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PROCESSO Nº 08/201850/2017 

PREGÃO PRESENCIAL N° 2 - REGISTRO DE PREÇOS 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO SUL, torna público para conhecimento dos 

interessados que na data, horário e local indicados fará realizar licitação para REGISTRO DE 

PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo menor preço, cujo 

procedimento obedecerá à Lei nº 10.520/2002, os Decreto Estaduais nº 24.649/2003, 26.375/2005, a 

Lei Complementar nº 123/2006, o Decreto Estadual nº 32.056/2011 e subsidiariamente à Lei nº 

8.666, de 1993, bem como à legislação correlata, e demais exigências previstas neste Edital e seus 

Anexos. 

Data da licitação: 30 de Janeiro de 2018. 

Horário: 08:20 (Oito horas e vinte minutos - horário local) 

Endereço: Av. Alfredo Tormim, nº 32 – Centro – Estrela do Sul MG. 

 

VISITA TECNICA 

Os interessados em participar desse certame, deverão comparecer ás instalações da Prefeitura 

Municipal de Estrela do Sul para uma visita técnica destinada ao pleno conhecimento do objeto 

desta licitação, que poderá ser agendada pelo telefone (34) 3843-1255 – Departamento de Compras, 

no período de 24/01/2018 à 26/01/2018, munidos de documentos pessoais e dados da empresa, onde 

será fornecido um atestado aos que comparecerem para que faça juntada aos documentos 

necessários à sua habilitação. O proponente que não comparecer à visita técnica será 

automaticamente inabilitado. 

* As dúvidas serão esclarecidas no horário da Visita Técnica pelo Secretário de Administração. 

* Serão inabilitadas as empresas que não apresentarem no Envelope “Habilitação”, o Atestado de 

Visita Técnica, assinado pelo responsável da Secretaria de Administração. 

 

1 - DO OBJETO 

1.1. O objeto desta licitação é o registro de preços para PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BEM COMO 

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PALCO, ILUMINAÇÃO, BANHEIROS 

QUÍMICOS DISCIPLINADORES, TENDAS, GERADORES DE ENERGIA E SONORIZAÇÃO, 

PARA ATENDER OS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NO ANO DE 2018, conforme 

especificações e quantidades estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
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2 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados pertencentes ao ramo de atividade relacionado 

ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que atenderem a todas 

as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos. 

2.2. Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas: 

2.2.1. Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente decretadas, ou 

em processo de recuperação extrajudicial, em dissolução ou em liquidação, estrangeiras que não 

funcionem no País; 

2.2.2. Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ESTRELA DO SUL ou que estejam impedidas ou tenham sido declaradas 

inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública Estadual; 

2.2.3. Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção 

restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8°, 

inciso V, da Lei n° 9.605, de 1998; 

2.2.4. Que estejam reunidas em consórcio, sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 

2.2.5. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 

de 1993. 

 

3 - DO CREDENCIAMENTO 

3.1. Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação da habilitação, o 

proponente/representante deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro devidamente 

munido de documento que o credencie a participar deste certame, devendo, ainda, identificar-se, 

exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente. 

3.2. Em casos de representação o credenciamento far-se-á através de procuração pública ou 

particular, ou, ainda, carta de credenciamento, conforme modelo anexo deste edital, que comprove 

os necessários poderes para formular ofertas e lances de preços, e praticar todos os demais atos 

pertinentes ao certame, em nome da proponente. 

3.3. Deverá ser apresentada cópia autenticada do respectivo estatuto, contrato social, ou documento 

equivalente e da última alteração estatutária ou contratual, devidamente registrado na junta 

comercial, no qual estejam expressos os poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 

decorrência de tal investidura. 

3.4. Cada credenciado poderá representar apenas um licitante. 

 

4 - DA ABERTURA DA SESSÃO 
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4.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e local 

indicados no preâmbulo deste Edital, quando o licitante, ou o seu representante, após a fase de 

credenciamento, deverá apresentar ao Pregoeiro os seguintes documentos: 

4.1.1. Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (conforme modelo anexo); 

4.1.2. Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, quando for o caso (conforme 

modelo anexo a este Edital, sob pena de não usufruir do tratamento diferenciado previsto na Lei 

Complementar nº 123, de 2006); 

4.1.2.1. O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em qualquer das 

vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar n° 123, de 2006, não poderá usufruir do 

tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá apresentar a respectiva 

declaração. 

4.1.3. Envelopes da proposta de preços e da documentação de habilitação, separados, indevassáveis 

e fechados, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes 

dizeres: 

 

ENVELOPE N° 1 - PROPOSTA DE PREÇOS 

DA: (Nome da Empresa) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO SUL 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃOPPPPPPPP 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2018 

DATA: 30/01/2018 - HORA: 08:20 

ENVELOPE Nº 01 – “PROPOSTA” 

 

ENVELOPE N° 2 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

DA: (Nome da Empresa) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO SUL 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2018  

DATA: 30/01/2018 - HORA: 08:20  

ENVELOPE Nº 02 – “HABILITAÇÃO” 

 

4.2. Aos licitantes interessados fica resguardado o direito de enviar os envelopes de 

Credenciamento, Proposta Comercial e Documentos de Habilitação via postal, desde que, sejam 

protocolados na Prefeitura Municipal de Estrela do Sul/MG, com toda identificação do licitante e 
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dados pertinente ao procedimento licitatório em epígrafe e, impreterivelmente, com pelo 

menos 30 minutos de antecedência ao horário previsto para abertura da sessão pública supracitada. 

4.2.1. Todo o procedimento de envio e regularidade das informações e conteúdo dos documentos 

referidos no item 4.2 corre por conta e risco do licitante. 

4.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, ou ao enquadramento 

na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte que faz jus ao tratamento diferenciado 

da Lei Complementar n° 123, de 2006, ou à elaboração independente de proposta, sujeitará o 

licitante às sanções previstas neste Edital. 

 

5 - DA PROPOSTA COMERCIAL 

5.1. A proposta de preços, emitida por computador ou datilografada, redigida em língua portuguesa, 

com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, 

como também rubricadas em todas as suas folhas pelo licitante ou seu representante, deverá conter: 

5.1.1. As características do objeto de forma clara e precisa, indicando marca, fabricante, modelo, 

tipo, procedência e demais dados pertinentes. 

5.1.2. Preço unitário e total por item, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), 

de acordo com os preços praticados no mercado, considerando as quantidades constantes do Termo 

de Referência. 

5.1.2.1. No preço cotado deverão estar incluídos todos os insumos que o compõem, tais como as 

despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do 

objeto. 

5.1.3. Prazo de entrega; 

5.1.4. Prazo de garantia do produto; 

5.1.5. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da 

sua apresentação. 

5.2. A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

 

6 - DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

6.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em 

conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

6.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada em Ata. 
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6.3. O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham 

apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), 

relativamente à de menor preço, para participação na fase de lances. 

6.3.1. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições 

definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até o 

máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços 

oferecidos. 

6.3.2. Para as empresas com sede fora do Estado de Minas Gerais, em obediência ao que preceitua o 

Decreto Estadual Nº 20.210/98, o qual observa o princípio constitucional da isonomia, aludido no 

caput do artigo 3º da Lei 8.666/93, será acrescida em suas propostas de preços a diferença da 

alíquota do ICMS. 

6.3.3. Para efeitos de classificação, lances e julgamento das propostas, considerar-se-ão os preços 

inclusos todos os encargos e impostos, inclusive o ICMS, e a diferença de alíquota no caso de 

empresas fora do estado. 

 

7 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 

7.1. O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma seqüencial, a 

apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em 

ordem decrescente de valor. 

7.1.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário de cada item.  

7.2. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a 

exclusão do licitante da etapa de lances e a manutenção do último preço por ele apresentado, para 

efeito de ordenação das propostas. 

7.3. Encerrada a etapa de lances, na hipótese de participação de licitante microempresa - ME – ou 

empresa de pequeno porte - EPP - será observado o disposto nos artigos 44 e 45, da Lei 

Complementar nº 123, de 2006. 

7.3.1. O Pregoeiro identificará os preços ofertados pelas ME/EPP participantes que sejam iguais ou 

até 5% (cinco por cento) superiores ao menor preço, desde que a primeira colocada não seja uma 

ME/EPP. 

7.3.2. As propostas ou lances que se enquadrarem nessa condição serão consideradas empatadas 

com a primeira colocada e o licitante ME/EPP melhor classificado terá o direito de apresentar uma 

última oferta para desempate, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada, no prazo máximo de 5 

(cinco) minutos. 
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7.3.3. Caso a ME/EPP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo 

estabelecido, serão convocadas as demais licitantes ME/EPP participantes que se encontrem 

naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo 

direito, segundo o estabelecido no subitem anterior. 

7.3.4. Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP empatadas, no referido intervalo de 

5% (cinco por cento), será realizado sorteio para definir qual das licitantes primeiro poderá 

apresentar nova oferta, conforme subitens acima. 

7.3.5. Havendo êxito neste procedimento, a ME/EPP assumirá a condição de melhor classificada no 

certame, para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou tendo sido a melhor oferta inicial 

apresentada por ME/EPP, ou ainda não existindo ME/EPP participante, prevalecerá a classificação 

inicial. 

