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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. ORGÃO INTERESSADO 

1.1. Secretaria de Administração, Secretaria de Indústria/Comércio e Turismo. 

 

 

2. OBJETO: 

2.1.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO O FORNECIMENTO 

SOB FORMA DE LOCAÇÃO TEMPORÁRIA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E 

INSTALAÇÕES DE BANHEIROS QUÍMICOS, STANDS, TENDAS, TABLADOS, 

TAPUMES, GRADES DE ISOLAMENTO, PALCOS, GERADORES, SONORIZAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA NO MUNICIPIO DE PLANALTO-PR, para aquisição parcelada do objeto 

conforme necessidade da administração. Para a contratação do objeto deste documento, 

deverá ser observada as características e demais condições definidas no edital e seus 

anexos 

 

 

3.RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA 

3.1. Rudinei Paulo Marques Correa, Andreia Elaene Barros. 

 

1. JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO 

4.2. A contratação se faz necessária para cumprir as demandas existentes quando 

ocorrem a realização de eventos e festividades que necessitam de materiais específicos 

como stands, iluminação, palcos e equipamentos de sonorização viabilizando assim 

melhores condições de trabalho e atendimento a população. Torna-se fundamental, a 

contratação de atrações, equipamentos e serviços de qualidade. bem como uma 

infraestrutura condizente com as expectativas, necessidades, conforto e segurança dos 

participantes dos eventos realizados. 

4.3.Os valores máximos de cada item foram definidos através dos preços médios obtidos 

entre quatro orçamentos solicitados pela Administração a empresas distintas, que seguem 

em anexo a este Termo de Referência. 

 

4. DEFINIÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO:  

LOTE: 1 

Item Objeto Quant. Unid. Preço 

unitário 

Preço 

total 

01 Locação de banheiro químico nas 
dimensões de 1,37 x 1,37 metros, 

100 Diária R$ 130,00 R$ 13.000,00 
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instalados no local do evento, com a 
realização da manutenção e limpeza 
dos mesmos no tempo em que forem 
usados. 

02 Locação de stand básico, com 
divisórias, estrutura de alumínio, 
divisória em chapa “TS” dupla face 
branca, altura de 2,20 metros, com 
spot de iluminação a cada 3 metros, 
com uma tomada de energia de 
voltagem bivolt e lâmpada fluorescente 
inclusa, com testeira padrão em 
alumínio de identificação de 1,00 x 0,50 
metros com comunicação visual 
aplicada em adesivo impresso com 
fonte arial preta tamanho de no mínimo 
15 centímetros de altura, forração 
interna no piso em carpe na cor cinza, 
com provador de varal em cada stand 
em ferro oval com cortinas 
devidamente instalados, com cortina 
devidamente afixada para fechar o 
stand na parte aberta, frente ao público 
em tecido escuro que não possibilite a 
visão dos transeuntes, e passarela em 
carpe na cor vermelha, devidamente 
afixado com fita dupla face na frente 
dos stands. 

2000 M2 R$ 37,66 R$ 75.320,00 

03 Locação de tenda piramidal aberta, 
medindo 10,00 x 10,00 metros, com 
3,50 metros de altura, com afixador de 
sustentação nos seus pés, com 
cobertura em lona branca anti-chamas 
night day, com base em estrutura 
metálica constituída e composta de 
calhas inteiriças laterais para captação 
e escoamento de água e abertura 
superior com protetor triangular tipo 
chapéu para evasão de ar quente, com 
spot de iluminação e uma tomada de 
energia de voltagem bivolt e lâmpada 
fluorescente inclusa. 

40 UN R$ 1.350,00 R$ 54.000,00 

04 Locação de tenda piramidal aberta, 
medindo 6,00 x 6,00 metros, com 2,70 
metros de altura com afixador de 
sustentação nos seus pés, com 

30 UN R$ 766,66 R$ 22.999,80 
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cobertura em lona branca anti-chamas 
night day, com base em estrutura 
metálica constituída e composta de 
calhas inteiriças laterais para captação 
e escoamento de água e abertura 
superior com protetor triangular tipo 
chapéu para evasão de ar quente, com 
spot de iluminação e uma tomada de 
energia de voltagem bivolt e lâmpada 
fluorescente inclusa. 

05 Locação de tablado em madeira deck, 
nivelado 

1000 M2 R$ 24,66 R$ 24.660,00 

06 Locação de tapume de isolamento em 
lata, medindo 1,00 x 2,00 metros para 
serem usados nos eventos e 
devidamente instalados. 

400 M 
linear 

R$ 20,66 R$8.264,00 

07 Locação de grade de isolamento em 
ferro cromado com encaixe e 
devidamente instalado. 

500 M 
linear 

R$ 16,66 R$8.330,00 

08 Locação de palco com base de ferro e 
tablado naval, medindo 10,00 x 5,00 x 
1,00 metros, com escada e apoiador 
para acesso, com carpe na cor cinza 
devidamente afixado. 

