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ANEXO I – DECLARAÇÃO

Por esse ato, ___________________________________________________________________, pessoa jurídica de Direito 
privado, CNPJ nº ______________________, com sede no endereço 
_______________________________________________________________________________, neste ato representada por 
seu representante legal, ____________________________________, CPF______________, RG 
_________________________________, declara que: 

1 - Nos preços propostos conforme proposta comercial enviada para participação no Ato Convocatório nº 01/2022e-, promovido 
pelo INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA encontram-se incluídos todos os gastos com reuniões, inclusive no Instituto Cultural 
Filarmônica e locais dos concertos, visitas a fornecedores, custos de materiais (inclusive os de consumo), mão de obra, encargos 
sociais e trabalhistas, tributos (inclusive ISSQN), equipamentos, deslocamento, transporte de pessoal, equipamentos e materiais, 
frete e entrega, mobilização e desmobilização de equipamentos e pessoal, alimentação, uniformes, administração, seguros e 
quaisquer outros, inclusive o lucro do Contratado e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a prestação dos 
serviços do fornecedor, nos termos do Ato Convocatório nº 01/2022. Não será aceita, pelo Instituto, nenhuma despesa 
adicional, além do preço apresentado na proposta, referente a qualquer procedimento que envolva o objeto do Ato 
Convocatório nº 01/2022.

2 - Conhece e concorda integralmente com a minuta do Ato Convocatório e seus anexos, inclusive com todas as condições 
listadas no item “2 – Condições de Participação” do referido documento, que deverão ser cumpridas durante a execução do 
contrato. 

Loca: _________ data: ______________________ 

Assinatura: _______________________________
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ANEXO II – PLANILHA DE CÁLCULO DE CUSTOS

Local Data Especificações da estrutura Fornecedor:

Praça em BH A definir

A) ESTRUTURA TIPO A – PALCO TÚNEL 
01 (hum) Palco túnel de 14 (quatorze) metros de largura x 14 (quatorze) metros de profundidade com extensão de 3 metros na 
frente, para os locais em que a apresentação for durante o dia, para tapar o sol, e, no mínimo, pé direito de 6 (seis) metros, 
acabamento nas laterais, frente e fundo do piso em Tecido Oxford preto e cumprindo as normas técnicas do Crea-MG;
Guarda-corpo em Alumínio;
01 (uma) Cortina preta nas mesmas dimensões do fundo de palco revestindo inclusive o Q-30;
Lona Branca antichamas.
Piso em 2 níveis, sendo: 8 metros na parte de trás e 6 metros na parte da frente com 0,30 de altura entre eles.
Acessórios:
02 braços em Q30 para sustentação do Fly.
01 House Mix 3metros x 3metros
Escada na frente, seguindo as normas técnicas

O fornecedor será responsável por fixar faixas de tecido Oxford entre a testeira do palco e a tenda e pela instalação das duas 
ortofônicas e fixação da testeira.

R$

Barão de 
Cocais 03/07/2022

D) ESTRUTURA TIPO D – PALCO 2 ÁGUAS 
01 (hum) Palco duas águas de 10 (dez) metros de largura x 10 (dez) metros de profundidade com extensão de 3 metros na frente, 
para tapar o sol, e, no mínimo, pé direito de 6 (seis) metros, acabamento nas laterais, frente e fundo do piso em Tecido Oxford preto 
e cumprindo as normas técnicas do Crea-MG;
Guarda-corpo em Alumínio;
01 (uma) Cortina preta nas mesmas dimensões do fundo de palco revestindo inclusive o Q-30;
Lona Branca antichamas.
Acessórios:
02 braços em Q30 para sustentação do Fly.
Escada na frente, seguindo as normas técnicas
01 Cortina em tecido Oxford ou lycra de 20 x 10 metros para tapar o palco de alvenaria que estará atrás do palco.

O fornecedor será responsável pela instalação das duas ortofônicas e fixação da testeira.