7.3.6. Somente após o procedimento de desempate fictício, quando houver, e a classificação final 

dos licitantes, será cabível a negociação de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro 

lugar. 

7.3.7. Havendo eventual empate entre propostas, ou entre proposta e lance, o critério de desempate 

será aquele previsto no artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993 e alterações. 

7.3.8. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio em ato público. 

7.4. Apurada a proposta final de menor preço, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que 

seja obtido melhor preço, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições 

diferentes daquelas previstas neste Edital. 

 

8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

8.1. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de julgamento da proposta. 

8.1.1. O critério de julgamento adotado será o menor preço unitário por item, observadas as 

exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

8.2. O Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do 

preço em relação ao valor estimado para a contratação e sua exeqüibilidade, bem como quanto ao 

cumprimento das especificações do objeto, decidindo motivadamente a respeito. 

8.3. O Pregoeiro poderá solicitar ao licitante que apresente imediatamente documento contendo as 

características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além 

de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, sob pena de não 

aceitação da proposta. 
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8.4. Se for o caso, o Pregoeiro exigirá que o licitante provisoriamente classificado em 

primeiro lugar apresente imediatamente amostra, para a verificação da compatibilidade com as 

especificações exigidas e consequente aceitação da proposta. 

8.4.1. No caso de não haver entrega da amostra, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo 

entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será 

desclassificada. 

8.4.2. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, 

podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise. 

8.4.3. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições 

indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua 

portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso. 

8.5. Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que seu preço 

seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita. 

8.6. Se a proposta de menor valor não for aceitável, ou for desclassificada, o Pregoeiro examinará a 

proposta subseqüente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma 

proposta que atenda ao Edital. 

8.6.1. Nessa situação, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido melhor 

preço. 

8.7. No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem sua 

substância, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

validade e eficácia para fins de classificação. 

8.8. Sendo aceitável a proposta do licitante detentor do menor preço, este deverá comprovar sua 

condição de habilitação, na forma determinada neste Edital. 

8.9. Ao preço do primeiro colocado em cada ítem poderão ser registrados tantos fornecedores que 

aderirem ao preço do primeiro, admitida inclusive para complementação da quantidade estimada 

para o item, observado a ordem de classificação das Propostas. A confirmação de adesão ao 

primeiro menor preço será registrada na própria sessão da Licitação. 

8.10. Excepcionalmente, quando a quantidade do primeiro colocado não for suficiente para as 

demandas estimadas, desde que se trate de objetos de qualidade ou desempenho superior, 

devidamente justificada e comprovada a vantagem e, as ofertas sejam de valores inferiores ao preço 

máximo admitido, poderão ser registrados outros preços. 

9. Conhecida à vencedora e para fins de Registro de Preços em cumprimento ao disposto na 

legislação regente da matéria, o(a) Pregoeiro(a) consultará as demais classificadas, respeitado a 
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ordem de classificação das Propostas, se aceitam fornecer ao preço daquela, observado o 

seguinte procedimento: 

9.1. As proponentes que aceitarem praticar o preço da primeira classificada, manterão a mesma 

ordem de classificação obtida na disputa de lances para fins de Registro de Preços e terão abertos os 

envelopes contendo a Documentação de Habilitação, a fim de que seja verificado o atendimento às 

exigências habilitatórias requisitadas. 

9.2. As proponentes que não aceitarem praticar o preço da melhor Proposta serão liberadas, sendo 

lhes devolvido o Envelope nº 02 – Documentação de Habilitação. 

9.3. Concluído o procedimento de que trata o item anterior, as proponentes classificadas serão 

declaradas vencedoras, sendo seus preços registrados para os itens correspondentes, em razão do 

menor preço, de acordo com o fixado neste Edital, obedecida à ordem de classificação apurada na 

Licitação. 

9.4. Ao valor da primeira colocada em cada item , poderão ser registradas tantas empresas que 

aderirem ao preço do primeiro, admitida inclusive, para complementação da quantidade estimada 

para o item, observado a ordem de classificação das Propostas. A confirmação de adesão ao 

primeiro menor preço será registrado na própria sessão da Licitação. 

 

10 - DA HABILITAÇÃO 

10.1. Aceita a proposta do licitante detentor do menor preço, este deverá comprovar sua condição 

de habilitação, na forma determinada neste Edital. 

10.1.1. Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por cartório 

competente ou por servidor da Administração, ou por meio de publicação em órgão da imprensa 

oficial. 

10.2. Para a habilitação, o licitante detentor do menor preço deverá apresentar os documentos a 

seguir relacionados: 

10.2.1. Relativos à Habilitação Jurídica: 

a. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo 

da Junta Comercial da respectiva sede;  

b. No caso de sociedade empresária: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da 

respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

b.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva; 
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c. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

d. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial 

ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de 

microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 

103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC; 

e. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização, 

e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir. 

10.2.2. Relativos à Regularidade Fiscal: 

a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas-CNPJ; 

b. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal e/ou estadual, relativo ao domicílio 

ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

c. Prova de regularidade com a Fazenda Federal e quanto à Dívida Ativa da União, admitida a 

certidão positiva com efeito de negativa ou outra equivalente na forma da lei; 

d. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal e/ou Estadual, do domicílio ou sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

e. Prova de regularidade perante a Seguridade Social (INSS) – Certidão Negativa de Débito para 

com o INSS, ou prova equivalente que comprove regularidade de situação para com a Seguridade 

Social, ou ainda prova de garantia em juízo de valor suficiente para pagamento do débito, quando 

em litígio; 

f. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) – Certificado de 

Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal; 

g. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis 

do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 

10.2.2.1. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa ou empresa de pequeno porte, 

deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 

mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitado. 

10.2.3. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 

a. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, ou liquidação judicial, ou 

de execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu 

domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida 

há no máximo 90 (noventa) dias antes, contados da data da sua apresentação; 
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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 encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

b.1. O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente, 

devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade; 

b.2. As empresas constituídas a menos de 01 ano deverão apresentar cópia do balanço de abertura 

ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura. 

b.3. No caso de licitação para fornecimento de bens para pronta entrega, não se exigirá da 

microempresa ou empresa de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial do último 

exercício social; 

10.2.4. Relativos à Qualificação Técnica: 

a. Registro ou inscrição da empresa licitante na entidade profissional do objeto licitado, em plena 

validade, se houver; 

b. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos 

compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de 

atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

c. Atestado de Capacidade Técnica chancelado no CREA/MG.  

d. Certidão de Acervo Técnico - CAT do engenheiro da empresa. 

e. Registro no CREA da empresa e de todos os engenheiros responsáveis. 

f. Atestado de Visita Técnica, assinado pelo responsável da Secretaria de Administração do 

município de Estrela do Sul. 

10.2.5. Documentos Complementares: 

a. Declaração, sob as penalidades cabíveis, da inexistência de fatos supervenientes impeditivos para 

a sua habilitação neste certame, conforme modelo anexo a este Edital; 

b. Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme 

modelo anexo a este Edital. 

10.3. A comprovação dos requisitos de habilitação será exigida do licitante de acordo com o vulto e 

a complexidade de cada item. 

10.3.1. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, 

ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as 

exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, 

sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 
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10.4.1. Na hipótese de algum documento estar com o seu prazo de validade vencido, e caso 

o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio oficial, o licitante 

deverá apresentar imediatamente documento válido que comprove o atendimento às exigências 

deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade 

fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte. 

10.4.2. O licitante obriga-se a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de fato 

impeditivo da habilitação. 

10.5. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer 

dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido 

neste Edital, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas 

e empresas de pequeno porte. 

10.5.1. No caso de inabilitação, o Pregoeiro retomará o procedimento a partir da fase de julgamento 

da proposta, examinando a proposta subseqüente e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação. 

10.6. Para fins de habilitação, o Pregoeiro deverá certificar a autenticidade das certidões emitidas 

eletronicamente ou poderá obter certidões de órgãos ou entidades emissoras de certidões, em sítios 

oficiais; 

10.7. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente 

permitidos. 

10.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 

suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

10.9. No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado 

em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação. 

10.10. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 

declarado vencedor. 

10.10.1. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa ou empresa de pequeno porte, 

havendo alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo 

de 02 (dois) dias úteis, a contar do momento em que for declarado vencedor do certame, 

prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 

do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

10.10.2. A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempre ser concedida 

pela Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na contratação ou 

prazo insuficiente para o empenho devidamente justificados. 
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10.10.3. A declaração do vencedor de que trata este subitem acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação, aguardando-se os prazos de regularização fiscal para 

a abertura da fase recursal. 

10.10.4. A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666, de 1993, sendo 

facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou 

revogar a licitação. 

10.11. Da sessão pública do Pregão será lavrada Ata, que mencionará todas os licitantes presentes, 

bem como as demais ocorrências que interessarem ao julgamento, devendo a Ata ser assinada pelo 

Pregoeiro e por todas os licitantes presentes. 

 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 dias, 

a contar da solicitação do Pregoeiro. 

