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EDITAL 

 
PROCESSO LICITATÓRIO/PMT Nº 044 / 2018 

PREGÃO PRESENCIAL/PMT Nº 011 / 2018 
 

UNIDADE ADMINISTRATIVA: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de locação de 
equipamentos e banheiros químicos, para atender as festividades do Município de Triunfo/PE, 
nas quantidades, qualidades e condições descritas no edital e Termo de Referência. 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE 
LOCAL DO PREGÃO: Prefeitura Municipal de Triunfo, localizada na Avenida José Veríssimo 
dos Santos, nº 365, Bairro Centro, Cidade de Triunfo, Estado de Pernambuco, CEP: 56.870-000. 
DATA DE ABERTURA: 21 de Junho de 2018. (9:00 horas) 
HORA DE CREDENCIAMENTO E DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E ABERTURA DOS 
ENVELOPES 
 
 A Prefeitura Municipal de Triunfo torna público, para conhecimento dos interessados, que o(a) 
Pregoeiro(a) regulamentado através de ato de nomeação, devidamente assessorado pela equipe 
de apoio também designada formalmente, receberá até horas, data e local acima indicados, os 
envelopes contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS, e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
referentes ao procedimento licitatório objeto deste instrumento, para a escolha da proposta mais 
vantajosa, objetivando a locação do objeto desta licitação, observadas as normas e condições 
do presente Edital e as normas e disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, 
e ainda à luz da Lei nº 8.666/93 publicada no Diário Oficial da União de 22/06/93, e suas 
alterações posteriores.  
 
1. OBJETO DA LICITAÇÃO 
 
1.1. O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada para prestação dos 
serviços de locação de equipamentos e banheiros químicos, para atender as festividades do 
Município de Triunfo/PE, nas quantidades, qualidades e condições descritas no edital e Termo 
de Referência. 

 
2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 
2.1. Poderão participar deste Pregão, os interessados que atenderem a todas as exigências 
deste Edital e seus anexos. 
 
2.2. Não será admitida nesta licitação a participação de: 
 
a) empresas que não atenderem às condições deste Edital; 
b) empresas que estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou tenham 

sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar no âmbito da União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios e nas respectivas entidades da administração indireta, ou tenham sido 
suspensas de participar de licitação e impedidas de contratar com a Administração Pública; 

c) empresas reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 
d) pessoas jurídicas das quais participem, seja a que título for, dirigente ou servidor da Prefeitura 

Municipal de Triunfo/PE. 
 
3. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
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3.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa  poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do 
Pregão, devendo protocolar o pedido no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Triunfo, 
localizada na Avenida José Veríssimo dos Santos, nº 365, Bairro Centro, Cidade de Triunfo, 
Estado de Pernambuco, CEP: 56.870-000, nos horário das 8:00 horas às 13:00 horas, cabendo 
o(a) Pregoeira(o) decidir sobre o requerimento no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
3.2.  Caso seja acolhida o a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data 
para a realização do certame. 
3.3. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, por falhas ou irregularidades, o 
licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data de realização da sessão 
pública do Pregão, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
 
3.4 A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo 
licitatório. 
 
3.5. Não será admitido recurso sobre os critérios fixados no edital após o prazo de impugnação  
estipulado no Item 3.1. 
 
4.  DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1. O interessado ou seu procurador deverá apresentar-se, perante o(a) pregoeiro(a), para 
proceder ao respectivo credenciamento, munido dos documentos que o credenciem a participar 
deste procedimento licitatório, inclusive com poderes para formulação de ofertas e lances 
verbais. 
 
4.2. Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas 
fases do procedimento licitatório e a responder, por todos os atos e efeitos previstos neste Edital, 
por sua representada. 
 
4.3. A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata 
exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do(a) pregoeiro(a). 
 
4.4. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
 
a)  tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de 

registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes 
para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

b)  tratando-se de procurador, apresentar Procuração Particular com firma reconhecida (§2º do 
art. 654 do Código Civil) ou Procuração Pública, em nome do representante legal, dando 
poderes para negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos 
os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre 
os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga;  

c)  o representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de 
identificação que contenha foto. 

 
4.5. Estes documentos (originais ou cópias) deverão ser apresentados no início da sessão do 
pregão. No caso de cópias, as mesmas devem estar autenticadas por tabelião ou pelo(a) 
pregoeiro(a) ou  membro da sua equipe de apoio, até a data de abertura da sessão. 
 
4.6. As empresas interessadas em participar do certame deverão apresentar junto com o 
credenciamento: 
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4.6.1. Declaração de pleno conhecimento e concordância com o edital. (Anexo II). 

 
4.6.2. Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, conforme inciso VII 
do art. 4º da Lei 10.520/02. (Anexo III) 

 
4.7. As empresas que apresentarem as declarações, mas não apresentarem documentação 
hábil para credenciarem os seus representantes legais, poderão entregar os envelopes e 
participar com o seu preço original ofertado, mas estarão impedidos de participar da etapa de 
lances. 
 
4.8. A empresa que não entregar a declaração do item 4.6.2. não poderá entregar os envelopes, 
recebendo-os de volta lacrados, se for o caso. 
 
4.9. O representante poderá ser substituído a qualquer momento por outro devidamente 
credenciado. 
 
4.10. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa 
licitante. 
 
4.11. As Microempresas – ME e as Empresas de Pequeno Porte - EPP para fins das 
prerrogativas da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, deverão apresentar: 

 
a) Cópia do seu pedido de enquadramento (Declaração de ME ou EPP) devidamente 

registrado no órgão competente ou Certidão Simplificada da Junta Comercial, para 
efeito de comprovação da condição de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno 
Porte (EPP), nos termos da instrução Normativa do DNRC (Departamento Nacional de 
Registro do Comércio) nº 103, publicada no DO (Diário Oficial) no dia 22 de maio de 
2007; 

b) Comprovação de opção pelo simples obtido através do site da Secretaria da receita 
Federal http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/aplicacoes.aspx?id=21; 

c) Declaração assinada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos 
impedimentos previstos no parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 
de dezembro de 2006, conforme Modelo de Declaração, constante do Anexo V deste 
Edital. 

 
5.  DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PROPOSTA DE PREÇO E HABILITAÇÃO 
 

5.1. Os conjuntos de documentos relativos a Proposta de Preço e a Habilitação deverão 
ser entregues separadamente, em envelopes fechados, rubricados no fecho e identificados 
com o nome do licitante, o número e objeto da licitação e, respectivamente, os títulos dos 
conteúdos ("Proposta de Preço" e "Documentos de Habilitação"), na forma das alíneas “a” 
e “b” a seguir: 

 
a) Envelope contendo os documentos relativos à Proposta de Preço: 
 
ENVELOPE 01 - DA PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA 
 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO - PE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 
PROCESSO LICITATÓRIO/PMT Nº 044 / 2018 
PREGÃO PRESECIAL/PMT Nº 011 / 2018 
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OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de locação de 
equipamentos e banheiros químicos, para atender as festividades do Município de Triunfo/PE, 
nas quantidades, qualidades e condições descritas no edital e Termo de Referência. 
EMPRESA: 

 
b) Envelope contendo os documentos relativos à Habilitação: 
 
ENVELOPE 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO - PE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 
PROCESSO LICITATÓRIO/PMT Nº 044 / 2018 
PREGÃO PRESECIAL/PMT Nº 011 / 2018 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de locação de 
equipamentos e banheiros químicos, para atender as festividades do Município de Triunfo/PE, 
nas quantidades, qualidades e condições descritas no edital e Termo de Referência. 
EMPRESA: 

 
5.2. Não será admitida a remessa postal dos envelopes com Proposta de Preço e 
Habilitação: 
 
5.3. Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados 
em original, ou por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório competente, ou 
publicação em órgão da imprensa oficial, no caso de cópias, desde que acompanhadas dos 
originais para conferência, pelo(a) pregoeiro(a) ou sua equipe de apoio, até a data de abertura 
da sessão; 
 
5.4. Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os 
documentos referentes à Proposta de Preço e à Habilitação e seus anexos, deverão ser 
apresentados no idioma oficial do Brasil, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente; 
 
5.5. O número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ indicado nos documentos da 
Proposta de Preço e da Habilitação deverá ser do mesmo estabelecimento da empresa que 
efetivamente vai fornecer o objeto da presente licitação. 
 
5.6. Após a apresentação da proposta, não mais caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo(a) Pregoeiro(a). 
 
6. DA APRESENTAÇÃO E CONTEÚDO DA PROPOSTA – ENVELOPE  01 
  
6.1. Os interessados deverão apresentar as suas propostas em envelope lacrado, identificado 
como Envelope 01. 
 
6.2. A proposta para os itens licitados deverá ser apresentada com a indicação de marca, preço 
unitário e total dos lotes, devidamente datada, rubricada as suas folhas e assinada por 
representante legal, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, e deverá conter, além de 
outras informações de livre disposição, o seguinte: 
a) Designação do número desta licitação; 
b) Razão Social, Endereço Completo e CNPJ; 
c) Conter prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias, contado da data de abertura. Na 

falta de tal informação será considerado proposto o prazo citado nesta alínea; 
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d) Declarar, no corpo da proposta, ou em escrito à parte, que nos preços mantidos na proposta 
escrita e naqueles que porventura vierem a ser ofertados através de lances verbais, estão 
incluídos todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros de 
qualquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita aquisição do objeto da licitação. A 
Prefeitura Municipal de Triunfo não admitirá qualquer alegação posterior que vise ao 
ressarcimento de custos não considerados na proposta feita pelo licitante sobre os preços 
cotados; 

e) indicar o prazo de montagem dos equipamentos que será de até 24 h (vinte e quatro horas) 
anteriores à abertura do evento. 

 
6.3. Fica vedada qualquer indexação de preços por índices gerais, setoriais ou que reflitam a 
variação dos custos. 
 
6.4.  Ficam vedadas: 
 
a) A subcontratação total ou parcial do objeto pela contratada a outra empresa; A participação na 

licitação importa em total, irrestrita e irretratável submissão das licitantes proponentes às 
condições deste edital. 

b) A cessão ou transferência total ou parcial do objeto do contrato. 
 
7.      DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE 02 
  
7.1. As licitantes deverão apresentar no envelope “02” – “Documentos de Habilitação”, 
documentos que demonstram atendimento às exigências indicadas neste ITEM.  
 
7.2. Serão aceitas as Certidões, em original, obtidas pela Internet, dentro do prazo de validade, 
sujeitando-as a verificações, caso necessário. 
 
7.1.1.  HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
a) registro comercial, no caso de empresa individual; 
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, onde se possa 

identificar o administrador, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de 
sociedade por ações, acompanhados de documentos que comprovem a eleição de seus 
administradores; 

c)  comprovante de inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de 
prova da composição da diretoria em exercício; 

d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 
7.1.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda 

(CNPJ/MF); 
b) Prova de Regularidade Fiscal para com a Fazenda Nacional (Certidão conjunta negativa de 

débitos relativos a tributos Federais e a Dívida Ativa da União fornecida pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 
referente a todos os tributos federais e a Dívida Ativa da União (DAU), nos termos do artigo 1º 
da Portaria 1.751 de 02 de outubro de 2014); 
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c) Prova de Regularidade Fiscal para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante 
através da apresentação da respectiva certidão negativa expedida pela Secretaria da 
Fazenda do estado do licitante; 

d) Prova de Regularidade Fiscal para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante 
através da apresentação da respectiva certidão negativa expedida pelo setor competente da 
administração municipal da sede do licitante; 

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), através 
do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), fornecido pela Caixa Econômica Federal, 
com prazo de validade em vigor, demonstrando situação regular no cumprimento dos 
encargos sociais instituídos pela Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, c/c artigo 29, inciso IV 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº. 452, de 1o de maio de 
1943, que passou a vigorar conforme a Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011. 

