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PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MAGALHÃES BARATA 
 

Comissão Permanente 

de Licitação 

Prezados (as) Senhores (as): Visando eventual necessidade de comunicação direta entre esta Prefeitura 

Municipal de Magalhães Barata- Setor de Licitações e as empresas interessadas em participar da 

presente licitação, solicitamos preencher e enviar os dados do Termo de Recebimento de Edital para o 

referido Setor ou e-mail: licitacaomb@gmail.com 

 

O não envio dos dados eximirá a Administração de responsabilidade de comunicação direta de eventos 

relacionados ao procedimento licitatório, ressalvada a obrigatoriedade, pela legislação de referência, 

de sua publicação na Imprensa Oficial e/ou em jornal de grande circulação. 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 9/2019-240601 

 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019240601  

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO 

DE EVENTOS COM LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS, 

MATERIAIS, MARKETING E SERVIÇOS CORRELATOS PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE 

MAGALHÃES BARATA. 

 

 

NOME EMPRESARIAL: CNPJ 

ENDEREÇO COMPLETO: NOME PARA CONTATO: 

TELEFONE FAX: 

CIDADE/ESTADO: 

E-MAIL: 

 

Recebemos, da Prefeitura Municipal de Magalhães Barata – Setor de Licitações, nesta data, cópia do 

Edital da Licitação acima identificada. 

 

 

Assinatura 

(A assinar digitalmente se fisicamente por favor escanear em caso de envio por e-mail) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

TERMO DE RECEBIMENTO DO EDITAL 

mailto:prefeiturambarata@gmail.com
mailto:licitacaocamaradecurralinho@gmail.com
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 9/2019-240601 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA-PA 

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL – SRP TIPO: MENOR PREÇO 

POR ITEM. 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO 

DE EVENTOS COM LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS, 

MATERIAIS, MARKETING E SERVIÇOS CORRELATOS PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE 

MAGALHÃES BARATA. 

 

ABERTURA: 11 de julho de 2019 ás 10h30min. 

 

LOCAL DO CERTAME: Rua Luiz Monteiro, s/n - Centro – CEP: 68.722-000 – Prefeitura 

Municipal de Magalhães Barata- Sala da CPL. 

 

AQUISIÇÃO DO EDITAL: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Magalhães Barata-Pa. Somente 

para um representante legal da licitante, munido de procuração especifica para tal e, um documento de 

identificação com foto. O mesmo assinará a folha de retirada de edital e solicitação de CRC e 

ADIMPLÊNCIA que deverão estar assinados pelo Secretário de Administração. O edital também está 

disponibilizado no portal jurisdicionados (TCM/PA) portal da Transparência Municipal 

www.magalhãesbarata.pa.gov.br, ainda pelo e- mail:licitacaomb@gmail.com. Será cobrada uma taxa 

conforme dispõe o artigo 32 Inciso 5◦ da Lei 8666/93 para as devidas emissões de CRC E 

ADIMPLÊNCIA, e o requerido o EDITAL IMPRESSO. 

INFORMAÇÕES: Comissão Permanente de Licitação no endereço Magalhães Barata / Rua Lauro 

Sodré, s/n – Centro – CEP: 68722-000- Magalhães Barata-Pará, no e-mail: licitacaomb@gmail.com. 

  

 

 

  

 

mailto:prefeiturambarata@gmail.com
http://www.magalhãesbarata.pa.gov.br/
mailto:licitacaomb@gmail.com
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 9/2019-240601 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2019240601 

 

A PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE MAGALHÃES BARATA 

torna público, para conhecimento de todos os interessados, que fará realizar licitação na modalidade de 

PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM por SISTEMA DE REGISTRO 

DE PREÇO.  

O procedimento licitatório obedecerá a Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei federal nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei n° 10.711 de 5 de agosto de 2003, Lei Complementar Federal nº 

123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar n° 147 de 7 de agosto de 2014, Lei Estadual 

n°7.389, de 01 de abril de 2010, Decretos n° 3.555 de 08 de agosto de 2000, Decreto n° 7.892 de 23 de 

janeiro de 2013, Decreto n° 8. 250 de 23 de maio de 2014, Decreto Nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, 

Lei complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016, legislação correlata e demais exigências previstas 

neste Edital e seus Anexos.  

 

A Sessão Pública ocorrerá às 10h30min. (horário local) do dia 11 de julho de 2019, na Sala de 

Licitações da Prefeitura Municipal de Magalhães Barata / Rua Lauro Sodré, s/n – Centro – CEP: 68722-

000- Magalhães Barata-Pará, no e-mail: licitacaomb@gmail.com. 

 

1- DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E 

REALIZAÇÃO DE EVENTOS COM LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE DIVERSOS 

EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MARKETING E SERVIÇOS CORRELATOS PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS 

MUNICIPAIS DE MAGALHÃES BARATA. 

 

1.2- Integram este edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

- Anexo I - Termo de Referência 

- Anexo II - Modelo de proposta 

- Anexo III - Modelo de Declaração de plenamente os requisitos de habilitação 

- Anexo IV - Modelo de Termo de para o credenciamento 

- Anexo V - Modelo de declaração de Enquadramento 

- Anexo VI - Modelo de Declarações Múltiplas 

- Anexo VII - Minuta da Ata de Registro de Preços 

- Anexo VIII - Minuta de Contrato 

 

2- DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

2.1- O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da 

sua assinatura. 

2.2- Após a homologação do resultado da licitação, a Prefeitura de Magalhães Barata-PA, convocará 

ou encaminhará ao licitante vencedor, a seu exclusivo critério, a Ata de Registro de Preços para 

assinatura. 

2.3 -O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preço é de 05 (cinco) dias úteis a contar da data do 

seu recebimento; 

2.4- Durante a vigência da Ata de Registro de Preço poderão ocorrer várias solicitações de prestação 

de serviços objetos desta licitação, inclusive simultaneamente. 

3- DO ÓRGÃO GERENCIADOR, PARTICIPANTE E ADESÃO À ATA DE REGISTRO 

mailto:prefeiturambarata@gmail.com
mailto:licitacaomb@gmail.com


 
 

 

 

 

 

End.: Rua Luiz Monteiro, s/n - Centro – CEP: 68.722-000 

CNPJ. 05.171.947/0001-89 

E-Mail: prefeiturambarata@gmail.com – Fone: (91) 3812-3173 

4 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MAGALHÃES BARATA 
 

Comissão Permanente 

de Licitação 

DE PREÇOS. 

3.1 – O órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços responsável pela condução do conjunto de 

procedimentos para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente é 

a Prefeitura Municipal de Magalhães Barata-PA; 

3.2 - O órgão participante desta Ata de Registro de Preços é a Prefeitura Municipal de Magalhães 

Barata. 

3.3 - Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua 

vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha 

participado do certame licitatório, mediante anuência da Prefeitura Municipal de Magalhães Barata- 

Pa– Órgão Gerenciador. 

3.4 Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, qualquer órgão ou entidade da que não tenha 

participado do certame, mediante prévia consulta a Prefeitura Municipal de Magalhães Barata, desde 

que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas, no que couberem, as condições e as regras 

estabelecidas na Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/2005 e no Decreto Federal nº 7.892/2013 e Decreto 

9.488/2018, relativas à utilização do Sistema de Registro de Preços. 

3.5 - As aquisições por órgãos ou entidades “caronas” não poderão exceder a 50% (cinquenta por 

cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços, cabendo ao fornecedor adjudicatário 

da Ata, optar pela aceitação ou não do fornecimento. 

3.6 - O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços, conforme Decreto Federal 

nº 9.488/2018 não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na 

ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do 

número de órgãos não participantes que aderirem. 

3.7 - O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à Ata após a primeira aquisição ou 

contratação por órgão integrante da Ata, exceto quando, justificadamente, não houver previsão no edital 

para aquisição ou contratação pelo órgão gerenciador. 

3.8 - Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição 

ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da Ata 

3.9 - Caberá ao fornecedor beneficiário, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela 

aceitação ou não dos serviços decorrentes de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes 

e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

 

4 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1- Poderão participar desta licitação qualquer interessado observado as necessárias qualificações, a 

pertinência da atividade empresarial com o objeto desta licitação, o atendimento às condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

4.2- Não poderão participar direta ou indiretamente deste certame ou da execução de serviço destes 

decorrente às pessoas físicas e/ou jurídicas nas hipóteses fixadas nos incisos I, II e III, do art. 9º, da Lei 

8.666/93, notadamente: 

a) servidores latu sensu ou dirigente de órgão ou entidade da Prefeitura Municipal de Magalhães 

Barata-PA. 

b) os membros da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Magalhães Barata-

PA, a estes equiparados a pregoeira e equipe de apoio; 

c) empresas cujos sócios, diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, 

consultivo, deliberativos ou administrativos ou sócios, sejam servidores latu sensu ou dirigentes da 

Prefeitura Municipal de Magalhães Barata-PA. 

d) empresa que estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou cumprindo pena 

de suspensão ou sob declaração de inidoneidade, que lhes tenham sido aplicadas, por força das Leis nº. 

10.520/ 2002 e da Lei nº 8.666/93. 

mailto:prefeiturambarata@gmail.com
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e) consórcios de empresas. 

f) empresa declarada inidônea ou punida com suspensão do direito de licitar por qualquer Órgão ou 

Entidade da Administração Pública Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal; 

g) o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; empresa, isoladamente ou em 

consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto 

seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a 

voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado. 

4.3- A participação neste certame implica aceitação de todas as condições estabelecidas neste 

instrumento convocatório. 

4.4- A eventual não observância, pelos licitantes, das vedações previstas neste título, sujeitá-lo-á às 

penalidades cíveis e criminais cabíveis. 

4.5- Cada licitante se fará representar com apenas um Representante Legal, o único admitido a intervir 

nas fases do procedimento licitatório, respondendo assim para todos os efeitos por sua representada, 

devendo no ato da entrega dos envelopes identificar-se, por meio de procuração, com firma reconhecida 

em cartório, para este fim e documento de identidade original e cópia, caso o representante seja sócio 

ou titular da empresa, deverá apresentar documento que comprove este fato. 

4.6 - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução desta obra ou serviço 

e do fornecimento de bens a ela necessária: o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou 

jurídica; empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou 

executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% 

(cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado; 

servidor ou dirigente da Prefeitura Municipal; os interessados que se encontrem sob falência, 

recuperação judicial, concurso de credores, dissolução, liquidação, ou em regime de consórcio, 

qualquer que seja sua forma de constituição; empresas estrangeiras que não funcionem no país; as 

empresas declaradas inidôneas e as suspensas de licitar e contratar com a Administração Pública. 

4.7 – Para fins do item 4.2 considera-se participação indireta, para fins do disposto neste 

dispositivo, a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou 

trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, 

fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários. 

 

5 – DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

 

5.1 –Os envelopes contendo a “PROPOSTA COMERCIAL” e “DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO” deverão ser entregues, separadamente, em envelopes lacrados, identificados com 

o nome do órgão, nome da licitante e número do Edital, e título identificando o seu conteúdo (Proposta 

Comercial ou Documentos de Habilitação), na forma indicada abaixo: 

 

a) ENVELOPE N°1- PROPOSTA COMERCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MAGALHÃES BARATA-PA PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 9/2019-240601 

 RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE CNPJ: 

 

b) ENVELOPE N°2- DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MAGALHÃES BARATA-PA 

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 9/2019-240601  

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE CNPJ: 

 

5.2- Os documentos exigidos neste instrumento convocatório (Credenciamento e Habilitação) poderão 

ser apresentados em cópia simples (nesse caso os originais deverão ser apresentados para autenticação 

mailto:prefeiturambarata@gmail.com
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do Presidente da Comissão ou servidor integrante da equipe de apoio) em até 48 (quarenta e oito) 

horas antes da sessão pública ou por qualquer processo de cópia legível, autenticada por cartório 

competente. 

5.3- Se alguma documentação de habilitação não estiver autenticada por cartório ou pelo 

presidente/equipe de apoio da Prefeitura Municipal de Magalhães Barata, e houver a possibilidade de 

consultar a veracidade via internet a Pregoeira poderá confirmar a sua autenticidade, porém, em caso de 

não conectividade com a Internet no momento da análise da documentação de habilitação o licitante 

será considerado inabilitado tendo em vista que a solicitação é de que todos os documentos devem ser 

apresentados autenticados. 

5.4- As empresas poderão enviar por e-mail os dados completos do representante que será credenciado 

para participar do certame até o último dia útil antes da abertura da licitação para agilidade no 

cadastramento no sistema que utilizamos no dia certame (sistema ASPEC), como por exemplo: nome 

completo, CPF, RG/ORGÃO EMISSOR com data de expedição, endereço, telefone, e-mail, data de 

nascimento. 

5.5- Todos os volumes, HABILITAÇÃO e PROPOSTA, deverão ser encadernados, 

preferencialmente em espiral ou garras plásticas, com todas as folhas numeradas e rubricadas em ordem 

crescente. 

5.6- TERMOS DE ENCERRAMENTO: Para cada volume apresentado (Documentação de 

habilitação e Proposta), a licitante deverá apresentar um Termo de Encerramento declarando, o 

número de páginas e documentos que o compõem. 

 

6 – DO CREDENCIAMENTO 

 

6.1- Ao iniciar-se a sessão, os representantes das interessadas em participar do certame ora em 

pauta deverão se apresentar para credenciamento junto a Pregoeira, devidamente munidos dos 

seguintes documentos: 

a) Certificado de Condição de Microempreendedor individual; 

b) Requerimento de empresário, no caso de empresário; 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado de todas as eventuais 

alterações contratuais ou de sua consolidação, devidamente registrado no órgão competente, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos 

de eleição de seus administradores; 

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de investidura 

ou nomeação da diretoria em exercício; 

6.2- Em caso de sócio ou proprietário apresentar documento acima elencado e original da carteira de 

identidade ou outro documento com foto. 