11.1.1. A proposta final deverá ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em 

uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as 

demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

11.1.2. A proposta final deverá conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento. 

11.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer 

da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

11.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

 

12 - DOS RECURSOS 

12.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, ao final da sessão pública, de forma imediata 

e motivada, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para 

apresentar as razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, 

apresentarem contra razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo da 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus 

interesses. 

12.1.1. Caso o licitante vencedor seja microempresa ou empresa de pequeno porte com restrição na 

documentação de regularidade fiscal, o prazo a que se refere o subitem anterior iniciar-se-á após o 

decurso da fase de regularização fiscal. 
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12.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

12.3. Cabe ao Pregoeiro receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando-os à autoridade 

competente quando mantiver sua decisão. 

12.3.1. A análise quanto ao recebimento ou não do recurso, pelo Pregoeiro, ficará adstrita à 

verificação da tempestividade e da existência de motivação da intenção de recorrer. 

12.4. O acolhimento de recurso, pelo Pregoeiro, ou pela autoridade competente, conforme o caso, 

importará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

12.5. Não serão conhecidos os recursos cujas razões forem apresentadas fora dos prazos legais. 

12.6. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias. 

 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, 

caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos 

recursos apresentados. 

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

homologará o procedimento licitatório. 

 

14 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

14.1. Homologado o resultado da licitação, o adjudicatário terá o prazo de 2 (dois) dias, contados a 

partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade 

encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital. 

14.1.1. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços 

poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) 

vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito. 

14.2. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de 

todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a 

descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições. 

 

15 - DO CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

15.1. Para o fiel cumprimento das obrigações assumidas, dentro do prazo de validade da Ata de 

Registro de Preços, será firmado Termo de Contrato, cujo prazo de vigência será de 12 (doze) 
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meses, contados da data da assinatura do mesmo, prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da 

Lei n° 8.666, de 1993. 

15.2. O fornecedor registrado terá o prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da data de sua 

convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente, conforme o 

caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

15.2.1. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 

solicitação justificada do fornecedor registrado e aceita pela Administração. 

15.3. Antes da assinatura do Contrato ou da emissão da Nota de Empenho, a contratante verificará 

as condições de habilitação e qualificação da contratada, devendo a comprovação da manutenção 

ser anexada ao processo. 

15.4. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento 

equivalente, não comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, 

injustificadamente, recusar-se à assinatura ou aceite, poderá ser convocado outro licitante, desde 

que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, 

negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

15.5. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do art. 65, da Lei nº 

8.666/93. 

15.6. A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

15.7. Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um representante da 

Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências 

verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução contratual, de tudo dando 

ciência à Administração. 

 

16 - DO PREÇO REGISTRADO 

16.1. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de 

Preços; 

16.2. Os preços poderão ser realinhados nas hipóteses de oscilação de preços, para mais ou para 

menos, devidamente comprovadas, em decorrência de situações previstas na alínea “d” do Inciso II 

e 20 do § 5º do Art. 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações, mediante os procedimentos estabelecidos no 

Art. 15 e seguintes, do Decreto Estadual nº 26.375/2005; 
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16.3. O Órgão Gerenciador deverá decidir sobre o realinhamento dos preços ou 

cancelamento do preço registrado no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força 

maior devidamente justificado no Processo. 

16.4. No caso de reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro do preço inicialmente 

estabelecido, o Órgão Gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, 

resguardada a compensação prescrita, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem 

aplicação de penalidades ou determinar a negociação; 

16.5. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a 

Prefeitura Municipal de Estrela do Sul, notificará o fornecedor com o primeiro menor preço 

registrado para o item ou lote, visando à negociação para a redução de preços e sua adequação ao do 

mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações;  

16.5.1. Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, a Administração formalmente 

desonerará o fornecedor em relação ao item ou lote e cancelará o seu Registro, sem prejuízos das 

penalidades cabíveis; 

16.5.2. Simultaneamente, procederá a convocação dos demais fornecedores, respeitada a ordem de 

classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação;  

16.6. Quando o preço registrado tornar-se inferior aos praticados no mercado, e o fornecedor não 

puder cumprir o compromisso inicialmente assumido, poderá mediante requerimento devidamente 

instruído, pedir Realinhamento de Preços ou o cancelamento de seu Registro. 

16.6.1. A comprovação, para efeitos de Realinhamento de Preços ou do pedido de Cancelamento do 

Registro, deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços 

inicialmente pactuados, mediante juntada de Planilha de Custos, Lista de Preços de Fabricantes, 

Notas Fiscais de aquisição, de transporte, encargos, etc., alusivas à data da apresentação da Proposta 

e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido. 

16.7. O Realinhamento será precedido de pesquisa prévia no mercado fornecedor, Banco de Dados, 

Índices ou Tabelas Oficiais e/ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de 

mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de graduar a justa remuneração do 

serviço ou fornecimento e no embasamento da decisão de deferir ou rejeitar o pedido; 

16.8. Preliminarmente, o Órgão Gerenciador convocará todos os fornecedores no sentido de 

estabelecer negociação visando à manutenção dos preços originariamente registrados, dando-se 

preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, 

respeitando a ordem de classificação; 

16.8.1. Frustrada a negociação da manutenção do preço originalmente oferecido, o Órgão 

Gerenciador abrirá prazo para apresentação de novas Propostas, observado o seguinte: 
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16.8.1.1. as Propostas com os novos preços deverão constar de envelope lacrado, a ser 

entregue na data, local e horário previamente determinado; 

16.8.1.2. o novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço inicial apresentado em 

Proposta e o preço de mercado vigente à época da Licitação, sendo registrado o de menor valor; 

16.8.2. Não havendo êxito nas negociações para definição de novo preço ou as licitantes não 

aceitarem o preço máximo a ser pago pela Administração, o Órgão Gerenciador revogará a Ata de 

Registro de Preços, liberando os fornecedores dos compromissos assumidos, sem aplicação de 

penalidade. 

16.8.3. Na fase da negociação de realinhamento de preços, ficará a empresa licitante condicionada a 

atender as solicitações de fornecimento dos órgãos usuários nos preços inicialmente registrados, 

ficando garantida a compensação dos valores dos materiais já entregues, caso do reconhecimento 

pela Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado; 

16.9. Definido o preço máximo a ser pago pela Administração, o novo preço deverá ser consignado 

através de apostilamento na Ata de Registro de Preços, ao qual estarão as empresas vinculadas. 

16.10. A Ata de Registro de Preço será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de 

vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do Gestor da Ata 

quando: 

16.10.1. A fornecedora não formalizar o Contrato decorrente do Registro de Preços e/ou não retirar 

o instrumento equivalente no prazo estipulado ou descumprir exigências da Ata, sem justificativa 

aceitável; 

16.10.2. Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste; 

16.10.3. Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na 

negociação; 

16.10.4. Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do registro de preços por motivos 

elencados no Art. 77 e seguintes, da Lei nº 8.666/83; 

16.10.5. Por razão de interesse público, devidamente motivado; 

16.11. O cancelamento do preço registrado induzirá na convocação do fornecedor com classificação 

imediatamente subseqüente. 

16.11.1. Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo Processo, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação; 

16.12. Na ocorrência de cancelamento de Registro de Preço para o item, poderá o Gestor da Ata 

proceder à nova Licitação para a aquisição do material, sem que caiba direito de recurso. 

 

17 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
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17.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas na minuta do 

instrumento de Contrato, quando for o caso. 

 

18 - DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

18.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto estão previstos na minuta do instrumento de 

Contrato, quando for o caso. 

19 - DO PAGAMENTO 

19.1. O Pagamento deverá ser feito em parcelas, podendo ser dividido em até 6 vezes, e o prazo 

para pagamento da primeira parcela será em até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada. 

19.2. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota 

Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, condicionado à verificação da conformidade da Nota 

Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.  

19.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará 

pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 

pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer 

ônus para a Contratante. 

19.4. Antes do pagamento, a Contratante verificará condições de habilitação e qualificação da 

Contratada, especialmente quanto à regularidade fiscal, que poderá ser feita em sites oficiais, 

devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento. 

19.6. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

19.6.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 

apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 

tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

19.7. O pagamento será efetuado por meio de Autorização de Pagamento, mediante depósito em 

conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio 

previsto na legislação vigente. 

19.8. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a Autorização de 

Pagamento. 

19.9. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela 

Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 



                   MUNICÍPIO DE ESTRELA DO SUL-MG 
        Rua; Alfredo Tormin, 32 – Centro – CEP 38.525-000 – Telefax: (34) 3843-1255 ou 1777 
                                                           www.estreladosul.mg.gov.br 

19.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 

concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios 

proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data 

do efetivo pagamento.  

 

20 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

20.1. A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações previstas no art. 7º da Lei nº 

10.520/2002, e no art. 20 do Decreto Estadual nº 26.375/2005, ficará sujeita, sem prejuízo da 

responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

a. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor constante da nota de empenho e/ou contrato; 

b. Cancelamento do preço registrado; 

c. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO SUL por prazo de até dois anos. 