08 UN R$ 2.283,33 R$ 18.266,64 

09 Locação de palco profissional em 
boxtruss e treliça, medindo 14,00 x 
10,00 x 1,50 metros, com cobertura em 
lona, altura final 9,00 metros, com 
escada e apoiador de  acesso. 

02 UN R$ 
10.666,66 

R$ 21.333,32 

10 Grupo Gerador de no mínimo 260kva, 
com autonomia diária de 10 horas de 
uso. 

04 
Diária R$ 2.533,33 R$ 10.133,32 

11 Grupo Gerador de no mínimo 260kva, 
Stand By. 

04 
Diária R$ 1.750,00 R$ 7.000,00 

12 Locação de Sonorização e Iluminação 
de Grande Porte para Realização de 
Shows Artísticos com artistas de 
renome nacional, devendo atender ao 
Rider Técnico dos Artistas contratados. 

04 

Diária R$ 6.500,00 R$ 26.000,00 

Total Estimado: R$ 

289.307,08 

 

 O custo total estimado da aquisição solicitada, importa no valor aproximado de 

R$289.307,08(duzentos e oitenta e nove mil, trezentos e sete reais e oito centavos).  



 

 MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 – CEP: 85.750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100– Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO                         -                     PARANÁ 

 

4 

 

 

 

5. CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO E DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1.  A empresa vencedora do certame deverá entregar os materiais/equipamentos e 

serviços solicitados  em parcelas conforme a necessidade da Administração Público, 

sendo os mesmos entregues com no máximo até 01 (um) dia útil que antecede o evento e 

desinstalados em até 01 (um) dia após o término do evento, esta solicitação será formal 

do Departamento de Licitação/Compras do Município de Planalto, a qual somente poderá 

ocorrer posteriormente à elaboração de requerimento de compra pela Secretaria 

Municipal solicitante, nos termos do subitem seguinte. 

5.2.O requerimento mencionado no subitem anterior deverá conter as seguintes 

informações: 

-Identificação da Secretaria Municipal solicitante; 

-Discriminação dos materiais/equipamentos e serviços a serem 

adquiridas/locados; 

-Local onde serão entregues os materiais/equipamentos e serviços; 

-Prazo para entrega materiais/equipamentos e serviços; 

-Quantidade e medidas dos materiais/equipamentos e serviços, quando for 

o caso; 

-Justificativa da quantidade requisitada e a necessidade da aquisição; 

-Assinatura da(o) Secretária(o) Municipal solicitante 

 

5.3. O requerimento deverá ser enviado ao Departamento de Compras do Município que 

verificará a possibilidade da aquisição e encaminhará o respectivo pedido à empresa 

vencedora do certame, juntamente com a respectiva nota de empenho. 

5.4. A empresa licitante deve negar o fornecimento dos materiais/equipamentos e a 

prestação dos serviços caso estes sejam solicitados sem a elaboração do requerimento e 

as informações previstas no subitem 5.2.  

5.4.1. A recusa fundamentada neste subitem não gera responsabilidade ou penalização 

para a empresa vencedora do certame. 

5.5. O não cumprimento do disposto neste item enseja a nulidade da contratação e 

responsabilização do ordenador de despesa por improbidade administrativa. 

5.6. O fornecimento dos materiais/equipamentos e a prestação dos serviços pela empresa 

vencedora do certame sem a prévia elaboração do requerimento configura a concorrência 

da empresa para a nulidade do ato, configurando a má-fé da contratação, possibilitando a 

anulação de eventual nota de empenho emitida e o não pagamento dos produtos, sem 

prejuízo da adoção das medidas cabíveis para aplicação das penalidades previstas na Lei 

12.846/2013. 

5.7. As solicitações deverão ser carimbadas e assinadas pela comissão de recebimento, 

para fins de recebimento definitivo dos materiais/equipamentos e a prestação dos 

serviços. 
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5.8. As solicitações provenientes da Secretaria participante da Ata de Registro de Preços, 

após o recebimento definitivo dos bens, deverão ser armazenadas em arquivo próprio no 

Controle Interno ou no Departamento de Compras do Município ou na própria Secretaria 

Solicitante, permitindo a fiscalização de órgão interno e externos. 

 

 

7.GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

7.1. O contrato será acompanhado, controlado, fiscalizado, gerenciado e avaliado pela 

Secretaria de Administração desta municipalidade. 

 

Planalto - PR, 19 de junho de 2018. 

 

 

 

__________________________________   

Rudinei Paulo Marques Correa 

Secretário Municipal de Administração 

 

 

 

_________________________________________ 

Andreia Elaene Barros 

Secretária Municipal de Indústria, Comércio e Turismo 

 

 

 

 

____________________________________ 

Inácio José Werle 

Prefeito Municipal de Planalto 

 