6.3- Em caso de preposto ou procurador, apresentar documento acima elencado, procuração mediante 

instrumento público ou particular com firma reconhecida e Termo de Credenciamento com firma 

reconhecida que comprove os necessários poderes para formular ofertas e lances de preços, assinar, 

abster e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente, acompanhados 

da carteira de identidade ou outro documento com foto também reconhecidos. 

6.4 – Todos documentos apresentados deverão estar em conforme o item 5.2 deste edital. 

6.5 - Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo constante 

no Anexo III; 

6.6.- Para fins de gozo dos benefícios dispostos na Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar 

nº 147/2014 as microempresas – ME ou empresa de pequeno porte – EPP deverão apresentar a 

Declaração Própria de que se enquadra na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte. 

6.6.1- A declaração referida no item anterior deverá ocorrer quando do credenciamento, sob pena de 

mailto:prefeiturambarata@gmail.com
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não aplicação dos efeitos da Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014. 

6.6 - Prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério da Fazenda. 

6.7- Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, 

sendo comprovado através da Ficha de Inscrição Cadastral (FIC), emitido pela Secretaria Estadual da 

Fazenda. 

6.8- Certificado de Registro Cadastral e Adimplência. Como obter o atestado: O Atestado de 

Adimplência deverá ser requerido na Prefeitura Municipal em até 48h para que seja possível a devida 

consulta nos arquivos municipais. 

6.9- No momento do credenciamento os documentos acima deverão ser entregues a Pregoeira fora dos 

envelopes: 

6.10- Cada licitante se fará representar com apenas um Representante Legal, o único admitido a intervir 

nas fases do procedimento licitatório, respondendo assim para todos os efeitos por sua representada. 

6.11- Serão recebidos os envelopes de proposta e habilitação dos representantes que não cumprirem as 

exigências contidas no credenciamento deste Edital, mas, por não estarem esses representantes 

credenciados, não poderão ofertar lances verbais e nem interpor recurso administrativos e os mesmos 

podem ficar na condição de ouvintes para o acompanhamento da sessão, porém devem ter postura 

compatível com a situação em que se encontram não criando qualquer ação ou situação embaraçosa ou 

intempestiva. 

 

7 – DA PROPOSTA COMERCIAL (ENVELOPE N°1) 
 

7.1 – O envelope n° 1 - Proposta Comercial deverá conter a proposta de preço, em uma 01 (uma) via, 

elaborada em papel timbrado do licitante, sendo numerada sequencialmente, datada e assinada a última 

folha e rubricadas as demais, pelo seu representante legal, devidamente identificado e qualificado, 

devendo a proposta conter as especificações detalhadas do bem, ser datilografada ou editorada sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou espaços em branco. 

7.2- Os licitantes deverão obrigatoriamente apresentar a proposta comercial em mídia (solicitar 

planilha para a cpl através de e-mail já supracitado ou na sala da cpl levando objeto para 

carregamento da mídia que deverá estar em branco) a planilha de mídia deverá ser compatível com 

a proposta física, estar dentro do envelope de acordo com planilha digital, contendo, marca, 

procedência, preço unitário e total ofertado por item, não podendo o arquivo sofrer nenhuma alteração 

quanto a nomeação ou estrutura da planilha disponibilizada, haja vista que a mesma será importada 

para o sistema utilizado. Qualquer alteração que impeça a importação da planilha ao sistema, implicará 

na desclassificação da proposta, a mídia deverá conter um único arquivo sendo a proposta e ficará 

anexada aos autos do processo a mesma também servirá para a elaboração da proposta consolidada ao 

final da fase de lances e negociações. 

7.3- No valor global da proposta deverá estar considerando inclusas todas as despesas incidentes sobre 

o objeto licitado (tributos, seguros, fretes, manutenções e encargos de qualquer natureza), e ser indicado 

em algarismo e por extenso, calculados com duas casas decimais após a vírgula. 

7.4- A proposta comercial deverá ser elaborada conforme o modelo do anexo II e planilha enviada, 

quando da sequência dos itens, subtotais, quantitativos, indicação de preço por item unidade e total 

totalizando o preço global da proposta; 

7.5 - As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data da sessão pública. 

7.6 - Condições e forma de pagamento, em consonância com os prazos estipulados no item 14 deste 

Edital; 

7.7 - O preço deverá ser apresentado incluindo todos os custos operacionais da atividade, os tributos e 

taxas, encargos sociais, trabalhistas, horas extras, despesas administrativas, trabalhos noturnos, 

dominicais e em feriados, inclusive o custo dos vigias noturnos, bem como as demais despesas diretas 

e indiretas, inclusive com ensaios, testes e demais provas para controle tecnológico, de modo a 
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constituir a única contraprestação pela execução dos serviços, objeto desta licitação. 

7.8 - Em hipótese alguma a licitante ou seu representante legal poderá introduzir quaisquer 

modificações ou anexar outros documentos, após a entrega dos envelopes. 

7.9 - Decorrido o prazo de validade da Proposta Comercial, sem convocação para a assinatura do 

Contrato, fica os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

7.10 - Em nenhuma hipótese, a Administração Pública aceitará arcar com responsabilidade solidária 

relativa a qualquer despesa não expressamente discriminada no Contrato. 

 

8– DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N°2) 

 

8.1.2– Declaração que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Pregão 

Presencial SRP pelo período de vigência do contrato; 

8.1.3- Declaração que responderá civil e criminalmente pela veracidade de todas as informações 

constantes na proposta apresentada; 

8.1.4- Que a empresa não se encontra impedida de licitar e nem de possuir quaisquer restrições ou notas 

desabonadoras no Cadastro de Fornecedores de quaisquer Órgãos da Administração Pública Federal, 

Estadual ou Municipal, direta ou indireta; 

8.1.5- Que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz; na 

forma do inciso V, artigo 27 da Lei 8.666/93 com suas posteriores alterações e cumprimento do 

disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 

8.1.6- Declaração que todos os custos e demais despesas, direta ou indiretas, inclusive tributos, estão 

incluídos nos preços ofertados; 

8.1.7- Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecido no Art. 3º Lei Complementar 

nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 

34, que essa Empresa/Cooperativa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos 

artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar. 

8.1.8- Declara para os devidos fins que não possui em seu quadro de empregados um percentual 

mínimo de 5% de pessoas portadoras de deficiência de acordo com o disposto no art. 28, §6º da 

Constituição do Estado do Pará (EC nº 0042/2008, publicada em 11.06.2008), em função de possuir 

menos de 20 (vinte) funcionários em seu quadro de pessoal. 

8.1.9- Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que 

comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Art. 32, parágrafo 2º e Art. 97, ambos da Lei 

Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. 

8.1.10 Declaração que não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos do órgão contratante, 

exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, conforme 

inciso III, do art. 9º da lei 8666/93. 

 

8.2- DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

8.2.1 Registro comercial inicial, no caso de empresa individual; ou 

8.2.2 Ato constitutivo e alterações subsequentes ou estatuto ou contrato consolidado, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; ou; 

8.2.3 Inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do ato constitutivo, no caso de sociedades 

civis, acompanhada dos nomes e endereços dos diretores em exercício; ou Decreto de autorização, em 

se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou 

autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 
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8.2.4 Cédula de identidade e CPF do proprietário e dos respectivos sócios se houver autenticados; 

Parágrafo Único: O objeto constante do ato constitutivo/alteração contratual da empresa deverá ser 

compatível com o objeto licitado. 

Obs.: O contrato social poderá ser apresentado na sua forma consolidada. 

 

8.3- DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL 

a) Prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério da Fazenda, 

atualizada do ano de 2019; 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte do Município, relativo ao domicílio ou sede do 

licitante, pertinente ao ramo de atividades, comprovado através do Alvará de Localização de 

Funcionamento emitido pela Prefeitura do Município sede da licitante acompanhado com a Certidão 

de licenciamento Ambiental ou Dispensa emitido pela secretaria municipal de meio ambiente. 

c) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, 

sendo comprovado através da Ficha de Inscrição Cadastral (FIC), emitido pela Secretaria Estadual 

da Fazenda (SEFA), ou outra compatível emitida pela Secretaria da Fazenda do Estado sede da licitante, 

atualizado do ano de 2019; 

d) Certidão Negativa de Tributos Estaduais ou Certidão Positiva com efeito negativo, expedida pela 

Fazenda Estadual, da sede da licitante ou Certidão de Não Contribuinte; 

e) Certidão Negativa de Tributos Municipais ou Certidão Positiva com efeito negativo, expedida 

pela Fazenda Municipal, da sede da licitante ou Certidão de Não Contribuinte; 

f) Certidão de Estabelecimento expedida pela Fazenda Estadual, se o estabelecimento onde funciona 

a empresa for alugado apresentar contrato de aluguel de imóvel; 

g) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos à Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União, acompanhada da regularidade à Seguridade Social ou Certidão Conjunta Positiva com efeito 

negativo, expedida pela Receita Federal do Brasil (RFBB) e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN); 

h) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); dentro 

do prazo de validade. 

i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – 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 (Lei nº. 12.440, de 

07 de junho de2011) acompanhada de todas as Cenit e Relação de Infração. 

j)  Declaração assinada pelo representante legal da licitante, sob as penas da lei, de que a licitante não 

possui em seu quadro funcional, menores de idade, na forma do inciso V, artigo 27 da Lei 8.666/93 

com suas posteriores alterações e cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 

Federal (modelo em anexo) 

l)  Certidão Judicial de Distribuição (TJDFT) "nada consta" ou certidão negativa de falência no âmbito 

federal da pessoa jurídica, bem como da pessoa física do proprietário (s) e/ou sócio (s) da empresa. 

 

8.3.1- As Microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames 

licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

a)- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado, as mesmas, o 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente foi 

declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, 

para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do debito, e emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 

b)- A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicara decadência 

do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Artigo 81 da Lei Federal no. 8.666, de 
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21 de junho de 1993, sendo facultado a Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem 

de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 

8.4- DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA 

 

a) 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 assinados por 

profissional competente acompanhado da certificação de registro específica, quando encerrados há 

mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, tomando como base a variação, ocorrida 

no período, do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS - DISPONIBILIDADE INTERNA  -  IGP-DI, publicado 

pela  Fundação Getúlio Vargas - FGV ou de outro indicador que o venha substituir. 

a.1) a demonstração da boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), 

Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 

 

LG = ATIVO CIRCULANTE+   REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

SG= ATIVOTOTAL 

 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

LC = ATIVO CIRCULANTE 

 

PASSIVO CIRCULANTE 

 

a.1.1) As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço;  

 

a.1.2) caso o memorial não seja apresentado, a Comissão de Cadastramento reserva- se o direito de 

efetuar os cálculos;  

 

a.1.3) se necessária a atualização do balanço e do patrimônio líquido, deverá ser apresentado, 

juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente. 

 

Observações: serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis assim apresentados: 

 

1) Sociedades regidas pela Lei n. º6.404/76 (sociedade anônima): 

 

- Registrados e arquivados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 

 

1- Publicados em Diário Oficial; 

 

2- Publicados em jornal de grande circulação;  

 

3- Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante. 

2) Sociedades limitadas (LTDA): 

mailto:prefeiturambarata@gmail.com


 
 

 

 

 

 

End.: Rua Luiz Monteiro, s/n - Centro – CEP: 68.722-000 

CNPJ. 05.171.947/0001-89 

E-Mail: prefeiturambarata@gmail.com – Fone: (91) 3812-3173 

11 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MAGALHÃES BARATA 
 

Comissão Permanente 

de Licitação 

 

a) - Por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta 

Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; 

 

b) - Foto cópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados 

na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, e vir acompanhado da Certidão de Regularidade 

Específica Profissional do Contador, CERTIFICANDO que o profissional identificado no presente 

documento se encontra em situação REGULAR neste Regional, contendo número, validade e 

finalidade do contador.  

 

3) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei n.º 9.317, de 05 de dezembro de 1996 - Lei 

das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte "SIMPLES": 

 

a) Os balanços das sociedades por ações deverão ser apresentados com ata de aprovação pela 

assembleia geral ordinária, registrada na Junta Comercial. Fica dispensado esta exigência para pessoa 

física e Associação ou Cooperativa, sendo dos últimos, exigido a prestação de contas do último 

exercício financeiro assinado pelo contador. 

Observação: Para as empresas MEI, enquadradas como “Empreendedor Individual” que não estão 

obrigadas a manter a escrituração contábil, essas deverão apresentar: Declaração Anual do Simples 

Nacional para o Microempreendedor Individual (DASN - SIMEI).  

 

b) Em se tratando de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, estas estarão dispensadas de 

apresentar balanço patrimonial desde que observado o disposto no art. 3º do Decreto nº 8.538/2015 e 

na Lei Complementar sobre a exigência do Balanço para fins de participação em licitação. Devendo, 

no entanto, apresentar em substituição a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais 

(DEFIS), de acordo com o art. 66, da Resolução CGSN nº 94, de 29/11/2011, que alterou o art. 25 da 

Lei Complementar 123/2006, ou, ainda, Declaração assinada por profissional de contabilidade 

responsável pela empresa e pelo seu representante legal de que é dispensada de apresentação de 

Balanço Patrimonial nos termos da referida Lei Complementar, indicando o artigo, em especial o art. 

3º do Decreto Federal nº 6.204/2007 ao Balanço Patrimonial, informando o seu enquadramento no 

Super Simples Nacional acompanhado da Certidão de Regularidade Específica Profissional do 

Contador, CERTIFICANDO que o profissional identificado no presente documento se encontra em 

situação REGULAR. 