20.1.1. As sanções acima previstas poderão ser aplicadas cumulativamente. 

20.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações, previstas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei 

nº 10.520, de 2002, e no Decreto Estadual nº 26.375/2005, ficará sujeita, sem prejuízo da 

responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 

significativos ao objeto da contratação; 

b. Multa: 

b.1. Moratória de 1% (um por cento) por dia útil de atraso injustificado sobre o valor da prestação 

em atraso, até o décimo dia; 

b.2. Compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor correspondente a parte não cumprida ou 

da totalidade do fornecimento ou serviço não executado pelo fornecedor, podendo ser cumulada 

com a multa moratória; 

c. Rescisão unilateral do contrato, após o décimo dia de atraso; 

d. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ESTRELA DO SUL, pelo prazo de até dois anos; 

e. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual e descredenciamento do 

Registro Cadastral do Estado pelo prazo de até cinco anos; 

f. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Estadual, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada 

ressarcir a Administração pelos prejuízos causados; 
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g. Pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar 

com a PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO SUL, enquanto não adimplida a obrigação, 

no caso do fornecedor não recolher as multas previstas neste subitem, no prazo estabelecido. 

20.3. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se, no que couber, as disposições da 

Lei nº 8.666, de 1993. 

20.4. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

20.5. As sanções acima previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no 

caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

 

21 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

21.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa 

poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão. 

21.2. É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção 

de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 

posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

21.3. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que 

não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, registrado em Ata acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 

habilitação e classificação. 

21.4. É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela depois de aberta a sessão pública do 

pregão. 

21.5. A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo em 

face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, 

pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado. 

21.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

21.7. 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, o 

princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
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21.8. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 

www.estreladosul.mg.gov.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Av. Alfredo 

Tormin, nº 32, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 17:30 horas, mesmo endereço e período 

no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

21.9. Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra do edital e de seus anexos, o valor 

se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos termos do artigo 5°, III, 

da Lei n° 10.520, de 2002. 

21.10. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Seção Judiciária da 

Comarca de Estrela do Sul/MG, com exclusão de qualquer outro. 

21.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

Anexo I – Rosto da proposta e planilha do quantitativo dos objetos; 

Anexo II – modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação; 

Anexo III – modelo de declaração (Inciso XXXIII do art. 7º da CF); 

Anexo IV – modelo de declaração de inexistência de fatos superveniente impeditivo da habilitação; 

Anexo V – credenciamento (procuração); 

Anexo VI – Minuta do Contrato Administrativo; 

Anexo VII – Minuta da ata de registro de preços; 

Anexo VIII – Termo de referencia;  

 
 
Estrela do Sul/MG, 17 de Janeiro de 2018. 
 
 
 
 

Rafaela Cristina da Silveira 
PREGOEIRO 
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(Utilizar preferencialmente Papel Timbrado da empresa e Carimbo do CNPJ) 

 

ANEXO I 

 

PROCESSO Nº 8/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2018 

  

Rosto Proposta Preços 

 

Razão Social do Licitante: _________________________________________________________ 

 

CNPJ:  ______________________________        Insc. Estadual: __________________________ 

 

Endereço: ______________________________________________________________________ 
 

Cidade: __________________________________  Estado: ______________________________ 
 

Telefone: _______________ Fax: ______________ e-mail: ______________________________ 

 

INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTOS  
 

Banco: ____________________ Agência: ___________ Conta: __________________ 
 

Identidade: _____________________________ Orgão Expedidor: _______________________ 
 

Estado Civil: ____________________________ Nacionalidade: _________________________ 
 

C.P.F: __________________________ e-mail: ________________________________________ 
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ANEXO I 
 

Os itens abaixo pertencem ao processo 000008/2018 
 
 

Sequencia Código Descrição UND QTD Vlr. Unit. Vlr. Total 
1 13145 GERADOR DE ENERGIA ELETRICA 260 KVA SE 12   
2 13120 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO 

INDIVIDUAL, EM POLIETILENO OU 
MATERIAL SIMILAR COM DIMENSÕES 
APROXIMADAS DE 1,15X 1,20 METROS E 
ALTURA 2,30 METROS, COMPOSTO DE 
RESERVATORIO DE RESIDUOS CUJA 
CAPACIDADE E 225 LITROS, DOTADO DE 
BOMBA DE DESCARGA,PORTA PAPEL 
HIGIENICO E FECHAMENTO COM 
IDENTIFICAÇÃO DE OCUPADO, 
INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM, 
DESMONTAGEM, MANUTENÇÃO, E 
ASSISTENCIA. 

SE 60   

3 13121 LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES EM AÇO 
OU FERRO GALVANIZADO, COM ALTURA 
MINIMA DE UMMETRO, PARA 
DISCIPLINAR ENTRADAS, ISOLAR AREAS, 
ORGANIZAR FILAS DENTRO DO 
ESPAÇODO EVENTO, PROTEGER 
EQUIPAMENTOS, PERMITINDO A 
VISIBILIDADE DESTE ENTRE 
OUTRASFUNCIONALIDADES, INCLUINDO 
TRANSPORTE, MONTAGEM, 
DESMONTAGEM E ASSISTENCIA. 

SE 400   

4 13122 LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, TENDA 
MODELO PIRAMIDE, COMCOBERTURA EM 
LONA BRANCA ANTI CHAMAS, MEDINDO 
10X10 M, CONFECCIONADA EM CANO 
GALVANIZADO, INCLUINDO 
TRANSPORTE,MONTAGEM, 
DESMONTAGEM E ASSISTENCIA. 

SE 30   

5 13123 LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, TENDA 
MODELO PIRAMIDE, COM COBERTURA EM 
LONA BRANCA ANTI CHAMAS, MEDINDO 
5X5 METROS, CONFECCIONADA EM CANO 
GALVANIZADO, INCLUINDO TRANSPORTE, 
MONTAGEM, DESMONTAGEM E 
ASSISTENCIA 

SE 40   

6 13124 LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, TENDA 
MODELO PIRAMIDE, COM COBERTURA EM 
LONA BRANCA ANTI CHAMAS, MEDINDO 
8X8 METROS CONFECCIONADA EM CANO 
GALVANIZADO, INCLUINDO TRANSPORTE 
, MONTAGEM, DESMONTAGEM E 
ASSISTENCIA. 

SE 20   

7 13125 LOCAÇÃO DE FECHAMENTO DE AREAS 
COM ALTURA MINIMA DE UM METRO E 
OITENTA, COM PORTÕES OU SIMILAR, 
INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM , 
DESMONTAGEM E ASSISTENCIA. 

SE 200   

8 13126 LOCAÇÃO DE PALCO, NAS DIMENSÕES DE 
10 METROS DE FRENTE E 08 METROS DE 
PROFUNDIDADE, ESTRUTURA PARA 
BATERIA, COM COBERTURA EM BOX 
TRUSS, DE DURO ALUMINIO EM FORMA 
DE DUAS AGUAS, PISO DO PALCO EM 
ESTRUTURA METALICA COM 

SE 12   
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COMPENSADO, ALTURA DOSOLO DE NO 
MINIMO 1,20 METROS E NO MAXIMO DE 
2,00 METROS. HOUSE MIX PARA MESAS 
DEPA E MONITOR,ESCADA DE ACESSO, 
INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM, 
DESMONTAGEM E ASISTENCIA. 

9 13127 LOCAÇÃO DE PALCO, NAS DIMENSÕES DE 
12 METROS DE FRENTE E 10 METROS DE 
PROFUNDIDADE, ESTRUTURA PARA 
BATERIA, COM COBERTURA EM BOX 
TRUSS, DE DURO ALUMINIO EM FORMA 
DE AGUAS, PISO DO PALCO EM 
ESTRUTURA METALICA COM 
COMPENSADO, ALTURA DO SOLO DE NO 
MINIMO 1,20 E NO MAXIMO DE 2,00 
METROS. HOUSE MIX PARA MESAS DE PA 
E MONITOR, ESCADA DE ACESSO, 
INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM, 
DESMONTAGEM E ASSISTENCIA. 

SE 12   

10 13130 SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO 
PORTE PARA PALCO, 01 MESA 
COMPUTADORIZADA, 06 CANAIS DE  
DIMMER MONTADOS EM RACK, 
AMPLIFICADOR DE SINAL,12 REFLETORES 
PAR 64 COM FILTROS ROSCO CORES 
DIVERSAS, 01 REFLETOR ELIPSOIDAL, 01 
REFLETOR MINIBRUTTS COM 06 
LAMPADAS DWE 650 WATTS, 10 METROS 
DE ESTRUTURA DE ALUMINIO Q 30, 01 
MAQUINA DE  FUMAÇA, INCLUINDO 
MONTAGEM, DESMONTAGEM, 
TRANSPORTE E ASSISTENCIA. 

SE 14   

11 13129 SERVIÇO DE MEDIO PORTE PARA PALCO, 
01 MESA COMPUTADORIZADA 2048 
CANAIS, 12 CANAIS DE DIMMER 
MONTADOS EM RACK DE 4.000 WATTS 
POR CANAL, AMPLIFICADOR DE SINAL 
DMX DE 08 VIAS, 24 REFLETORES PAR 64 
COM FILTROS ROSCO CORES DIVERSAS , 
02 REFLETORES ELIPSOIDAIS, 02 
REFLETORES MINIBRUTUTTS COM 06 
LAMPADAS DWE 650 WATTS, 20 METROS 
DE ESTRUTURA DE ALUMINIO Q 30, 01 
MAQUINA DE FUMAÇA INCLUINDO 
MONTAGEM, DESMONTAGEM, 
TRANSPORTE E ASSISTENCIA. 