 
 7.1.3.  QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA – FINANCEIRA 
 
a) Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, expedida 

pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, no máximo 30 (trinta) dias da data prevista para 
abertura das propostas, acompanhada das Certidões Negativas de Processos Cíveis (PJe) de 
Pessoa Jurídica para fins de Licitação, sendo estas de 1º e 2º Graus, fornecidas pelo Tribunal 
de Justiça do Estado de Pernambuco através do site 
https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml#. 

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada 
a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da 
proposta; 
b1) Na habilitação em licitações para o fornecimento de bens de pronta entrega ou para 
locação de materiais, não será exigido da Microempresa ou da Empresa de pequeno porte 
apresentação do Balanço Patrimonial do último exercício social, conforme expressa o Art. 3º 
do Decreto 8.538 de 06 de outubro de 2015, que regulamenta a Lei complementar 123 de 14 
de dezembro de 2006. 

 
7.1.4. RELATIVAMENTE A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
a) Apresentar atestado(s), emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 

comprove que a licitante forneceu, de maneira satisfatória e a contento, materiais e/ou 
serviços de natureza similar ora licitado; 

b) Declaração dos responsáveis técnicos, se comprometendo a executar o objeto deste edital, 
em conformidade do Termo de Referência; (Para empresas que demonstrarem interesse nos 
Lotes: I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII) 

 b1) Na declaração contida na alínea “d” devem constar expressamente as especificações da 
sonorização e iluminação. 

c) Certidão de Registro e Quitação do Licitante e dos seus Responsáveis Técnicos para com o 
CREA/PE ou o CREA do local da sua sede, contendo, neste último caso, o "VISTO" do 
CREA/PE nos termos da legislação em vigor. Em qualquer caso, a certidão deverá conter os 
dados cadastrais atualizados; (Para empresas que demonstrarem interesse nos Lotes: I, II, III, 
IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII) 

d) Comprovação da licitante de possuir na data prevista para entrega dos documentos de 
habilitação, em seu quadro técnico permanente, responsáveis técnicos, com formação 

http://www010.dataprev.gov.br/sislex/paginas/10/1943/5452.htm
http://www010.dataprev.gov.br/sislex/paginas/10/1943/5452.htm
https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml
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acadêmica em ENGENHARIA CIVIL, para o LOTE DE Nº (1) e ENGENHARIA ELÉTRICA 
OU TÉCNICO EM ELETROTECNICA, para os LOTES DE Nº (3, 4, 5, 7 e 8); 

e) Comprovação de que a empresa tem em seu quadro de funcionários os profissionais técnicos 
se mediante a apresentação de um contrato de prestação de serviços esse com 
reconhecimento de firma de ambos e registrado em cartório ou a apresentação da carteira de 
trabalho dos profissionais acompanhado do ultimo pagamento do FGTS do mesmo; (Para 
empresas que demonstrarem interesse nos Lotes: I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII) 

f) Atestado de capacitação técnica de atividades igual ou semelhante ao objeto licitado 
acompanhado da respectiva CAT certidão de acervo técnico fornecida pelo CREA do estado 
da licitante, para todos os itens que se refere à estrutura com montagem desmontagem e 
instalação; (Para empresas que demonstrarem interesse nos Lotes: I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, 
X, XI, XII) 

 f1) As empresas que fizerem parte de outro estado e deseja participar deste certame terão a 
obrigatoriedade de apresentar o visto fornecido pelo CREA do Estado da Pernambuco. 

 
7.1.5. E AINDA OS SEGUINTES DOCUMENTOS: 

a) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação com assinatura do 
representante legal da empresa, na forma do § 2º, do Art. 32, da Lei nº. 8.666/93, alterada 
pela Lei nº. 9.648/98 e Instrução Normativa MARE nº. 5/95, republicada no Diário Oficial da 
União de 19 de abril de 1996, nos termos do modelo constante no Anexo IV deste Edital; 

b) Declaração de cumprimento com assinatura do representante legal da empresa, disposto no 
inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, nos termos do modelo constante no Anexo VI 
deste Edital; 

c) Atestado de Regularidade do Corpo de Bombeiros, exceto para as empresas que 
demonstrarem interesse somente no Lote VI. 

d) Licença de funcionamento expedida pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), 
somente as empresas que demonstrarem interesse no Lote VI. 

 
7.2 Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 
autenticada por tabelião de notas ou publicação em órgão de imprensa oficial. No caso de 
apresentação de cópias, deverão ser autenticados por tabelião ou apresentados os 
respectivos originais para conferência pelo(a) pregoeiro(a) ou por membro da equipe de 
apoio, na sessão. 
 
7.3 DA PARTICIPAÇÃO DO MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
 
7.3.1. A microempresa e empresa de pequeno porte, para efeito do tratamento diferenciado 
previsto na LC nº. 123/06, deverá comprovar sua condição através da apresentação dos 
seguintes documentos: 

I – Empresas optantes do Sistema Simples de Tributação: 
 
a)  Certidão para efeito de comprovação da condição de Microempresa (ME) ou empresa de 

Pequeno Porte (EPP), expedida pela Junta Comercial, nos termos da instrução Normativa 
do DNRC (Departamento Nacional de Registro do Comércio) nº 103, publicada no DO 
(Diário Oficial) no dia 22 de maio de 2007. 

b) Comprovação de opção pelo simples obtido através do site da Secretaria da receita Federal 
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/aplicacoes.aspx?id=21; 

c) Declaração assinada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos 
impedimentos previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º, da LC nº 123/06; 

 
II – Empresas não optantes do Sistema Simples de Tributação: 
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a) Balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício comprovando ter receita bruta 

dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do artigo 3º da LC nº 123/06; 
b) Cópia da Declaração de Informação Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ e 

respectivo recibo de entrega, em conformidade com o balanço e a DRE; 
c) Comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – 

CNPJ; 
d) Cópia do Contrato social e suas alterações; 
e) Declaração assinada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos 

impedimentos previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º, da LC nº 123/06; 
f) Certidão para efeito de comprovação da condição de Microempresa (ME) ou empresa de 

Pequeno Porte (EPP), expedida pela Junta Comercial, nos termos da instrução Normativa do 
DNRC (Departamento Nacional de Registro do Comércio) nº 103, publicada no DO (Diário 
Oficial) no dia 22 de maio de 2007. 
 

7.3.2. As microempresas (ME) e as Empresas de Pequeno Porte (EPP) deverão apresentar toda 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal mesmo que esta 
apresente alguma restrição. 
 
7.3.3. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal será assegurado, as 
microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas; com efeito de certidão negativa. 
 
7.3.4. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 6.3 implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 
8.666/93, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.  
 
8. DA SESSÃO E DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO 
 
8.1. No dia, hora e local designado no edital, será realizada sessão pública para recebimento 
das propostas e da documentação de habilitação, devendo o representante legal ou seu 
procurador proceder ao respectivo credenciamento, COMPROVANDO, possuir os necessários 
poderes para formulação de propostas verbais (lance) e para a prática de todos os demais 
atos inerentes ao certame; 
 
8.2. Aberta à sessão, os representantes legais entregarão ao(a) pregoeiro(a), declaração dando 
ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme estabelece o inciso 
VII do art. 4° da Lei 10.520 de 17 de julho de 2012, nos termos do modelo constante no Anexo 
III deste Edital e, em envelopes separados, a proposta comercial e a documentação de 
habilitação; 
 
8.3. O(a) pregoeiro(a) procederá à abertura dos envelopes “01” contendo as propostas 
comerciais, que deverão ser rubricadas por ele e membros da equipe de apoio, conferindo-as 
quanto à validade e cumprimento das exigências contidas no edital, e classificará as  propostas 
dos licitantes de menor preço e aquelas que tenham apresentado propostas em valores 
sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço, para cada 
LOTE licitado;  
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8.4. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições 
definidas no subitem acima, serão classificadas as melhores propostas subsequentes, até o 
máximo de três, para que os representantes das licitantes participem dos lances verbais, 
quaisquer que sejam os preços oferecidos nas suas propostas escritas; 
 
8.5.  Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais para cada LOTE 
pelos representantes das licitantes classificadas, que deverão ser formulados de forma 
sucessiva, em valores distintos e decrescentes. Os lances verbais serão feitos por LOTE até o 
encerramento do julgamento deste; 
 
8.6. O(a) pregoeiro(a) convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, 
a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e as 
demais, em ordem decrescente de valor; 
 
8.7. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo(a) pregoeiro(a), implicará 
a exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado 
pela licitante, para efeito de ordenação das propostas; 
 
8.8. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, do valor total do 
LOTE, inferior à proposta de menor preço, com redução mínima a ser fixada no momento do 
inicio das ofertas verbais. A aplicação do valor de redução mínima entre os lances incidirá sobre 
o preço total do LOTE; 
 
8.9. Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta 
escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação; 
 
8.10. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, o(a) pregoeiro(a) 
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo 
motivadamente a respeito; 
 
8.11. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a 
documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para cada LOTE, para 
confirmação das suas condições habilitatórias; 
  

8.11.1. Na apreciação e no julgamento das propostas não será considerada qualquer 
oferta ou vantagem não prevista neste instrumento, nem serão permitidas ofertas de 
vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes, obrigando-se, no entanto, a 
prestar toda e qualquer atividade oferecida em sua proposta. 

 
8.12. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado 
vencedor, sendo-lhe adjudicado o LOTE/objeto do certame; 
 
8.13. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o 
pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à 
habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração 
de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele 
adjudicado o LOTE/objeto do certame; 
 

8.13.1. Serão desclassificadas as propostas que: 
 

a) não atendam às exigências e requisitos estabelecidos neste edital ou 
imponham condições; 
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b) apresentem valores manifestamente excessivos ou manifestamente 
inexequíveis; 

c)  sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de 
impedir o julgamento. 

 
8.14.  Nas situações previstas nos incisos 8.9., 8.10., e 8.13, o(a) pregoeiro(a) poderá negociar 
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor; 
 
8.15.  O(s) licitante(s) declarado(s) vencedor(es) deverá(ão) apresentar ao Pregoeiro(a), no 
prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após o encerramento deste Pregão, nova 
proposta escrita acompanhada de nova Planilha de Preços, observando o disposto no Item 
6.2, em conformidade com o anexo a este Edital e de acordo com o correspondente LOTE 
adjudicado; 
 
8.16. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes e que, ao final, deverá ser assinada pelo(a) Pregoeiro(a) e licitantes presentes; 
 
8.17. Não será motivo de desclassificação simples omissões irrelevantes para o entendimento 
da proposta, que não causem prejuízo à Administração ou lesem direitos dos demais licitantes. 
 
9.  DA HOMOLOGAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
9.1. O resultado do julgamento será submetido à autoridade competente, para homologação; 
  
9.2. Após a adjudicação e homologação do resultado do certame licitatório, o licitante vencedor 
será convidado, mediante notificação ao credenciado por qualquer meio e na sua falta ou de 
impossibilidade, será remetida via Fax para endereço constante na proposta, a montar os 
equipamentos, no prazo estipulado, que não poderá ser após o início do evento; 
 
9.3. É facultado a Prefeitura Municipal de Triunfo, quando o convocado não comparecer no 
prazo estipulado no subitem anterior, ou, ainda, recusar-se, injustificadamente, entregar e 
cumprir com sua proposta vencedora, convocar os LICITANTES remanescentes, na ordem de 
classificação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste edital e na legislação; 
 
9.4. A aquisição pretendida deverá ser executada em estrita conformidade com as prescrições 
deste edital e seus anexos, que são dele partes integrantes e inseparáveis. 
 
10. DAS SANÇÕES 

10.1. A licitante convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, que se recusar 
injustificadamente a proceder à entrega, apresentar pendências junto aos cadastros da 
Administração Pública, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar a entrega, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 
fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e 
contratar com a Prefeitura Municipal de Triunfo, pelo prazo de até 2 (dois) anos, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, ficando ainda sujeita à multa de 5% 
(cinco por cento) do valor global da proposta, devidamente atualizado, sem prejuízo das demais 
cominações legais. 
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10.2. Fica facultada a Prefeitura Municipal de Triunfo, na hipótese de descumprimento por parte 
da adjudicatária das obrigações assumidas, tal como, o não cumprimento do prazo de entrega, 
aplicar à multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global da proposta do licitante. A multa 
poderá ser aplicada a cada novo período de 30(trinta) dias de atraso. 
 