 

4) Sociedade criada no exercício em curso: 

a) - Foto cópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta 

Comercial da sede ou domicílio da licitante; 

b) - O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por Contador ou por 

outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, 

comprovadamente. vir acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador.  

c)- Serão considerados aceitos como na forma da lei: 

1-o Balanço Patrimonial, índices e demonstrações contábeis assim apresentados para este certame: 

Indicação do número das páginas e número do livro onde estão inscritos o Balanço Patrimonial (BP) 

no Livro Diário, acompanhados obrigatoriamente do respectivo Termo de Abertura e Termo de 

Encerramento do mesmo, fundamentado no art. 1.180 e §2º do art. 1.184 da Lei 10.406/02; art. 177 da 

lei 6.404/76 e alterações; Resolução CFC nº 1330/11 e alterações. 
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2- Assinatura do Contador ou Técnico Contábil e do titular ou representante legal da Entidade no BP, 

fundamentado no §2º do art. 1.184 da Lei 10.406/02; § 4º do art. 177 da lei 6.404/76 e suas alterações; 

Resolução CFC nº 1330/11;  

3- Prova de registro na Junta Comercial (Carimbo, etiqueta ou chancela da Junta Comercial), 

fundamentado no art. 1.181 e §2º do art. 1.184 da Lei 10.406/02; Resolução CFC nº 1330/11;  

-Aposição da CRP (antiga DHP eletrônica do Contador ou Técnico Contábil no BP, fundamentado na 

Resolução CFC nº1.402/2012) que indique validade e finalidade do responsável pelas informações. 

5) Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá acompanhar a documentações 

acima aludidas, comprovando estar o mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 90 

(noventa) dias da abertura do presente certame; 

6) Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial expedida pelo distribuidor 

judicial da sede do licitante, juntamente com a certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, 

distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante e a certidão negativa de 

protestos, todas datadas dos últimos 60 (sessenta) dias ou que esteja dentro do prazo de validade 

expresso na própria certidão. 

 

8.5- DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) Atestado de capacidade técnica expedida por Órgão da Administração Pública ou Privada, 

comprovando que a licitante manteve ou mantém contrato para o fornecimento da mesma natureza 

desta licitação, contendo o grau de satisfação quanto ao nível de atendimento e qualidade pelos serviços 

executados; 

b) Alvará/Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros; 

c) Alvará Sanitário atualizado, ou cadastramento definitivo emitido por órgão da Vigilância Sanitária 

local da sede do licitante, no que couber. 

d)  Certidão Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante, juntamente com Certidão 

Especifica Digital e Certidão de Inteiro Teor com validade máxima de 90 (Noventa) dias, a contar da 

data da sua emissão; 

e) Declaração de adimplência expedida pela Secretaria Municipal de Administração. 

f) A verificação em sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal 

de prova. 

g) A consulta realizada as cláusulas (8.3. d; g; i; l) aos cadastros será realizada em nome da empresa 

licitante e também de seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 

sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de 

contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 

majoritário. 

h) Os documentos relacionados deverão estar emitidos em papéis timbrados dos Órgãos ou Empresas 

que as expediram. 

i) Quando a proposta de preços e as declarações exigidas neste Edital forem assinadas por um 

preposto da empresa que não seja seu sócio administrador ou proprietário, o licitante também deverá 

enviar por e-mail instrumento público ou particular de procuração ou documento equivalente, com firma 

reconhecida, com poderes especiais para responder, formular ofertas e lances de preços, recorrer e 

praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. 

j) Os documentos mencionados neste Capítulo deverão referir-se exclusivamente ao 

estabelecimento da licitante, vigentes à época da abertura da licitação, podendo ser apresentados em 

original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas, ou por cópias não 

autenticadas, desde que sejam exibidos os originais para a conferência pela pregoeira, ou por 

publicação em órgão de imprensa oficial. A verificação em sítios oficiais de órgãos e entidades 

emissores de certidões constitui meio legal de prova. 
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9 - DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

9.1 - Após o encerramento do credenciamento a Pregoeira declarará aberta a sessão do 

PREGÃO, oportunidade em que não mais aceitará novos proponentes, dando início ao recebimento 

dos envelopes contendo a PROPOSTA COMERCIAL e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, dos 

participantes devidamente credenciados respectivamente. 

9.2 - Será aberto, primeiramente, o envelope contendo a Proposta Comercial, cujas folhas serão 

conferidas e rubricadas pela Pregoeira e sua Equipe de Apoio e as mesmas devem estar em 

compatibilidade com o termo de encerramento apresentado pelas empresas. 

9.3 Toda documentação apresentada deverá ser correspondente a um único CNPJ. 

9.4 Todos os documentos solicitados devem ser reconhecidos/autenticados por cartório ou membro 

da comissão de licitação em até 48 horas antecedentes ao certame com a devida apresentação dos 

documentos originais. 

9.5 As declarações que não constarem em anexo devem ser de elaboração própria da empresa 

atendendo as exigências do edital, devem estar em papel timbrado e devidamente assinadas e datadas. 

 

10 – DO JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO 

 

10.1-CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL 

10.1.2. O critério de julgamento será o de menor preço por item, desde que atendidas às exatas 

especificações constantes do Anexo I deste Edital. 

10.1.3 - Aberto o envelope de PROPOSTA COMERCIAL, estas serão analisadas verificando-se o 

atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo 

imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo com elas. 

10.1.4- Sendo aceito o lance de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de 

habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições de habilitação, com 

base nas exigências fixadas neste edital, Em seguida, será confirmada a veracidade das certidões por 

meio de consulta “on-line” 

 

10.1.5 – DOS LANCES VERBAIS: 

 

10.1.5.1- As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, onde será oportunizada 

uma nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir 

do autor da proposta classificada de maior preço e os demais. 

10.1.5.2 - Será selecionada a licitante com a proposta de menor preço por item e as propostas 

daquelas licitantes que tiverem apresentado valores sucessivos e inferiores em até 10% (dez por cento), 

à proposta de menor preço, para participarem dos lances verbais. 

10.1.5.3 - Se não houver no mínimo 3 (três) propostas de preços nas condições definidas na cláusula 

anterior, a Pregoeira classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 3 (três), para 

que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas 

apresentadas. No caso de empate das propostas, serão admitidas todas estas, independentemente do 

número de licitantes; 

10.1.5.4- Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, será 

realizado sorteio em ato público, para definir a ordem de apresentação dos lances. 

10.1.5.5 - A desistência do representante em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, 

implicará a exclusão da licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais, ficando sua última 

proposta registrada para a classificação final da etapa competitiva. 

10.1.5.6 - Após o encerramento da fase de lances, as microempresas e empresas de pequeno porte 

participantes terão o tratamento diferenciado descrito a seguir: 
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a) a proposta, desde que pertencente a microempresa ou empresa de pequeno porte, que se encontrar 

com valor até 5% (cinco por cento) superior ao da proposta de menor preço, será considerada empatada 

com a primeira colocada, caso esta não seja microempresa ou empresa de pequeno porte; 

b) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada que se encontrar na situação 

de empate descrita na alínea anterior terá direito, no prazo de 5 (cinco) minutos, a fazer uma última 

oferta, com valor obrigatoriamente abaixo daquele ofertado pela primeira colocada; 

c) caso a microempresa ou empresa de pequeno porte classificada em segundo lugar desista de nova 

proposta ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais microempresas e 

empresas de pequeno porte participantes na mesma condição de empate, na ordem de classificação; 

d) a negociação de preço junto à licitante classificada em primeiro lugar será sempre após o 

procedimento de desempate de propostas e classificação final das licitantes participantes; 

e) o disposto na alínea “a” deste subitem somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver 

sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

10.1.5.7- A Pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do 

preço. 

 

10.2 – DA HABILITAÇÃO DO LICITANTE VENCEDOR 

 

10.2.1 –Da sessão do Pregão será lavrada ata circunstanciada, que mencionará todas as licitantes 

presentes, as licitantes credenciadas, as propostas escritas e as propostas verbais finais apresentadas, a 

ordem de classificação, a análise da documentação exigida para a habilitação e os recursos interpostos. 

A referida ata deverá ser assinada, ao final, pela Pregoeira, sua Equipe de Apoio e pelos representantes 

das licitantes ainda presentes à sessão e juntada as declarações de ausência daqueles que solicitarem 

retirar-se. 

10.2.2 - As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação 

no presente Pregão, ou apresentarem-nos em desacordo com o estabelecido neste Edital, serão 

inabilitadas. 

10.2.3 - Constatado o atendimento das exigências contidas neste Edital e seus Anexos, a licitante será 

declarada vencedora e a Pregoeira, então, adjudicar-lhe-á o objeto do certame. 

10.2.4- Se a licitante desatender às exigências habilita tórias, a Pregoeira examinará as ofertas 

subsequentes, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade, e procedendo à habilitação 

da nova licitante, sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital, sendo, 

então, a nova licitante declarada vencedora pela Pregoeira, conforme o subitem anterior. 

10.2.5 - Não havendo interposição de recurso administrativo, a Pregoeira encerrará a sessão. 

10.2.6 - Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente ao pregão, 

a Pregoeira devolverá os envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” inviolados das 

empresas inabilitadas na fase de proposta. 

10.2.7- Da sessão do Pregão será lavrada ata circunstanciada, que mencionará todas as licitantes 

presentes, as licitantes credenciadas, as propostas escritas e as propostas verbais finais apresentadas, a 

ordem de classificação, a análise da documentação exigida para a habilitação e os recursos interpostos. 

A referida ata deverá ser assinada, ao final, pela Pregoeira, sua Equipe de Apoio e pelos representantes 

das licitantes ainda presentes à sessão. 

 

11 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

11.1 XVIII – declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente 

a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões 

do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual 
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número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos autos; deverão realizar via protocolo municipal e encaminhar cópia para o e-mail: 

licitacaomb@gmail.com através dos mesmos receberem suas respostas que também ficará 

disponibilizado no quadro de avisos da Prefeitura. 

11.2 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a 

qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo 

subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade”. 

11.3 Os demais licitantes que se interessarem em contestar as Razões (Recurso), poderão fazê-lo na 

forma do art. 4º, XVIII, apresentando as “contra-razões”, também chamada de “Impugnação ao 

Recurso”; 

11.4 A autoridade recorrida, depois de examinar as Razões (Recursos) e Contra-razões 

(Impugnações ao Recurso) terá o prazo de 5 dias (úteis) para reformar ou manter sua decisão. 

11.5 A autoridade competente, munida das informações prestadas pela autoridade recorrida poderá, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis: 

a) ratificar a decisão, ou seja, confirmar a decisão dada pela autoridade recorrida; 

b) retificar a decisão, ou seja, não acolher os fundamentos dados pela autoridade recorrida e proferir 

nova decisão, modificando parcial ou totalmente seus fundamentos 

 

12 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO. 

 

12.1 - Inexistindo manifestação recursal, a Pregoeira adjudicará o objeto da licitação ao licitante 

vencedor, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade Competente. 

12.2 - Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos 

procedimentais, a Autoridade Competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará o 

procedimento licitatório. 

 

13 – DO CONTRATO 

 

13.1- A empresa adjudicatária deverá assinar por meio de certificado digital um termo de contrato, 

para o Órgão (Prefeitura) participante da Ata de Registro de Preços no prazo máximo de 5 (cinco) dias 

úteis depois de esgotados os prazos recursais, contados da publicação do julgamento no mural de avisos 

localizado na Prefeitura Municipal de Magalhães Barata, ou da comunicação direta aos prepostos das 

licitantes, lavrada em ata, conforme disposições constantes do art. 64 e parágrafos 1° a 3° da Lei n° 

8.666/93. 

13.2- Caso a adjudicatária não compareça no prazo estipulado será convocada a segunda colocada no 

certame e, assim por diante, até a última empresa classificada e habilitada nos termos do disposto no 

inciso 2° artigo 64 da Lei 8.666/93. 

13.3- A recusa da adjudicatária em assinar o contrato do prazo estabelecido, implicará em multa de 5% 

do valor do contrato a favor da Administração e o impedirá de participar de novas licitações pelo prazo 

de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses. 

13.4 - A vigência do contrato será de definido pela administração podendo ser prorrogado nos termos 

da lei, dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços fundamentada nos art. 11 do Decreto 

nº 3.931/01 e art. 57 inc. II, da Lei nº 8.666/93 daí em diante, admitindo-se a prorrogação até o prazo 

máximo. 

 

14 – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO PAGAMENTO 
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14.1- O fornecimento do objeto deste certame deverá ocorrer, conforme condições fixadas no Termo 

de referência (Anexo I) e/ou Contrato. Os serviços deverão ter início imediatamente após a emissão da 

Requisição de autorização de serviço. 

14.2 – O pagamento da despesa decorrente do objeto a que se refere a presente licitação será realizado 

de acordo com o quantitativo solicitado e entregue no mês, em moeda-corrente, até o 10º (décimo) dia 

do mês subsequente àquele em que foi efetuado prestado o serviço, mediante apresentação das 

respectivas Notas Fiscais Eletrônica/Faturas, recibo e “Atestado de execução” feito pelo fiscal do 

contrato, que será designado pela Prefeitura, responsáveis pela fiscalização dos objetos fornecidos, 

confirmando se o objeto foi entregue conforme exigências estabelecidas neste Edital. 

14.3- Sendo encontrado algum erro na Nota Fiscal expedida, será imediatamente oficiada a empresa 

contratada apontando as falhas para que a mesma proceda ao cancelamento da Nota com expedição de 

outra contemplando o correto fornecimento. 

14.4- O Órgão negociador se reserva o direito de exigir da empresa contratada, à cada pagamento, a 

comprovação de quitação das obrigações fiscais, sociais e trabalhistas, enquanto durarem a prestação 

dos serviços negociados. 

14.5 - Junto ao corpo da Nota Fiscal e/Fatura é recomendado que a contratada faça constar, para fins 

de pagamento, as informações relativas ao nome e número do banco, da agência e conta corrente, 

Prefeitura atendida e referência do Processo e número de contrato. 

 

15- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

15.1- A empresa contratada se obriga a fornecer os itens do objeto deste Pregão Presencial com as 

especificações contidas em seus anexos, que fazem parte integrante do procedimento, independente de 

transcrição e/ou traslado. 

15.2- Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais 

como: salários, seguros de acidentes, tributos, indenizações, vale-refeição, vale- transporte e outras que 

porventura venham a ser regulada em acordo coletivo. 

15.3- Executar diretamente o contrato, sem a transferência de responsabilidades ou subcontratações 

não autorizadas pela Prefeitura. 

