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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA 4ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE ANAPU-PA – EXPOANA 2022, 

EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER  - SEMUCEL. CONFORME ANEXO I 

– TERMO DE REFERENCIA. 

 

2. JUSTIFICATIVA.  
 

2.1. Tendo em vista que a EXPOANA – Exposição Agropecuária de Anapu é um dos principais pontos 

de projeção do agronegócio no município. Com uma programação especialmente pensada para a 

população, diversificando a cada realização, tanto em relação aos eventos artístico-culturais da região, 

como a tradicional cavalgada, quanto ao incentivo à agropecuária, partindo da exposição de animais, 

máquinas agrícolas e veículos automotores, e também proporcionando ao pequeno empreendedor a 

oportunidade de geração de renda. 

 

2.2. A Feira é uma referência de negócios e impulsionadora do desenvolvimento municipal, e também 

um ambiente das expressões culturais e das tradições do município de Anapu. 

 

2.3. E por fim, tendo em vista que, todo procedimento de contratação necessita que respeite, em tudo, 

as disposições legais, justifica-se que a contratação se faz necessária para garantir a qualidade e 

presteza na realização do evento. 

 
3. DOS ITENS A SER LICITADO: 

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNIDADE 

01 LOCAÇÃO DE TENDAS (DIVERSOS TAMANHOS) 50,000 SERVIÇO      

  

Especificação :  Especificações: Tendas em diversos tamanhos,com piso resistente, estrutura 
em boas condições de uso, sem furos ou danos fisicos. TENDA DESMONTÁVEL, COM 
INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO SOB RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO.     

02 SERVIÇO DE SEGURANÇA NÃO ARMADA 4,000 DIA          

  

Especificação :  Seguranças não armados para controle de acesso, revistas e segurança 
preventiva no local do evento, devidamente uniformizados e identificados, compreendendo 
profissionais masculinos e feminino. Datas: 10/11 a 13/11/2022 (25 seguranças/dia).     

03 SERVIÇO DE PUBLICIDADE 1,000 SERVIÇO      

  

Especificação :  Especificação: Divulgação de mídia por meio de propaganda volante/carro som, 
mídia impressa (cartazes, adesivos perfurados e folders), produção de informes, vinhetas e 
gravação de mídia sonora(spots) e audiovisual para divulgação do evento, incluindo o 
gerenciamento de divulgação nas redes sociais.     

04 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO COMUM E P.N.E. 4,000 DIA          

  

Especificação :  Especificação: Locação de 06 banheiros químicos/dia, modelo standard, 
contendo caixa de dejetos com assento, suporte para papel higiênico, piso antiderrapante, 
identificação (masc./fem.), ponto de ventilação natural, sistema de trava, dimensões 
aproximadas: 2,20 metros de altura, 1,10 metros de largura, volume do tanque 220 litros, pronto 

para uso, com limpeza e reposição de materiais como papel higiênico pelo menos 03 vezes ao 
dia. Locação de 02 banheiros químicos/dia, modelo P.N.E. (portador de necessidades especiais), 
contendo caixa de dejetos com assento, suporte para papel higiênico, piso antiderrapante, 
identificação (P.N.E./masc./fem.), ponto de ventilação natural, sistema de trava, teto translucido, 
rampa de acesso e barras de apoio internas. Dimensões mínimas: 2,20 metros de altura, 1,60 
metros de largura, 1,90 metros de profundidade, volume do tanque 220 litros, pronto para uso, 
com limpeza e reposição de materiais como papel higiênico pelo menos 03 vezes ao dia.     

05 "COMPANHIA DE RODEIO 1,000 SERVIÇO      

  

Especificação :  Especificação: Serviço de locação de companhia de rodeio, contendo: 140 

(cento e quarenta) metros de arquibancadas em curva, estilo ferradura, com lonas, toda 
decorada 45 (quarenta e cinco) camarotes Vip, com 3 (três) pisos todos decorados, com malhas 
novas, iluminação interna colorida e cobertos por 4 tentas medindo 12x10 (doze por dez) metros- 
Som profissional para rodeio- 2 (dois) Telões de LED para propaganda e replay das montarias- 
Iluminação branca e colorida com 10 (dez) movings (iluminação para pista)- 10 (dez) bretes 
modelo americano- Curral de fundo para 40 (Quarenta) touros com embarcador e 10 (dez) 
repartições- 40 (quarenta) painéis de arena de rodeio- Juiz de rodeio- 02 (dois) salva vidas- 
Humorista- Show pirotécnico (queima de fogos) na abertura e no encerramento com 2 (dois) piro 
musical, e fogos na abertura de todas as noites, com cascata, painéis e arena global - Equipe 
Pro fogos (Paranaíba - MS) - Cenário de abertura ? todas as noites - Locutor comercial e 
comentarista: Jhonny Morais - Locutor profissional de rodeio Auxiliar de pista 30 (trinta) touros 
profissionais para rodeio- 2 (dois) porteireiros - 1 (um) berranteiro.     