SE 18   

12 13131 SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA EVENTOS 
COM AGENTES DE SEGURANÇA NÃO 
ARMADOS, HABILITADOS LEGALMENTE 
PARA TAL ATIVIDADE, PARA REALIZA 
PATRULHA DIARIA NOS DIAS DO EVENTO 
INCLUINDO TODAS AS DESPESAS COM 
TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO PESSOAL, 
ENTRE OUTRAS. 

SE 100   

13 13134 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE MEDIO 
PORTE COM EQUIPAMENTOS DE PALCO, 
P.A. 4X4 PARA BANDA AO VIVO TECLADO, 
GUITARRA, BATERIA, BAIXO, PERCUSSÃO 
E VOZ 04 CAIXAS MEDIAALTA, 04 CAIXAS 
SUBGRAVES, 06 AMPLIFICADORES, EQ. 
EFEITO COMPRESSOR E GATE 
SODEMONITORES, 12 MICROFONES, MESA 
DE SOM 16 CANAIS INCLUINDO 
MONTAGEM, 
DESMONTAGEMTRANSPORTE E 
ASSISTENCIA. 

SE 14   

14 13135 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO 
PORTE COM EQUIPAMENTO DE PALCO 

SE 12   
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CONTENDO: 01 MESA DE 24 CANAIS 
ANALOGICA, KIT DE MICROFONE PARA 
BATERIA, CUBO DE BAIXO, CUBO DE 
GUITARRA, COM 04 MONITORES COM 
AMPLIFICAÇÃO DE 1.000 WATS, 02 
MICROFONES SEM FIO, 06 MICROFONES 
COM FIO SM 58, INCLUINDO MONTAGEM, 
DESMONTAGEM, TRANSPORTE E 
ASSISTENCIA. 

15 13136 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO 
PORTE COM EQUIPAMENTOS DE PALCO 
P.A 1X1 VIOLÃO E VOZ, 02 CAIXAS MEDIA 
ALTA, 02 CAIXAS DE SUB GRAVES, 03 
AMPLIFICADORES 1.000 WASTS CADA, 
PERIFERICOS EQ. EFEITO COMPRESSOR E 
GATE, MONITOR, 04 MICROFONES, MESA 
DE SOM 08 CANAIS, INCLUINDO 
MONTAGEM, DESMONTAGEM, 
TRANSPORTE E ASSISTENCIA. 

SE 10   

16 13137 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO 
PORTE PARA EVENTOS COMPREENDENDO 
P.A 2X2 VIOLÃO E VOZ, 02 CAIXAS DE SUB 
GRAVES, 03 AMPLIFICADORES 1.000 
WATTS CADA, PERIFERICOS EQ EFEITO 
COMPRESSOR E GATE, MONITOR, 04 
MICROFONES, MESA DE SOM 12 CANAIS, 
PARA EVENTOS ESPECIAIS, PARA BAILE 
DOS IDOSOS, REUNIÃO, E PARA PUBLICO 
ATE 1.000 PESSOAS, INCLUINDO 
MONTAGEM, DESMPNTAGEM, 
TRANSPORTE E ASSISTENCIA. 

SE 15   

17 13138 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PEQUENO 
PORTE PARA BAILE DO IDOSO. 02 CAIXAS 
ACUSTICAS, DUAS VIAS 300 WATTS, 
MONITOR RETORNO, 01 AMPLIFICADOR 
DE NO MINIMO 800 RMS DE USO 
PROFISSIONAL CASO NÃO SEJAM CAIXAS 
ATIVAS, OU COMPATIVEL COM AS 
CAIXAS. OU SIMILAR SUPERIOR. 02 TRIPES 
PARA CAIXAS ACUSTICAS, 01 MESA DE 
SOM NO MINIMO 8 CANAIS, 01 TOCADOR 
DE CD DE USO PROFISSIONAL OU 
NOTEBOOK (NÃO SERA ACEITO TOCADOR 
DE CD OU DVD DOMESTICO) 02 
MICROFONES SEM FIO UHF SHURE SM 58 
OU SIMILAR SUPERIOR, 04 MICROFONES 
COM FIO SHURE SM 58 OU SIMILAR 
SUPERIOR, 06 PEDESTRAIS DE MIC COM 
CACHIMBO, INCLUINDO MONTAGEM, 
DESMONTAGEM, TRANSPORTE E 
ASSISTENCIA. 

SE 25   

TOTAL GERAL   

 
Observações; 
 
Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos 
acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para 
esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente. 
Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta 
empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores. 

Assinatura: ____________________________________________ Data: ____/____/________ 
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AANNEEXXOO  IIII  

 

DDEECCLLAARRAAÇÇÃÃOO  

Processo nº: 8/2018 
PREGÃO PRESENCIAL nº: 2/2018  
 

((PPlleennoo  AAtteennddiimmeennttoo  aaooss  RReeqquuiissiittooss  ddee  HHaabbiilliittaaççããoo))  

 
 
 
 
Prezados Senhores, 
 
_________________________________________, inscrito no CNPJ nº _____________ por 

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

Identidade no............................ e do CPF no ........................., DECLARA, para fins do disposto no 

item 5.1 do Capítulo V do Edital, que Atende Plenamente aos Requisitos de Habilitação, conforme 

exigido pelo inciso VII, do art. 4º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 

 
 
Datado aos _____ dias de _______________ de _______. 
 
 

 
___________________________________________________ 

Assinatura, Nome, Cargo e Função 
(Proprietário, Sócio ou Representante Legal da Empresa). 

 
 
 
 

DA: (Nome da Empresa) –  Fone/Fax: ________ 
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AANNEEXXOO  IIIIII  
 
 

DDEECCLLAARRAAÇÇÃÃOO  

Processo nº: 8/2018 
PREGÃO PRESENCIAL nº: 2/2018  
 

((IInncciissoo  XXXXXXIIIIII  ddoo  aarrtt..  77ºº  ddaa  CCFF))  

 
 
Prezados Senhores, 
 
_________________________________________, inscrito no CNPJ nº. _____________ por 

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

Identidade no............................ e do CPF no ........................., DECLARA, para fins do disposto no 

inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de 

outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ). 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 

Datado aos _____ dias de _______________ de _______. 

 
 

___________________________________________________ 
Assinatura, Nome, Cargo e Função. 

(Proprietário, Sócio ou Representante Legal da Empresa) 
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ANEXO IV 

 

DDEECCLLAARRAAÇÇÃÃOO  

Processo nº: 8/2018 
PREGÃO PRESENCIAL nº: 2/2018 
 
(Modelo de Declaração de Inexistência de). 
Fato Superveniente (Impeditivo da Habilitação) 
 
 
 
(NOME DA EMPRESA) _________________________________________, CNPJ No_______ 

_________________________________, sediada ____________________ (endereço completo) 

____________________________________, declara, sob as penas da lei, que até a presente data 

inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório nº 8/2018, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 
 

 
ESTRELA DO SUL /MG___________/__________/_______________ 

 
 
 
 

(a) ____________________________________________ 
nome e número da identidade do declarante 

Nº DO CNPJ 
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ANEXO V  

 
 
CREDENCIAMENTO 
PROCURAÇÃO 
Processo nº: 8/2018 
PREGÃO PRESENCIAL nº: 2/2018 
 
 
A _______ (nome da proponente) ___________________, CNPJ nº _______________, com sede à 

_________________________, nº ______, Bairro _________, cidade _________________, neste 

ato representada pelo (s) (sócios ou diretores com qualificação completa – nome, RG, CPF, 

nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), nomeia e constitui seu (s) Procurador (es) o 

Senhor (es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere (m) 

amplo (s) e geral (ais) poderes para, junto ao Município de Estrela do Sul, MG, praticar os atos 

necessários com vistas à participação do outorgante na licitação, modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL nº 2/2018, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, 

poderes especiais para desistir de recursos, apresentar lances verbais, negociar preços e demais 

condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, 

podendo ainda, substabelecer esta em outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo 

por bom, firme e valioso. 

 
 
 
____________________, ____ de _____________ de _____. 
(Reconhecer firma) 
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ANEXO VI 

 

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ____/ 2018 

 
INSTRUMENTO CONTRATUAL OBJETIVANDO A 
__________________ DESTA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM O 
ANEXO I, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ESTRELA 
DO SUL E A EMPRESA ________________________________. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – PARTES E FUNDAMENTO 

1.1) CONTRATANTE – O MUNICÍPIO DE ESTRELA DO SUL-MG, pessoa jurídica de direito 

público interno, com sede na Rua Alfredo Tormin nº 32, Centro - Centro, inscrita no Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica, sob o nº 18.592.162/0001-21, neste ato representado pelo Prefeito 

Municipal DAYSE MARIA SILVA GALANTE, brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade. 

