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RETIFICAÇÃO 001 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 1040/2019 

PREGÃO PRESENCIAL  Nº. 105/2019 

OBJETO: Contratação de shows para o 1º Moto Fest de Cambuí. 

 

Em conformidade aos apontamentos do departamento jurídico retifica-se o 

Anexo III – Modelo de Proposta Comercial e o termo de referência, passando a descrição 

detalhada do objeto a ser a descrita a seguir: 

 

LOTE ÚNICO 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DATA 
HORÁRIO 

01 Cover do Cantor “Raul Seixas”, com reconhecimento no segmento de 
motoclubes, festivais, eventos e afins que se dará através da apresentação de 
contratos, cartazes ou similares, comprovando que foram realizados nos anos 
de 2018/2019 no mínimo 03 (três) shows em eventos de motoclubes. Duração 
mínima show 03h de show. 
 
Composição mínima: 
01 baterista; 01 baixista; 01 guitarra solo; 01 guitarra base; 01 saxofone; 01 
violonista; 01 tecladista. 
 
Incluso despesas com estadia, alimentação, transporte, camarim.  

Dia: 
14.12.2019 
(sábado) 
 
Hora: 
20:30h 

02 01 Banda com reconhecimento regional/local e no Sul de Minas Gerais no 
segmento de motoclubes, festivais, eventos e afins que se dará através da 
apresentação de contratos, cartazes ou similares, comprovando que foram 
realizados nos anos de 2018/2019 no mínimo 03 (três) shows na região. Com 
repertório de rock nacional e internacional. Duração mínima do show 02:30h. 
 
Composição mínima: 
01 vocalista; 01 baterista; 01 baixista; 01 guitarra; 01 tecladista;  
 
Incluso despesas com estadia, alimentação, transporte. 

Dia: 
14.12.2019 
(sábado) 
 
Hora: 
23:59h 

03 01 Banda com reconhecimento no segmento de motoclubes, festivais, eventos 
e afins que se dará através da apresentação de  no mínimo 01(um) contrato, 
cartaz ou similar. Com repertório de Rock, estilo country americano e blues. 
Duração mínima do show 02:30h. 
 
Composição: 
Vocal masculino e feminino; 01 baterista; 01 baixista; 01 guitarra; 01violão; 
01 gaita; 
 
Incluso despesas com estadia, alimentação, transporte. 

Dia: 
13.12.2019 
(sexta-feira) 
 
Hora: 
21:30h 

04 04 Bandas, no segmento de motoclubes, festivais, eventos e afins. Com 
repertório de rock nacional e internacional. Duração mínima 02:30h show.  
 
Composição mínima: 
01 vocalista; 01 baterista; 01 baixista; 01 guitarra;  
Incluso Transporte + alimentação + hospedagem + camarim 
 
 

Dia: 
14.12.2019 
(sábado) 
Ou 15.12.2019 
(domingo) 
Horário: 
Tarde a definir 
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05 01 Locutor com reconhecimento no segmento de motoclubes que se dará 
através da apresentação de contratos, cartazes ou similares, comprovando que 
realizou nos anos de 2018/2019 no mínimo 03 (três) eventos de motoclubes.  
Responsável pelos horários de passagem de som, horários para início e 
término das apresentações artísticas, organização de camarim, palco, 
apresentação da locução durante o evento. 
 
Incluso despesas com estadia, alimentação, transporte. 

Dias: 
13, 14 e 15 de 
dezembro/19. 
Horário: Durante 
todo o evento 

 

Diante da presente retificação prorroga-se o credenciamento e a abertura do 

certame para às 09horas do dia 07 de novembro de 2019. 

 

Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições constantes no 

instrumento convocatório. 

 

Cambuí, 23 de outubro de 2019. 