11. DO VALOR DE REFERÊNCIA 
 
11.1. Os materiais e/ou equipamentos serão fornecidos pelos seus preços unitários 
apresentados na proposta da licitante vencedora deste Pregão, tendo como preço máximo 
admissível para o fornecimento total a importância de R$ 74.730,00 (setenta e quatro mil 
setecentos e trinta reais), para o Lote I – PALCO, R$ 22.205,00 (vinte e dois mil duzentos e 
cinco reais), para o Lote II – TOLDOS, R$ 50.355,00 (cinquenta mil trezentos e cinquenta e 
cinco reais), para o Lote III – GERADORES DE ENERGIA, R$ 87.500,00 (oitenta e sete mil e 
quintos reais), para o Lote IV – SONORIZAÇÃO, R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), para o 
Lote V – ILUMINAÇÃO, R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), para o Lote VI – BANHEIROS 
QUÍMICOS, R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais), para o Lote VII – PAINEL DE 
LED DE ALTA DEFINIÇÃO, R$ 12.100,00 (doze mil e cem reais), para o Lote VIII – 
TESTEIRA DE LED, R$ 20.280,00 (vinte mil e duzentos e oitenta reais), para o Lote IX – 
GRIDE PARA PALCOS, R$ 6.150,00 (seis mil cento e cinquenta reais), para o Lote X – 
FECHAMENTOS, R$ 6.000,00 (seis mil reais), para o Lote XI – DISCIPLINADOR DE ÁREA 
VIP, R$ 22.000,00 (vinte dois mil reais), para o Lote XII – ALUMÍNIO PORTAIS, totalizando o 
Valor Global de R$ 365.820,00 (trezentos e sessenta e cinco mil oitocentos e vinte reais). 
 
11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

11.1. Os recursos para fazer face às despesas decorrentes, deste processo, correrão por conta 
dos créditos orçamentários destinados ao custeio das despesas decorrentes do objeto desta 
licitação, constantes das dotações orçamentárias abaixo especificadas, consignadas no 
Orçamento da Prefeitura Municipal de Triunfo para o exercício de 2018, aprovado pela Lei n° 
1.424 de 27 de novembro de 2017. 
 
Unidade: 020601 – Secretaria Municipal de Turismo, Desenvolvimento e Lazer 
Funcional: 13.392.100432092.0000 – Promoção e Apoio aos Eventos e Atrações Turísticas 
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código da Aplicação: 110 000 
Fonte Recurso: 0 0100 
 
12. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
12.1. O pagamento será feito com a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente a 
aquisição do objeto, pelo preço da proposta adjudicada e homologada, observando-se as 
condições de recebimento do objeto. 
 
13. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
 
13.1. O bem só será recebido depois de certificado pela Secretaria de Turismo Desenvolvimento 
e Lazer e da Prefeitura Municipal de Triunfo, através de vistoria e termo de recebimento, 
observadas as especificações contidas no termo de referência, e ainda, a consistência e a 
exatidão da Nota Fiscal discriminativa, apresentada em duas vias. 
 
13.2. No caso de produto rejeitado o licitante deverá providenciar a imediata troca por outro sem 
defeito, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos, sob pena de ser aplicada a multa estabelecida 
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no subitem 10.2, ficando sob sua responsabilidade todos os custos da operação de troca. A 
Prefeitura Municipal de Triunfo não se responsabilizará pelo armazenamento, guarda ou por 
danos causados ao produto entregue e rejeitado pelo setor competente. 
    
14. DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DO CERTAME 
 
14.1. A Administração, observadas razões de conveniência e oportunidade, devidamente 
justificadas, poderá revogar a qualquer momento o presente procedimento, ou declarar a sua 
nulidade por motivo de ilegalidade, mediante despacho fundamentado. 
 
14.2.  A anulação do procedimento licitatório induz à do instrumento contratual. 

14.3. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação ou revogação do 
procedimento licitatório. 
 
15. DOS RECURSOS  

15.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediatamente e 
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para 
apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para 
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo 
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 

15.2. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento; 
 
15.3. A petição poderá ser feita na sessão, e se oral, será reduzida ao termo em Ata; 
  
15.4. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito 
de recurso e adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor; 
 
15.5. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação 
ao licitante vencedor; 
 
15.6. Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será notificado para 
entrega dos produtos no prazo definido neste edital. 
 
16. DOS CASOS OMISSOS 
 
16.1. Os casos omissos serão solucionados diretamente pelo pregoeiro ou autoridade 
competente, observados os preceitos de direito público e as disposições de Lei n° 8.666/93, 
10.520/2012.  
 
17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
17.1. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação; 
 
17.2. Reserva-se a(ao) pregoeiro(a) a equipe de apoio da Prefeitura Municipal de Triunfo, o 
direito de solicitar, em qualquer época ou oportunidade, informações complementares, por meios 
de diligencias; 
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17.3. No interesse da Administração, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou 
indenização, poderá ser: 
 
a) adiada a data da abertura desta licitação; 
b) alterada as condições do presente edital, com fixação de novo prazo para a sua realização. 
 
17.4. Não se permitirá a qualquer dos licitantes solicitar a retirada de envelopes ou 
cancelamento de propostas após a sua entrega; 
 
17.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 
licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas qualificações e as exatas 
compreensões da sua proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão; 
 
17.6. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a 
finalidade e a segurança da contratação; 
 
17.7.  Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante: 
  
a) Anexo I - Termo de Referência; 
b) Anexo II – Declaração de pleno conhecimento e concordância com o edital; 
c) Anexo III - Declaração (inciso VII do art. 4° Lei 10.520 de 17/07/2012); 
d) Anexo IV - Declaração de inexistência de fatos supervenientes; 
e) Anexo V - Declaração de ME ou EPP; 
f) Anexo VI - Declaração (inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal);  
g) Anexo VII - Modelo da Proposta; 
h) Anexo VIII - Minuta de Contrato. 
 
 
Triunfo - PE, 07 de Junho de 2018. 
 
 
 

Maria Claudia Lima Barros 
Pregoeira 

 
 
 

João Batista Rodrigues dos Santos 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 
 
 
 

PROCESSO LICITATÓRIO/PMT Nº 044 / 2018 
PREGÃO PRESENCIAL/PMT Nº 011 / 2018 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO DA LICITAÇÃO: 
 
1.1 O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada para prestação 
dos serviços de locação de equipamentos e banheiros químicos, para atender as festividades do 
Município de Triunfo/PE, nas quantidades, qualidades e condições descritas no edital e Termo 
de Referência. 
 
2. VALOR REFERÊNCIA: 
 
2.1. Valor total estimado da licitação e de R$ 365.820,00 (trezentos e sessenta e cinco mil 
oitocentos e vinte reais). 
 
LOTE I – PALCOS 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

01 

1 PALCO TAMANHO 16M X 12M - Palco em 
alumínio, coberto com lona night & day ou 
similar na cor branca, medindo16,0m  de  
boca  por  12,0m  de profundidade e 2,20m 
de altura do piso ao chão e 7,0m de pé 
direito; 02  PA’S de 3,0m por 3,0m; 
Fechamento nos fundos e nas laterais do 
palco em lona night & day na cor preta; 
Fechamento frontal e lateral do piso em 
estruturas metálicas com tubo de 
30mmx30mm na chapa de 16mm revestido 
com laminados de madeira pintado com tinta 
PVA látex na cor preta; Escada de acesso 
com 2,0m de largura revestida de 
compensado; Piso do palco revestido em 
madeirite; House-mix medindo 3,0m por 3,0m 
com um piso a 0,50m de altura, coberto com 
lona night  & day ou similar e  fechamento nas  
laterais, isolamento em todo o perímetro com 
cercas modulada medindo 4,00m por 4,00m; 
Área de produção medindo 4,0m x 4,0m com 
fechamento em placas de 2,20m x 2,40m 
pintada com tinta PVA látex; Camarim 
medindo 4,0m x 4,0m coberto com lona night 
& day e fechado por compensado;. 
Aterramentos em conformidade com as 
normas técnicas.  

DIÁRIA 11 4.880,00 53.680,00 

02 

1  PALCO  TAMANHO  12M  X  10M  -Palco  
em estrutura metálica de ferro, coberto com 
lona night & day ou similar na cor branca 
medindo 11,0m de boca por 10,0m de 
profundidade e 2,20m de altura do piso ao 
chão e 5,0m de pé direito; Fechamento nos 
fundos e nas laterais do palco em lona night & 
day na cor preta; Fechamento frontal   e   
lateral   do   piso em madeirite/compensado 

DIÁRIA 05 4.210,00 21.050,00 
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pintado com tinta PVA látex na cor preta; 
Escada de acesso com 1,40m de largura 
revestida de compensado; Piso do palco 
revestido em madeirite; House-mix medindo 
3,0m por 3,0m com um piso a 0,50m de 
altura, coberto com lona night & day ou 
similar e fechamento nas laterais, isolamento 
em todo o perímetro  com  cercas  modulada  
medindo  3,00m  x 3,00m; Área de produção 
com fechamento com placas de 2,20m x 
2,40m, camarim medindo 4,0m x 4,0m 
coberto com lona night & day e fechado; 
Aterramentos em conformidade com as 
normas técnicas.  

VALOT TOTAL DO LOTE I 74.730,00 

 
 
LOTE II – TOLDOS 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

01 

TOLDOS - Padronizados em estrutura 
metálica tubular medindo 4,0m x 4,0m, 
coberto com lona tipo night & day na cor 
branca, pé direito de 2,50m de altura 

UND 17 240,00 4.080,00 

02 

TOLDOS - Padronizados em estrutura 
metálica tubular medindo 5,0m x 5,0m, 
coberto com lona tipo night & day na cor 
branca, pé direito de 2,50m de altura.  

UND 40 272,00 10.880,00 

03 

TOLDOS - Padronizados em estrutura 
metálica tubular medindo 6,0m x 6,0m, 
coberto com lona tipo night & day na cor 
branca, pé direito de 2,50m de altura.  

UND 23   315,00  7.245,00 

VALOT TOTAL DO LOTE II 22.205,00 

 
LOTE III – GERADORES DE ENERGIA 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

01 

GERADOR DE ENERGIA 180 KVA, em 
container acústicos, silenciado, partida 
manual ou automática  que  forneça  potência  
de  180kva, tensão 380/220  volts, ciclagem 
em 60 hz,  1.800  rpm, equipamento com 
motor diesel, turbinado, cabos elétricos e ac 
com chaves de ligação / reversão compatíveis 
horimetro,  aterramento de  acordo com  as 
normas técnicas,  sem  regulador  de  
velocidade  eletrônico, incluindo-se 
manutenção.  