1.2) CONTRATADA – ________________________________, com sede na 

________________________nº. _______ , ________________, na cidade de _____________, 

Estado de __________________, inscrita no CNPJ sob nº ______________________. 

 

1.3) FUNDAMENTO – A presente contratação fundamenta-se no Processo Administrativo nº. 

__________/2018 na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. ___________/2010, homologado 

em ____de ___________de 2018, e na Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO, ESPECIFICAÇÕES, NORMAS DE EXECUÇÃO. 

 

2.1) OBJETO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BEM COMO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, 

INCLUINDO PALCO, ILUMINAÇÃO, BANHEIROS QUÍMICOS, DISCIPLINADORES, 

TENDAS E SONORIZAÇÃO, PARA ATENDER OS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS 

NO ANO DE 2018. Conforme especificações no anexo I, para atender as necessidades deste 

município.  

 

2.1.2) ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO: 

2.1.2.1) Executar o objeto de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BEM COMO LOCAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PALCO, ILUMINAÇÃO, BANHEIROS QUÍMICOS, 

DISCIPLINADORES, TENDAS E SONORIZAÇÃO, PARA ATENDER OS EVENTOS QUE 

SERÃO REALIZADOS NO ANO DE 2018. conforme as normas da ABNT e especificações no 

anexo I, para atender as necessidades do município. 
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2.2) NORMAS DE EXECUÇÃO – A empresa contratada para execução do objeto deverá iniciá-

los após a homologação do Sr. Prefeito e solicitação da Secretaria competente, devendo a contratada 

entregá-los dentro do Menor  Preço e no local determinado pela Secretaria, prestando rigorosa 

observância às normas, ordens e no estabelecido dos documentos a seguir relacionados, todos 

integrantes do processo licitatório e agora deste contrato como se transcritos fossem na íntegra: 

 

2.2.1) Edital de licitação PREGÃO PRESENCIAL nº. 2/2018; 

 

2.2.2) Proposta da contratada; 

 

2.2.3) A execução do objeto será sob regime de Menor  Preço . 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR GLOBAL E FORMA DE PAGAMENTO 

3.1) VALOR GLOBAL – O valor global deste contrato é de R$___________ 

(__________________________________); 

 

3.2) FORMA DE PAGAMENTO: 

3.2.1) - O pagamento referente á execução do objeto, será efetuado em até 30(trinta) dias, contados 

da emissão da nota fiscal. 

CLÁUSULA QUARTA – PRAZO 

4.1) O prazo de vigência do contrato será compreendido entre as assinaturas e devendo encerrar-se 

em ____de _______________de 2018. 

 

 CLAUSULA QUINTA – DA FORMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

5.1 - A Secretaria competente expedirá à empresa vencedora desta licitação, ordem de objetos, 

contendo a quantidade e a descrição do objeto a ser executado. 

 

CLÁUSULA SEXTA – RECURSOS 

6.1) Para atender as despesas decorrentes desta contratação, serão utilizados os recursos 
provenientes da dotação orçamentária constante no orçamento de 2018:  
 
FICHA:  - ........... -  
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CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 

7.1) DO CONTRATANTE: 

 

7.1.1) paralisar ou suspender a qualquer tempo, a execução do objeto licitado, de forma 

parcial ou total, mediante pagamento único e exclusivo do objeto entregues; 

 

7.1.2) atender dentro do prazo previsto a solicitação da secretaria competente; 

 

7.1.3) efetuar os pagamentos na forma e prazo previstos neste contrato. 

 

7.2) DA CONTRATADA: 

 

7.2.1) devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua entrega, expressas em 

cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade 

com os termos da licitação e da proposta a que se vinculam; 

 

7.2.2) entregar o objeto no prazo previsto conforme solicitação; 

 

7.2.3) Arcar com todas as despesas com estádias, refeições e deslocamentos, que forem 

necessárias para a entrega do objeto; 

 

7.2.4) responder pelo ressarcimento de danos causados diretamente à Administração, 

decorrentes da sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

possibilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo Contratante; 

 

7.2.5) manter durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

(Subcláusula Única) A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos 

trabalhistas, fiscais, securitários e comerciais não transferem à Administração Pública a 

responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato; 

 

CLÁUSULA OITAVA – FISCALIZAÇÃO 
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8.1) O Contratante reserva-se o direito de fiscalizar o objeto licitado, podendo para isso; 

 

8.1.1) ordenar a imediata paralisação, bem como a substituição do objeto da Contratada; 

 

8.1.2) sustar os pagamentos das faturas no caso de inobservância de qualquer exigência 

quanto ao cumprimento do contrato. 

    

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 

9.1.) I - O CONTRATADO obriga-se a proporcionar à Administração o mesmo 

atendimento dispensado aos demais clientes. 

 

9.1.2 - O CONTRATADO obriga-se a entregar o objeto dentro do prazo previsto pela 

contratante. 

 

9.1.3 - O CONTRATADO obriga-se ao reconhecimento dos direitos da Administração em 

caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n.º 8.666/93. 

 

9.2) - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.2.1 - Obriga-se a CONTRATANTE ao pagamento dos valores devidos nos prazos 

estabelecidos. 

Subcláusula Única) A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos 

trabalhistas, fiscais, securitários e comerciais não transferem à Administração Pública a 

responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – FISCALIZAÇÃO 

10.1) O Contratante reserva-se o direito de fiscalizar o objeto licitado conforme anexo I, 

podendo para isso; 

10.1.1) Ordenar a imediata paralisação, bem como a substituição do objeto que se 

verificarem falhas. 

10.1.2) Sustar os pagamentos das faturas no caso de inobservância de qualquer exigência 

quanto ao cumprimento do contrato; 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – MODIFICAÇÕES E REAJUSTES 

11.1) Qualquer modificação de forma, qualidade ou quantidade (supressão ou acréscimo de 

novos valores), bem como prorrogação de prazo das mercadorias licitadas, poderá ser determinado 

pelo Contratante através de comprovante de sua distribuidora constando o percentual do reajuste, 

atendido o disposto no artigo 65, inciso alínea “d” § 1º da Lei  n.º 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – PENALIDADES 

12.1) Caso a empresa vencedora se recuse a cumprir as obrigações assumidas no presente 

Contrato ou venha a fazê-lo em desacordo com o Edital, à Prefeitura Municipal de Estrela do Sul 

fica reservado o direito de aplicar as penalidades de advertência, multa ou suspensão do direito de 

licitar na PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO SUL. 

12.2) As multas, caso aplicadas, serão de acordo com a legislação em vigor e obedecerão 

aos seguintes critérios: 

12.2.1) Será aplicada multa de 2%(dois por cento) sobre o valor total dos itens entregues em 

desacordo com a especificação solicitada, em favor da Prefeitura Municipal de Estrela do Sul – 

MG. 

12.2.2) Será aplicada multa de 1%(um por cento) ao dia útil por atraso na entrega dos 

materiais, calculada sobre o valor do item em questão, contada a partir da data limite para a 

respectiva entrega. 

12.2.3) O valor das multas aplicadas poderão ser glosados nos pagamentos da contratada, que 
concorda com este termo mediante a assinatura deste contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – RESCISÃO 

13.1) O contrato poderá ser rescindido uni ou bilateralmente, sendo o primeiro caso somente 

por parte do contratante, atendida a conveniência administrativa ou na ocorrência dos motivos 

elencados nos artigos 77 e seguintes da Lei 8.666, de 21.06.93 e alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – CASOS OMISSOS 

14.1) Os casos omissos assim como as dúvidas serão resolvidas com base na Lei 8.666, de 

21.06.93, cujas normas ficam incorporadas ao presente instrumento, ainda que delas não se faça 

aqui menção expressa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – FORO 
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15.1) Fica eleito o foro da Comarca de Estrela do Sul/MG, para dirimir quaisquer 

dúvidas provenientes do presente contrato, que de outra forma não sejam solucionadas, com 

expressa renúncia das partes a qualquer outro que tenham ou venham a ter por mais privilegiado 

que este seja. 

 

E por estarem plenamente acordes com todas as cláusulas e condições aqui consignadas, assinam o 

presente instrumento, perante as testemunhas signatárias em 03 (três) vias de igual teor e forma para 

que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, comprometendo-se a cumprir o presente tão inteira 

e fielmente como nele se contém, em todas as suas cláusulas e condições, por si e sucessores. 

 

Estrela do Sul-MG, ____de ____________de 2018. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO SUL 

Dayse Maria Silva Galante 

Contratante 

 

_______________________________________ 

Contratada 

Testemunhas: 

1. _________________________________ 

      _________________________________ 
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ANEXO VII 

 
MODELO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO SUL  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
N.º ......... 

 
 
A Prefeitura Municipal de Estrela do Sul, com sede na Rua Alfredo Tormin, nº 32, Centro, na 
cidade de Estrela do Sul, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.439.489/0001-77, neste ato representada 
pela Prefeita Municipal, Dayse Maria Silva Galante, considerando o julgamento da licitação na 
modalidade de pregão presencial, para REGISTRO DE PREÇOS nº ......./20..., publicada no ...... de 
...../...../20....., processo administrativo nº ........, RESOLVE registrar os preços da(s)  empresa(s) 
indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  
quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às 
normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e em conformidade 
com as disposições a seguir: 
 
1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual prestação de 
serviço de ........ , especificado(s) no(s) item(ns), anexo I do edital de Pregão nº ........../20..., que 
é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de 
transcrição. 

