
1 – Identificação do objeto: 

 

Material para instalação de equipamentos na Casa de Cultura Érico Veríssimo. 

 

2 – Justificativa:  

 

           A Casa de Cultura Érico Veríssimo oferta atividades culturais e gratuitas para comunidade. 

As oficinas tem como objetivo priorizar a experimentação prática de atividades artísticas como 

meio para desenvolver as potencialidades expressivas, estimular a sensibilidade, ampliar a 

comunicabilidade, contribuir para a autoestima e auxiliar na formação de cidadãos, espaço de 

amparo e pertencimento, uma vez que o fazer artístico pressupõe e trabalha a consciência e o 

respeito pelo outro. Viabilizando a possibilidade de capacitar agentes multiplicadores nas diferentes 

linguagens artísticas, ampliando a oferta de atividades culturais para crianças, jovens e adultos e, 

ainda, desenvolvendo um trabalho de inclusão e estímulo à cultura, bem como formação de platéia. 

Esta política atinge as diferentes faixas etárias, os diferentes grupos sociais, étnicos e outros, de 

forma multicultural. 

        Sendo assim, há a necessidade de melhores adequações e instalações de equipamentos para um 

melhor desempenho das atividades. 

 

         3 – Especificações dos materiais 

           Item 1: Conector Plug XLR Macho – 20 un (Material de revestimento do conector em Metal,  

Acabamento Externo Em Zinco) 

           Item 2: multicabo 20 vias (Multicabo para ligações/interligações estéreo fabricado em liga de 

cobre OFHC (Isento de Oxigênio), bitola de 0,20mm²/24AWG, estanhado, vias numeradas. Peso 

por metro: mais ou menos 0,464 kg. Metragem do cabo: 50m). 

           Item 3: Plug P10 Macho – 10 Un (Corpo e Contato em metal niquelado; Tipo: P10 macho de 

cabo/linha, Anel de metal com rosca interna) 

           Item 4: Barra de Ferro Galvanizado 2 polegadas e meia por 6 metros – 2 un (Parede do Tubo: 

2mm = 2 polegadas e meia x 2,00mm x 6,00mts) 

 

 4 – Acompanhamento da execução:  

 

             Servidora Izabel Cristina Santos Guerreiro, CPF: 468.917.490-34 

 

5 – Prazo e local de entrega e Condições de Pagamento:  

 

 A instalação deverá ser efetuada em “remessa única”, com prazo de entrega não superior a 15 

(quinze) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ou da assinatura do 

instrumento de contrato, se for o caso. 

 O pagamento será efetuado a CONTRATADA após a realização do serviço, mediante 

autorização de pagamento emitida pela Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio. 
 

 

6 – Responsabilidades da Contratante:  

 

 6.1 - Prestar à Contratada toda e qualquer informação por esta solicitada, necessária à 

perfeita execução do contrato.  

 6.2 - Realizar pagamento à Contratada de acordo com a proposta apresentada e 

constante na minuta ou contrato.  



7 – Responsabilidades da Contratada:  

  

7.1. A Contratada obriga-se a: 

 7.1.1. Entregar o material no local indicado pela administração; 

 