DIÁRIA 27 1.865,00  50.355,00 

VALOR TOTAL DO LOTE III 50.355,00 

 
LOTE IV – SONORIZAÇÃO 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 
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01 

SERVIÇOS DE SISTEMA DE 
SONORIZACAO PORTE GRANDE - 02 
mesas digitais com 56 canais de entrada, 
equalização paramétrica, compressor, gate 
por canal, 24 canais de saída com 
equalizador gráfico de 31 bandas por canal, 2 
fontes de alimentação; sistema de 
sonorização linearray , composto por 16 
caixas tree- way por lado , cobertura vertical 
de 10 graus, horizontal de 120 graus, sistema 
de bumper para elevação do sistema ou 
acessórios para trabalhar em groundstacked , 
16 caixas de sub grave com 2 falantes de 18" 
cada , por lado; sistema de amplificação com 
6 racks de potência com 4 amplificadores 
classe d , com no mínimo 2400 watts rms por 
canal em 2 omhs; 01 processador digital com 
4 entradas e 12 saídas; software de 
gerenciamento do sistema através de tablet 
ou computador; 01 multicabo de 56 canais de 
entrada, transformador de fase por canal com 
comprimento mínimo de 60 metros; 01 
multicabo de sinal de 12 vias com 
comprimento mínimo de 60 metros para o 
processamento; mainpower trifásico de 63 
ampères por fase, regulador de tensão, 
voltímetro e amperímetro; sistema de 
comunicação entre p.a. e monitor; sistema 
com 16 monitores passivos two-way com 02 
falantes de 12" e 1 drive cada; sistema de 
amplificação com 02 racks de potência com 4 
amplificadores cada com possibilidade de 
atender 12 vias de monitoração; sidefill 
composto por 3 caixas tree-way de alta 
frequência e 3 de sub grave com falantes de 
18" por lado; sistema de amplificação para 
alimentação do sidefill composto por 01 rack 
com 4 amplificadores classe d , potência 
mínima de 1000 watts por canal; mainpower 
trifásico de 125 ampères por fase , regulador 
de tensão, voltímetro , amperímetro e 
transformador isolador de 10.000 watts para 
alimentação em 110 volts; delay: 02 linhas 
com 6 caixas linearraytree-way , conetiva 
vertical de 10 graus, cobertura horizontal de 
120 graus , sistema de bumper para elevação 
do equipamento; sistema de amplificação 
com 02 racks de potência com 4 
amplificadores classe d, potencia mínima de 
2.400 watts em 8 omh cada; processamento 
digital com 2 entradas e 8 saídas; microfones 
com pedestais, microfones sem fio, direct 
box, sub snake com multipinos.  

DIÁRIA 15 5.000,00 75.000,00 

02 

SERVIÇOS DE SISTEMA DE 
SONORIZACAO PORTE MÉDIO: 01 console 
digital 32 canais, 12  auxiliares,  04  bandas  
de  equalização paramétricas, com resolução 

DIÁRIA 05 2.500,00 12.500,00 
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mínima de 48 khz; - 01 multicabos  32  vias  
com  mais  08  vias  para  canais auxiliares, 
com spliter, de 50 metros ou mais; - 01 
processador de sistema digital, estéreo, com 
2 entradas e 8 saídas com multicabo 
exclusivo, que atenda a toda necessidade do 
equipamento; - 16 caixas de sub woofer com 
02 falantes de 18”, 1600 w RMS; - 16 caixas 
acústicas tipo LineArray com sistema Fly de 
02 ou 03 vias ou equivalente, que produza no 
mínimo 110 dba a 25 metros do palco; - 
Amplificação compatível com o sistema; - 
Cabeação de AC com 50 metros mínimo; - 01 
Aparelho de CD ou DVD que reproduza MP3; 
- 02 equalizadores analógicos de 31 bandas 
para o sistema de PA - 01 intercomunicador 
entre as mesas de PA e de Monitor; - Fios e 
cabos para a ligação do sistema. 
Características Gerais: - 01 console digital 32 
canais, 12 auxiliares, 04 bandas de 
equalização paramétricas, com resolução 
mínima de 48 khz; - 01 processador de 
sistema estéreo, com 2 entradas e 8 saídas 
para o sidefill; - 02 sidefills, cada um com, 02 
sub woofer com 02 falantes de 18”,02 caixas 
de 2 ou 3 vias (graves, médios graves e 
medias altas); - 09 caixas de monitor (02 
falante de 12” ou 15” + driver de 2”) ou 
similar; - 02 caixas de sub 1x 18”; 02 caixas 
03 vias (02 falantes de 15”, 02 falantes de 6”  
e  01  driver  2”)  para  bateria;  -  
Amplificação compatível com o sistema; - 60 
cabos de microfones, 30 pedestais, 08 garras; 
- 30 microfones dinâmicos, 06 microfones 
condensadores, 02 microfones sem fio UHF; - 
06 Direct Box ativas e passivas; - Fios e 
cabos para ligação  do  sistema,  distribuição  
de  energia  com aterramento;  

VALOR TOTAL DO LOTE IV 87.500,00 

 
LOTE V – ILUMINAÇÃO PORTE GRANDE 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

01 

SERVIÇOS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 
PORTE GRANDE 01 Mesa computadorizada 
2048 canais; 64 canais de dimmer montados 
em rack de 4.000 watts por canal; 03 splite de 
sinal dmx de 8 vias; 20 muvingue beam, 06 
estroboatômic,; 30 refletores par led 03 watts 
rgbwa 06 elipsoidais; 06 refletores minibrutts 
com 6 lâmpadas dwe 650 watts;; 01-rack 
dimmer com 48 canais de 4000w, 01-cabos e 
conexões para ligar todo o sistema, 80 metros 
de q 30 em alumínio especial; 06 corner box 
truss; 12 corner 4 faces q 30; 04 talhas de 1 
tonelada, elevação de 8 metros com manilhas 

DIÁRIA 05 3.600,00 18.000,00 
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e cintas; 02 máquinas de fumaça dmx; 02 
hazers; sistema de intercon com 6 pontos 

VALOR TOTAL DO LOTE V 18.000,00 

 
LOTE VI – BANHEIROS QUÍMICOS 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

01 

BANHEIROS QUÍMICOS - Cabine individual, 
com cobertura translúcida e inclinada com 
canaletas, piso antiderrapante, caixa de 
dejetos que funciona  como mistura  de  água  
diluída  em  produto  químicos biodegradável, 
sem formol para degradar o material sólido 
sem poluir o meio ambiente, tudo de respiro, 
características  básicas  do  vaso  sanitário  e  
mictório acoplado; trinca indicador 
(ocupado/livre); identificação de masculino e 
feminino; ventilação interna através de telas;  
porta  papel  higiênicos  e  objetos;  
iluminação individual; mão de obra para a 
manutenção permanente padronizada, com 
sucção; dimensões 1,20 x 1,15 x 2,30 largura 
e comprimento, capacidade de 170 lts.  

DIÁRIA 200 135,00 27.000,00 

VALOR TOTAL DO LOTE VI 27.000,00 

 
LOTE VII – PAINEL DE LED DE ALTA DEFINIÇÃO 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

01 

PAINEL DE LED ALTA DEFINIÇÃO P10 - 
Medindo 03m x 02m (três metros de largura, 
por dois metros de altura), painel de led de 
alta resolução para uso externo (tipo outdoor) 
ph10mm com resolução física de 1080 x 1080 
pixes, processador de vídeo (dvi, hdmi, vga, 
sdi e rca), servidor de vídeo, main power, 
bumper, cabos e acessórios. com 
transmissão simultânea ao vivo composta por 
computador ou tablete de boa qualidade, com 
22 metros lineares de estrutura em 
duralumínio no formato de q30, com 02 dois 
slive, 02 pau de carga, 02 cubo, 04 fases e 02 
tralha de 01 tonelada 

DIÁRIA 05 3.900,00 19.500,00 

VALOR TOTAL DO LOTE VII 19.500,00 

 
LOTE VIII – TESTEIRA DE LED 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

01 

TESTEIRA DE LED: - testeira de led de 
10mm, medindo 8,00m x 1,00m com 
molduras em box truss para produção de 
imagens e gráficos formadas através dos 
seus pontos (cluster rgb), espaçamento 
máximo de pixels de 10mm real, com 

METROS 04 3.025,00 12.100,00 
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possibilidade de controlar níveis de 
intensidade e combinações de cores. uso 
externo. conversor e controlador de imagens 
de alta resolução desenvolvido para o uso em 
testeira de led e que aceite entradas de 
vídeos. estabilidade de imagem e conduza o 
vídeo a longa distancia com boa qualidade 

VALOR TOTAL DO LOTE VIII 12.100,00 

 
LOTE IX – GRIDE PARA PALCOS 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

01 

GRIDE PARA PALCOS: Gride para palco 
gride em alumínio 30x30 de espessura com 
pé direito de 6mts de altura e medindo 10 
metros de frente x 08 metros de fundo. (Até 
03 (três) dias) 

METROS 520 39,00  20.280,00 

VALOR TOTAL DO LOTE IX 20.280,00 

 
LOTE X – FECHAMENTOS 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOT 
TOTAL 

01 
FECHAMENTO: Em placas metálicas 
medindo 2 m x 2 m. (Até 03 (três) dias) 

METROS 300 20,50 6.150,00 

VALOR TOTAL DO LOTE X 6.150,00 

 
LOTE XI – DISCIPLINADOR DE ÁREA VIP 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

01 
DISCIPLINADOR DE ÁREA VIP: 1,20 m (Até 
04 (quatro) dias) 

METROS 500 20,00 6.000,00 

VALOR TOTAL DO LOTE XI 6.000,00 

 
LOTE XII – ALUMINIO PORTAIS 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

01 
ALUMÍNIO PORTAIS: 200 Mts de Grid P30, 
10 Bases, 26 Cubos, 03 Fases, 04 Fases, 10 
Slive. (Até 04 (quatro) dias) 

METROS 500 44,00 22.000,00 

VALOR TOTAL DO LOTE XII 22.000,00 

 
3. METODOLOGIA DE ACEITAÇÃO DOS PREÇOS 

 
3.1. O critério de aceitação das propostas será do tipo MENOR PREÇO POR LOTE de acordo 
com as especificações do objeto acima relacionado. 

4. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
LOTE I – PALCOS 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT 
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01 

1 PALCO TAMANHO 16M X 12M - Palco em alumínio, coberto com lona 
night & day ou similar na cor branca, medindo16,0m  de  boca  por  12,0m  de 
profundidade e 2,20m de altura do piso ao chão e 7,0m de pé direito; 02  
PA’S de 3,0m por 3,0m; Fechamento nos fundos e nas laterais do palco em 
lona night & day na cor preta; Fechamento frontal e lateral do piso em 
estruturas metálicas com tubo de 30mmx30mm na chapa de 16mm revestido 
com laminados de madeira pintado com tinta PVA látex na cor preta; Escada 
de acesso com 2,0m de largura revestida de compensado; Piso do palco 
revestido em madeirite; House-mix medindo 3,0m por 3,0m com um piso a 
0,50m de altura, coberto com lona night  & day ou similar e  fechamento nas  
laterais, isolamento em todo o perímetro com cercas modulada medindo 
4,00m por 4,00m; Área de produção medindo 4,0m x 4,0m com fechamento 
em placas de 2,20m x 2,40m pintada com tinta PVA látex; Camarim medindo 
4,0m x 4,0m coberto com lona night & day e fechado por compensado;. 
Aterramentos em conformidade com as normas técnicas.  

DIÁRIA 11 

02 

1  PALCO  TAMANHO  12M  X  10M  -Palco  em estrutura metálica de ferro, 
coberto com lona night & day ou similar na cor branca medindo 11,0m de 
boca por 10,0m de profundidade e 2,20m de altura do piso ao chão e 5,0m de 
pé direito; Fechamento nos fundos e nas laterais do palco em lona night & 
day na cor preta; Fechamento frontal   e   lateral   do   piso em 
madeirite/compensado pintado com tinta PVA látex na cor preta; Escada de 
acesso com 1,40m de largura revestida de compensado; Piso do palco 
revestido em madeirite; House-mix medindo 3,0m por 3,0m com um piso a 
0,50m de altura, coberto com lona night & day ou similar e fechamento nas 
laterais, isolamento em todo o perímetro  com  cercas  modulada  medindo  
3,00m  x 3,00m; Área de produção com fechamento com placas de 2,20m x 
2,40m, camarim medindo 4,0m x 4,0m coberto com lona night & day e 
fechado; Aterramentos em conformidade com as normas técnicas.  

DIÁRIA 05 

 
LOTE II – TOLDOS 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT 

01 
TOLDOS - Padronizados em estrutura metálica tubular medindo 4,0m x 4,0m, 
coberto com lona tipo night & day na cor branca, pé direito de 2,50m de altura 

UND 17 

02 
TOLDOS - Padronizados em estrutura metálica tubular medindo 5,0m x 5,0m, 
coberto com lona tipo night & day na cor branca, pé direito de 2,50m de 
altura.  