15.4- Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração seja qual for, desde que praticada  por seus 

empregados, quando relacionados com a execução dos serviços necessários para confecção dos bens 

em questão. 

15.5- Manter, durante a execução do contrato as condições que ensejaram a contratação. 

15.6- Acatar as orientações do Fiscal do Contrato ou seu representante legal, sujeitando-se a mais ampla 

e irrestrita fiscalização por parte da Prefeitura de Magalhães Barata. 

15.7- Responsabilizar-se por todas as despesas sobre o fornecimento do objeto e outras que incidam 

direta ou indiretamente sobre os serviços ora contratados, isentando a contratante de qualquer 

responsabilidade jurídica ou financeira em quaisquer ocorrências; 

 

16 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

16.1 - As despesas para o processamento e pagamento dos objetos da Ata de Registro de Preços, 

correrão por conta do orçamento geral do órgão (Prefeitura) participante para o exercício de 2019/2020; 

16.2 - As despesas dos exercícios subsequentes correrão à conta das Dotações Orçamentárias 

consignadas para essa atividade nos respectivos exercícios, ficando estas condicionadas à previsão nas 

Leis Orçamentárias Anuais (LOA’s). 

 

17- DAS PENALIDADES 
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17.1- A licitante vencedora fica sujeito as disposições dos art. 86, 87 e 88 da lei no 8.666/93; 

17.2- A licitante vencedora que se tornar inadimplente pela falta de execução total ou parcial das 

obrigações objeto do contrato, será aplicada uma ou mais das seguintes penalidades: 

a) Advertência; 

b) Multa; 

c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública e 

consequentemente o cancelamento do Registro Cadastral, divulgado na Imprensa Oficial, após ciência 

ao interessado. 

17.3- As multas por inadimplência, terão o seguinte valor, no caso de formalização do contrato: 

a) Multa de até 0,50% (cinquenta centésimos percentuais) por dia útil sobre o valor global do 

contrato até o período Máximo de 30(trinta) dias úteis; 

b) Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato após esgotado o prazo fixado no 

subitem anterior. 

17.4- Não serão aplicadas multas decorrentes de casos fortuitos ou forca maior, desde que sejam 

devidamente comprovados; 

17.5- O valor da multa poderá ser descontado do pagamento do faturamento apresentado pela licitante, 

quando o valor da garantia da execução contratual não for suficiente; 

17.6- A aplicação das multas deverá se concretizar após comunicação por escrito, dirigida a licitante 

infratora, resguardando-se o direito de defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento 

da notificação. 

 

18 - DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DO CERTAME 

 

18.1 - No interesse da Administração Pública, a Prefeitura Municipal de Magalhães Barata-Pa poderá: 

a) modificar as condições do presente Edital, com fixação de novo prazo para a sua realização, 

exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas; 

b) revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente 

comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de 

ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

18.2 - A anulação do procedimento licitatório induz à do instrumento contratual. 

18.3 - Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da revogação ou anulação do 

procedimento licitatório. 

 

19- DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 

19.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 

poderá solicitar esclarecimento, providências ou impugnar o ato convocatório por escrito devendo ser 

protocolado no protocolo municipal endereçada para a pregoeira com cópia para o e-mail 

licitacaomb@gmail.com. 

19.2 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital se não o fizer no prazo previsto no 

subitem anterior, não revestindo natureza de recurso as alegações apresentadas por empresa que, tendo 

aceitado sem objeção o instrumento convocatório, venha, após julgamento desfavorável, alegar falhas 

ou irregularidades que o viciariam ficando restrito somente á ações da pregoeira. 

19.3 - Caberá o(a) Pregoeiro(a) decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, acolhida 

a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame conforme 

Decreto 3.555/2000, artigo 12. 
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19.4- Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 

certame. 

 

20 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

20.1- É facultado a (o) Pregoeira (o) ou à Autoridade Superior, em qualquer fase do Pregão Presencial 

SRP, 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 

20.2- Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Prefeitura Municipal de Magalhães Barata não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

20.3- Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de quaisquer 

documentos relativos a esta licitação 

20.4- As licitantes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. 

20.5- O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões conforme previstas no 

parágrafo 1º do art. 65 da Lei 8.666/93. 

20.6 - A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente de fato 

superveniente devidamente comprovado, ou anulada, em todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou 

por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado. 

20.7- A Pregoeira, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais 

observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não 

comprometam a lisura da licitação, sendo possível à promoção de diligência destinada a esclarecer ou 

a complementar a instrução do processo. 

20.8 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 

do certame na data marcada, a Sessão Pública será automaticamente transferida para  o primeiro dia 

útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja 

comunicação da Pregoeira em contrário. 

20.9 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do 

presente Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado a(o) Pregoeira (o) através do protocolo 

municipal por e-mail: licitacaomb@gmail.com. 

 

Magalhães Barata, 28 de junho de 2019. 

 

 

 

PRISCILLA RODRIGUES DE ARAUJO 

PREGOEIRA MUNICIPAL 
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ANEXO I  

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1- OBJETO:  

Constitui-se o objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE PRODUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS COM LOCAÇÃO E 

FORNECIMENTO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MARKETING E 

SERVIÇOS CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, 

SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE MAGALHÃES BARATA. 

 

1.2. A presente solicitação trata-se da contratação de empresa para prestação de serviços de produção, 

organização e realização de eventos com locação e fornecimento de diversos equipamentos, materiais, 

marketing e serviços correlatos para atender as necessidades da prefeitura, secretarias e fundos 

municipais de Magalhães Barata, com a finalidade de proporcionar ao cidadão do município momentos 

de lazer neste período e de forma gratuita  

  

Desta forma, a realização do procedimento licitatório proporcionará condições favoráveis para 

atendimento dos eventos a serem realizados, bem como a redução de gastos.  

 

1.3  Indica-se a escolha do presente por Sistema de Registro de Preços, do tipo “Menor Preço por 

Item”, tendo em vista que o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não 

dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam 

fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a 

essa divisibilidade, conforme, Súmula nº 247 do TCU.”  

 

2.- DO QUANTITATIVO E DESCRIÇÃO 

2.1 Os itens dessa aquisição estão conforme descriminação no ANEXO – A, deste Termo de 

Referência. 

 

4- DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

4.1 -Prestação dos serviços objeto deste certame deverá abranger tanto a área urbana como a área rural 

do município de Magalhães Barata, e deverá ter início em 24 hs após comunicação formal através de 

Requisição de autorização de serviço.  

4.2- As despesas com hospedagem, alimentação, estadia, transporte de pessoal, montagem e 

desmontagem dos equipamentos, correrá por conta da Contratada.  

4.3- A empresa disponibilizará número de funcionários suficientes para a perfeita operação dos 

equipamentos de sonorização, iluminação e para os serviços de arbitragem.  

4.4- Arcar com todos os custos de montagem e desmontagem de todos os equipamentos, inclusive 

transporte para retirada dos mesmos, assim como de todas as despesas de transporte, instalação, 

encargos trabalhistas, hospedagem e alimentação da equipe de apoio, integrantes das bandas e equipe 

de arbitragem.  
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4.5- Os equipamentos e estrutura física deverão ser montados com no mínimo 6 horas de antecedência 

da realização do evento.  

4.6 - Executar todos os serviços e instalações de acordo as Normas Técnicas da ABNT e Normas de 

Segurança;  

4.7– A empresa deverá designar técnicos capacitados para estar presente no local durante toda a 

realização do evento, que deverá portar um telefone móvel para fácil localização e que será responsável 

pelos serviços objetos do contrato.  

4.8- Responsabilizar-se, permanentemente, pela guarda, vigilância, segurança e manutenção das 

estruturas e equipamentos, materiais e ferramentas utilizadas para a prestação dos serviços, não 

cabendo à CONTRATANTE arcar com qualquer despesa relativa a danos, desaparecimento, roubo ou 

furto dos equipamentos, materiais e ferramentas.  

4.9- Disponibilizar fios, cabos, conectores, boxtruss e treliças suficientes para instalação e 

funcionamento do sistema. Prevenção contra incêndio (extintores) e aterramento, de acordo com as 

normas técnicas da legislação em vigor.  

4.10- Os serviços desta contratação, mesmo entregue e aceitos, ficarão sujeitos a correção desde que 

comprovada a pré-existência de defeitos, má-fé do fornecedor, bem como alterações na forma da 

prestação dos serviços que comprometam sua integridade.  

4.11- A empresa deverá dar início a execução dos serviços em até 24 (vinte e quatro) horas após o 

recebimento da ordem de serviços.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

5.1- Qualquer alteração do presente Termo de Referência, que se fizer necessário, deverá ser 

previamente autorizada pela Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo deste 

Município.  

5.2 Justifica-se a escolha do presente Registro de Preços, do tipo “Menor Preço por Item”, Os serviços 

a serem contratados se enquadram na classificação de serviços comuns e, sendo assim, a contratação 

que trata este Termo de Referência, ocorrerá através de processo licitatório pregão SRP, na forma 

Presencial, como modalidade de licitação do tipo menor preço, observando-se as normas da Lei nº 

10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005 e os procedimentos 

administrativos estabelecidos pela Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações subsequentes”  

 

6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

6.1 Os itens objetos desta contratação deverão observar rigorosamente as especificações técnicas 

constantes no ANEXO - A do presente TR.  

 

7. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

7.1 Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de 

setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3º do aludido 

decreto, cuja execução indireta é vedada.  

7.2 A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a 

Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e 

subordinação direta.  
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8. ESTIMATIVA DE CUSTO/DOTAÇÃO  

8.1 A estimativa de custo para a futura contratação do objeto do presente TR será realizada após a 

ampla consulta/pesquisa no mercado do valor dos serviços a serem licitados, devendo obrigatoriamente 

ser elaborada, com base na IN nº 05/2014-SLTI/MPOG e suas alterações, a fim de permitir a posterior 

indicação dos recursos orçamentários em dotação correta e suficiente para as futuras e eventuais 

contratações decorrentes do Registro de Preços.  

 

9. DOCUMENTOS LEGAIS PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

a) Atestado de capacidade técnica fornecida por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

comprovando que a empresa licitante desempenhou ou desempenha atividade pertinente e compatível 

em características ao objeto da licitação, deverá estar emitido em nome e com o CNPJ/MF da matriz 

e/ou da(s) filial(ais) da licitante;  

a.1) Por se tratar de um serviço contínuo, a licitante deverá demonstrar que executou ou está executando 

serviço de produção, organização e realização de eventos com locação e fornecimento de diversos 

equipamentos, materiais, marketing e serviços correlatos, cujo objeto, no mínimo, 50% da quantidade 

exigida no Termo de Referência – Anexo I, aceitando-se a soma de atestados.  

b) Licença de Funcionamento (Alvará Sanitário) atualizada, ou cadastramento definitivo emitido 

por órgão da Vigilância Sanitária local.  

10. DECLARAÇÕES  

10.1 Declaração de que possui DISPONIBILIDADE DE PESSOAL contendo relação explícita de 

seu pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, 

nos termos do §6º do Art. 30 da Lei Federal nº 8.666/93.  

10.11 No fornecimento em que se fizer necessário a execução dos serviços de garçons, deverá ser 

realizado por funcionários devidamente capacitados, uniformizados, identificados e protegidos 

com equipamentos de proteção individual (EPI), se for o caso.  

10.12 Declaração de que possui DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS 

considerados essenciais (contendo relação explícita) para o cumprimento do objeto da licitação, sob as 

penas cabíveis, nos termos do §6º do Art. 30 da Lei Federal nº 8.666/93.  

 

11. PRAZO, LOCAL, CONDIÇÃO DE ENTREGA E GARANTIA DO OBJETO  

11.1 O serviço licitado deverá ser realizado/prestado em até 48 (quarenta e oito) horas após o 

recebimento da ordem de serviço e de acordo com solicitação formal do órgão no endereço a ser 

designado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA, para efetivar a realização 

do serviço, quando então apresentará a nota fiscal correspondente que, depois de conferida e atestada, 

será paga até 30 dias após sua apresentação;  

11.2 A critério da CONTRATANTE poderá ser modificado o local de realização do serviço, para 

outro endereço no Município de Magalhães Barata, sem qualquer tipo de ônus adicionais;  

11.3 O recebimento e a aceitação dos serviços objetos deste TR estará condicionado após avaliação 

pelo responsável técnico da PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA, sendo 

atestados, mediante avaliação técnica favorável;  

11.4 A aceitação dos serviços está condicionada ao atendimento das especificações mínimas constantes 

deste termo de referência;  
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11.5 Não será aceito serviço diferente do especificado neste TR, fora dos prazos mínimos 

estipulados e de qualidade inferior;  

11.6 Caso, durante o prazo de garantia, seja constatado quaisquer defeitos ou divergências nas 

características do serviço, o Contratante, comunicará o fato, por escrito, a CONTRATADA, sendo de 

até 01 (uma) hora o prazo para sanar os defeitos, contadas a partir da solicitação efetuada, sem 

qualquer ônus à Administração Pública;  

11.7 A CONTRATADA responsabilizar-se-á, integralmente, pelo que lhe for demandado;  

11.8 Os itens fornecidos pela CONTRATADA, deverão atender às exigências dos órgãos competentes 

de fiscalização sanitária compreendendo os itens contidos e especificações no Anexo A do presente 

termo;  

11.9 Os serviços insertos neste Termo de Referência, dadas as suas características, enquadram-se no 

conceito de serviços comuns. 