06 LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE SHOW - NOITE GOSPEL 1,000 SERVIÇO      
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Especificação :  Descrição: Estrutura de show para Noite Gospel, dia 10/11/2022, contendo palco 
duas águas 16x20m, som sitema line 42, iluminação básica, 03 grupos gerador (02 geradores 
de 180kv e 01 de 75kv, 02 camarins 5x4m e grid.     

07 CURSOS E PALESTRAS 1,000 SERVIÇO      

  

Especificação :  Promover cursos de inseminação artificial,piscicultura, suinocultura, horticultura 
e palestras sobres temas correlatos, nos dias 07 a 10/11/2022, incluindo fornecimento de 
material didático impresso e prático para os participantes.     

08 CAVALGADA 1,000 SERVIÇO      

  

Especificação :  Especificação: Execução da Cavalgada, dia 06/11/2022, sendo de competência 
do executor a locação de tendas, fornecimento de combustível, alimentação e trio elétrico para 
atender as necessidades do evento.     

 

O Valor médio do objeto a ser licitado e de R$ 447.655,02 (quatrocentos e quarenta e sete mil, seiscentos e cinquenta 

e cinco reais e dois centavos). 

 

4.  DO PAGAMENTO. 
 

4.1. O Pagamento será efetuado mensalmente, sempre após a emissão da NLD (Nota de Liquidação de Despesa), 

mediante a apresentação de Nota Fiscal. O Pagamento será realizado pela Tesouraria da Prefeitura Municipal Anapu, 

mediante cheque nominal ou depósito bancário em nome da proponente, da seguinte forma:  

 

4.2. O Pagamento será até o 10 (décimo) do mês subsequente e após a entrega da Nota Fiscal;  

 

4.3. O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE mediante a entrega da Nota Fiscal, em 02 (duas) vias e deverá 

acompanhar a respectiva todas as Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista, no Setor de Compras da Prefeitura 

Municipal de Anapu, localizado na Av. Getúlio Vargas nº. 98, Bairro Centro, Anapu/PA, acompanhada ainda dos 

respectivos pedidos e/ou Notas de Empenhos.  

 

4.4. O GESTOR terá o prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da apresentação do documento fiscal, para aprová-lo ou 

rejeitá-lo.  

 

4.5. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, a nota fiscal/fatura será 

devolvida à CONTRATADA pelo Gestor do contrato e o pagamento ficará pendente, até que a mesma providencie 

as medidas saneadoras.  

 

4.6. O prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, 

fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional para o CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo na 

prestação dos serviços pela CONTRATADA.  

 

4.7. O CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender o pagamento se a prestação dos serviços ou a entrega do 

objeto estiver em desacordo com as especificações constantes no Contrato;  

 

4.8 Poderá a Prefeitura Municipal de Anapu/PA, deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais 

multas e/ou indenizações devidas pela contratada;  

 

4.9 A empresa deverá indicar na(s) nota(s) fiscal(is), além de outras informações exigidas de acordo com a legislação 

própria:  

4.9.1 - especificação correta do objeto, e;  

4.8.2 - número da licitação e contrato. 

 

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 

 

ÓRGÃO: 02 Prefeitura Municipal de Anapu  

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 04 Secretaria de Cultura Desporto e Laser  

PROJETO/ATIVIDADE: 2.023 – Apoio e Incentivo às Atividades Culturais 

CLASS. ECONÔMICA: 3.3.90.39.00 Outros Serviços Pessoa Jurídica  

SUBELEMNTO: 3.3.90.39.22 Exposições, Congressos e Conferências  
 

6. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. 
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6.1. Os prazos de vigência dos contratos firmados com base na Ata de Registro de preços serão disciplinados pelo 

Art. 57 da Lei n° 8.666/1993, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado na forma da lei, mediante 

interesse das partes, tendo eficácia legal após a publicação do seu extrato em Diário Oficial, tendo início e vencimento 

em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 

 

7. DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 

 

21.1.    Caberá à CONTRATADA: 

 

7.1.1 -    responder, em relação aos seus técnicos, por todas as despesas decorrentes da execução dos 

serviços, tais como: 