UND 40 

03 
TOLDOS - Padronizados em estrutura metálica tubular medindo 6,0m x 6,0m, 
coberto com lona tipo night & day na cor branca, pé direito de 2,50m de 
altura.  

UND 23 

 
LOTE III – GERADORES DE ENERGIA 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT 

01 

GERADOR DE ENERGIA 180 KVA, em container acústicos, silenciado, 
partida manual ou automática que forneça potência de 180kva, tensão 
380/220 volts, ciclagem em 60 hz,  1.800  rpm, equipamento com motor 
diesel, turbinado, cabos elétricos e ac com chaves de ligação / reversão 
compatíveis horimetro,  aterramento de  acordo com  as normas técnicas,  
sem  regulador  de  velocidade  eletrônico, incluindo-se manutenção.  

DIÁRIA 27 

 
LOTE IV – SONORIZAÇÃO 
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ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT 

01 

SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZACAO PORTE GRANDE - 02 mesas 
digitais com 56 canais de entrada, equalização paramétrica, compressor, gate 
por canal, 24 canais de saída com equalizador gráfico de 31 bandas por 
canal, 2 fontes de alimentação; sistema de sonorização linearray , composto 
por 16 caixas tree- way por lado , cobertura vertical de 10 graus, horizontal de 
120 graus, sistema de bumper para elevação do sistema ou acessórios para 
trabalhar em groundstacked , 16 caixas de sub grave com 2 falantes de 18" 
cada , por lado; sistema de amplificação com 6 racks de potência com 4 
amplificadores classe d , com no mínimo 2400 watts rms por canal em 2 
omhs; 01 processador digital com 4 entradas e 12 saídas; software de 
gerenciamento do sistema através de tablet ou computador; 01 multicabo de 
56 canais de entrada, transformador de fase por canal com comprimento 
mínimo de 60 metros; 01 multicabo de sinal de 12 vias com comprimento 
mínimo de 60 metros para o processamento; mainpower trifásico de 63 
ampères por fase, regulador de tensão, voltímetro e amperímetro; sistema de 
comunicação entre p.a. e monitor; sistema com 16 monitores passivos two-
way com 02 falantes de 12" e 1 drive cada; sistema de amplificação com 02 
racks de potência com 4 amplificadores cada com possibilidade de atender 12 
vias de monitoração; sidefill composto por 3 caixas tree-way de alta 
frequência e 3 de sub grave com falantes de 18" por lado; sistema de 
amplificação para alimentação do sidefill composto por 01 rack com 4 
amplificadores classe d , potência mínima de 1000 watts por canal; 
mainpower trifásico de 125 ampères por fase , regulador de tensão, voltímetro 
, amperímetro e transformador isolador de 10.000 watts para alimentação em 
110 volts; delay: 02 linhas com 6 caixas linearraytree-way , conetiva vertical 
de 10 graus, cobertura horizontal de 120 graus , sistema de bumper para 
elevação do equipamento; sistema de amplificação com 02 racks de potência 
com 4 amplificadores classe d, potencia mínima de 2.400 watts em 8 omh 
cada; processamento digital com 2 entradas e 8 saídas; microfones com 
pedestais, microfones sem fio, direct box, sub snake com multipinos.  

DIÁRIA 15 

02 

SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZACAO PORTE MÉDIO: 01 console 
digital 32 canais, 12  auxiliares,  04  bandas  de  equalização paramétricas, 
com resolução mínima de 48 khz; - 01 multicabos  32  vias  com  mais  08  
vias  para  canais auxiliares, com spliter, de 50 metros ou mais; - 01 
processador de sistema digital, estéreo, com 2 entradas e 8 saídas com 
multicabo exclusivo, que atenda a toda necessidade do equipamento; - 16 
caixas de sub woofer com 02 falantes de 18”, 1600 w RMS; - 16 caixas 
acústicas tipo LineArray com sistema Fly de 02 ou 03 vias ou equivalente, 
que produza no mínimo 110 dba a 25 metros do palco; - Amplificação 
compatível com o sistema; - Cabeação de AC com 50 metros mínimo; - 01 
Aparelho de CD ou DVD que reproduza MP3; - 02 equalizadores analógicos 
de 31 bandas para o sistema de PA - 01 intercomunicador entre as mesas de 
PA e de Monitor; - Fios e cabos para a ligação do sistema. Características 
Gerais: - 01 console digital 32 canais, 12 auxiliares, 04 bandas de 
equalização paramétricas, com resolução mínima de 48 khz; - 01 processador 
de sistema estéreo, com 2 entradas e 8 saídas para o sidefill; - 02 sidefills, 
cada um com, 02 sub woofer com 02 falantes de 18”,02 caixas de 2 ou 3 vias 
(graves, médios graves e medias altas); - 09 caixas de monitor (02 falante de 
12” ou 15” + driver de 2”) ou similar; - 02 caixas de sub 1x 18”; 02 caixas 03 
vias (02 falantes de 15”, 02 falantes de 6”  e  01  driver  2”)  para  bateria;  -  
Amplificação compatível com o sistema; - 60 cabos de microfones, 30 
pedestais, 08 garras; - 30 microfones dinâmicos, 06 microfones 
condensadores, 02 microfones sem fio UHF; - 06 Direct Box ativas e 
passivas; - Fios e cabos para ligação  do  sistema,  distribuição  de  energia  

DIÁRIA 02 
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com aterramento;  

 
LOTE V – ILUMINAÇÃO PORTE GRANDE 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT 

01 

SERVIÇOS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PORTE GRANDE 01 Mesa 
computadorizada 2048 canais; 64 canais de dimmer montados em rack de 
4.000 watts por canal; 03 splite de sinal dmx de 8 vias; 20 muvingue beam, 06 
estroboatômic,; 30 refletores par led 03 watts rgbwa 06 elipsoidais; 06 
refletores minibrutts com 6 lâmpadas dwe 650 watts;; 01-rack dimmer com 48 
canais de 4000w, 01-cabos e conexões para ligar todo o sistema, 80 metros 
de q 30 em alumínio especial; 06 corner box truss; 12 corner 4 faces q 30; 04 
talhas de 1 tonelada, elevação de 8 metros com manilhas e cintas; 02 
máquinas de fumaça dmx; 02 hazers; sistema de intercon com 6 pontos 

DIÁRIA 05 

 
 
LOTE VI – BANHEIROS QUÍMICOS 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT 

01 

BANHEIROS QUÍMICOS - Cabine individual, com cobertura translúcida e 
inclinada com canaletas, piso antiderrapante, caixa de dejetos que funciona  
como mistura  de  água  diluída  em  produto  químicos biodegradável, sem 
formol para degradar o material sólido sem poluir o meio ambiente, tudo de 
respiro, características  básicas  do  vaso  sanitário  e  mictório acoplado; 
trinca indicador (ocupado/livre); identificação de masculino e feminino; 
ventilação interna através de telas;  porta  papel  higiênicos  e  objetos;  
iluminação individual; mão de obra para a manutenção permanente 
padronizada, com sucção; dimensões 1,20 x 1,15 x 2,30 largura e 
comprimento, capacidade de 170 lts. 

DIÁRIA 200 

 
LOTE VII – PAINEL DE LED DE ALTA DEFINIÇÃO 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT 

01 

PAINEL DE LED ALTA DEFINIÇÃO  P10 - Medindo 03m x 02m (três metros 
de largura, por dois metros de altura), painel de led de alta resolução para 
uso externo (tipo outdoor) ph10mm com resolução física de 1080 x 1080 
pixes, processador de vídeo (dvi, hdmi, vga, sdi e rca), servidor de vídeo, 
main power, bumper, cabos e acessórios. com transmissão simultânea ao 
vivo composta por computador ou tablete de boa qualidade, com 22 metros 
lineares de estrutura em duralumínio no formato de q30, com 02 dois slive, 02 
pau de carga, 02 cubo, 04 fases e 02 tralha de 01 tonelada 

DIÁRIA 05 

 
LOTE VIII – TESTEIRA DE LED 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT 

01 
TESTEIRA DE LED: - testeira de led de 10mm, medindo 8,00m x 1,00m com 
molduras em box truss para produção de imagens e gráficos formadas 

METROS 04 
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através dos seus pontos (cluster rgb), espaçamento máximo de pixels de 
10mm real, com possibilidade de controlar níveis de intensidade e 
combinações de cores. uso externo. conversor e controlador de imagens de 
alta resolução desenvolvido para o uso em testeira de led e que aceite 
entradas de vídeos. estabilidade de imagem e conduza o vídeo a longa 
distancia com boa qualidade 

 
LOTE IX – GRIDE PARA PALCOS 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT 

01 
GRIDE PARA PALCOS: Gride para palco gride em alumínio 30x30 de 
espessura com pé direito de 6mts de altura e medindo 10 metros de frente x 
08 metros de fundo. (Até 03 (três) dias) 

METROS 520 

 
LOTE X – FECHAMENTOS 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT 

01 FECHAMENTO: Em placas metálicas medindo 2 m x 2 m. (Até 03 (três) dias) METROS 300 

 
LOTE XI – DISCIPLINADOR DE ÁREA VIP 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT 

01 DISCIPLINADOR DE ÁREA VIP: 1,20 m (Até 04 (quatro) dias) METROS 500 

 
LOTE XII – ALUMINIO PORTAIS 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT 

01 
ALUMÍNIO PORTAIS: 200 Mts de Grid P30, 10 Bases, 26 Cubos, 03 Fases, 
04 Fases, 10 Slive. (Até 04 (quatro) dias) 

METROS 500 

 
5. INFRAESTRUTURA DO EVENTO 

 
5.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar e montar ou instalar os materiais e/ou 
equipamentos sob regime de locação, mediante solicitação do servidor público designado 
pelo Chefe do Executivo, como gestor do contrato; 
 
5.2. Será de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, ficando às suas expensas, todas as 
despesas de montagem, desmontagem e transporte dos materiais e/ou equipamentos, 
inclusive em relação à mão de obra, devendo ser observadas as normas técnicas de segurança; 
 
5.3. Os materiais e/ou equipamentos solicitados deverão estar no local solicitado e em plenas 
condições para funcionamento, em até 24 h (vinte e quatro horas) antecedentes à abertura dos 
eventos; 
 
5.4. A desmontagem e retirada dos materiais e/ou equipamentos, deverá ocorrer até o dia 
seguinte à realização do evento; 
 
5.5. A inobservância dos prazos estipulados neste Contrato ocasionará a aplicação das 
penalidades previstas no presente instrumento. 
 
6. JUSTIFICATIVA 
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6.1. A contratação de empresa se faz necessário para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Turismo, Desenvolvimento e Lazer, na realização de diversos eventos pelo período 
de 12 (doze) meses. 
 
7. DO SERVIÇO E PRAZO DE ENTREGA 

 
7.1 O serviço deverá ser realizado, no local das festividades, nas quantidades ora estipuladas, 
mediante requisição emitida pelo funcionário municipal responsável, devidamente autorizada por 
autoridade superior; 
 
7.2. O prazo para a realização dos serviços, será de até 05 (cinco) dias, após solicitação da 
Administração; 
 
7.3. A licitante vencedora deverá encaminhar juntamente com as ordens de serviço, a Nota 
Fiscal/Fatura acompanhada das primeiras vias das ordens de serviços, contendo quantidade e 
especificação do LOTE fornecido. 
 