11.10 Os serviços objeto desta licitação deverão ser fornecidos (no que trata de gêneros alimentícios) 

pela licitante contratada no que se refere a alimentos, em perfeito estado de consumo, aparência e em 

condições higiênicas, conforme descritos no Anexo A do presente termo;  

11.11 Todos os serviços e insumos utilizados deverão ser de boa qualidade e disponibilizados em tempo 

hábil para testes e verificações da PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA;  

11.12 Os preços dos alimentos e bebidas devem incluir todas as taxas de serviços e impostos;  

11.13 As louças, talheres, copos, taças, cestas, bandejas e guardanapos, incluindo mesas, cadeiras e 

toalhas, e demais utensílios para realizar os serviços de coquetel, coffee break, brunch e almoço/jantar 

com serviço de garçom para eventos, são de responsabilidade da empresa e devem estar computados 

nos custos desses serviços, observadas as necessidades e quantidades de cada item;  

11.14 As refeições serão preparadas dentro das condições higiênico-sanitárias dos serviços de 

alimentação, de acordo com a Resolução RDC nº 216, de 15/09/04 da ANVISA, por profissionais, 

utilizando técnicas dietéticas específicas para o preparo dos alimentos do Buffet e seguindo o cardápio 

indicado no anexo, o qual deve ser avaliado por nutricionista devidamente registrado no Conselho 

Regional de Nutrição (CRN), em regime de trabalho para desenvolver as atividades relacionadas com 

a produção das refeições, conforme art 3º, inciso II da Lei nº 8.234, de 17 de setembro de 1.991;  

11.15 A preparação dos alimentos deverá ser realizada nas dependências da empresa contratada, que 

deverá ter cozinha industrial, com todos os utensílios de sua propriedade.  

 

12. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS  

12.1 Para a perfeita execução dos serviços, a CONTRATADA deverá se utilizar dos materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades e qualidades necessárias para a 

realização dos serviços, promovendo sua substituição quando necessário.  

 

13. DO RECEBIMENTO  

13.1 O recebimento e a aceitação do serviço licitado dar-se-á por comissão ou servidor responsável, 

sendo atestados, mediante termo circunstanciado, e serão aceitos:  

 

a) Provisoriamente: no ato da realização do serviço, para verificação da conformidade do objeto com 

as especificações contidas no Termo de Referência, mediante a emissão do termo de Recebimento 

Provisório; e,  
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b) Definitivamente: no prazo máximo de até 48 (quarenta e oito) horas, contados a partir da 

assinatura do termo de recebimento provisório e após a verificação de sua compatibilidade com as 

especificações do objeto desta licitação, mediante a emissão de Termo de Recebimento Definitivo 

assinado pelas partes.  

14. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA  

São responsabilidades da CONTRATADA:  

14.1 Fornecer o serviço contratado de acordo com os parâmetros estabelecidos neste TR, atendidos os 

requisitos e observadas às normas constantes neste instrumento;  

14.2 Colocar à disposição da PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA, os meios 

necessários à comprovação da qualidade dos serviços, permitindo a verificação das especificações em 

conformidade com o descrito neste Termo de Referência;  

14.3 Assumir os ônus e responsabilidades pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e 

municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo;  

14.4 Declarar, detalhadamente, a garantia dos serviços cotados, contado a partir da data do recebimento 

definitivo, indicando, inclusive;  

14.5 Prazo para sanar os óbices, falhas, compreendendo reparos e/ou substituições, que será no máximo 

de até 01 (uma) hora para realizar a substituição;  

14.6 Disponibilização e fornecimento de todos os meios necessários ao saneamento dos óbices 

ocorridos;  

14.7 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações 

assumidas, inclusive aquelas com deslocamentos;  

14.8 Em nenhuma hipótese poderá veicular publicidade acerca dos serviços contratados, sem prévia 

autorização;  

14.9 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MAGALHÃES BARATA, ou pelo órgão participante, durante a vigência do contrato;  

14.10 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 

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

14.11 Aceitar os acréscimos e supressões do valor inicialmente estimado para esta contratação em até 

25% (vinte e cinco por cento), nos termos do § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93;  

14.12 Responsabilizar-se pelas garantias do serviço objeto da licitação dentro dos padrões de 

certificação de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho, conforme previsto na legislação em 

vigor;  

14.13 A CONTRATADA deverá indicar a PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES 

BARATA, por escrito, em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato, os nomes e telefones de 

contato dos funcionários que atenderão as requisições do serviço objeto do presente, prestar 

esclarecimentos e atender as reclamações que porventura surgirem durante a execução do contrato, 

atualizando sempre que necessário;  

14.14 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, 

em conformidade com as normas e determinações em vigor;  

14.15 Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além 

de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;  

14.16 Apresentar à PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA, quando for o caso, a 

relação nominal dos empregados que trabalharão no evento para a execução do serviço;  
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14.17 Apresentar, quando solicitado, atestado de antecedentes criminais e distribuição cível de toda a 

mão de obra oferecida para atuar nos eventos da CONTRATANTE;  

14.18 Atender as solicitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA, quanto 

à substituição dos alimentos e bebidas, nos casos em que ficar constatado descumprimento das 

obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência;  

14.19 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não 

executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar à PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar 

desvio de função;  

14.20 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato 

a ser celebrado;  

14.21 Informar a PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA, por escrito, no prazo 

máximo de 10 (dez) dias úteis, quaisquer alterações ocorridas no Contrato Social, durante o prazo de 

vigência do Contrato de Prestação de Serviços, bem como, apresentar documentos comprobatórios;  

14.22 Não introduzir modificação nas especificações dos serviços, sem o consentimento prévio e 

expresso da CONTRATANTE;  

14.23 Adotar todos os demais procedimentos necessários à boa execução do contrato;  

14.24 Responsabilizar-se por todas as providências, cautelas e obrigações estabelecidas na legislação 

específica de acidente do trabalho que resultarem vítimas;  

14.25 Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade, de caráter urgente 

relacionada ao fornecimento;  

14.26 A CONTRATADA será responsável pelo transporte e execução do serviço, objeto licitado, 

assumindo também a responsabilidade e correndo por sua conta, a hospedagem, alimentação, 

remuneração, inclusive dos encargos trabalhistas, previdenciários e comerciais, seguros pessoais, 

devidos a todas as pessoas necessárias e utilizadas na execução dos serviços e também quaisquer outras 

despesas acessórias e necessárias não especificadas.  

 

15. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE  

São obrigações da PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA:  

15.1 Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro das 

condições estabelecidas;  

15.2 Rejeitar os serviços cujas especificações não atendam aos requisitos mínimos constantes neste 

Termo de Referência;  

15.3 Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio da comissão ou gestor, designado 

para este fim, de acordo com o art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93;  

15.4 Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, de acordo com 

as cláusulas contratuais e seus Anexos;  

15.5 Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados, pagamento(s) da(s) Nota(s) 

Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva realização dos serviços e emissão dos Termos de 

Recebimentos Provisório e Definitivo;  

15.6 Designar comissão ou servidor, para proceder à avaliação de cada um dos serviços que compõem 

o objeto deste termo; 

15.7 Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes em cada 
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serviço, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;  

15.8 Estabelecer normas e procedimentos de acesso às suas instalações para ajustes e/ou reparos nos 

serviços que compõem o objeto deste TR.  

 

16. DA SUBCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS  

16.1 A CONTRATADA não poderá SUBCONTRATAR os serviços estabelecidos neste Temo de 

Referência.  

 

17. ALTERAÇÃO SUBJETIVA  

17.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde 

que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação 

original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do 

objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.  

 

18 DAS CONDIÇÕES, PRAZO E FORMAS DE PAGAMENTO  

18.1 Após homologada a licitação, a CONTRATANTE convocará a licitante vencedora para a 

assinatura da ATA de registro de preços, dentro do prazo de até 10 (dez) dias úteis, sob pena de decair 

o direito à contratação, sem prejuízo das sanções constantes neste Termo de Referência e do previsto 

no art. 81 da Lei nº 8.666/93;  

18.2 É facultado à Administração, quando o convocado não apresentar situação regular na assinatura 

do contrato ou se recusar a assinar o referido documento, no prazo e condições estabelecidas, chamar 

os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, nas 

condições de suas propostas, ou conforme negociação, podendo ainda, revogar a licitação 

independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei n° 8.666/93;  

18.3 A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido 

pela CONTRATANTE, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às 

penalidades legalmente estabelecidas;  

18.4 Os contratos terão suas vigências submetidas ao que determina o art. 57 da Lei nº 8.666/93;  

186.5 O prazo para recebimento da Nota de Empenho poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 

período, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo 

justificado e aceito pela Administração;  

18.6 A emissão da Nota de Empenho está condicionada à verificação da regularidade da habilitação 

parcial do licitante vencedor no SICAF;  

18.7 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias subsequentes à realização do serviço, mediante 

a apresentação da Fatura (Nota Fiscal) devidamente atestada e visada pelo setor competente, após 

conferência das quantidades e da qualidade do mesmo.  

 

19. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  

19.1 Nos termos do art. 58, inciso III combinado com o artigo 67 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, será 

designado representante para acompanhar e fiscalizar os serviços executados, anotando em registro 

próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à 

regularização de falhas ou defeitos nos serviços executados;  

19.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
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inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas 

ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou 

de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei Federal nº 8.666, de 1993;  

19.3 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 

eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos 

observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.  

 

20. REAJUSTE  

20.1 Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação 

das propostas.  

20.1.1 Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços 

contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o IPCA – Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.  

20.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos 

efeitos financeiros do último reajuste.  

20.3 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 

correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a 

apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre 

que este ocorrer.  

20.4 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.  

20.5 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa 

mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em 

vigor.  

20.6 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, 

para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  

20.7 O reajuste será realizado por apostilamento.  

 

21. DAS PENALIDADES  

21.1 O Licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato 

ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar 

documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar 

ou fraudar na execução do contrato, comportar se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer 

fraude fiscal, ficará sujeitas às sanções previstas na Lei nº 8.666/93 e 10.520/2002.  

 

__________________________ 

Emilson Favacho dos Santos 

Secretário Municipal de Meio Ambiente, 

Cultura, Desporto, Lazer e Turismo. 

Decreto 006/2017 
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ANEXO – A 

DESCRIÇÃO DOS ITENS E QUANTITATIVOS 

 
ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNIDADE 

1 SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE PA 10,000 DIA      

 

Especificação : Especificação: 01 mesa de som digital com 32 canais, 01 multicabo de 32 

canais e com 50 metros. 02 processadores digitais com 02 entradas e 06 saídas; 01 

CD/DVD player; 01 notebook, 12 Caixas de subgrave; 12 caixas de alta frequência 

linearray; sistema de amplificação que atenda às necessidades do sistema e fiação e 

conexões para as devidas ligações; MONITOR (PALCO) - 1 Mesa de som digital com 32 

canais; 01 sidefill com 12 caixas para subgrave; 01 caixa de 3 vias; 12 caixas de alta 

frequência linearray com uma para cada lado (esquerdo e direito); 10 monitores 2x12 + 

driver 2"; 1 monitor tipo drumfill com 2x15" + drive 2"; sistema de amplificação que 

atenda às necessidades dos sistema acima e fiação e conexões para as dividas ligações: 

MICROFONES E ACESSORIOS - 15 microfones sem fio UHF, 20 microfones dinâmicos; 

01 kit de microfones para bateria; 04 microfones tipo condensador; 10 direct box; 20 

pedestais tipo girafa para microfone; 20 garras para instrumentos; cabis e conexões 

necessários para os devidos equipamentos BACKLINES - 02 amplificadores para guitarra 

100w + caixa; 01 amplificador para contra baixo com 01 caixa com 4x10"+ 1x5"; 01 

amplificador para teclado (combo); 01 kit de bateria acústica completo; sistema de 

comunicação intercom com 02 pontos.   
2 SONORIZAÇÃO MÉDIO  PORTE 10,000 DIA      

 

Especificação : 01. Mesa 32 x 8 canais digitais 01. Processador digital 01. Equalizador 

1/3 de oitava 01. Dual Compressor 01. CD player 01. MD Rack Insert: 12. Canais de 

Gates 12. Canais de Compressores 01. Equalizador 1/3 de oitava 03. Processadores de 

efeito digital Sistema LineArray 08. Kit Caixa de Alta 08. Caixas de Sub Grave 06. 

Amplificadores Cabeamento Completo Monitor de Palco 01.Mix 32 Digital 

02.Processadores digitais 01. Equalizador 1/3 de oitava 01. Dual Compressor Insert 

Monitor: 08. Canais de Gate 08. Canais de Compressor 06. Equalizador de 1/3 de oitava 

02. Processadores de efeito digital Monitor Palco: 01.SideFill por lado, com no mínimo 

03 vias de freqüência 10. Monitores com duas vias de frequência 01. Side Drums com 

Woofer Back line: Contra Baixo: 01. Módulo 800 com caixas 04 falantes de 12 e caixa de 

15 Guitarra: 01.Amplificador 1900 Teclado: 01.Set Monitor Microfones: 10. Microfones 

S.M 58 04. Microfones S. M57 02. Microfones S.M modelo Beta 03. Microfones S.M 81 

01. Kit para bateria 03 tons e 01 bumbo 01. Microfones sem fio 06. Microfones Diversos: 

20.Pedais 10.Garras 15.Direct Box 01. Bateria 02 tons e estante de prato 01. Mesa 32 x 

8 canais digitais 01. Processador digital 01. Equalizador 1/3 de oitava 01. Dual 

Compressor 01. CD player 01. MD Rack Insert: 12. Canais de Gates 12. Canais de 

Compressores 01. Equalizador 1/3 de oitava 03. Processadores de efeito digital Sistema 

LineArray 08. Kit Caixa de Alta 08. Caixas de Sub Grave 06. Amplificadores Cabeamento 

Completo Monitor de Palco 01.Mix 32 Digital 02.Processadores digitais 01. Equalizador 

1/3 de oitava 01. Dual Compressor Insert Monitor: 08. Canais de Gate 08. Canais de 

Compressor 06. Equalizador de 1/3 de oitava 02. Processadores de efeito digital Monitor 

Palco: 01.SideFill por lado, com no mínimo 03 vias de freqüência 10. Monitores com duas 

vias de freqüência 01. Side Drums com Woofer Back line: Contra Baixo: 01. Módulo 800 

com caixas 04 falantes de 12 e caixa de 15 Guitarra   

3 PALCO - MÉDIO 6M X 6M - EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO 10,000 DIA      

 

Especificação : Especificação: Palco - Médio 6m x 6m - Em estrutura de alumínio, pé 

direito de 7,00m, montado sobre piso em compensado ante derrapante estruturado com 

perfil metálico de 2,10m de altura, pintado com tinta PVA, fechamentos em lona vinílica 

sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura 

mínima de 55g/mý e filtro solar de modo a proporcionar maior conforto térmico no 

ambiente.   

