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ATA DE JULGAMENTO 
 

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

 
Aos 21 (vinte e um) dias do mês de Junho do ano de 2018 (dois mil e dezoito), nesta Cidade de 
Triunfo, Estado de Pernambuco, na sala da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Triunfo, sito a Av. José Veríssimo dos Santos, nº 365, Bairro Centro, Cidade de Triunfo, Estado de 
Pernambuco, CEP: 56.870-000, às 09:00 (Nove horas), em sessão pública reuniu-se a Pregoeira e 
Equipe de Apoio, nomeada pela Portaria nº 002 de 02 de janeiro de 2018,  Maria Cláudia Lima 
Barros, Pregoeira, Sílvio Romero Bezerra Lima, Equipe de Apoio e Elizeu Antônio dos Santos, 
Equipe de Apoio, com a finalidade de receberem e abrirem os Envelopes das Propostas e de 
Habilitação, relativos ao Processo Licitatório/PMT nº 044/2018 na modalidade Pregão 
Presencial/PMT nº 011/2018, TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, objetivando 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. Constatou-se a presença de 02 
(dois) proponentes, cito-as:  
 
Empresa 01 – THIAGO DE SOUZA MENEZES & CIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 
29.412.481/0001-24, representada pelo seu representante legal o Sr. Thiago de Souza Menezes, 
inscrito no CPF sob o nº 054.779.394-43. 
 
Empresa 02 – CRA PRODUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF 
nº10.973.009/0001-32, representada pelo seu representante legal o Sr. Marcu Vinicius Campos da 
Fonseca e Silva, inscrito no CPF sob o nº 109.365.574-78. 
 
Ato contínuo, em análise à fase de credenciamento, item 04 deste Edital, a Pregoeira e Equipe de 
Apoio registrou a presença de 02 (duas) licitantes credenciadas. A Pregoeira facultou a palavra e 
dela ninguém fez uso, e quando perguntados pela mesma aos presentes se abririam mão do 
eventual direito de recurso quanto à fase de credenciamento, todos, disseram sim. Passando-se a 
analisar os envelopes de Proposta de Preço, conforme item 05 deste Edital, e achados de acordo 
com as exigências contidas no Edital bem como constatada a sua inviolabilidade, os mesmos foram 
rubricados pela Pregoeira, Equipe de Apoio e pelos Licitantes presentes. Analisando a proposta de 
preços apresentada pela Pregoeira e Equipe de Apoio, verificou os seguintes valores: 
 
Empresa 01 – CRA PRODUÇÕES & SERVIÇOS LTDA – ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
10.973.009/0001-32. 
 

EMPRESA 01 

LOTE 01 74.698,00 

LOTE 02 22.045,00 

LOTE 03 50.301,00 

LOTE 04 87.460,00 

LOTE 05 17.990,00 

LOTE 06 26.800,00 

LOTE 07 19.490,00 

LOTE 08 12.092,00 

LOTE 09 20.176,00 

LOTE 10 6.090,00 

LOTE 11 9.900,00 

LOTE 12 21.900,00 
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Empresa 02 – THIAGO DE SOUZA MENEZES & CIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 
29.412.481/0001-24. 
 

EMPRESA 02 

LOTE 06 26.000,00 

 
Em analise da proposta apresentada se constatou que as licitantes: CRA PRODUÇÕES & 
SERVIÇOS LTDA – ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.973.009/0001-32, THIAGO DE SOUZA 
MENEZES & CIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 29.412.481/0001-24, atenderam ao edital no que 
diz respeito ao Termo de Referência, Anexo I. Desta feita, percebemos que do lote 01 a 05 acudiu 
apenas um licitante, para o lote 06 duas propostas válidas e do lote 07 ao 12 somente uma 
proposta, conforme tabela acima. 
 
Diante do exposto, a Pregoeira e Equipe de Apoio passando para a fase de lances verbais em 
obediência ao dispositivo contido no paragrafo VIII do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520 de 07 de 
julho de 2002, para os lotes classificados. No entanto, a Pregoeira quando perguntou aos licitantes 
se iriam ofertar lances, os mesmos se manifestaram no sentido de que os valores ofertados nas 
propostas originais já estariam de acordo com os praticados no mercado, o que foi aceito pela 
Pregoeira e Equipe de Apoio. 
 