8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
8.1. Cumprir fielmente os ditames do presente Edital, de modo que não haja nenhuma 
reclamação por parte do Órgão Gerenciador ou dos Órgãos Participantes; 
 
8.2. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e de qualificação 
exigidas na licitação; 
 
8.3. Proceder à realização dos serviços de acordo com as normas especificadas; 
 
8.4. Realizar os serviços objeto deste certame de acordo com os quantitativos especificados pela 
Contratante, assumindo inteira responsabilidade pela qualidade dos mesmos; 
 
8.5. Assumir inteira responsabilidade pela execução técnica do compromisso a que se obrigou; 
 
8.6. Dar ciência imediata a Prefeitura Municipal de Triunfo das anormalidades ocorridas na 
vigência do contrato; 
 
8.7. Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços ofertados; 
 
8.8. Responder por todas as despesas decorrentes de tributos de qualquer natureza (federais, 
estaduais e municipais) que incidam ou venham a incidir sobre o serviço, bem como as 
necessárias para a completa execução do mesmo, inclusive as de natureza trabalhista, 
previdenciária e comercial; 
 
8.9. Responder pelos danos causados diretamente a Prefeitura Municipal de Triunfo, 
decorrentes de sua culpa ou dolo quando da prestação do serviço objeto da presente licitação; 
 
8.10. Não transferir ou ceder a terceiros o objeto de prestação de serviço deste projeto, exceto 
por expressa autorização da Contratante; 
 
8.11. Dispor de meios que permitam a comunicação imediata com a Prefeitura Municipal de 
Triunfo, por meio de telefonia fixa e celular ou similar; 
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8.12. A contratada adjudicada deverá reservar as datas, de acordo com solicitação emitida pela 
secretaria competente previamente às festividades previstas neste município, no 
comprometimento em atender o objeto ora licitado, compreendendo as quantidades de diárias 
especificadas no Termo de Referência. 
 
8.12.1. As solicitações deverão ser feitas com pelo menos 72 h (setenta e duas horas) anteriores 
à abertura dos eventos. 
 
8.13. Sobre assuntos gerais: 
 
a) O Contratado deverá executar o objeto do Contrato de conformidade com as condições e 

prazos estabelecidos neste Edital, no Termo de Referência, no Termo Contratual e na 
proposta vencedora do certame; 

b) Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das 
atividades objeto deste Pregão, sem prévia autorização da Prefeitura Municipal de Triunfo; 

c) Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas 
decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e 
prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações 
judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao 
cumprimento do presente Edital e do Contrato que vier a ser assinado; 

d) Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei de Licitações; 

e) Manter durante toda a execução do contrato o objeto em boas condições de funcionamento; 
f) Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela 

Contratante; 
g) Responsabilizar-se totalmente pela montagem e desmontagem da estrutura; 
h) Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o 

pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos 
serviços contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e para fiscais, FGTS, 
PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando excluída qualquer 
solidariedade da Prefeitura Municipal de Triunfo, por eventuais autuações administrativas e/ou 
judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA, com referência às suas obrigações, 
não se transfere a Prefeitura Municipal de Triunfo; 

i) Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União, 
Estado, Município ou terceiros, decorrentes da prestação dos serviços. 

 
9. DO PAGAMENTO 
 
9.1. O pagamento será realizado em até trinta (30) dias, contados a partir da apresentação da 
Nota Fiscal ou documento equivalente, devidamente aprovada pelo Setor técnico da área 
solicitante, comprovando, assim, a entrega do objeto em estrito acordo com a especificação da 
Proposta, acompanhada, quando solicitado pelo CONTRATANTE, das certidões contidas na 
habilitação, quanto a regularidade fiscal e trabalhista, conforme segue: 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda 

(CNPJ/MF);  
b) Prova de Regularidade Fiscal para com a Fazenda Nacional (Certidão conjunta negativa de 

débitos relativos a tributos Federais e a Dívida Ativa da União fornecida pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 
referente a todos os tributos federais e a Dívida Ativa da União (DAU), nos termos do artigo 1º 
da Portaria 1.751 de 02 de outubro de 2014); 
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c) Prova de Regularidade Fiscal para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante 
através da apresentação da respectiva certidão negativa expedida pela Secretaria da 
Fazenda do estado do licitante; 

d) Prova de Regularidade Fiscal para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante 
através da apresentação da respectiva certidão negativa expedida pelo setor competente da 
administração municipal da sede do licitante; 

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), através 
do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), fornecido pela Caixa Econômica Federal, 
com prazo de validade em vigor, demonstrando situação regular no cumprimento dos 
encargos sociais instituídos pela Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, c/c artigo 29, inciso IV 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº .452, de 1o de maio de 
1943, que passou a vigorar conforme a Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011. 

 
9.2. O pagamento será liberado desde que a execução tenha sido aceita, de forma definitiva, 
pelo setor técnico da Prefeitura Municipal de Triunfo; 
 
9.3. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA na pendência de qualquer uma das 
situações abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou 
compensação financeira: 
 
a) Atestação de conformidade da execução; 
 
9.4. Havendo falhas ou irregularidades na execução do objeto, todo e qualquer pagamento 
devido à ADJUDICATÁRIA permanecerá sustado, até o integral e regular cumprimento da 
obrigação, sem prejuízo das demais sanções contratuais e reparações necessárias às suas 
expensas; 
 
9.5. O preço será fixo, sem quaisquer reajustes ou realinhamentos, somente podendo ser 
alterado na forma da Lei; 
 
9.6. As condições relativas à forma de pagamento dos preços poderão ser alteradas, em face da 
superveniência de normas sobre a matéria; 
 
9.7. A CONTRATANTE pode deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas 
ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste contrato. 
 
10. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
10.1. Os recursos para fazer face às despesas decorrentes, deste processo, correrão por conta 
dos créditos orçamentários destinados ao custeio das despesas decorrentes do objeto desta 
licitação, constantes das dotações orçamentárias abaixo especificadas, consignadas no 
Orçamento da Prefeitura Municipal de Triunfo para o exercício de 2018, aprovado pela Lei n° 
1.424 de 27 de novembro de 2017. 
 
Unidade: 020601 – Secretaria Municipal de Turismo, Desenvolvimento e Lazer 
Funcional: 13.392.100432092.0000 – Promoção e Apoio aos Eventos e Atrações Turísticas 
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código da Aplicação: 110 000 
Fonte Recurso: 0 0100 

http://www010.dataprev.gov.br/sislex/paginas/10/1943/5452.htm
http://www010.dataprev.gov.br/sislex/paginas/10/1943/5452.htm
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11. DA VIGÊNCIA 
 
11.1 O prazo de vigência do contrato a licitante adjudicada é de 12 (doze) meses. 
 
 
Triunfo, 06 de Junho de 2018. 
 
 
 

Nilton Carlos Pereira Madureira 
Secretário de Turismo Desenvolvimento e Lazer 
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ANEXO II - DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E  

CONCORDÂNCIA COM O EDITAL 
 

 
PROCESSO LICITATÓRIO/PMT Nº 044/ 2018 

PREGÃO PRESENCIAL/PMT Nº 011/ 2018 
 

 
A Empresa __________________ pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob 
o nº __________________, estabelecida no(a) _________________, Bairro _____________, 
Cidade, _____________, Estado _____________, CEP: _____________, neste ato 
representado pelo Sr.(a) ____________, (nacionalidade, estado civil, profissão), residente e 
domiciliado na _________________, Bairro _____________, Cidade, _____________, Estado 
_____________, CEP: _____________, portador da cédula de identidade sob o nº 
____________ (órgão expedidor) e CPF: ______________, DECLARA para os devidos fins de 
participação no Pregão Presencial/PMT nº 011/2018 que tem pleno conhecimento e 
concordância com o Edital.  
 
                                              
 
 
Cidade (UF), ____ de ________________ de 2018. 
 
 

 
 
 
 

___________________ 
Assinatura 
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ANEXO III 

 
 

PROCESSO LICITATÓRIO/PMT Nº 044 / 2018 
PREGÃO PRESENCIAL/PMT Nº 011 / 2018 

 

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO VII DO ARTIGO 
4º DA LEI 10.520/2002  

  

A empresa _____________________________ inscrita no CNPJ (MF) nº __________________ 
e inscrição estadual nº ______________, estabelecida no(a) ______________________, por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) _________________________, portador(a) da 
cédula de identidade sob o nº ___________ e CPF nº ___________________, DECLARA, para 
efeito do cumprimento ao estabelecido no Inciso VII do artigo 4º da Lei Federal n.º 10.520 de 17 
de julho de 2002, sob as penalidades cabíveis, que cumpriremos plenamente os requisitos de 
habilitação exigidos neste Edital. 
 

 

Local e data, ____ de __________ de 2018. 

 

 

 

Assinatura do representante legal da empresa 

(Identificação, nome e carimbo) 
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ANEXO IV 

 
 

PROCESSO LICITATÓRIO/PMT Nº 047 / 2018 
PREGÃO PRESENCIAL/PMT Nº 011 / 2018 

 

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS  

  

A empresa _____________________________ inscrita no CNPJ (MF) nº __________________ 
e inscrição estadual nº ______________, estabelecida no(a) ______________________, por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) _________________________, portador(a) da 
cédula de identidade sob o nº ___________ e CPF nº ___________________, DECLARA, sob  
pena da Lei, que  até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 
presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 

 

Local e data, ____ de __________ de 2018. 

 

 

 

Assinatura do representante legal da empresa 

(Identificação, nome e carimbo) 
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ANEXO V 

 
 

PROCESSO LICITATÓRIO/PMT Nº 044 / 2018 
PREGÃO PRESENCIAL/PMT Nº 011 / 2018 

 

MINUTA DE DECLARAÇÃO 
DE MICROEMPRESA - ME OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP 

 
 
 
A empresa _____________________________ inscrita no CNPJ (MF) nº __________________ 
e inscrição estadual nº ______________, estabelecida no(a) ______________________, por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) _________________________, portador(a) da 
cédula de identidade sob o nº ___________ e CPF nº ___________________, DECLARA, sob 
as penas da lei que se enquadra na condição de Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno 
Porte - EPP, constituída na forma da Lei Complementar nº. 123/06. 
 
Declara também que não há nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do parágrafo 4º. 
do artigo 3º. da Lei Complementar nº. 126/06. 
 

 

Local e data, ____ de __________ de 2018. 

 

 

 

Assinatura do representante legal da empresa 

(Identificação, nome e carimbo) 
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ANEXO VI 

 
 

PROCESSO LICITATÓRIO/PMT Nº 044 / 2018 
PREGÃO PRESENCIAL/PMT Nº 011 / 2018 

 

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO 
ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL  

  

A empresa _____________________________ inscrita no CNPJ (MF) nº __________________ 

e inscrição estadual nº ______________, estabelecida no(a) ______________________, por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) _________________________, portador(a) da 

cédula de identidade sob o nº ___________ e CPF nº ___________________, DECLARA, para 

fins do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, e Art. 27, inciso V da Lei nº 

9.854/99, que inexiste em nossa empresa, empregado menor de 18 (dezoito) anos realizando 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 anos desenvolvendo qualquer 

trabalho, salvo em condições de aprendiz, a partir de 14 anos – quando for o caso. 

 

 

Local e data, ____ de __________ de 2018. 

 

 

 

Assinatura do representante legal da empresa 

(Identificação, nome e carimbo) 
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ANEXO VII 

 
 

PROCESSO LICITATÓRIO/PMT Nº 044 / 2018 
PREGÃO PRESENCIAL/PMT Nº 011 / 2018 

 
 

MINUTA DA PROPOSTA 
 

RAZÃO SOCIAL: __________________ 
CNPJ Nº __________________ 
ENDEREÇO: __________________ 
 
À 
Prefeitura Municipal de Triunfo - PE 
 
Senhor(a) Pregoeiro(a) 
 
Apresentamos, a seguir, nossa proposta de preços, cujo objeto refere-se à contratação de 
empresa especializada para prestação dos serviços de locação de equipamentos e banheiros 
químicos, para atender as festividades do Município de Triunfo/PE, nas quantidades, qualidades 
e condições descritas no edital e Termo de Referência. 
 