 

  a) salários; 

  b) seguros de acidente; 

  c) taxas, impostos e contribuições; 

  d) indenizações; 

  e) vale-refeição; 

  f) vale-transporte; e 

  g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo; 

 

 7.1.2 -    manter os seus técnicos sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE quando em 

trabalho no órgão, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão; 

 

 7.1.3 -    manter os seus técnicos identificados por crachá, quando em trabalho no órgão, devendo 

substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas 

disciplinares do CONTRATANTE; 

 

 7.1.4 -    responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente no local, e outros bens de 

propriedade do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus técnicos durante a prestação 

dos serviços alvo deste contrato; 

 

 7.1.5 -    arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus 

técnicos no recinto do CONTRATANTE; 

 

 7.1.6 -    reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os 

serviços efetuados referentes ao objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução ou dos materiais usados; 

 

 7.1.7 -    providenciar, sem quaisquer ônus adicionais para CONTRATANTE, o transporte do mobiliário 

a ser recuperado, tanto na saída quanto no retorno ao seu local de origem, seguindo, para tal, as normas de 

controle de movimentação patrimonial do CONTRATANTE; 

 

 7.1.8 -    refazer os serviços que forem rejeitados no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados do 

recebimento da comunicação; 

 

 7.1.9 -    reparar ou indenizar qualquer descaracterização de mobiliário decorrente de serviço executado 

pela CONTRATADA sem autorização prévia da Secretaria de Serviços Gerais do CONTRATANTE; 

 

 7.1.10 -    usar a melhor técnica possível para a execução dos serviços objeto deste contrato; 

 

 7.1.11 -    não remover os bens e acessórios do local onde se encontram sem o consentimento prévio e 

por escrito de servidor do Serviço de Manutenção e Reparos ou da Diretoria Técnica de Patrimônio do 

CONTRATANTE, quando for o caso; 
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 7.1.12 -    fornecer todo o material necessário à execução dos serviços objeto deste contrato, empregando 

sempre as materiais de primeira qualidade no prazo estipulado pelo CONTRATANTE após emissão da ordem 

de serviços; 

 

 7.1.13 -   submeter à fiscalização do CONTRATANTE as amostras de todos os materiais a serem 

empregados nos serviços antes da sua execução; 

 

 7.1.14 -    comunicar à Secretaria de Serviços Gerais do CONTRATANTE qualquer anormalidade de 

caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

 

 7.1.15 -    obter todas e quaisquer informações junto à Secretaria de Serviços Gerais do 

CONTRATANTE necessárias à boa consecução dos trabalhos; 

 

 7.1.16 -    manter-se em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas e com todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas neste contrato durante toda a execução do contrato. 

8. DAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS. 

 

11.1 As especificações contidas na planilha descritiva foram obtidas através de estudos técnicos preliminares 

realizados pelo setor competente desta Secretaria, visando unicamente à qualidade dos serviços de locação. 

 

9. RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE. 

 
9.1 Conferir o relatório de produção enviado e liberar a emissão da nota fiscal dentro de sete dias úteis;   

 

9.2 Efetuar controle interno dos procedimentos realizados em que foram necessários à prestação do serviço da 

CONTRATADA; 

 

9.3 A Prefeitura Municipal de Anapu/PA, executará o faturamento da produção, com base nas informações e documentos 

fornecidos pela CONTRATADA, e pelo controle dos responsáveis pelos setores, que deverão fornecer os dados por escrito 

conforme previamente estipulado pela CONTRATANTE;  

 

9.4 Realizar o pagamento dentro dos prazos Condições de Execução do Serviço;  

 

9.5 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda 

que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência 

de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinado. 

 

10. PENALIDADES. 

 

10.1. Em caso de erro de execução do contrato, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento contratual 

ou não veracidade das informações prestadas, a Licitante ou a Contratada está sujeita às sanções dispostas em Lei 

e nos termos do contrato acertado entre as partes. 

 
11. CONDIÇÕES GERAIS. 

 

11.1. Os preços cotados deverão atender as especificações constantes em anexo;  

11.2. Os licitantes deverão cumprir todos os requisitos do edital de licitação; 

11.3. O fornecimento se dará mediante ordem de entrega dos serviços; 

11.4. Os pagamentos das faturas serão de acordo com as condições estabelecidas na minuta do contrato. 

 

 

Anapu/PA, 19 setembro de 2022. 

 

 

AELTON FONSECA SILVA 

Prefeito Municipal 
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