Empresa 01 – THIAGO DE SOUZA MENEZES & CIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 
29.412.481/0001-24, ofertou o menor preço na fase de lances verbais para o Lote 06 no valor de 
R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), perfazendo o valor total de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil 
reais), a mesma manifestou-se que os preços encontravam-se dentro do valor do mercado. 
 
Empresa 02 - CRA PRODUÇÕES & SERVIÇOS LTDA – ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
10.973.009/0001-32, ofertou o menor preço na proposta original para o Lote 01 no valor de R$ 
74.698,00 (setenta e quatro mil seiscentos e noventa e oito), para o Lote 02 no valor de 
22.045,00 (vinte e dois mil e quarenta e cinco reais), para o Lote 03 no valor de 50.301,00 
(cinquenta mil trezentos e um reais), para o Lote 04 no valor de 87.460,00 (oitenta e sete mil 
quatrocentos e sessenta reais), para o Lote 05 no valor de 17.990,00 (dezessete mil 
novecentos e noventa reais), para o Lote 07 no valor de 19.490,00 (dezenove mil quatrocentos 
e noventa reais), para o Lote 08 no valor de 12.092,00 (doze mil e noventa e dois reais), para o 
Lote 09 no valor de 20.176,00 (vinte mil cento e setenta e seis reais), para o Lote 10 no valor de 
6.090,00 (cinco mil novecentos e dez reais), para o Lote 11 no valor de 9.900,00 (nove mil e 
novecentos reais), e para o Lote 12 no valor de 21.900,00 (vinte e um mil e novecentos reais), 
perfazendo o valor total de R$ 342.142,00 (trezentos e quarenta e dois mil cento e quarenta e 
dois reais), a mesma manifestou-se que os preços encontravam-se dentro do valor do mercado. 
 
Diante do exposto, a Pregoeira e Equipe de Apoio julgou e declarou CLASSIFICADAS as 
empresas abaixo descritas, onde neste momento foi dada por encerrada a fase de Classificação, a 
Pregoeira facultou a palavra e dela ninguém fez uso, e quando perguntados pela mesma aos 
presentes se abririam mão do eventual direito de recurso quanto à fase de classificação, todos, 
disseram sim. 
 
Empresa 01 – THIAGO DE SOUZA MENEZES & CIA LTDA 
Empresa 02 – CRA PRODUÇÕES & SERVIÇOS LTDA – ME 
 
Em atendimento ao item 07 do edital quanto à Habilitação, passou-se a analisar a documentação 
apresentada pelas referidas empresas, o que constatou que, as empresas: Empresa 01 - THIAGO 
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DE SOUZA MENEZES & CIA LTDA e Empresa 02 – CRA PRODUÇÕES & SERVIÇOS LTDA – 
ME, acudiram o contido no referido item, sendo julgadas e declaradas HABILITADAS. 
 
A Pregoeira determina a publicação das decisões proferidas nesta sessão, as quais faço adjudicar 
em documento próprio apensado a este certame e que se encaminhem os autos a autoridade 
superior, dando-lhe ciente do resultado para proferir a Homologação, conforme reza o inciso XXII 
do Artigo 4 da Lei 10.520 de julho de 2002. 
 
A Pregoeira facultou a palavra e dela ninguém fez uso, e quando perguntado pela mesma aos 
presentes se abririam mão do eventual direito de recurso quanto à fase de habilitação, todos 
disseram sim. Neste momento foi dada por encerrada a fase de Habilitação. Nada mais havendo a 
declarar foi encerrada a sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pela Pregoeira, Equipe de Apoio e 
pelos licitantes presentes acima citados. 
 

Triunfo, 21 de Junho de 2018. 
 