R$
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Congonhas 10/07/2022

A) ESTRUTURA TIPO A – PALCO TÚNEL 
01 (hum) Palco túnel de 14 (quatorze) metros de largura x 14 (quatorze) metros de profundidade com extensão de 3 metros na 
frente, para os locais em que a apresentação for durante o dia, para tapar o sol, e, no mínimo, pé direito de 6 (seis) metros, 
acabamento nas laterais, frente e fundo do piso em Tecido Oxford preto e cumprindo as normas técnicas do Crea-MG;
Guarda-corpo em Alumínio;
01 (uma) Cortina preta nas mesmas dimensões do fundo de palco revestindo inclusive o Q-30;
Lona Branca antichamas.
Piso em 2 níveis, sendo: 8 metros na parte de trás e 6 metros na parte da frente com 0,30 de altura entre eles.
Acessórios:
02 braços em Q30 para sustentação do Fly.
01 House Mix 3metros x 3metros
Escada na frente, seguindo as normas técnicas

O fornecedor será responsável por fixar faixas de tecido Oxford entre a testeira do palco e a tenda e pela instalação das duas 
ortofônicas e fixação da testeira.

R$

Divinópolis 22/07/2022

A) ESTRUTURA TIPO A – PALCO TÚNEL 
01 (hum) Palco túnel de 14 (quatorze) metros de largura x 14 (quatorze) metros de profundidade com extensão de 3 metros na 
frente, para os locais em que a apresentação for durante o dia, para tapar o sol, e, no mínimo, pé direito de 6 (seis) metros, 
acabamento nas laterais, frente e fundo do piso em Tecido Oxford preto e cumprindo as normas técnicas do Crea-MG;
Guarda-corpo em Alumínio;
01 (uma) Cortina preta nas mesmas dimensões do fundo de palco revestindo inclusive o Q-30;
Lona Branca antichamas.
Piso em 2 níveis, sendo: 8 metros na parte de trás e 6 metros na parte da frente com 0,30 de altura entre eles.
Acessórios:
02 braços em Q30 para sustentação do Fly.
01 House Mix 3metros x 3metros
Escada na frente, seguindo as normas técnicas

O fornecedor será responsável por fixar faixas de tecido Oxford entre a testeira do palco e a tenda e pela instalação das duas 
ortofônicas e fixação da testeira.

R$

Praça Milton 
Campos 
Betim

24/07/2022 B) ESTRUTURA TIPO B – PALCO TÚNEL 
01 (hum) Palco túnel de 12 (doze) metros de largura x 16 (dezesseis) metros de profundidade e no mínimo pé direito de 6 (seis) 
metros, acabamento nas laterais, frente e fundo do piso em Tecido Oxford preto e cumprindo as normas técnicas do Crea-MG;
Guarda-corpo em Alumínio;
01 (uma) Cortina preta nas mesmas dimensões do fundo de palco revestindo inclusive o Q-30;
Lona Branca antichamas.

R$
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Piso em 2 níveis: 1º nível 1,00 altura x 10 profundidade e 2º nível 1,30 altura X 06 profundidade

Acessórios:
04 praticáveis 1x 2
02 braços em Q30 para sustentação do Fly.
01 House Mix 3metros x 3metros
Escada na frente, seguindo as normas técnicas

O fornecedor será responsável pela instalação das duas ortofônicas e fixação da testeira.

Teatro aberto 
em Araxá

07 e 08 
/08/2022

C) ESTRUTURA TIPO C – PISO COM GRID DE LUZ 
Piso:
01 (hum) piso em Q30, 2 níveis, sendo: 
1º nível: 14 (quatorze) metros de largura, 8 (oito) metros de profundidade e 0,50 ou 0,70 cm de altura
2º nível: 14 (quatorze) metros de largura, 6 (seis) metros de profundidade e 0,20 cm de altura
Acabamento nas laterais, frente e fundo do piso em Tecido Oxford preto e cumprindo as normas técnicas do Crea-MG;
02 braços em Q30 para sustentação do Fly.