4 PALCO - GRANDE 12M X 9M - EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO 5,000 DIA      
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Especificação : Especificação: Palco - Médio 12m x m - Em estrutura de alumínio, pé 

direito de 7,00m, montado sobre piso em compensado ante derrapante estruturado com 

perfil metálico de 2,10m de altura, pintado com tinta PVA, fechamentos em lona vinílica 

sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura 

mínima de 55g/mý e filtro solar de modo a proporcionar maior conforto térmico no 

ambiente.   
5 PALCO GRANDE 14 X 12 MTS 2,000 DIA      

 

Especificação : Especificação: Piso em compensado naval e ferro, altura de 0.80cm a 1,60 

mts, cobertura em alumínio Q30, para-corpo, parapeito e 01 escada   
6 ILUMINAÇÃO - MEDIO PORTE 10,000 DIA      

 

Especificação : Especificação: 01 mesa digital. 24 refletores PAR 64 com cores diversas; 

06 refletores elipsoidais; 06 refletores mini brutts; 12 refletores PAR LED; 08 moving; 02 

maquinas de fumaças   
7 ILUMINAÇÃO - GRANDE PORTE 5,000 DIA      

 

Especificação : Especificação: 01 mesa digital, 48 refletores PAR 64 com cores diversas, 

12 refletores elipsoidais; 08 refletores mini brutts; 24 refletores PAR LED; 36 moving; 12 

ribaltas; 02 canhoes seguidores; 02 maquinas de fumaças   
8 TENDAS 20,000 DIA      

 

Especificação : Especificação: Tenda em formato bolha; estrutura em ferro galvanizado, 

coberta com lonas antichamas medindo 16 metros de diâmetros, aberta nas laterais.   
9 GRADES DE ISOLAMENTO/DISCIPLINADORES 2500,000 METRO    

 

Especificação : Especificação: grade em aço tubular galvanizado, medindo 2,00 metros 

(comprimento) x 1,20 metros (altura)   
10 FECHAMENTO/TAPUMES 800,000 METRO    

 

Especificação : Especificação: locação com montagem e desmontagem de fechamento 

medindo de 2,20 metros (altura) x 2,00 metros (largura). Especificação: peças Q50, para 

montagem de estruturas   
11 GRUPO GERADOR 10,000 UNIDADE  

 

Especificação : Especificação: grupo gerador de energia, móvel, silencioso, com 

capacidade mínima de 85 KVA, com operador e cabos elétricos para ligação.   
12 PROJETOR COM TELA PARA PROJEÇÃO 5,000 UNIDADE  

 

Especificação : Especificação: Projeto de no mínimo 3000 ansi lumes, tela medindo 

mínimo 2,45 x 1,80 metros.   
13 LOCAÇÃO DE CAMAROTE 20 X 10 MTS 4,000 UNIDADE  

 

Especificação : Especificação: piso em compensado naval e ferro, medindo de 0,80 cm à 

1,70 metros de altura em alumínio box truss Q30, 02 escadas e para-corpo.   
14 BANHEIRO  QUÍMICO 100,000 UNIDADE  

 

Especificação : Especificação: locação de banheiros químicos individual, portáteis, com 

montagem, manutenção diária e desmontagem, em polietileno ou material similar, com 

teto translucido, dimensões mínimas de 1,10m de frente x 1,10m de fundo x 2,10 de altura, 

composto de caixa de dejeto, porta papel higiênico, fechamento com identificação sw 

ocupado, para uso público em geral.   
15 CADEIRAS DE PLÁSTICO 7500,000 UNIDADE  

 Especificação : Especificação: em PVC, sem braço na cor branca   
16 MESA DE PLASTICO 3000,000 UNIDADE  

 Especificação : Especificação: em PVC, cor branca   
17 CARRO DE SOM 60,000 UNIDADE  

 

Especificação : Especificação: para divulgação de eventos/ ações da prefeitura no 

município 8 horas/dias   
18 COQUETEL VOLANTE 500,000 UNIDADE  
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Especificação : Salgado de forno: Empadas com recheio de frango e camarão, Pão de 

queijo e mini esfirras com recheio de carne. Salgados fritos: Rissoles com recheio de 

carne, queijo e palmito, Coxinhas de frango, bolinhos de queijo Salgados finos: Canapés 

variados Doces finos Bebidas: Água mineral com e sem gás Refrigerantes: 02 normais e 

01 light ou diet, todos de primeira linha Sucos de frutas (pelo menos 2 sabores, sendo 1 

de fruta regional Coquetel de frutas sem álcool   
19 BRUNCH 500,000 UNIDADE  

 

Especificação : Salgados: Pão de metro recheado Massa folhada (frango, queijo e 

presunto)Pastel de forno (camarão, carne, frango, bacalhau) Mini empada (queijo, 

camarão, bacalhau) Rocambole de atum Pastas variadas com mini torradas (ervas finas, 

azeitonas pretas, ricota temperada, presunto, atum, pratos finos) Salpicão (frango, 

blanquet, frios variados) Saladas variadas (verde, ceaser, kanikama, frango com 

cogumelos) Pratos quentes: Massa com molho (sugo, 4 queijos, bolonhesa, branco) 

Escondidinho de charque Estrogonofe (carne ou camarão) Doces: 03 opções (salada de 

frutas, mousse - cupuaçu, bacuri, chocolate ou manga, pudim de leite ou tapioca, torta 

doce regional Bebidas: Água mineral com e sem gás.   
20 DECORAÇÃO BÁSICA 10,000 UNIDADE  

 

Especificação : Especificação: (Arranjo floral para plenária; Vasos ornamentais grandes 

com plantas altas. Malhas elásticas e Toalhas de mesa quadrada, nas cores solicitadas 

pelo contratante; para ambientação.)   
21 DECORAÇÃO ESPECIAL 2,000 UNIDADE  

 Especificação : Especificação: (Ambientações Elaboradas para eventos temáticos)   
22 PRODUÇÕES DE VÍDEOS. 4,000 SERVIÇO  

23 SHOW PIROTÉCNICO. 4,000 SERVIÇO  

 

Especificação : (10 min) de fogos 4 kits profissionais, 8 tipos de efeitos diferentes, 2 kits 

de 100 tubos, 1 kit de 172 tubos, bomba 3, 4, 5 polegadas.   
24 SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO SOM. 100,000 HORA     

 

Especificação : Especificação: Serviço de divulgação em carro de som o veículo deve 

possuir microfone, gravador de som, leitor de CD (que execute.mp3, pendrive e outros 

formatos),com som de potência igual ou superior a 3.000watts   

25 SHOW BANDA MUSICAL - ATRAÇÃO REGIONAL - CATEGORIA POPULAR 1 4,000 UNIDADE  

 

Especificação : Contratação de produtora de eventos para subsidiar a execução de show 

de 02h30min minutos de BANDA REGIONAL de música popular nacional, de repertório 

variado, com os hits mais tocados pelas rádios, segundo a tabela do ECAD em 2018 e 

2019, nos estilos: arrocha, axé, samba, pagode, funk, forró e sertanejo, que detenha , 

vocal, músicos (com guitarra, baixo, violão, cavaco, bateria, teclado, etc.). Incluindo 

transporte, alimentação e estadia. (VALOR ESTIMADO)   

26 SHOW BANDA MUSICAL - ATRAÇÃO REGIONAL - CATEGORIA POP ROCK 4,000 UNIDADE  

 

Especificação : Contratação de produtora de eventos para subsidiar a execução de show 

de 02h30min minutos de BANDA REGIONAL de música popular, de repertório no estilo 

pop rock nacional/internacional variado, com os hits de pop e rock mais tocados desde os 

anos 70, 80 e 90 até a atualidade. A banda deverá ter no mínimo a seguinte formação: 

cantores, tecladista, baterista, contrabaixista, guitarrista. Incluindo transporte, 

alimentação e estadia. (VALOR ESTIMADO)   

27 SHOW BANDA MUSICAL - ATRAÇÃO NACIONAL - CATEGORIA GOSPEL 4,000 UNIDADE  

 

Especificação : Contratação de produtora de eventos para subsidiar a execução de show 

de 02h30min minutos de BANDA GOSPEL de renome nacional, que atua dentro dos 

limites nacionais, com repertório gospel formado pelos hits mais tocados da categoria, 

além de repertório autoral. A banda deverá ter no mínimo a seguinte formação: cantor, 

tecladista, baterista, contrabaixista, guitarrista, iluminador e técnicos de som. Incluindo 

transporte, alimentação e estadia. (VALOR ESTIMADO)   
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28 
SHOW MUSICAL - VOZ E TECLADO - ATRAÇÃO REGIONAL - CATEGORIA 

POPULAR 4,000 UNIDADE  

 

Especificação : Contratação de produtora de eventos para subsidiar a execução de show 

de Atração de Voz e Teclado, para apresentação de 01h30min. Repertório musical 

popular, de estilos variados. Incluindo transporte, alimentação e estadia. (VALOR 

ESTIMADO)   

29 APRESENTAÇÃO DE GRUPO ARTÍSTICO DE DANÇA 10,000 UNIDADE  

 

Especificação : Contratação de produtora de eventos para subsidiar a execução de 

apresentação de atração de Grupo Artístico de Dança, para apresentação de dança 

regional categorias: Carimbó, Forró, Quadrilha Junina, Samba, Rip Rop (Dança de Rua) 

e demais categoriais regionais. Incluindo possíveis despesas com deslocamento. (VALOR 

ESTIMADO)   
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ANEXO II 

 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL [ PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA ] 

 

Licitante: CNPJ: 

Endereço: 

Telefone: Fax: E-mail À PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA 

REF.: PREGÃO PRESENCIAL –SRP Nº X/XXXX-XXXXX- PMP 

 

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sas., nossa proposta de preços relativa à Licitação em 

epígrafe, declarando que: 

 

 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO 

 

QUANT. 

 

UNIDADE 

VALOR 

UNITÁRIO 

R$ 

VALOR 

TOTAL 

R$ 

 Especificação:     

      

  Valor unitário extenso: 

  Valor total extenso: 

 Valor total da proposta por extenso: 

  

 

a) O valor global da proposta é de R$..........................(..............) 

b) A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de realização do 

certame. 

c) A empresa declara inteira aceitação a todas as condições constantes no presente Edital de 

Pregão Presencial 

d) Dados Bancários  para pagamento: Banco: Agência: Conta

 corrente: Favorecido: 

e) Na hipótese de ser adjudicado a esta empresa o objeto licitado, o representante legal para 

assinatura do Contrato ou qualquer outro documento será: 

 

NOME:    

 

DATA: 
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ANEXO III 

[ PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA ] 

 

DECLARAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO (EM ATENDIMENTO AO INCISO VII DO 

ART. 4º DA LEI Nº 10.520/2002) 

 

 

 

 

 

 

 

A  empresa   ,  inscrita  no  CNPJ  sob   o  N° 

 , sediada  , DECLARA, que cumpre 

plenamente os requisitos exigidos para sua habilitação, conforme prescreve o inciso VII, do artigo 

4º, da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, referente ao PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº .........., 

estando ciente das penalidades aplicáveis nos casos de descumprimento. 

 

 

  , em  de  de 2019. 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do Representante Legal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS.: ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE NO ATO

 DO CREDENCIAMENTO, OU SEJA, FORA DOS ENVELOPES. 
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ANEXO IV 

[ PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA ] 

 

MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 9/2019- 

050430 - PMP 

 

 

À Prefeitura Municipal de Magalhães Barata/PA. 

 

 

________________________, inscrita(o) no  CNPJ nº    , por  intermédio de

 seu representante  legal,  Sr.(sra)    , portador(a)   da

  Carteira  de Identidade nº      e  do CPF nº   

     ,  NOMEIA   E 

CONSTITUE seu bastante procurador(a) o(a)   Sr(a).             , 

portador   (a)   da   Cédula   de   Identidade RG  nº      e do CPF nº 

, a quem confere amplos poderes para representá-la(o) perante a Prefeitura Municipal de Magalhães 

Barata-Pa, para tomar qualquer decisão durante todas as fases da licitação acima identificada, inclusive 

apresentar propostas e declaração de atendimento dos requisitos de habilitação em nome da outorgante, 

formular verbalmente novas propostas de preços na(s) etapa(s) de lances, desistir expressamente da 

intenção de interpor recurso administrativo, manifestar-se imediata e motivadamente a intenção de 

interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a Ata da Sessão, prestar todos os 

esclarecimentos solicitados pela Pregoeira, enfim, praticar todos os demais atos necessários e 

pertinentes ao certame em nome da Outorgante, inclusive assinar contratos e demais compromissos 

relativos à licitação mencionada. Por ser verdade, firmamos o presente, para que produza os efeitos 

legais. 

 

 

  ,  de  de  . (local e data) 

 

 

 

 

 

(nome e assinatura do representante legal) 

 

 

OBS: PARA QUE ESTA PROCURAÇÃO TENHA VALIDADE, DEVE TER A FIRMA 

RECONHECIDA, SENDO TAMBÉM NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO PARA 

CONFERÊNCIA OS DOCUMENTOS DO OUTORGADO, ASSIM COMO CÓPIA DO 

CONTRATO SOCIAL DA OUTORGANTE, PARA IDENTIFICAÇÃO DE SEU 

REPRESENTANTE LEGAL QUE A SUBSCREVE. 
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ANEXO V 

[ PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA ] 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE PREGÃO 

PRESENCIAL SRP Nº 9/2019-240601 - PMP 

 

À Prefeitura Municipal de Magalhães Barata-Pa 

 

 

(nome do administrador ou representante, este no caso de firma individual), CPF nº , residente (  rua; 

avenida, bairro e estado) DECLARA para os devidos fins, sob pana da lei, que a Empresa ( razão social 

da empresa) se encontra devidamente registrada e enquadrada na Junta Comercial do Estado (citar 

Estado) como sendo uma (microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme caso), que atende 

os requisitos do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006, e que cumprem os requisitos 

legais para a qualificação como ME ou EPP, estando apta a usufruir do benefício e tratamento 

diferenciado previsto na lei, bem como, declara que não se inclui em nenhuma das situações do § 4º do 

artigo 3º do mesmo diploma legal, além de outros previstos em leis e normas regulamentares que 

impossibilite de usufruir do tratamento diferenciado e favorecido ditado pelo Estatuto Nacional da 

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. 