 
 
 
Maria Cláudia Lima Barros 
Pregoeira 

 

 
 
 

 

Elizeu Antônio dos Santos  
Equipe de Apoio 
 
 
 
Maria José Leandro Paiva 
Equipe de Apoio 
 
 

 

 
THIAGO DE SOUZA MENEZES & CIA LTDA  
Thiago de Souza Menezes 
CPF: nº 054.779.394-43 
 

 
 
CRA PRODUÇÕES & SERVIÇOS LTDA – ME  
Marcu Vinicius Campos da Fonseca e Silva 
CPF: 109.365.574-78 
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TERMO DE DESISTÊNCIA EXPRESSA DE RECURSO 
FASE DE CLASSIFICAÇÃO 

 
PROCESSO LICITATÓRIO/PMT Nº 044 / 2018 

PREGÃO PRESENCIAL/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. 
. 

 
Declaramos que abdicamos expressamente do direito de recurso relativo à fase 

de classificação, previsto no Art. 109, da Lei Federal n° 8.666/93, ocasião em que 
reconhecemos que não faremos jus a qualquer reclamação posterior contra as decisões 
tomadas pela Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Triunfo, no 
processo licitatório acima identificado, de conformidade com o estabelecido no Art. 43, 
inciso III, da lei supracitada. 

 
 
 

 
Triunfo, 21 de Junho de 2018. 

 
 
 
 

 
THIAGO DE SOUZA MENEZES & CIA LTDA  
Thiago de Souza Menezes 
CPF: nº 054.779.394-43 
 

 
 
CRA PRODUÇÕES & SERVIÇOS LTDA – ME  
Marcu Vinicius Campos da Fonseca e Silva 
CPF: 109.365.574-78 

 
 
 
 

 
 

 

 

 



 

 

Av. José Veríssimo dos Santos, 365 – Guanabara – PE - CEP 56870-000 – CNPJ: 11.350.659/0001-94 

(87) 3846-1365 – www.triunfo.pe.gov.br / triunfoprefeitura@gmail.com 

 

 
TERMO DE DESISTÊNCIA EXPRESSA DE RECURSO 

FASE DE HABILITAÇÃO 
 

 
PROCESSO LICITATÓRIO/PMT Nº 044 / 2018 

PREGÃO PRESENCIAL/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. 
 
Declaramos que abdicamos expressamente do direito de recurso relativo à fase de 
habilitação, previsto no Art. 109, da Lei Federal n° 8.666/93, ocasião em que 
reconhecemos que não faremos jus a qualquer reclamação posterior contra as decisões 
tomadas pela Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Triunfo, no 
processo licitatório acima identificado, de conformidade com o estabelecido no Art. 43, 
inciso III, da lei supracitada. 

 
 

 
 

Triunfo, 21 de junho de 2018. 
 
 
 
 

 
THIAGO DE SOUZA MENEZES & CIA LTDA  
Thiago de Souza Menezes 
CPF: nº 054.779.394-43 
 

 
 
CRA PRODUÇÕES & SERVIÇOS LTDA – ME  
Marcu Vinicius Campos da Fonseca e Silva 
CPF: 109.365.574-78 
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PROCESSO LICITATÓRIO/PMT Nº 044 / 2018 

