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Termo de Referência

Processo..: 23081.138256/2022-55 238 / 2022 Data da Emissão: 21/12/2022Pregão SRP

Objeto Resumido:

Abertura: Dia: 13/01/2023 09:00:00Hora:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Preço TotalCatálogo

1 Locação de estrutura piramidal em lona na cor branca, medindo aproximadamente 15 X 10 
metros, com fechamento lateral. Acompanha tablado tipo deck 18mm, com cantoneiras de 
ferro, no mesmo tamanho da estrutura (15 x 10 metros), incluindo despesas de transporte, 
montagem e desmontagem, ART's ou RRT's que ficarão por conta da contratada. A 
estrutura deverá ser montada no local da ExpoAgro Afubra em Rio Pardo – R, 48 horas 
antes do evento, que ocorre entre 21 e 24 de março de 2023. A desmontagem deverá 
ocorrer em 24 horas após o término do evento.
OBS.: No momento da execução do serviço a contratada deverá apresentar, no prazo de 2 
(dois) dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes documentos:
- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto e montagem da 
estrutura metálica e montagem da pirâmide;
- LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS conforme Anexo 
M.2 da
Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra Incêndio: 
Eventos temporários 2017 e suas alterações, com a devida Anotação de Responsabilidade 
Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT), original com comprovante de quitação.
Conforme instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição de 
cada estrutura provisória montada, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre 
a capacidade de carga de trabalho ou o número máximo de pessoas. Deverão ser citados e 
explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho de cada estrutura 
provisória montada. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As informações deste 
capítulo podem ser
anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo, mediante paginação e rubrica do 
responsável técnico;
- Laudo técnico de incombustibilidade da lona com ART ou RRT;
- LAUDO TÉCNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E 
REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da
Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra Incêndio: 
Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida Anotação de Responsabilidade 
Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante 
de quitação.

1,00 _______________ _____________Unidade
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______/______/_______

Informar:

Razão Social da Empresa:

CNPJ: __________________________________________

Razão Social da Empresa:

Endereço, Local e Estado: _______________________________________________________________________________________________________________________

Cep: __________________________ Fone/Fax: _______________________________ Telex: _______________________________

Nome do Banco: __________________________________ Nome da Agência: _____________________________________ Número da Agência: ___________________

Número Conta Bancária: __________________________________ Data:

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Assinatura

_______________________________________________________________________________________________________________________