 

 

Local e data 

 

 

 

 

Ass. do administrador 

 

 

 

 

 

 

OBSERVE AS CONDIÇÕES PARA A ASSINATURA DA DECLARAÇÃO: (A 

DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ASSINADA PELO SÓCIO ADMINISTRADOR 

(IDENTIFICADO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL) OU PELO TITULAR, NO CASO DE 

FIRMA INDIVIDUAL. 
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ANEXO VI 

[ PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA ] 

MODELO DE DECLARAÇÕES MULTIPLAS PREGÃO PRESENCIAL - SRP 9/2019- 050430- 

PMP 

  (representante do licitante), portador da Cédula de Identidade 

RG n°  e  do  CPF  n°   ,   como   representante   devidamente constituído  

de  (identificação do licitante), inscrita no CNPJ nº, doravante 

denominado (□ Licitante), para fins do disposto no Edital d a presente Licitação, declara, sob as penas 

da lei que: 

 

( )Que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Pregão Presencial SRP 

n° 9/2019-XXXXX pelo período de vigência do contrato; 

( )Que responderá civil e criminalmente pela veracidade de todas as informações constates da proposta 

apresentada, conforme edital do Pregão Presencial SRP n° XXXXXXX; 

( )Que tem condições de fornecer imediatamente os produtos objetos deste Pregão Presencial SRP n° 

XXXXXX; 

( )Que a empresa não se encontra impedida de licitar e nem de possuir quaisquer restrições ou notas 

desabonadoras no Cadastro de Fornecedores de quaisquer Órgãos da Administração Pública Federal, 

Estadual ou Municipal, direta ou indireta e que inexiste fato superveniente impeditivo para sua 

habilitação no Pregão Presencial SRP n° XXXXXXX; 

( )Que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz; 

( )Que todos os custos e demais despesas, direta ou indiretas, inclusive tributos, estão incluídos nos 

preços ofertados; 

 

 

 

 

 

Assinatura do Representante Legal. 

 

 

 

OBS 1: EM CASO AFIRMATIVO, ASSINALAR ENTRE PARÊNTESES UMA OU MAIS 

DECLARAÇÃO ACIMA. 

 

OBS 2.: ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ ESTAR CONTIDA NO ENVELOPE Nº 2 

DOCUMENTAÇÃO.- 
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ANEXO VII 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

A Prefeitura Municipal de Magalhães Barata, sito à XXXXXXXXXX – Bairro XXXXXX - XXXX-

Pará. com CNPJ (MF) nº XXXXXXXXXX, CEP: XXXXXXX, representada neste ato Sr. 

XXXXXXXXX – PREFEITO MUNICIPAL, com inscrição no CPF nº. XXXXXXX, brasileiro, 

casado, residente e domiciliado no Município de XXXXXXX e o Fundo Municipal 

dexxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 01.391.9429/0001-00, representado(a) por seu 

Ordenador(a) de Despesas, o Sr.(a) xxxxxxxxxxxxxxxx, brasileiro(a), casado (a), portador do CPF sob 

o nº xxxxxxxxxxxxxx, Secretário (a) Municipal de XXXXXXX, residente e domiciliado na cidade de 

XXXXXX-Pa, doravante denominada CONTRATANTE, e a Empresa 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ nº xxxxxxxxxxxxxxxx, com sede na 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Bairro: xxxxxxxxx – Cidade/UF, neste ato representada por seu sócio 

proprietário a Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, brasileiro, portador do CPF Nº xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

residente e domiciliado na cidade xxxxxxxxxxxxxxxx bairro: xxxxxxxxx Cidade xxxxxx/UF: xxxx, 

lavra a presente Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão Presencial - SRP Nº 9/2019- XXXXX, 

constituindo-se esta no documento vinculativo e obrigacional às partes, com característica de 

compromisso para futura e eventual contratação, conforme as disposições contidas no  instrumento 

convocatório e anexos e nas propostas apresentadas e no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e 

Decreto nº 8.250, de 23 de maio de 2014. 

 

CLÁUSULA I – DO OBJETO 

 

1.1- REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE 

EVENTOS COM LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS, 

MATERIAIS, MARKETING E SERVIÇOS CORRELATOS PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE 

MAGALHÃES BARATA. 

1.2- Detalhamentos do objeto constam no Edital, seus anexos, documentos e proposta comercial da 

empresa classificada em primeiro lugar e os demais fornecedores que tiveram seus preços registrados 

para a formação de cadastro de reserva, que são parte integrante desta Ata, independentemente de 

transcrição, a fim de atender ao quantitativo total estimado para a contratação. 

1.3- Este instrumento não obriga a Prefeitura a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo 

ocorrer licitações específicas para aquisição do objeto, obedecidas a legislação pertinente, sendo 

assegurada ao fornecedor registrado a preferência, em igualdade de condições. 

Parágrafo primeiro - Ficam registrados, para contratações futuras, os quantitativos estimados  e preços 

do seguinte fornecedor classificado: 

 

CLÁUSULA II – DOS QUANTITATIVOS, PREÇOS E FORNECEDORES CLASSIFICADOS 

 

2.1-Ficam registrados, para contratações futuras, os quantitativos estimados e preços do seguinte 

fornecedores classificados: 

Empresa:  Fone/Fax:  

CNPJ:  E-mail:  

End.:  Cargo:  
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Representante 

Legal: 

   

Itens Especificação dos Produtos Und Quant Valor Unit Valor 

Total 

      

      

 

Parágrafo primeiro - Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, 

exceto nas hipóteses previstas nos artigos 17 e 18 do Decreto nº 7.892/2013 e devidamente 

comprovadas as situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993. 

Parágrafo segundo- Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar- se 

superior ao preço praticado no mercado o Órgão Gerenciador deverá: 

a) convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado 

pelo mercado; 

b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e 

c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

 

Parágrafo segundo - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 

fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o 

órgão gerenciador poderá: 

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a 

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido da 

prestação dos serviços; 

b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

 

CLÁUSULA III – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

3.1- A vigência da Ata de Registro de Preço será de 12 (doze) meses contados da data da sua assinatura 

em .... do mês de.... 2019 e término em .... do mês de ... de 2020. 

3.2- Esta Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada pelo Órgão Gerenciador e pelos Órgãos 

Participantes, durante sua vigência. 

 

CLÁUSULA IV- DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. 

 

4.1 -Prestação dos serviços objeto deste certame deverá abranger tanto a área urbana como a área rural 

do município de Magalhães Barata, e deverá ter início em 24 hs após comunicação formal através de 

Requisição de autorização de serviço.  

4.2- As despesas com hospedagem, alimentação, estadia, transporte de pessoal, montagem e 

desmontagem dos equipamentos, correrá por conta da Contratada.  

4.3- A empresa disponibilizará número de funcionários suficientes para a perfeita operação dos 

equipamentos de sonorização, iluminação e para os serviços de arbitragem.  

4.4- Arcar com todos os custos de montagem e desmontagem de todos os equipamentos, inclusive 

transporte para retirada dos mesmos, assim como de todas as despesas de transporte, instalação, 

encargos trabalhistas, hospedagem e alimentação da equipe de apoio, integrantes das bandas e equipe 

de arbitragem.  

4.5- Os equipamentos e estrutura física deverão ser montados com no mínimo 6 horas de antecedência 

da realização do evento.  
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4.6 - Executar todos os serviços e instalações de acordo as Normas Técnicas da ABNT e Normas de 

Segurança;  

4.7– A empresa deverá designar técnicos capacitados para estar presente no local durante toda a 

realização do evento, que deverá portar um telefone móvel para fácil localização e que será responsável 

pelos serviços objetos do contrato.  

4.8- Responsabilizar-se, permanentemente, pela guarda, vigilância, segurança e manutenção das 

estruturas e equipamentos, materiais e ferramentas utilizadas para a prestação dos serviços, não 

cabendo à CONTRATANTE arcar com qualquer despesa relativa a danos, desaparecimento, roubo ou 

furto dos equipamentos, materiais e ferramentas.  

4.9- Disponibilizar fios, cabos, conectores, boxtruss e treliças suficientes para instalação e 

funcionamento do sistema. Prevenção contra incêndio (extintores) e aterramento, de acordo com as 

normas técnicas da legislação em vigor.  

4.10- Os serviços desta contratação, mesmo entregue e aceitos, ficarão sujeitos a correção desde que 

comprovada a pré-existência de defeitos, má-fé do fornecedor, bem como alterações na forma da 

prestação dos serviços que comprometam sua integridade.  

4.11- A empresa deverá dar início a execução dos serviços em até 24 (vinte e quatro) horas após o 

recebimento da ordem de serviços.  

 

CLÁUSULA V – DO ÓRGÃO GERENCIADOR, PARTICIPANTE E ADESÃO À ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

 

5.1. O órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços responsável pela condução do conjunto de 

procedimentos para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente é 

a Prefeitura Municipal de Magalhães Barata-PA; 

5.2. O órgão participante desta Ata de Registro de Preços é a Prefeitura Municipal de Magalhães 

Barata. 

5.3. Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua 

vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha 

participado do certame licitatório, mediante anuência da Prefeitura Municipal de Magalhães Barata- 

Pa – Órgão Gerenciador. 

5.4. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, qualquer órgão ou entidade da que não tenha 

participado do certame, mediante prévia consulta a PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES 

BARATA, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas, no que couberem, as 

condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/2005 e no Decreto Federal nº 

7.892/2013 e Decreto 9.488/2018, relativas à utilização do Sistema de Registro de Preços. 

5.5. As aquisições por órgãos ou entidades “caronas” não poderão exceder a 50% (cinquenta por 

cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços, cabendo ao fornecedor adjudicatário 

da Ata, optar pela aceitação ou não do fornecimento. 

5.6. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços, conforme Decreto Federal 

nº 9.488/2018 não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na 

ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do 

número de órgãos não participantes que aderirem. 

5.7. O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à Ata após a primeira aquisição ou 

contratação por órgão integrante da Ata, exceto quando, justificadamente, não houver previsão no 

edital para aquisição ou contratação pelo órgão gerenciador. 

5.8. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição 

ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da Ata. 
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5.9. Caberá ao fornecedor beneficiário, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela 

aceitação ou não dos serviços decorrentes de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes 

e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

 

CLÁUSULA VI- DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

6.1- O fornecedor terá seu preço cancelado da Ata de Registro de Preços quando: 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

b) não assinar o Contrato no prazo estabelecido pela Prefeitura ou pelos órgãos participantes; 

c) não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados 

no mercado; 

d) sofrer as sanções previstas nos incisos III ou IV do caput do artigo 87 da Lei nº 8.666/93 ou no 

artigo 7ºda Lei nº 10.520/02 e não mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de 

Registro de Preços, salvo o porte da empresa. 

6.2 – Ocorrendo quaisquer das hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b”, “d” e “e” supra, a Prefeitura de 

Magalhães Barata-Pa instaurará processo administrativo específico visando o cancelamento do 

registro, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

6.3- O cancelamento do Registro de Preços poderá ocorrer por razão de interesse público ou a pedido 

do fornecedor, à vista de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique 

o cumprimento da Ata, devidamente comprovados e justificados. 

6.4 - A Ata de Registro de Preços será cancelada automaticamente: 

a) por decurso do prazo de vigência; 

b) quando não restarem fornecedores registrados. 

c)  

CLÁUSULA VII- DAS PENALIDADES 

 

7.1 - À contratada, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas nos artigos. 

86 e 87 da Lei federal n°. 8.666/93, a saber: 

a) Advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para o serviço. 

b) Multa, que não excederá, em seu total, 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nas hipóteses 

de inexecução, com ou sem prejuízo para o serviço. 

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

Administração Judiciária do Estado do Pará, por prazo não superior a dois anos, nas hipóteses de 

execução irregular, atrasos ou inexecução de que resulte prejuízo para o serviço. 

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os seus motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

autoridade que aplicou a penalidade, nas hipóteses em que a execução irregular, os atrasos ou a 

inexecução associem-se à prática de ilícito penal. 

e) 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A penalidade de multa, estabelecida na alínea "b" do caput desta 

cláusula, poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das demais. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os serviços prestados fora do prazo sujeitarão a contratada ao 

pagamento da multa de 0,2% (dois décimos por cento), sobre o valor global da adjudicação a contar do 

vencimento daquele. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Sempre que constatado equipamento quebrado e não substituído no 

prazo de 24 horas, será aplicada multa de 0,2% (dois décimos por cento), sobre o valor mensal 

calculado “prorata-die” até a data da substituição. 

PARÁGRAFO QUARTO - As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o 

seu pagamento não elide a responsabilidade da Contratada por danos causados ao Contratante. 

PARÁGRAFO QUINTO – Pelos motivos que se seguem, principalmente, a licitante vencedora estará 

sujeita às penalidades tratadas na cláusula e parágrafos acima: 

mailto:prefeiturambarata@gmail.com


 
 

 

 

 

 

End.: Rua Luiz Monteiro, s/n - Centro – CEP: 68.722-000 

CNPJ. 05.171.947/0001-89 

E-Mail: prefeiturambarata@gmail.com – Fone: (91) 3812-3173 

40 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MAGALHÃES BARATA 
 

Comissão Permanente 

de Licitação 

a) Pela recusa injustificada em assinar o contrato. 

b) Pela não prestação dos serviços objeto da contratação de acordo com as especificações técnicas 

do ato convocatório e com as pertinentes normas técnicas. 

c) Pelo atraso no início e conclusão dos serviços. 

d) Pelo descumprimento de qualquer das condições dispostas no presente Instrumento. 

 

CLÁUSULA VIII- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

8.1- 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. 