PREGÃO PRESENCIAL/PMT Nº 011 / 2018 
 

CONTRATO N°062/2018 
 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE TRIUNFO – PE, ATRAVÉS PREFEITURA 
MUNICIPAL DE TRIUNFO COM CRA PRODUÇÕES & 
SERVIÇOS LTDA – ME, 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 CRA 
PRODUÇÕES & SERVIÇOS LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 
nº 10.973.009/0001-32, localizada na Rua Maria Helena Batista, nº 12, Bairro Centro, Cidade de 
Flores, Estado de Pernambuco, CEP: 56.850-000, neste ato representado pelo Sr. Marcu Vinicius 
Campos da Fonseca e Silva, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.284.846- SDS/PE e do 
CPF nº 109.365.574-78, residente e domiciliado na Rua Lindaura Santana, nº 32, Casa, Centro, 
Flores, Cidade de Flores, Estado de Pernambuco, CEP: 56.850-000, 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$ 342.142,00 (trezentos e quarenta e 
dois mil cento e quarenta e dois reais), referente aos lotes: Lote 01 no valor de R$ 74.698,00 
(setenta e quatro mil seiscentos e noventa e oito), para o Lote 02 no valor de 22.045,00 (vinte e 
dois mil e quarenta e cinco reais), para o Lote 03 no valor de 50.301,00 (cinquenta mil trezentos e 
um reais), para o Lote 04 no valor de 87.460,00 (oitenta e sete mil quatrocentos e sessenta reais), 
para o Lote 05 no valor de 17.990,00 (dezessete mil novecentos e noventa reais), para o Lote 07 no 
valor de 19.490,00 (dezenove mil quatrocentos e noventa reais), para o Lote 08 no valor de 
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12.092,00 (doze mil e noventa e dois reais), para o Lote 09 no valor de 20.176,00 (vinte mil cento e 
setenta e seis reais), para o Lote 10 no valor de 6.090,00 (cinco mil novecentos e dez reais), para o 
Lote 11 no valor de 9.900,00 (nove mil e novecentos), e para o Lote 12 no valor de 21.900,00 (vinte 
e um mil e novecentos reais). 

 
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; 
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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; 
 
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; 
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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. 

 
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. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
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, 21 de Junho de 2018.  
 
 

PREFEITURA MUNCIPAL DE TRIUNFO 
João Batista Rodrigues dos Santos 

CONTRATANTE 

 
CRA PRODUÇÕES & SERVIÇOS LTDA – ME 
Marcu Vinicius Campos da Fonseca e Silva 

CPF: 109.365.574-78 

CONTRATADA 
 
 
TESTEMUNHAS: 

 

 
1 - 
______________________________________ 
Nome: 
CPF: 

 
2 - 
______________________________________ 
Nome: 
CPF: 
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PROCESSO LICITATÓRIO/PMT Nº 044 / 2018 

PREGÃO PRESENCIAL/PMT Nº 011 / 2018 
 

CONTRATO N°063/2018 
 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE TRIUNFO – PE, ATRAVÉS PREFEITURA 
MUNICIPAL DE TRIUNFO COM THIAGO DE SOUZA 
MENEZES & CIA LTDA, 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 
THIAGO DE SOUZA MENEZES & CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
sob o nº 10.973.009/0001-32, localizada na Av Maria Edmeia Martins Santana, nº s/n, Bairro 
Centro, Cidade de Flores, Estado de Pernambuco, CEP: 56.850-000, neste ato representado pelo 
Sr. Thiago de Souza Menezes, portador da Cédula de Identidade RG nº 7227493- SDS/PE e do 
CPF nº 054.779.394-43, residente e domiciliado na Av. Av Maria Edmeia Martins Santana, nº s/n, 
Bairro Centro, Cidade de Flores, Estado de Pernambuco, CEP: 56.850-000, 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$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), 
referente ao lote 06, no valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais). 

 
CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTAMENTO DO PREÇO E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-
FINANCEIRO 
 
4.1. O Contrato será irreajustável. 
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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; 
 
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; 
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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: 
 
j) 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; 

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

l) 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; 

m) 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; 

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

Contratante; 
p) Responsabilizar-se totalmente pela montagem e desmontagem da estrutura; 
q) 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 
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que a inadimplência da CONTRATADA, com referência às suas obrigações, não se transfere a 
Prefeitura Municipal de Triunfo; 

r) 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 
 
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. 
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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, 21 de Junho de 2018.  
 
 
 

PREFEITURA MUNCIPAL DE TRIUNFO 
João Batista Rodrigues dos Santos 

CONTRATANTE 

 
THIAGO DE SOUZA MENEZES & CIA LTDA 

Thiago de Souza Menezes 
CPF: nº 054.779.394-43 

CONTRATADA 
 
 
TESTEMUNHAS: 

 

 
1 - 
______________________________________ 
Nome: 
CPF: 

 
2 - 
______________________________________ 
Nome: 
CPF: 

 
 

 
 

 

 