 

 

ADRIANA CRISTINA MOURA 

Pregoeira 

 

FLÁVIO JOSÉ GALLERANI RIBEIRO 

Equipe de Apoio 

 

ADILSON PEREIRA DA SILVA 

Equipe de Apoio 

 

RICARDO JOSÉ MARQUES 

Equipe de apoio 

 

LEONARDO FABRÍCIO DA ROSA 

Equipe de Apoio 

 

 

 

 

 

 

Aprovado: 
 
 
 

Nayara Bruna da Silva 
Procuradora 

De acordo: 
 
 
 

Eliane Lambert Ferreira 
Controle interno 
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SOLICITAÇÃO 

 

Em conformidade aos apontamentos do departamento jurídico solicito a 

retificação do PRC Nº. 1040/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 105/2019 o qual tem por 

objeto a contratação de shows para o 1º Moto Fest de Cambuí, retificando-se o Anexo III – 

Modelo de Proposta Comercial e o termo de referência, passando a descrição detalhada do 

objeto a ser a descrita a seguir: 

 

LOTE ÚNICO 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
DATA 

HORÁRIO 
01 Cover do Cantor “Raul Seixas”, com reconhecimento no segmento de 

motoclubes, festivais, eventos e afins que se dará através da apresentação de 
contratos, cartazes ou similares, comprovando que foram realizados nos anos 
de 2018/2019 no mínimo 03 (três) shows em eventos de motoclubes. Duração 
mínima show 03h de show. 
 
Composição mínima: 
01 baterista; 01 baixista; 01 guitarra solo; 01 guitarra base; 01 saxofone; 01 
violonista; 01 tecladista. 
 
Incluso despesas com estadia, alimentação, transporte, camarim.  

Dia: 
14.12.2019 
(sábado) 
 
Hora: 
20:30h 

02 01 Banda com reconhecimento regional/local e no Sul de Minas Gerais no 
segmento de motoclubes, festivais, eventos e afins que se dará através da 
apresentação de contratos, cartazes ou similares, comprovando que foram 
realizados nos anos de 2018/2019 no mínimo 03 (três) shows na região. Com 
repertório de rock nacional e internacional. Duração mínima do show 02:30h. 
 
Composição mínima: 
01 vocalista; 01 baterista; 01 baixista; 01 guitarra; 01 tecladista;  
 
Incluso despesas com estadia, alimentação, transporte. 

Dia: 
14.12.2019 
(sábado) 
 
Hora: 
23:59h 

03 01 Banda com reconhecimento no segmento de motoclubes, festivais, eventos 
e afins que se dará através da apresentação de  no mínimo 01(um) contrato, 
cartaz ou similar. Com repertório de Rock, estilo country americano e blues. 
Duração mínima do show 02:30h. 
 
Composição: 
Vocal masculino e feminino; 01 baterista; 01 baixista; 01 guitarra; 01violão; 
01 gaita; 
 
Incluso despesas com estadia, alimentação, transporte. 

Dia: 
13.12.2019 
(sexta-feira) 
 
Hora: 
21:30h 

04 04 Bandas, no segmento de motoclubes, festivais, eventos e afins. Com 
repertório de rock nacional e internacional. Duração mínima 02:30h show.  
 
Composição mínima: 
01 vocalista; 01 baterista; 01 baixista; 01 guitarra;  
Incluso Transporte + alimentação + hospedagem + camarim 
 
 

Dia: 
14.12.2019 
(sábado) 
Ou 15.12.2019 
(domingo) 
Horário: 
Tarde a definir 

05 01 Locutor com reconhecimento no segmento de motoclubes que se dará 
através da apresentação de contratos, cartazes ou similares, comprovando que 
realizou nos anos de 2018/2019 no mínimo 03 (três) eventos de motoclubes.  

Dias: 
13, 14 e 15 de 
dezembro/19. 
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Responsável pelos horários de passagem de som, horários para início e 
término das apresentações artísticas, organização de camarim, palco, 
apresentação da locução durante o evento. 
 
Incluso despesas com estadia, alimentação, transporte. 

Horário: Durante 
todo o evento 

 

Justificativa: 

 

A comprovação de reconhecimento no segmento de motoclube será exigida 

somente nas bandas 01 e 02 que são as de maior destaque e para o locutor, ficando 

padronizado que a comprovação será feita através da apresentação de documento que 

comprove a realização de no mínimo 03 (três) shows nos anos de 2018/2019. 

 

Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições constantes no 

instrumento convocatório. 

 

Cambuí, 23 de outubro de 2019. 

 

Carlos Eduardo da Silva 

Secretário de Governo 