LOTE I – PALCOS 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

01 

1 PALCO TAMANHO 16M X 12M - Palco em 
alumínio, coberto com lona night & day ou 
similar na cor branca, medindo16,0m  de  
boca  por  12,0m  de profundidade e 2,20m 
de altura do piso ao chão e 7,0m de pé 
direito; 02  PA’S de 3,0m por 3,0m; 
Fechamento nos fundos e nas laterais do 
palco em lona night & day na cor preta; 
Fechamento frontal e lateral do piso em 
estruturas metálicas com tubo de 
30mmx30mm na chapa de 16mm revestido 
com laminados de madeira pintado com tinta 
PVA látex na cor preta; Escada de acesso 
com 2,0m de largura revestida de 
compensado; Piso do palco revestido em 
madeirite; House-mix medindo 3,0m por 3,0m 
com um piso a 0,50m de altura, coberto com 
lona night  & day ou similar e  fechamento nas  
laterais, isolamento em todo o perímetro com 
cercas modulada medindo 4,00m por 4,00m; 
Área de produção medindo 4,0m x 4,0m com 
fechamento em placas de 2,20m x 2,40m 
pintada com tinta PVA látex; Camarim 
medindo 4,0m x 4,0m coberto com lona night 
& day e fechado por compensado;. 
Aterramentos em conformidade com as 
normas técnicas.  

DIÁRIA 11   
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02 

1  PALCO  TAMANHO  12M  X  10M  -Palco  
em estrutura metálica de ferro, coberto com 
lona night & day ou similar na cor branca 
medindo 11,0m de boca por 10,0m de 
profundidade e 2,20m de altura do piso ao 
chão e 5,0m de pé direito; Fechamento nos 
fundos e nas laterais do palco em lona night & 
day na cor preta; Fechamento frontal   e   
lateral   do   piso em madeirite/compensado 
pintado com tinta PVA látex na cor preta; 
Escada de acesso com 1,40m de largura 
revestida de compensado; Piso do palco 
revestido em madeirite; House-mix medindo 
3,0m por 3,0m com um piso a 0,50m de 
altura, coberto com lona night & day ou 
similar e fechamento nas laterais, isolamento 
em todo o perímetro  com  cercas  modulada  
medindo  3,00m  x 3,00m; Área de produção 
com fechamento com placas de 2,20m x 
2,40m, camarim medindo 4,0m x 4,0m 
coberto com lona night & day e fechado; 
Aterramentos em conformidade com as 
normas técnicas.  

DIÁRIA 05   

VALOT TOTAL DO LOTE I  

 
 
LOTE II – TOLDOS 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

01 

TOLDOS - Padronizados em estrutura 
metálica tubular medindo 4,0m x 4,0m, 
coberto com lona tipo night & day na cor 
branca, pé direito de 2,50m de altura 

UND 17   

02 

TOLDOS - Padronizados em estrutura 
metálica tubular medindo 5,0m x 5,0m, 
coberto com lona tipo night & day na cor 
branca, pé direito de 2,50m de altura.  

UND 40   

03 

TOLDOS - Padronizados em estrutura 
metálica tubular medindo 6,0m x 6,0m, 
coberto com lona tipo night & day na cor 
branca, pé direito de 2,50m de altura.  

UND 23   

VALOT TOTAL DO LOTE II  

 
LOTE III – GERADORES DE ENERGIA 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

01 

GERADOR DE ENERGIA 180 KVA, em 
container acústicos, silenciado, partida 
manual ou automática  que  forneça  potência  
de  180kva, tensão 380/220  volts, ciclagem 
em 60 hz,  1.800  rpm, equipamento com 
motor diesel, turbinado, cabos elétricos e ac 
com chaves de ligação / reversão compatíveis 
horimetro,  aterramento de  acordo com  as 

DIÁRIA 27   
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normas técnicas,  sem  regulador  de  
velocidade  eletrônico, incluindo-se 
manutenção.  

VALOR TOTAL DO LOTE III  

 
LOTE IV – SONORIZAÇÃO 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

01 

SERVIÇOS DE SISTEMA DE 
SONORIZACAO PORTE GRANDE - 02 
mesas digitais com 56 canais de entrada, 
equalização paramétrica, compressor, gate 
por canal, 24 canais de saída com 
equalizador gráfico de 31 bandas por canal, 2 
fontes de alimentação; sistema de 
sonorização linearray , composto por 16 
caixas tree- way por lado , cobertura vertical 
de 10 graus, horizontal de 120 graus, sistema 
de bumper para elevação do sistema ou 
acessórios para trabalhar em groundstacked , 
16 caixas de sub grave com 2 falantes de 18" 
cada , por lado; sistema de amplificação com 
6 racks de potência com 4 amplificadores 
classe d , com no mínimo 2400 watts rms por 
canal em 2 omhs; 01 processador digital com 
4 entradas e 12 saídas; software de 
gerenciamento do sistema através de tablet 
ou computador; 01 multicabo de 56 canais de 
entrada, transformador de fase por canal com 
comprimento mínimo de 60 metros; 01 
multicabo de sinal de 12 vias com 
comprimento mínimo de 60 metros para o 
processamento; mainpower trifásico de 63 
ampères por fase, regulador de tensão, 
voltímetro e amperímetro; sistema de 
comunicação entre p.a. e monitor; sistema 
com 16 monitores passivos two-way com 02 
falantes de 12" e 1 drive cada; sistema de 
amplificação com 02 racks de potência com 4 
amplificadores cada com possibilidade de 
atender 12 vias de monitoração; sidefill 
composto por 3 caixas tree-way de alta 
frequência e 3 de sub grave com falantes de 
18" por lado; sistema de amplificação para 
alimentação do sidefill composto por 01 rack 
com 4 amplificadores classe d , potência 
mínima de 1000 watts por canal; mainpower 
trifásico de 125 ampères por fase , regulador 
de tensão, voltímetro , amperímetro e 
transformador isolador de 10.000 watts para 
alimentação em 110 volts; delay: 02 linhas 
com 6 caixas linearraytree-way , conetiva 
vertical de 10 graus, cobertura horizontal de 
120 graus , sistema de bumper para elevação 
do equipamento; sistema de amplificação 
com 02 racks de potência com 4 

DIÁRIA 15   
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amplificadores classe d, potencia mínima de 
2.400 watts em 8 omh cada; processamento 
digital com 2 entradas e 8 saídas; microfones 
com pedestais, microfones sem fio, direct 
box, sub snake com multipinos.  

02 

SERVIÇOS DE SISTEMA DE 
SONORIZACAO PORTE MÉDIO: 01 console 
digital 32 canais, 12  auxiliares,  04  bandas  
de  equalização paramétricas, com resolução 
mínima de 48 khz; - 01 multicabos  32  vias  
com  mais  08  vias  para  canais auxiliares, 
com spliter, de 50 metros ou mais; - 01 
processador de sistema digital, estéreo, com 
2 entradas e 8 saídas com multicabo 
exclusivo, que atenda a toda necessidade do 
equipamento; - 16 caixas de sub woofer com 
02 falantes de 18”, 1600 w RMS; - 16 caixas 
acústicas tipo LineArray com sistema Fly de 
02 ou 03 vias ou equivalente, que produza no 
mínimo 110 dba a 25 metros do palco; - 
Amplificação compatível com o sistema; - 
Cabeação de AC com 50 metros mínimo; - 01 
Aparelho de CD ou DVD que reproduza MP3; 
- 02 equalizadores analógicos de 31 bandas 
para o sistema de PA - 01 intercomunicador 
entre as mesas de PA e de Monitor; - Fios e 
cabos para a ligação do sistema. 
Características Gerais: - 01 console digital 32 
canais, 12 auxiliares, 04 bandas de 
equalização paramétricas, com resolução 
mínima de 48 khz; - 01 processador de 
sistema estéreo, com 2 entradas e 8 saídas 
para o sidefill; - 02 sidefills, cada um com, 02 
sub woofer com 02 falantes de 18”,02 caixas 
de 2 ou 3 vias (graves, médios graves e 
medias altas); - 09 caixas de monitor (02 
falante de 12” ou 15” + driver de 2”) ou 
similar; - 02 caixas de sub 1x 18”; 02 caixas 
03 vias (02 falantes de 15”, 02 falantes de 6”  
e  01  driver  2”)  para  bateria;  -  
Amplificação compatível com o sistema; - 60 
cabos de microfones, 30 pedestais, 08 garras; 
- 30 microfones dinâmicos, 06 microfones 
condensadores, 02 microfones sem fio UHF; - 
06 Direct Box ativas e passivas; - Fios e 
cabos para ligação  do  sistema,  distribuição  
de  energia  com aterramento;  

DIÁRIA 05   

VALOR TOTAL DO LOTE IV  

 
LOTE V – ILUMINAÇÃO PORTE GRANDE 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

01 

SERVIÇOS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 
PORTE GRANDE 01 Mesa computadorizada 
2048 canais; 64 canais de dimmer montados 
em rack de 4.000 watts por canal; 03 splite de 

DIÁRIA 05   
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sinal dmx de 8 vias; 20 muvingue beam, 06 
estroboatômic,; 30 refletores par led 03 watts 
rgbwa 06 elipsoidais; 06 refletores minibrutts 
com 6 lâmpadas dwe 650 watts;; 01-rack 
dimmer com 48 canais de 4000w, 01-cabos e 
conexões para ligar todo o sistema, 80 metros 
de q 30 em alumínio especial; 06 corner box 
truss; 12 corner 4 faces q 30; 04 talhas de 1 
tonelada, elevação de 8 metros com manilhas 
e cintas; 02 máquinas de fumaça dmx; 02 
hazers; sistema de intercon com 6 pontos 

VALOR TOTAL DO LOTE V  

 
LOTE VI – BANHEIROS QUÍMICOS 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

01 

BANHEIROS QUÍMICOS - Cabine individual, 
com cobertura translúcida e inclinada com 
canaletas, piso antiderrapante, caixa de 
dejetos que funciona  como mistura  de  água  
diluída  em  produto  químicos biodegradável, 
sem formol para degradar o material sólido 
sem poluir o meio ambiente, tudo de respiro, 
características  básicas  do  vaso  sanitário  e  
mictório acoplado; trinca indicador 
(ocupado/livre); identificação de masculino e 
feminino; ventilação interna através de telas;  
porta  papel  higiênicos  e  objetos;  
iluminação individual; mão de obra para a 
manutenção permanente padronizada, com 
sucção; dimensões 1,20 x 1,15 x 2,30 largura 
e comprimento, capacidade de 170 lts.  

DIÁRIA 200   

VALOR TOTAL DO LOTE VI  

 
LOTE VII – PAINEL DE LED DE ALTA DEFINIÇÃO 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

01 

PAINEL DE LED ALTA DEFINIÇÃO P10 - 
Medindo 03m x 02m (três metros de largura, 
por dois metros de altura), painel de led de 
alta resolução para uso externo (tipo outdoor) 
ph10mm com resolução física de 1080 x 1080 
pixes, processador de vídeo (dvi, hdmi, vga, 
sdi e rca), servidor de vídeo, main power, 
bumper, cabos e acessórios. com 
transmissão simultânea ao vivo composta por 
computador ou tablete de boa qualidade, com 
22 metros lineares de estrutura em 
duralumínio no formato de q30, com 02 dois 
slive, 02 pau de carga, 02 cubo, 04 fases e 02 
tralha de 01 tonelada 

DIÁRIA 05   

VALOR TOTAL DO LOTE VII  

 
LOTE VIII – TESTEIRA DE LED 



 

Av. José Veríssimo dos Santos, 365 – Guanabara, Triunfo – PE - CEP 56870-000 – CNPJ: 11.350.659/0001-94 
(87) 3846-1365 – www.triunfo.pe.gov.br / triunfoprefeitura@gmail.com 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

01 

TESTEIRA DE LED: - testeira de led de 
10mm, medindo 8,00m x 1,00m com 
molduras em box truss para produção de 
imagens e gráficos formadas através dos 
seus pontos (cluster rgb), espaçamento 
máximo de pixels de 10mm real, com 
possibilidade de controlar níveis de 
intensidade e combinações de cores. uso 
externo. conversor e controlador de imagens 
de alta resolução desenvolvido para o uso em 
testeira de led e que aceite entradas de 
vídeos. estabilidade de imagem e conduza o 
vídeo a longa distancia com boa qualidade 

METROS 04   

VALOR TOTAL DO LOTE VIII  

 
LOTE IX – GRIDE PARA PALCOS 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

01 

GRIDE PARA PALCOS: Gride para palco 
gride em alumínio 30x30 de espessura com 
pé direito de 6mts de altura e medindo 10 
metros de frente x 08 metros de fundo. (Até 
03 (três) dias) 

METROS 520   

VALOR TOTAL DO LOTE IX  

 
LOTE X – FECHAMENTOS 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOT 
TOTAL 

01 
FECHAMENTO: Em placas metálicas 
medindo 2 m x 2 m. (Até 03 (três) dias) 

METROS 300   

VALOR TOTAL DO LOTE X  

 
LOTE XI – DISCIPLINADOR DE ÁREA VIP 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

01 
DISCIPLINADOR DE ÁREA VIP: 1,20 m (Até 
04 (quatro) dias) 

METROS 500   

VALOR TOTAL DO LOTE XI  

 
LOTE XII – ALUMINIO PORTAIS 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

01 
ALUMÍNIO PORTAIS: 200 Mts de Grid P30, 
10 Bases, 26 Cubos, 03 Fases, 04 Fases, 10 
Slive. (Até 04 (quatro) dias) 

METROS 500 
 

 

VALOR TOTAL DO LOTE XII  
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Valor Total da Soma de todos os Lotes – R$ __________ (_______________________), 
compreendendo o período de vigência contado a partir da data da assinatura do contrato até 12 
(doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93. 
 
