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TERMO DE REFERENCIA 

 
 

MODALIDADE: Pregão nº  

34/2019 

OBJETO: montagem de estrutura 

de praia, tendas de lona, 

banheiros,  

A presente licitação será efetuada dentro das normas legais da LEI 8.666/93; e Lei nº 10.520, de 17 de 

julho de 2002, obedecendo aos termos do edital Pg nº 34/2019 -  :  montagem de estrutura de praia, tendas de 

lona, banheiros;  

 

ITEM  DISCRIMINAÇÃO UND Quant valor V.TOTAL 

1.0 Montagem Barraca, limpeza de madeira e 
desmontagem  de Barraca 6x10 - madeira, 
compensado, cobertura de palha c/fechamento 
6x8 mt e carregamento dos materiais de ida e 
volta 

und 04 1.500,00 6.000,00 

 
2.0 

 
Montagem de Barraca, limpeza de madeira e 
desmontagem de Barraca 6X10 MT - madeira, 
compensado, cobertura de palha com fechamento 
4X6 mt. e carregamento dos materiais de ida e 
volta  

 
und 

 
05 

 
1.400,00 

 
7.000,00 

3.0 Montagem de barraca, limpeza de madeira e 
desmontagem de Barraca 6x4 mt - madeira, 
compensado/coberta de Telha c/ fechamento 3x4 
mt e carregamento dos materiais de ida e volta 

und 02 1.500,00 3.000,00 

4.0 Montagem de barraca, limpeza de madeira e 
desmontagem de Barracas 6x12 mt - 
madeira/compensado/coberta de palha 
c/fechamento 10x6 mt e carregamento dos 
materiais de ida e volta 

und 01 1.800,00 1.800,00 

ANEXO IV– TERMO DE REFERENCIA 
 

PREGÃO Nº. 34/2019 –– PROCESSO Nº 44/2019 

Processo nº 44 

 

-------------------. 
Marcio Neiva 

Presidente CPL 
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5.0 Montagem de barraca, limpeza da madeira e 
desmontagem de Barracas 6X10 mt - 
madeira/compensado/coberta de palha c/ 
fechamento 4x6 mt e carregamento dos materiais 
de ida e volta 

Und 01 1.400,00 1.400,00 

6.0 Montagem de barraca, limpeza de madeira e 
desmontagem de Barracão 6x15 mt - 
madeira/compensado/coberta de palha 
c/fechamento 3x6 mt e carregamento dos 
materiais de ida e volta 

unid 01 1.800,00 1.800,00 

7.0 Montagem e desmontagem de Tendas Tubular 
c/lona 5x4 e 4x4 mts c/ fechamento2x5 e 2x4 mt e 
carregamento dos materiais de ida e volta 

Und 28 900,00 25.200,00 

8.0 
 
 

Montagem de Tendas Tubular c/ lona 8x8 mt c/ 
fechamento 2x4 mt e carregamento dos materiais  
de ida e volta 

und 03 1.600,00 4.800,00 

09.0 Montagem e desmontagem de banheiros em 
madeira e compensado 02x1,50 mt com 01 vaso 
e 01 chuveiro e carregamento dos materiais de 
ida e volta 

Unid 18 500,00 9.000,00 

10.0 Plataforma em madeira para caixa d’água 2x16 
mts e carregamento dos materiais de ida e volta 

und 01 7.000,00 7.000,00 

 

Obs:  O Licitante deverá requerer se necessário, até 24 horas antes da sessão do pregão,   a disponibilização de servidor 

da Secretária de Cultura para acompanhamento, vistoria, visita e orientação básica na montagem da estrutura: objeto da 

licitação. 

 

Obs2: Todo o serviço de carrego, descarrego e  montagem deverá ser realizado em 15 (quinze) dias corridos após 

recebimento da ordem de serviço; e desmontagem, carrego e descarrego em 10(dez) dias após recebimento da 

notificação de termino do evento. E no não cumprimento dos prazos previstos receberá a multa contratual  no valor de 

100% da proposta ofertada.  

 

              DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas com fornecimento do bem indicado na Cláusula 

Segunda deste contrato, correrá à conta da Dotação Orçamentária:  

 

10 - Prefeitura Municipal de Santa Maria das Barreiras  

16 – SECRETARIA DE CULTURA 

13.846.1006.2-043 RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CIVÍCAS E COMEMORAÇÕES, FESTAS 
REGIONAIS 
3.3.90.39.00.0 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 

 
 

 

 

 

 

 



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS 

DEPARTAMENTO LICITAÇÃOES E CONTRATOS 

Edital Pregão Presencial nº  34/2019 
05/2018 

Página 3 

 

 

 

 


		2019-05-27T15:35:41-0300
	MARCIO NEIVA:33186383153