Grides:
04 (quatro) grides em formato em quadrado de Q30, sendo:
- 6 (seis) peças de 4 ou 6 (quatro ou seis) metros, 
- 4 (quatro) peças de 14 (quatorze) metros, 
- 6 (seis) sapatas.

Acessórios:
Guarda-corpo em Alumínio;
Escada na frente, seguindo as normas técnicas

R$

Itabirito 21/08/2022 A) ESTRUTURA TIPO A – PALCO TÚNEL 
01 (hum) Palco túnel de 14 (quatorze) metros de largura x 14 (quatorze) metros de profundidade com extensão de 3 metros na 
frente, para os locais em que a apresentação for durante o dia, para tapar o sol, e, no mínimo, pé direito de 6 (seis) metros, 
acabamento nas laterais, frente e fundo do piso em Tecido Oxford preto e cumprindo as normas técnicas do Crea-MG;
Guarda-corpo em Alumínio;
01 (uma) Cortina preta nas mesmas dimensões do fundo de palco revestindo inclusive o Q-30;
Lona Branca antichamas.
Piso em 2 níveis, sendo: 8 metros na parte de trás e 6 metros na parte da frente com 0,30 de altura entre eles.

Acessórios:

R$
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02 braços em Q30 para sustentação do Fly.
01 House Mix 3metros x 3metros
Escada na frente, seguindo as normas técnicas

O fornecedor será responsável por fixar faixas de tecido Oxford entre a testeira do palco e a tenda e pela instalação das duas 
ortofônicas e fixação da testeira.

Paracatu 
(Jóquei 
Clube)

Outubro

C) ESTRUTURA TIPO C – PISO COM GRID DE LUZ 
Piso:
01 (hum) piso em Q30, 2 níveis, sendo: 
1º nível: 14 (quatorze) metros de largura, 8 (oito) metros de profundidade e 0,50 ou 0,70 cm de altura
2º nível: 14 (quatorze) metros de largura, 6 (seis) metros de profundidade e 0,20 cm de altura
Acabamento nas laterais, frente e fundo do piso em Tecido Oxford preto e cumprindo as normas técnicas do Crea-MG;
02 braços em Q30 para sustentação do Fly.

Grides:
04 (quatro) grides em formato em quadrado de Q30, sendo:
- 6 (seis) peças de 4 ou 6 (quatro ou seis) metros, 
- 4 (quatro) peças de 14 (quatorze) metros, 
- 6 (seis) sapatas.

Acessórios:
Guarda-corpo em Alumínio;
Escada na frente, seguindo as normas técnicas

R$

Paracatu 
Praça da 
Matriz

Outubro A) ESTRUTURA TIPO A – PALCO TÚNEL 
01 (hum) Palco túnel de 14 (quatorze) metros de largura x 14 (quatorze) metros de profundidade com extensão de 3 metros na 
frente, para os locais em que a apresentação for durante o dia, para tapar o sol, e, no mínimo, pé direito de 6 (seis) metros, 
acabamento nas laterais, frente e fundo do piso em Tecido Oxford preto e cumprindo as normas técnicas do Crea-MG;
Guarda-corpo em Alumínio;
01 (uma) Cortina preta nas mesmas dimensões do fundo de palco revestindo inclusive o Q-30;
Lona Branca antichamas.
Piso em 2 níveis, sendo: 8 metros na parte de trás e 6 metros na parte da frente com 0,30 de altura entre eles.
Acessórios:
02 braços em Q30 para sustentação do Fly.
01 House Mix 3metros x 3metros
Escada na frente, seguindo as normas técnicas
O fornecedor será responsável por fixar faixas de tecido Oxford entre a testeira do palco e a tenda e pela instalação das duas 

R$
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ortofônicas e fixação da testeira.


