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ANEXO I 

 

CADERNO TÉCNICO DE TODA INFRA ESTRUTURA DA PRAÇA DE 

EVENTOS EM CARAGUATATUBA  

 

OBJETO: Constitui objeto do presente Edital a locação e prestação de serviços de 

montagem e desmontagem de estrutura para o Evento “20º Festival do Camarão” a ser 

realizado no período de 12 a 16 de julho de 2017, na Praça da Cultura de Caraguatatuba. 

OBS: Toda a estrutura deverá estar pronta até o dia 7 de julho de 2017, para ser 

utilizada até o dia 16 de julho 2017, devendo a empresa contratada estar disponível 

durante todo este período. 

 

ESTRUTURA: 
QTDE DESCRIÇÃO 

18 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA EM OCTANORM 

MEDINDO 8X5X2,10M, CONJUGADOS, COM 1 DIVISÓRIA INTERNA, BALCÃO 

FRONTAL, COM TRAVESSAS DE ALUMÍNIO,  E TESTEIRAS (VER ITEM 

ANEXO VII LAYOUTS A) E D), 

02 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA EM OCTANORM 

MEDINDO 8X4X2,10M, CONJUGADOS, BALCÃO FRONTAL E EM UMA 

LATERAL (VER ITEM ANEXO VII LAYOUTS A) E D) 

06 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA EM OCTANORM 

MEDINDO 5X5X2,10M, CONJUGADOS, SEM FRENTE (VER ITEM ANEXO VII 

LAYOUTS A) E E), 

09 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO TENDAS MEDINDO 10X10X3M 

CONJUGADAS 1X9 UNIDADES, COM FECHAMENTO NOS FUNDOS E NAS 

DUAS LATERAIS, COM PISO TOTAL 10x90M (Ver item do ANEXO VII LAYOUTS 

A), B) E C) 

03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS MEDINDO 10X10X3M 

CONJUGADAS 1X3 UNIDADES, COM FECHAMENTO E PISO TOTAL (Ver item do 

ANEXO VII LAYOUTS A), B) E C) 

03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS MEDINDO 10X10X3M 

CONJUGADAS 1X3 UNIDADES COM FECHAMENTO E PISO TOTAL (Ver item do 

ANEXO VII LAYOUTS A), B) E C) 

01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDA MEDINDO 10X10X3M 

COM FECHAMENTO NO FUNDO E PISO TOTAL (Ver item do ANEXO VII 

LAYOUTS A), B) E C) 

04 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS CONTAINER 

SENDO 1 FEMININO E 3 MASCULINOS COM SEIS BANHEIROS (VER ITEM DO 

ANEXO VII LAYOUTS A) 

 

 
RESPONSABILIDADES DA EMPRESA CONTRATADA 

 

SEGURO 

É de total responsabilidade da Contratada a contratação do Seguro para os equipamentos e 

serviços. 

SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS / SERVIÇOS 
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É de total responsabilidade da Contratada a segurança dos equipamentos e serviços contratados, 

bem como ART - LAUDOS - RELATÓRIOS - DECLARAÇÕES – PLANTAS 

GUARDA E VIGILÂNCIA DOS EQUIPAMENTOS 

É de total responsabilidade da Contratada a guarda e vigilância dos equipamentos e serviços 

contratados. 

OUTRAS RESPONSABILIDADES 

1. A CONTRATADA deverá colocar à disposição no local do evento equipe técnica 

devidamente uniformizada e com itens de proteção individual, quando necessários, para 

operação dos equipamentos, visando o bom andamento do evento no decorrer do evento, se 

assim for necessário; 

2. As Estruturas deverão seguir rigorosamente as normas estabelecidas pela ABNT; 

3. As Estruturas deverão estar prontas e devidamente instaladas no local determinado para 

realização do evento, conforme item 6.2.4 do Edital 018/2017 e observações deste Caderno 

Técnico. 

4. A CONTRATADA obriga-se a prestar os serviços a qualquer hora do dia ou da noite, 

independente de horário comercial, aceitando sem restrições os horários preestabelecidos 

pela Contratante. 

5. Os equipamentos apresentados deverão atender as especificações contidas neste Caderno, 

não podendo ser oferecidos materiais similares com recursos técnicos iguais ou superiores, 

apresentando para tal, a descrição técnica de todos os materiais cotados, como: marca, 

modelo e demais informações técnicas, a fim de possibilitar a avaliação dos mesmos; 

6. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no total ou em parte, os objetos desta Contratação em que se verifiquem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais e mão-de-obra empregada 

na montagem, durante o transcorrer do evento, sem comprometer o andamento dos mesmos. 