 
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) 
proposta(s) são as que seguem:  

 
Item 
Ou 
lote 
do 
TR 

Prestador do serviço (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) 

 

  Especificação  Unidade de 
medida ou 

tarefa 

Valor 
Unitário 

Valor 
global 

ou total 

Frequência Periodicidade Garantia 

 

3. VALIDADE DA ATA  

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir 
do(a)................................, não podendo ser prorrogada. 

4. REVISÃO E CANCELAMENTO 
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4.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em 
intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos 
preços registrados nesta Ata. 

4.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à 
Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

4.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por 
motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a 
redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

4.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será 
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

4.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor 
não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

4.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra 
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a 
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

4.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 
negociação. 

4.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 
revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da 
contratação mais vantajosa. 

4.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

4.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

4.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

4.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; ou 

4.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

4.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4 será 
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

4.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente 
comprovados e justificados: 

4.9.1. por razão de interesse público; ou 

4.9.2. a pedido do fornecedor.  

5. CONDIÇÕES GERAIS 
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5.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento 
do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais 
condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 

5.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, 
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

5.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes 

que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do 

certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto 

n. 7.892, de 2014. 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor, que, 
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. 

 
Local e data 

 
Assinaturas 

 
 

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(es) 
registrado(s) 
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ANEXO VIII 

 

TERMO DE REFERÊNCIA  

1. OBJETO  

Contratação de empresa para a execução de serviços bem como locação de equipamentos, incluindo 

palco, iluminação, banheiros químicos, disciplinadores, tendas, geradores de energia e sonorização, 

com fornecimento de equipamentos e profissionais qualificados para a realização de eventos 

institucionais. 

 

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Prestação de serviços bem como locação de equipamentos, incluindo palco, iluminação, banheiros 

químicos, disciplinadores, tendas, geradores de energia e sonorização, com fornecimento de 

equipamentos e profissionais qualificados para a realização de eventos institucionais. 

 

3. DO LOCAL E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1 A execução do serviço será realizada dentro do município de Estrela do Sul, incluindo sua zona 

rural quando necessário.  

3.2 Acontecerão eventos na categoria de shows, congressos, seminários, inaugurações de 

instalações, reuniões especiais, eventos religiosos, formaturas, rodeios e outros. 

4. DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 

Deverão ser disponibilizados todos os equipamentos necessários para o funcionamento dos eventos, 

devendo estar disponível cada item de acordo com as necessidades do município, sendo:  

• GERADOR DE ENERGIA ELETRICA 260 KVA 

• LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO INDIVIDUAL, EM POLIETILENO OU 

MATERIAL SIMILAR COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,15X 1,20 METROS E 

ALTURA 2,30 METROS, COMPOSTO DE RESERVATORIO DE RESIDUOS CUJA 

CAPACIDADE E 225 LITROS, DOTADO DE BOMBA DE DESCARGA,PORTA PAPEL 

HIGIENICO E FECHAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO DE OCUPADO, INCLUINDO 

TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MANUTENÇÃO, E ASSISTENCIA. 

• LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES EM AÇO OU FERRO GALVANIZADO, COM 

ALTURA MINIMA DE UM METRO, PARA DISCIPLINAR ENTRADAS, ISOLAR 

AREAS, ORGANIZAR FILAS DENTRO DO ESPAÇODO EVENTO, PROTEGER 

EQUIPAMENTOS, PERMITINDO A VISIBILIDADE DESTE ENTRE 
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OUTRASFUNCIONALIDADES, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM, 

DESMONTAGEM E ASSISTENCIA. 

• LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, TENDA MODELO PIRAMIDE, COMCOBERTURA EM 

LONA BRANCA ANTI CHAMAS, MEDINDO 10X10 M, CONFECCIONADA EM 

CANO GALVANIZADO, INCLUINDO TRANSPORTE,MONTAGEM, 

DESMONTAGEM E ASSISTENCIA. 

• LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, TENDA MODELO PIRAMIDE, COM COBERTURA EM 

LONA BRANCA ANTI CHAMAS, MEDINDO 5X5 METROS, CONFECCIONADA EM 

CANO GALVANIZADO, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM, 

DESMONTAGEM E ASSISTENCIA. 

• LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, TENDA MODELO PIRAMIDE, COM COBERTURA EM 

LONA BRANCA ANTI CHAMAS, MEDINDO 8X8 METROS CONFECCIONADA EM 

CANO GALVANIZADO, INCLUINDO TRANSPORTE , MONTAGEM, 

DESMONTAGEM E ASSISTENCIA. 

• LOCAÇÃO DE FECHAMENTO DE AREAS COM ALTURA MINIMA DE UM METRO 

E OITENTA, COM PORTÕES OU SIMILAR, INCLUINDO TRANSPORTE, 

MONTAGEM , DESMONTAGEM E ASSISTENCIA. 

• LOCAÇÃO DE PALCO, NAS DIMENSÕES DE 10 METROS DE FRENTE E 08 

METROS DE PROFUNDIDADE, ESTRUTURA PARA BATERIA, COM COBERTURA 

EM BOX TRUSS, DE DURO ALUMINIO EM FORMA DE DUAS AGUAS, PISO DO 

PALCO EM ESTRUTURA METALICA COM COMPENSADO, ALTURA DOSOLO DE 

NO MINIMO 1,20 METROS E NO MAXIMO DE 2,00 METROS. HOUSE MIX PARA 

MESAS DEPA E MONITOR, ESCADA DE ACESSO, INCLUINDO TRANSPORTE, 

MONTAGEM, DESMONTAGEM E ASISTENCIA. 

• LOCAÇÃO DE PALCO, NAS DIMENSÕES DE 12 METROS DE FRENTE E 10 

METROS DE PROFUNDIDADE, ESTRUTURA PARA BATERIA, COM COBERTURA 

EM BOX TRUSS, DE DURO ALUMINIO EM FORMA DE AGUAS, PISO DO PALCO 

EM ESTRUTURA METALICA COM COMPENSADO, ALTURA DO SOLO DE NO 

MINIMO 1,20 E NO MAXIMO DE 2,00 METROS. HOUSE MIX PARA MESAS DE PA 

E MONITOR, ESCADA DE ACESSO, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM, 

DESMONTAGEM E ASSISTENCIA. 

• SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA PALCO, 01 MESA 

COMPUTADORIZADA, 06 CANAIS DE DIMMER MONTADOS EM RACK, 

AMPLIFICADOR DE SINAL,12 REFLETORES PAR 64 COM FILTROS ROSCO 
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CORES DIVERSAS, 01 REFLETOR ELIPSOIDAL, 01 REFLETOR 

MINIBRUTTS COM 06 LAMPADAS DWE 650 WATTS, 10 METROS DE ESTRUTURA 

DE ALUMINIO Q 30, 01 MAQUINA DE  FUMAÇA, INCLUINDO MONTAGEM, 

DESMONTAGEM, TRANSPORTE E ASSISTENCIA. 

• SERVIÇO DE MEDIO PORTE PARA PALCO, 01 MESA COMPUTADORIZADA 2048 

CANAIS, 12 CANAIS DE DIMMER MONTADOS EM RACK DE 4.000 WATTS POR 

CANAL, AMPLIFICADOR DE SINAL DMX DE 08 VIAS, 24 REFLETORES PAR 64 

COM FILTROS ROSCO CORES DIVERSAS, 02 REFLETORES ELIPSOIDAIS, 02 

REFLETORES MINIBRUTUTTS COM 06 LAMPADAS DWE 650 WATTS, 20 

METROS DE ESTRUTURA DE ALUMINIO Q 30, 01 MAQUINA DE FUMAÇA 

INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM, TRANSPORTE E ASSISTENCIA. 

• SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA EVENTOS COM AGENTES DE SEGURANÇA 

NÃO ARMADOS, HABILITADOS LEGALMENTE PARA TAL ATIVIDADE, PARA 

REALIZA PATRULHA DIARIA NOS DIAS DO EVENTO INCLUINDO TODAS AS 

DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO PESSOAL, ENTRE OUTRAS. 

• SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE COM EQUIPAMENTOS DE 

PALCO, P.A. 4X4 PARA BANDA AO VIVO TECLADO, GUITARRA, BATERIA, 

BAIXO, PERCUSSÃO E VOZ 04 CAIXAS MEDIAALTA, 04 CAIXAS SUBGRAVES, 

06 AMPLIFICADORES, EQ. EFEITO COMPRESSOR E GATE SODEMONITORES, 12 

MICROFONES, MESA DE SOM 16 CANAIS INCLUINDO MONTAGEM, 

DESMONTAGEM TRANSPORTE E ASSISTENCIA. 

• SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE COM EQUIPAMENTO DE 

PALCO CONTENDO: 01 MESA DE 24 CANAIS ANALOGICA, KIT DE MICROFONE 

PARA BATERIA, CUBO DE BAIXO, CUBO DE GUITARRA, COM 04 MONITORES 

COM AMPLIFICAÇÃO DE 1.000 WATS, 02 MICROFONES SEM FIO, 06 

MICROFONES COM FIO SM 58, INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM, 

TRANSPORTE E ASSISTENCIA. 

• SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE COM EQUIPAMENTOS DE 

PALCO P.A 1X1 VIOLÃO E VOZ, 02 CAIXAS MEDIA ALTA, 02 CAIXAS DE SUB 

GRAVES, 03 AMPLIFICADORES 1.000 WASTS CADA, PERIFERICOS EQ. EFEITO 

COMPRESSOR E GATE, MONITOR, 04 MICROFONES, MESA DE SOM 08 CANAIS, 

INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM, TRANSPORTE E ASSISTENCIA. 

• SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA EVENTOS 

COMPREENDENDO P.A 2X2 VIOLÃO E VOZ, 02 CAIXAS DE SUB GRAVES, 03 
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AMPLIFICADORES 1.000 WATTS CADA, PERIFERICOS EQ EFEITO 

COMPRESSOR E GATE, MONITOR, 04 MICROFONES, MESA DE SOM 12 CANAIS, 

PARA EVENTOS ESPECIAIS, PARA BAILE DOS IDOSOS, REUNIÃO, E PARA 

PUBLICO ATE 1.000 PESSOAS, INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM, 

TRANSPORTE E ASSISTENCIA. 

• SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE PARA BAILE DO IDOSO. 02 

CAIXAS ACUSTICAS, DUAS VIAS 300 WATTS, MONITOR RETORNO, 01 

AMPLIFICADOR DE NO MINIMO 800 RMS DE USO PROFISSIONAL CASO NÃO 

SEJAM CAIXAS ATIVAS, OU COMPATIVEL COM AS CAIXAS. OU SIMILAR 

SUPERIOR. 02 TRIPES PARA CAIXAS ACUSTICAS, 01 MESA DE SOM NO MINIMO 

8 CANAIS, 01 TOCADOR DE CD DE USO PROFISSIONAL OU NOTEBOOK (NÃO 

SERA ACEITO TOCADOR DE CD OU DVD DOMESTICO) 02 MICROFONES SEM 

FIO UHF SHURE SM 58 OU SIMILAR SUPERIOR, 04 MICROFONES COM FIO 

SHURE SM 58 OU SIMILAR SUPERIOR, 06 PEDESTRAIS DE MIC COM 

CACHIMBO, INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM, TRANSPORTE E 

ASSISTENCIA. 

5. DA FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL 

 A Fiscalização da entrega dos serviços caberá à Secretaria solicitante, a quem incumbirá a prática 

de todos e quaisquer atos próprios ao exercício desse mister, definidos na legislação pertinente, 

inclusive quanto à aplicação das penalidades previstas no contrato e na legislação em vigor. O 

fornecedor declara, antecipadamente, aceitar todas as decisões, métodos e processos de inspeção, 

verificação e controle adotados, se obrigando a fornecer os dados, elementos, explicações, 

esclarecimentos e comunicações de que este necessitar e que forem julgados necessários ao 

desempenho de suas atividades. Compete ao fornecedor fazer minucioso exame da especificação do 

material, de modo a permitir, a tempo e por escrito, apresentar à Fiscalização todas as divergências 

ou dúvidas porventura encontradas, para o devido esclarecimento, que venham a impedir o bom 

desempenho do Contrato. O silêncio implica total aceitação das condições estabelecidas. A atuação 

fiscalizadora em nada restringirá a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA 

no que concerne aos materiais adquiridos, à sua entrega e às consequências e implicações, próximas 

ou remotas, do mesmo modo que a ocorrência de eventuais irregularidades na entrega dos mesmos 

não implicará em corresponsabilidade. 

 

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
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6.1. É responsabilidade da CONTRATADA providenciar todos os recursos necessários ao 

perfeito cumprimento do objeto contratado, devendo estar incluídas no preço proposto todas as 

despesas com materiais, equipamento, mão-de-obra, fretes, embalagens, seguros, impostos, taxas, 

tarifas, encargos sociais e trabalhistas e demais despesas necessárias à perfeita execução dos 

serviços.  

6.2 – Fornecer os itens licitados de boa qualidade, nas quantidades solicitadas, dentro dos padrões 

estabelecidos, vindo a responder por danos eventuais que comprovadamente vier a causar, caso 

realize o fornecimento com produto de má qualidade;  

6.3 – Atender aos pedidos de fornecimento emergencial, ainda que fora do horário habitual de 

entrega;  

6.4 – Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da CONTRATANTE, porém sem 

qualquer vínculo empregatício com a Contratante;  

6.5 – Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da 

CONTRATANTE;  

6.6 – Fornecer aos seus empregados todo o necessário para a execução dos serviços, incluído o 

cuidado com a higiene na condução dos produtos solicitados, como também materiais de segurança, 

conforme legislação, assumindo todos os riscos concernentes à execução do contrato;  

6.7 - Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus 

empregados, acidentados ou com mal súbito, inclusive para atendimento em casos de emergência, 

assumindo ainda as responsabilidades civis e penais, bem como as demais sanções legais 

decorrentes do descumprimento dessas responsabilidades;  

6.8- Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, impostos, 

contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas, e referentes aos serviços 

executados por seus empregados, os quais não têm qualquer vínculo empregatício com a 

CONTRATANTE;  

6.9 - Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar a CONTRATANTE ou a 

terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 

independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;  

6.10 – Providenciar imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades apontadas pela 

Fiscalização, quando da execução do Contrato;  

6.11 - Fornecer a Comissão de Fiscalização do contrato, relação nominal dos empregados que 

atuarão junto ao local da prestação do serviço informado pela CONTRATANTE, indicando a sua 

função;  
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6.12 – A CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de 

responsabilidade da Contratada para terceiros, sejam fabricantes, representantes ou quaisquer 

outros.  

6.13 - A CONTRATADA deverá dimensionar a necessidade de equipamento compatível com o 

número de participantes do evento e o período de realização;  

6.14 - Toda a infraestrutura necessária à execução do serviço deverá estar em conformidade com a 

solicitação da administração, com antecedência mínima de 2(duas) horas do início do evento;  

6.15 - A CONTRATADA será responsável pelo recolhimento de material após o evento, 

ressarcindo os eventuais prejuízos causados;  

6.16 - A Secretaria solicitante poderá cancelar as Ordens de Serviço, mediante comunicação à 

CONTRATADA, não cabendo qualquer ónus ao mesmo caso o cancelamento seja efetuado com 

antecedência mínima de 24 horas da data prevista para a realização do evento;  

 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

7.1 - Acompanhar, fiscalizar e avaliar a entrega do objeto do contrato;  

7.2 – Proporcionar todas as facilidades à boa execução das obrigações contratuais, inclusive, 

permitir o livre acesso de representantes e empregados da CONTRATADA às suas dependências;  

7.3 – Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tal;  

7.4 – Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a fiel 

execução do contrato;  

7.5 - Solicitar o imediato reparo, a correção, a reconstrução ou a substituição do objeto do contrato 

em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções;  

 

8. DA VIGÊNCIA  

A contratação dos serviços qualificados neste Termo de Referência terá vigência prevista de 

12(doze) meses, contada da assinatura do contrato, podendo ser acrescida e prorrogada por igual 

período, na forma dos artigos 57, inciso II, e 65, da Lei Federal nº8.666/93  

 

9. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS E DOS MATERIAIS 

 

9.1 A montagem do evento, entrega dos materiais e a realização dos serviços serão efetuadas no 

local de realização do Evento conforme determina este Termo de Referência.  

9.2 A CONTRATADA deverá montar a estrutura para o evento, conforme descrito neste Termo de 

Referência, no tempo em que a Comissão de Fiscalização determinar, e desmontar apenas no final 
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do evento devendo garantir o pleno funcionamento de todos os equipamentos durante o 

período dos eventos.  

9.3 A responsabilidade pelo recebimento dos serviços da realização dos eventos, materiais e 

equipamentos associados ficará a cargo da secretaria solicitante;  

9.4 - Definitivamente, ao final do evento, momento no qual o responsável designado pela secretaria 

responsável deverá proceder à avaliação de desempenho e o atesto da nota fiscal conferindo se 

todos os itens, valores e quantidades fornecidas estão em conformidade com a planilha aprovada 

antecipadamente pela Comissão de Fiscalização.  

 

10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O pagamento dos serviços contratados deverá ser feito em parcelas, podendo ser dividido em até 6 

vezes, o qual ocorrerá após prestação dos serviços pela contratada bem como da entrega da Nota 

Fiscal.  

O prazo para pagamento da primeira parcela será de 30 (trinta) dias a contar da data de atestação da 

Nota Fiscal pela Comissão de Fiscalização. O valor dos pagamentos eventualmente antecipados 

será descontado da taxa de 1% (um por cento) ao mês, calculado pro rata die entre o dia do 

pagamento e o 30º (trigésimo) dia da data do adimplemento da obrigação. No caso de erro nos 

documentos de faturamento ou cobrança, estes serão devolvidos ao fornecedor para retificação ou 

substituição, passando o prazo de pagamento a fluir, então, a partir da reapresentação válida desses 

documentos. 

 


