudanças nos planos; planejar e organizar as
estratégias de divulgação do evento; avaliar a necessidade de promover treinamentos específicos para os
grupos de apoio operacional; gerir a expedição de convites e acompanhar as confirmações e escusas;
convocar reuniões com as equipes para avisos e orientações atualizadas durante a organização e dias ou
momentos antes do evento; solicitar formalmente, negociar e monitorar a execução dos serviços que
serão prestados pelas equipes de apoio; estruturar o recep�vo das autoridades e convidados; estar
disponível e atento durante a execução do evento, supervisionando os trabalhos; tomar decisões;
implementar instrumentos de avaliação; conduzir procedimentos do pós-evento; elaborar o relatório
final com análise crí�ca dos resultados alcançados, dificuldades encontradas e sugestões para melhoria
das próximas inicia�vas.

7.9 Fornecer todo o material necessário e compa�vel com os equipamentos de informá�ca (tonner,
extensão, estabilizadores de voltagem, fiação, adaptadores, bateria e outros), necessários ao
funcionamento dos equipamentos e à efe�va prestação dos serviços, deverão ser supridos pela
Contratada e seus custos considerados na proposta. Serviço de operador e técnico de equipamentos
audiovisuais – Profissional devidamente uniformizado e capacitado para realizar a montagem,
desmontagem, manutenção e operação de aparelhos audiovisuais, computadores e aplica�vos nestes
instalados, e demais aparelhos eletroeletrônicos, a serem u�lizados durante o evento.

7.10 Providenciar a subs�tuição de equipamentos defeituosos ou que não estejam atendendo
sa�sfatoriamente às demandas do serviço ou dos organizadores, nos seguintes prazos máximos:

a. equipamentos relacionados às apresentações durante o evento: até 20 minutos;

b. equipamentos de apoio u�lizados durante o evento: até 25 minutos.

7.11 O serviço deve estar disponível e totalmente operacional no mínimo (1) uma hora antes do início do
evento.

7.12 Nos casos da necessidade de Assistência Técnica dos equipamentos a Contratada deverá subs�tuir o
equipamento, em tempo hábil antes da realização do evento, garan�ndo assim que não haja prejuízo na
prestação do serviço.

 

8 - COMUNICAÇÃO VISUAL

8.1 Modelos(provas) de materiais promocionais deverão ser apresentados para aprovação da
Contratante, especialmente quando incluir impressão de arte gráfica.

8.2 A aprovação do material deverá se dar através da área demandante e deve ser formalizada por e-mail
com cópia da aprovação para o fiscal do contrato.

8.3 O prazo para entrega dos materiais do evento será acordada entre a Contratada e a Contratante, a
par�r da data de aprovação do modelo e arte, em até 5 (cinco) dias úteis da referida aprovação.



 

9 - SERVIÇO DE FOTOGRAFIA

9.1 O fotógrafo a ser contratado deverá realizar cobertura fotográfica com qualidade jornalís�ca, devendo
ser entregue em formato digital, em alta resolução e em configuração compa�vel para futura impressão..

 

10 - SERVIÇO DE RECEPÇÃO

10.1 As recepcionistas deverão possuir experiência no trato com autoridades, estar devidamente
uniformizadas e serão responsáveis pela entrega de materiais, além do serviço recep�vo.

10.2 Deverão estar incluídas nas diárias, as despesas com uniforme, transporte e alimentação da equipe
de apoio.

10.3 As recepcionistas, secretárias, segurança e garçons deverão trabalhar uniformizados e possuir
experiência no trato com autoridades.
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A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 94912134 código CRC= 29DCB011.
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