7. A CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento e/ou serviço executado 

em desacordo com este Caderno Técnico; 

8. A CONTRATADA responsabilizar-se-á por todas as despesas decorrentes de alimentação, 

transporte, assistência médica e de pronto-socorro que forem devidas à sua equipe. 

9. A CONTRATADA responsabilizar-se-á integralmente pela montagem, operação, 

desmontagem, transporte, manutenção, guarda e vigilância dos materiais e equipamentos. 

10. A CONTRATADA deverá apresentar a Certidão de Registro de Pessoa Jurídica da 

empresa licitante, no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), 

da região em que a mesma estiver vinculada; e Certidão de Registro de Pessoa Física 

do(ª) profissional Engenheiro(ª) da empresa licitante, no Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia (CREA). 

11. A CONTRATADA fornecerá toda a supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-

obra qualificada necessárias à execução dos serviços contratados, bem como todos os 

materiais e equipamentos ofertados em sua proposta comercial. 

12. A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelo pagamento dos encargos fiscais, 

comerciais, trabalhistas e outros que decorram dos compromissos assumidos neste Contrato, 

não se obrigando a CONTRATANTE a fazer-lhe restituições ou reembolsos de qualquer 

valor despendido com estes pagamentos. 

13. A CONTRATADA facilitará, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da 

fiscalização da CONTRATANTE, promovendo o fácil acesso aos serviços em execução e 

atendendo prontamente as observações, exigências, recomendações técnicas e 

administrativas por ela apresentadas. 

14. A CONTRATADA providenciará a retirada imediata de qualquer empregado seu, cuja 

permanência seja considerada inconveniente para a adequada prestação dos serviços. 

15. A CONTRATADA indicará o responsável técnico pela execução dos serviços contratados e 

o preposto que o representará na prestação dos referidos serviços, para receber as instruções, 

bem como propiciar à equipe de fiscalização da CONTRATANTE, toda a assistência e 

facilidade necessárias ao bom e adequado cumprimento e desempenho de suas tarefas. 
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16. A CONTRATANTE esclarecerá toda e qualquer dúvida que lhe seja apresentada pela 

CONTRATADA, no tocante à execução dos serviços, objeto deste Caderno Técnico. 

17. Os eventos deverão ocorrer nas datas, horários e locais supracitados, correndo por conta da 

CONTRATADA todas as despesas decorrentes de transporte, montagem, desmontagem, 

operação, acompanhamento, encargos sociais, trabalhistas, fiscais, mão-de-obra, taxas e 

outras que por ventura venham a incidir na referida execução. 

18. A CONTRATADA deverá também se responsabilizar por seguro contra incêndio, roubo, 

acidentes que porventura possam ocorrer com equipe, equipamentos e terceiros, isentando a 

CONTRATANTE de qualquer indenização ou ressarcimento. 

19. A CONTRATADA será responsável pelos danos causados à CONTRATANTE ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato. Não exclui ou reduz 

essa responsabilidade à fiscalização efetuada pela CONTRATANTE. 

20. A CONTRATADA responderá civil e criminalmente pela atuação de seus profissionais. 

21. A CONTRATADA responderá civil e criminalmente pela segurança dos equipamentos, 

ficando ainda responsável por todas as medidas de segurança para devida liberação junto 

aos órgãos fiscalizadores, especialmente o CONTRU. 

22. A CONTRATADA é obrigada a conduzir os trabalhos inerentes à prestação dos serviços, 

objeto desta, de acordo com as normas técnicas da ABNT, em estreita observância às 

legislações: federal, estadual e municipal, bem como, a quaisquer ordens ou determinação 

do Poder Público, procurando – dentro do possível – conduzir os serviços e o pessoal de 

modo a formar, perante o público, uma boa imagem da contratante e da própria 

CONTRATADA. 

23. A CONTRATADA deverá proceder ao devido recolhimento das ART´s e, sempre que 

solicitada, se responsabilizará pela emissão de atestados, declarações, plantas e toda a 

documentação relativa aos seus equipamentos/serviços para a viabilização dos eventos junto 

aos órgãos competentes como CONTRU, Corpo de Bombeiros, etc. 

 

 

 

 