Validade da Proposta: 60 dias.  
 
Declaro, que nos preços mantidos na proposta escrita e naqueles que porventura vierem a ser 
ofertados através de lances verbais, estão incluídos todos os encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais e outros de qualquer natureza que se fizerem indispensáveis 
à perfeita aquisição do objeto da licitação. A Prefeitura Municipal de Triunfo não admitirá 
qualquer alegação posterior que vise ao ressarcimento de custos não considerados na proposta 
feita pelo licitante sobre os preços cotados 
 

Local e data, ____ de __________ de 2018. 

 

 

Assinatura do representante legal da empresa 

(Identificação, nome e carimbo) 
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ANEXO VI 

 
PROCESSO LICITATÓRIO/PMT Nº 044 / 2018 

PREGÃO PRESENCIAL/PMT Nº 011 / 2018 
 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 

 
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE TRIUNFO – PE, ATRAVÉS PREFEITURA 
MUNICIPAL DE TRIUNFO COM ________________, PARA 
O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA: 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO - PE, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrita no CNPJ sob o nº 11.350.659/0001-94, localizada na Avenida José Veríssimo dos 
Santos, nº 365, Bairro Centro, Cidade de Triunfo, Estado de Pernambuco, CEP: 56.870-000, 
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, JOÃO BATISTA RODRIGUES DOS SANTOS, 
brasileiro, divorciado, advogado, residente e domiciliado a Avenida Miguel Alves de Melo, S/N, 
Encruzilhada, Triunfo, Pernambuco, CEP: 56.870-000, portador da Cédula de Identidade n.º 
3.271.122 - SDS/PE e do CPF/MF n.º 581.190.604-82, doravante denominado de 
CONTRATANTE e a empresa ____________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob o nº _________________, localizada na _______________, nº _____, Bairro 
_______, Cidade de _________, Estado de _____________, CEP: ___________, neste ato 
representado pelo(a) _____________, (nacionalidade, estado civil, profissão), portador da 
cédula de identidade sob o nº _________ – (órgão expedidor) e CPF sob o nº _______, 
residente e domiciliado na _______________, nº _____, Bairro _______, Cidade de _________, 
Estado de _____________, CEP: ___________, doravante denominada de CONTRATADA, 
resolvem firmar o presente Contrato, decorrente de processo licitatório, na modalidade Pregão 
presencial, e em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 10.520/02 e  Lei nº 
8.666/93 atualizada pela Lei nº 9.648/98, e mediante as Cláusulas e  condições a seguir: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO 
 
1.1. O presente contrato tem como fundamento o Pregão Presencial/PMT no 011/2018, 
devidamente homologado pelo Sr. João Batista Rodrigues dos Santos, Prefeito Municipal e na 
proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste Termo, independente de transcrição. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
 
2.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação 
dos serviços de locação de equipamentos e banheiros químicos, para atender as festividades do 
Município de Triunfo/PE, nas quantidades, qualidades e condições descritas no edital e Termo 
de Referência. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 
 
3.1. O valor do contrato importa no montante global de R$ _______ (________________), 
referente aos lotes ________________. 
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CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTAMENTO DO PREÇO E DO REEQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO 
 
4.1. O Contrato será irreajustável. 
 
4.2. O reequilibro econômico-financeiro será admitido por acordo das partes contratantes nos 
moldes previstos no art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei n.º 8.666/93. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO  
 
5.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
6.1. Os pagamentos serão realizados mediante apresentação da Nota Fiscal do objeto 
contratuais efetivamente entregas, em conformidade com os quantitativos requisitados e fatura 
correspondente. 

 
6.2. As faturas deverão ser aprovadas, obrigatoriamente, pela Secretaria competente, que 
atestará a entrega do material e/ou os serviços ora prestados. 
 
CLAUSULA SETIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
7.1. Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar seus trabalhos 
dentro das normas deste certame, permitindo o livre acesso aos funcionários da CONTRATADA 
devidamente identificado à Seção solicitante; 
 
7.2. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
constatadas na execução dos serviços para que sejam adotadas as medidas corretivas 
necessárias; 
 
7.3. Promover, através da Secretaria de Turismo Desenvolvimento e Lazer, o recebimento, em 
conformidade com os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as 
falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam 
medidas corretivas por parte da CONTRATADA; 
 
7.4. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de preço e prazo 
estabelecidas no Edital; 
 
7.5. Comunicar à CONTRATADA a necessidade de reparar o serviço que estiverem fora dos 
padrões de qualidade. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
8.1. Cumprir fielmente os ditames do presente Edital, de modo que não haja nenhuma 
reclamação por parte do Órgão Gerenciador ou dos Órgãos Participantes; 
 
8.2. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e de qualificação 
exigidas na licitação; 
 
8.3. Proceder à realização dos serviços de acordo com as normas especificadas; 
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8.4. Realizar os serviços objeto deste certame de acordo com os quantitativos especificados pela 
Contratante, assumindo inteira responsabilidade pela qualidade dos mesmos; 
 
8.5. Assumir inteira responsabilidade pela execução técnica do compromisso a que se obrigou; 
 
8.6. Dar ciência imediata a Prefeitura Municipal de Triunfo das anormalidades ocorridas na 
vigência do contrato; 
 
8.7. Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços ofertados; 
 
8.8. Responder por todas as despesas decorrentes de tributos de qualquer natureza (federais, 
estaduais e municipais) que incidam ou venham a incidir sobre o serviço, bem como as 
necessárias para a completa execução do mesmo, inclusive as de natureza trabalhista, 
previdenciária e comercial; 
 
8.9. Responder pelos danos causados diretamente a Prefeitura Municipal de Triunfo, 
decorrentes de sua culpa ou dolo quando da prestação do serviço objeto da presente licitação; 
 
8.10. Não transferir ou ceder a terceiros o objeto de prestação de serviço deste projeto, exceto 
por expressa autorização da Contratante; 
 
8.11. Dispor de meios que permitam a comunicação imediata com a Prefeitura Municipal de 
Triunfo, por meio de telefonia fixa e celular ou similar; 
 
8.12. A contratada adjudicada deverá reservar as datas, de acordo com solicitação emitida pela 
secretaria competente previamente às festividades previstas neste município, no 
comprometimento em atender o objeto ora licitado, compreendendo as quantidades de diárias 
especificadas no Termo de Referência. 
 
8.12.1. As solicitações deverão ser feitas com pelo menos 72 h (setenta e duas horas) anteriores 
à abertura dos eventos. 
 
8.13. Sobre assuntos gerais: 
 
a) O Contratado deverá executar o objeto do Contrato de conformidade com as condições e 

prazos estabelecidos neste Edital, no Termo de Referência, no Termo Contratual e na 
proposta vencedora do certame; 

b) Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das 
atividades objeto deste Pregão, sem prévia autorização da Prefeitura Municipal de Triunfo; 

c) Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas 
decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e 
prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações 
judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao 
cumprimento do presente Edital e do Contrato que vier a ser assinado; 

d) Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei de Licitações; 

e) Manter durante toda a execução do contrato o objeto em boas condições de funcionamento; 
f) Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela 

Contratante; 
g) Responsabilizar-se totalmente pela montagem e desmontagem da estrutura; 
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h) Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o 
pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos 
serviços contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e para fiscais, FGTS, 
PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando excluída qualquer 
solidariedade da Prefeitura Municipal de Triunfo, por eventuais autuações administrativas e/ou 
judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA, com referência às suas obrigações, 
não se transfere a Prefeitura Municipal de Triunfo; 

i) Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União, 
Estado, Município ou terceiros, decorrentes da prestação dos serviços. 

 
CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
9.1. A licitante convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, que se recusar 
injustificadamente a proceder à entrega, apresentar pendências junto aos cadastros da 
Administração Pública, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar a entrega, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 
fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e 
contratar com a Prefeitura Municipal de Triunfo, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, ficando ainda sujeita à multa de 5% 
(cinco por cento) do valor global da proposta, devidamente atualizado, sem prejuízo das demais 
cominações legais. 
 
9.2. Fica facultada a Prefeitura Municipal de Triunfo, na hipótese de descumprimento por parte 
da adjudicatária das obrigações assumidas, tal como, o não cumprimento do prazo de entrega, 
aplicar à multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global da proposta do licitante. A multa 
poderá ser aplicada a cada novo período de 30 (trinta) dias de atraso. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
10.1. O instrumento contratual firmado poderá ser rescindido de conformidade com o disposto 
nos arts. 77 a 80 da Lei no 8.666/93. 

 
10.2.  Na hipótese de ocorrer a rescisão administrativa prevista no art. 79, inciso I, da Lei no 
8.666/93, à Contratante são assegurados os direitos previstos no art. 80, incisos I a IV, 
parágrafos 1o a 4o, da Lei citada. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 
11.1. Os recursos cabíveis posteriores a presente contratação serão processados de acordo 
com o que estabelece a Lei 10.520 de 17 de Julho de 2002 e suas alterações posteriores. 

 
11.2. Os recursos deverão ser interpostos mediante petição devidamente arrazoada e subscrita 
pelo representante legal da recorrente dirigida a Secretaria de Turismo Desenvolvimento e Lazer 
do Município de Triunfo - PE. 

 
11.3. Os recursos serão protocolados na Prefeitura Municipal de Triunfo - PE e encaminhados à 
Secretaria competente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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12.1 - Os recursos para fazer face às despesas decorrentes, deste processo, correrão por conta 
dos créditos orçamentários destinados ao custeio das despesas decorrentes do objeto desta 
licitação, constantes das dotações orçamentárias abaixo especificadas, consignadas no 
Orçamento da Prefeitura Municipal de Triunfo para o exercício de 2018, aprovado pela Lei n° 
1.424 de 27 de Novembro de 2017. 

 
Unidade: 020601 – Secretaria Municipal de Turismo, Desenvolvimento e Lazer 
Funcional: 13.392.100432092.0000 – Promoção e Apoio aos Eventos e Atrações Turísticas 
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código da Aplicação: 110 000 
Fonte Recurso: 0 0100 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 
 
14.1. Fica eleito o foro da cidade de Triunfo - PE, para dirimir as questões relacionadas com a 
execução deste contrato não resolvidas pelos meios administrativos. 

 
14.2. Estando assim justos e acertados, assinam o presente Instrumento, em 03 (três) vias de 
igual teor e forma, lido e achado conforme, perante duas testemunhas que também o assinam, 
para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 
 
Triunfo - PE, ___ de _______________ de 2018.  
 
 
 
 

PREFEITURA MUNCIPAL DE TRIUNFO 
CONTRATANTE 

 
CONTRATADA 

 
 
TESTEMUNHAS: 

 

 
1 - 
______________________________________ 
Nome: 
CPF: 

 
2 - 
______________________________________ 
Nome: 
CPF: 

 
 

 


