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ANEXO III 

  

 DETALHAMENTO DAS EXIGÊNCIAS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E/OU LOCAÇÃO DE BENS 

 

A(s) empresa(s) CONTRATADAS(s) deverá(ão) cumprir todas as exigências comuns e específicas para o(s) lote(s) 

arrematado(s), conforme elencadas abaixo: 

 

I. EXIGÊNCIAS ESPECÍFICAS PARA O LOTE 01: 

 

I.1 Deverá prever o seguro de cobertura integral, incluindo danos a terceiros e demais demandas que se 

fizerem necessárias para a realização da prestação de serviços. 

I.2 Deverá prever todos os custos referentes a mão de obra e contratação do serviço (motoristas, combustível, 

impostos, pedágios, uniforme, transporte, alimentação, hospedagem, etc.). 

1.3 Os veículos deverão operar sem o uso do ar condicionado, com vidros abertos, devendo acionar o ar 

condicionado apenas quando demandado pelo(s) passageiro(s), desde que com o sistema de circulação externa 

do ar ativada. 

I.4 O serviço deverá prever custos com franquia de quilometragem definida e quantidade de combustível 

suficiente para a realização da prestação dos serviços. 

I.5 Quando da contratação do serviço, o mesmo poderá atender como transporte Municipal, Intermunicipal 

e/ou interestadual. 

I.6 O serviço poderá ser utilizado em período diurno e/ou noturno. 

I.7 Deverão cumprir as datas, locais e horários para execução do serviço que serão informados, por e-mail, pela 

CONTRATANTE após emissão da Ordem de serviço e/ou Nota de empenho. 

I.8 As rotas e trajetos para a execução do serviço poderão ser elaborados previamente pela CONTRATANTE, 

quando necessário. 

I.9 Imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço e/ou Nota de Empenho, deverá ser apresentado o 

Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo referente ao transporte que será utilizado bem como a 

Carteira Nacional de Habilitação do condutor, e demais documentos e regramentos exigidos pelo Código de 

Trânsito Brasileiro e pelas legislações Municipal, Estadual e Federal, quando da prestação do serviço. 

I.10 Todos os veículos deverão estar em perfeito estado de conservação e o ano de fabricação ser, no mínimo, 

de 2016, reservando-se à CONTRATANTE o direito de efetuar a vistoria nos veículos antes de cada 

disponibilização. 

I.11 No caso da impossibilidade de utilização, problemas mecânicos, acidentes ou outras indisponibilidades, o 

veículo locado deverá ser substituído à CONTRATANTE, por outro com as mesmas especificações ou superior, 

no prazo de 01 (uma) hora, sem nenhum ônus adicional para a CONTRATANTE, pelo período que for 

necessário. 

 

II. EXIGÊNCIAS COMUNS PARA OS LOTES 02 A 07: 

 

II.1 A instalação e desmontagem deverão ser realizadas conforme layout informado pela CONTRATANTE e 

sempre deverão ter seus encaixes travados com abraçadeiras (lacre de plástico). 

II.2 Deverá(ão) cumprir as datas, locais e horários para execução do serviço que serão informados, por e-mail, 

pela CONTRATANTE no ato da emissão da Ordem de serviço e/ou Nota de empenho. 

II.3 Deverá prever todos os custos referentes a mão de obra e contratação do serviço (motoristas, combustível, 

impostos, uniforme, transporte, alimentação, hospedagem, etc.). 

II.4 É de responsabilidade da empresa CONTRATADA todos os custos referentes a avarias e/ou extravios 

referentes ao serviço. 
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III. EXIGÊNCIAS COMUNS PARA OS LOTES 08 A 15: 

 

III.1 Os lotes deverão obedecer às especificações das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas  

(ABNT), do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) , do Conselho de Arquitetura e  Urbanismo 

(CAU) e do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, quando for o caso.  

III.2 Imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço/Fornecimento e/ou Nota de  Empenho, deverá ser 

emitido o documento de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de  Responsabilidade 

Técnica (RRT) específico ao evento que se refere a contratação, comprovado por meio  de laudo técnico 

específico e memorial descritivo, emitido por profissional capacitado e habilitado,  constando materiais 

empregados e norma técnica de referência, todos necessários para aprovação do  Projeto de Segurança de 

Combate à Incêndio e Pânico (PSCIP) junto ao Corpo de Bombeiros Militar de  Minas Gerais. 

III.3 A montagem das estruturas provisórias deverá ser acompanhada pelo responsável técnico da  execução do 

serviço contratado. 

III.4 A estrutura deve estar montada e entregue em condições de serem vistoriadas com, no mínimo, 24 (vinte 

e quatro) horas de antecedência ao evento.   

III.5 A CONTRATADA será responsável pela segurança patrimonial da estrutura fornecida durante a prestação  

de serviços.  

III.6 Deverá ser apresentado, imediatamente após a emissão da Ordem de  Serviço/Fornecimento e/ou Nota de 

Empenho, o laudo de inflamabilidade emitido por profissional  capacitado e habilitado, necessário para 

aprovação do Projeto de Segurança de Combate à Incêndio e  Pânico (PSCIP) junto ao Corpo de Bombeiros 

Militar de Minas Gerais.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