 

CLÁUSULA IX – DO FORO 

9.1. Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Magalhães Barata-Pa, para dirimir todas e 

quaisquer controvérsias oriundas desta Ata de Registro de Preços, renunciando expressamente a 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

Magalhães Barata-Pa /  de  de 2019. 

 

 

Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços Prefeitura do Município de Magalhães Barata/Pa 

 

 

Fornecedor(s) Registrado (s) 

 

Testemunhas: 

 

1).   

RG: CPF: 

 

2)    

3) RG: CPF: 
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ANEXO VIII 

MINUTA DE CONTRATO 

 

Processo Administrativo: Nº X/XXXX XXXXX- PMP Pregão Presencial X/XXXX-XXXXX 

 

Contrato que fazem entre si, de um lado, a Prefeitura Municipal de Magalhães Barata, sito à 

XXXXXXXXXX – Bairro XXXXXX - XXXX-Pará. com CNPJ (MF) nº XXXXXXXXXX, CEP: 

XXXXXXX, representada neste ato Sr. XXXXXXXXX – PREFEITO MUNICIPAL, com inscrição 

no CPF nº. XXXXXXX, brasileiro, casado, residente e domiciliado no Município de XXXXXXX 

e o Fundo Municipal dexxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 01.391.9429/0001-00, 

representado(a) por seu Ordenador(a) de Despesas, o Sr.(a) xxxxxxxxxxxxxxxx, brasileiro(a), 

casado (a), portador do CPF sob o nº xxxxxxxxxxxxxx, Secretário (a) Municipal de XXXXXXX, 

residente e domiciliado na cidade de XXXXXX-Pa, doravante denominada CONTRATANTE e a 

Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ nº xxxxxxxxxxxxxxxx, com sede na 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Bairro: xxxxxxxxx – Cidade/UF, neste ato representada por seu sócio 

proprietário a Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, brasileiro, portador do CPF Nº xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

residente e domiciliado na cidade xxxxxxxxxxxxxxxx bairro: xxxxxxxxx Cidade xxxxxx/UF: xxxx, 

resolvem celebrar o presente contrato, sujeitando-se as normas preconizadas na Lei n° 8.666/93, de 

21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, e no que consta na licitação de Pregão Presencial 

SRP n° 9/2019-xxxxxxxx, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA I - DO OBJETO 

1.1-O objeto do presente contrato é REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, 

ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS COM LOCAÇÃO E FORNECIMENTO 

DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MARKETING E SERVIÇOS 

CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, 

SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE MAGALHÃES BARATA. 
 

1.2- Fazem parte deste Contrato às normas vigentes, soberanamente, instruções e ordens de serviço 

e, mediante termo aditivo, quaisquer modificações que venham a ser necessárias, durante a sua 

vigência, decorrente das alterações permitidas em lei. 

 

CLÁUSULA II- DO REGIME DE EXECUÇÃO 

3.1 - O regime será de execução indireta, respectivamente. 

 

3.2 - Nos preços unitários estão compreendidos todos os serviços e fornecimentos necessários á 

execução do objeto, incluindo todas as despesas diretas e indiretas e tudo mais o que fizer necessário 

para o perfeito desempenho dos serviços contratados, não cabendo a CONTRATANTE qualquer 

contribuição ou encargos, além dos previstos no procedimento licitatório e neste contrato. 

 

2.3- É vedado à CONTRATADA descer ou transferir no todo ou em parte o Contrato, sem estar 

expressamente autorizada pela CONTRATANTE. Em caso de cessão ou transferência, a mesma 

permanecerá solidariamente responsável com a nova CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA III – DO ÓRGÃO GERENCIADOR, PARTICIPANTE E ADESÃO À ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - O órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços responsável pela condução do conjunto 

de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele 
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decorrente é a Prefeitura Municipal de Magalhães Barata-Pa; 

 

3.2 - O órgão participante desta Ata de Registro de Preços é a Prefeitura Municipal. 

 

CLÁUSULA IV – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

4.1 - Caberá a CONTRATANTE: 

Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº8666/93, a CONTRATANTE deverá: 

 

I) Efetuar o pagamento devido pela execução dos serviços objeto deste Pregão, desde que 

cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato; 

 

II) Fiscalizar o cumprimento das obrigações e responsabilidade da Contratada; 

 

III) Emitir Ordem de início de serviço autorizando o início do fornecimento dos objetos deste 

Contrato; 

 

IV) Dar a Contratada as condições necessárias para regular execução do Contrato; 

 

V) Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA, inclusive quanto 

a continuidade da prestação dos serviços que, ressalvados os casos de força maior, justificados e 

aceitos pela CONTRATANTE, não devem ser interrompidos; 

 

CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1. Caberá à CONTRATADA, além do cumprimento às disposições da Lei 8.666/93, do contrato 

assinado com a CONTRATANTE, e demais disposições regulamentares pertinentes aos objetos a 

serem fornecidos: 

 

I) Iniciar a execução dos serviços objetos deste Contrato imediatamente após o recebimento da 

requisição de autorização dos serviços; 

 

II) Executar o objeto deste certame, de acordo com as especificações que acompanham o edital 

e seus anexos com observância dos prazos estabelecidos; 

 

X) Será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todos os materiais de 

consumo necessários à execução dos serviços, tais como: materiais de limpeza e higienização, 

devendo estar incluídas no valor orçado. 

 

XI) Acatar as orientações do Fiscal do Contrato ou seu representante legal, sujeitando-se a mais 

ampla e irrestrita fiscalização por parte da Prefeitura de Magalhães Barata. 

 

XII) Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução 

dos serviços; 

 

XIII) Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 

municipal, bem ainda assegurar os direitos e cumprimento de todas as obrigações estabelecidas pelo 

contrato, inclusive quanto aos preços praticados; 

 

XIV) Atender prontamente quaisquer exigências do representante da CONTRATANTE, 

inerente ao objeto da licitação; 
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XV) Comunicar a CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e 

prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

 

XVI) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações a 

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

 

XVII) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 

previstos na legislação social trabalhista em vigor, obrigando-se a saná-las na época própria, vez 

que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE; 

 

XVIII) Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas 

na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas 

os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido 

nas dependências da CONTRATANTE; 

 

XIX) Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal relacionados a 

serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência; 

 

XX) A inadimplência da licitante vencedora, com referência aos encargos estabelecidos nas 

condições anteriores, não transfere a responsabilidade por seu pagamento a CONTRATANTE, 

nem poderá onerar o objeto da licitação, razão pela qual a licitante vencedora deverá renunciar 

expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com a 

CONTRATANTE; 

 

XXI) Executar fielmente o objeto contratado, de acordo com as normas legais, verificando 

sempre o seu bom desempenho, realizando os serviços em conformidade com a proposta 

apresentada e as orientações da contratante, observando sempre as determinações da Contratante. 

 

XXII) Permitir que servidor da Prefeitura acompanhe os trabalhos junto à empresa à título de 

fiscalização. 

 

CLÁUSULA VI- DO PREÇO DOS PRODUTOS 

6.1. Pelo fornecimento dos produtos objeto deste contrato, a CONTRATANTE pagará a 

CONTRATADA, o valor global estimado de R$ ........( .............), conforme planilha de preços 

abaixo: 

 

6.2. O preço unitário e total retro referido é final, não se admitindo qualquer acréscimo, estando 

incluído no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da 

CONTRATADA; 

6.3. No decorrer do contrato, se for constatada a necessidade de qualquer outro serviço, para que 

se complemente os ora contratados, seus preços serão previamente aprovados pela 

CONTRATANTE. 

 

6.4- Os valores e quantitativos acima são meramente estimativos, de forma que os pagamentos 

devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de bens efetivamente demandados e 

prestados. 

 

CLÁUSULA VII- DO CONTRATO 

7.1- - A vigência do contrato deste Contrato será de XX (XX) meses a contar de ..... do mês de ... 
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de 2019 e término em .... do mês de ... de 201X, podendo ser prorrogado nos termos da lei 8666/93, 

dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços nos prazos máximos do art. 

 

CLÁUSULA VIII - DA FISCALIZAÇÃO 

8.2 - A Contratante designará um fiscal de contrato por meio de portaria para acompanhamento e 

fiscalização da sua execução, que registrará em relatório todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos 

observados. 

 

CLÁUSULA IX- DO PAGAMENTO 

9.1- O pagamento da despesa será realizado mensalmente, de acordo com o quantitativo de serviços 

executados no mês, em moeda-corrente, até o 30º (trigésimo) dia do mês subsequente àquele em 

que foi efetuado o serviço, mediante apresentação de Notas Fiscais Eletrônica/Faturas e recibo para 

a participante da Ata de Registro de Preços, sendo notas diferentes para materiais permanentes e de 

materiais de consumo, a nota será “Atestada de Conformidade e Recebimento do produto” feito pelo 

fiscal do contrato, que será designado pela Prefeitura, responsáveis pela fiscalização dos objetos 

fornecidos, confirmando a prestação dos serviços, se atendeu as exigências estabelecidas neste 

Edital. 

 

9.2- Sendo encontrado algum erro na Nota Fiscal expedida, será imediatamente oficiada a empresa 

contratada apontando as falhas para que a mesma proceda ao cancelamento da Nota com expedição 

de outra contemplando a correta prestação dos serviços 

 

9.3- O Órgão negociador se reserva o direito de exigir da empresa contratada, à cada pagamento, a 

comprovação de quitação das obrigações fiscais, sociais e trabalhistas, enquanto durarem a execução 

dos serviços. 

 

9.4 - Junto ao corpo da Nota Fiscal e/Fatura é recomendado que a contratada faça constar, para 

fins de pagamento, as informações relativas ao nome e número do banco, da agência e de sua conta 

corrente, Prefeitura atendida e referência do Processo e número de contrato. 

 

9.5 - É obrigatório a apresentação de Nota Fiscal para cada contrato do Pregão, sob pena de 

rejeição e substituição das mesmas. 

 

9.6- Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 

aquela será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as 

medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para o pagamento iniciar-se-á após a regularização da 

situação e/ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o 

CONTRATANTE e não podendo o CONTRATADO suspender os serviços. 

 

CLÁUSULA X – DAS PENALIDADES 

10.1 - À contratada, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas nos 

artigos. 86 e 87 da Lei federal n°. 8.666/93, a saber: 

a) Advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para o serviço. 

b) Multa, que não excederá, em seu total, 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nas 

hipóteses de inexecução, com ou sem prejuízo para o serviço. 

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

Administração Judiciária do Estado do Pará, por prazo não superior a dois anos, nas hipóteses de 

execução irregular, atrasos ou inexecução de que resulte prejuízo para o serviço. 
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d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os seus motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

autoridade que aplicou a penalidade, nas hipóteses em que a execução irregular, os atrasos ou a 

inexecução associem-se à prática de ilícito penal. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A penalidade de multa, estabelecida na alínea "b" do caput desta 

cláusula, poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das demais. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os serviços prestados fora do prazo sujeitarão a contratada ao 

pagamento da multa de 0,2% (dois décimos por cento), sobre o valor global da adjudicação a contar 

do vencimento daquele. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Sempre que constatado equipamento quebrado e não substituído no 

prazo de 24 horas, será aplicada multa de 0,2% (dois décimos por cento), sobre o valor mensal 

calculado “prorata-die” até a data da substituição. 

PARÁGRAFO QUARTO - As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e 

o seu pagamento não elide a responsabilidade da Contratada por danos causados ao Contratante. 

PARÁGRAFO QUINTO – Pelos motivos que se seguem, principalmente, a licitante vencedora 

estará sujeita às penalidades tratadas na cláusula e parágrafos acima: 

a) Pela recusa injustificada em assinar o contrato. 

b) Pela não prestação dos serviços objeto da contratação de acordo com as especificações 

técnicas do ato convocatório e com as pertinentes normas técnicas. 

c) Pelo atraso no início e conclusão dos serviços. 

d) Pelo descumprimento de qualquer das condições dispostas no presente Instrumento. 

 

CLÁUSULA XI - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

11.1. Os órgãos participantes e gerenciador podem efetuar acréscimos nos quantitativos fixados no 

contrata do registro de preços, inclusive o acréscimo de até 25% previsto no § 1º, art. 65 da Lei n° 

8.666/1993 

 

CLÁUSULA XII– ALTERAÇÕES 

12.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões que se fizerem necessários nos serviços, objetivando atender a demanda dos serviços 

durante o prazo contratual. Esta variação será compromissada através de termo aditivo. 

 

12.2- Os valores dos serviços deste contrato poderão ser reajustados da seguinte forma: Poderão 

haver reajustamentos a título de reequilíbrio econômico-financeiro, mediante pedido fundamentado 

da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA XIII – RESCISÃO CONTRATUAL 

13.1 - O presente contrato será rescindido nas hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal 

n° 8.666/93. 

 

CLÁUSULA XIV – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

14.1- A despesa para o processamento e pagamento do objeto do presente Pregão Presencial SRP 

n° xxxxxxxxx, correrá por conta do orçamento geral da contratante para o exercício de 2019/2020, 

na seguinte dotação: 

 

14.2 - As despesas dos exercícios subsequentes correrão à conta das Dotações Orçamentárias 

consignadas para essa atividade nos respectivos exercícios, ficando estas condicionadas à previsão 

nas Leis Orçamentárias Anuais (LOA’s). 
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CLÁUSULA XV- DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO 

15.1- O Extrato de contrato com as informações pertinentes ao objeto do Pregão Presencial 

SRP nº xxxxxxxx será publicado mural de avisos da Prefeitura Municipal de Magalhães 

Barata-Pa e no Diário Oficial da União. 

 

CLÁUSULA XVI – DO FORO 

16.1. Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Magalhães Barata-Pa, para dirimir todas 

e quaisquer controvérsias oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja. 

 

CLÁUSULA XVII – DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1. A presente licitação reger-se á pela Lei Federal n° 8.666/93, e posterior alterações. E, por 

assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente 

Contrato, em 2 (duas) vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito, perante as testemunhas 

abaixo assinadas, a tudo presentes. 

 

Magalhães Barata-Pa, xx de xxxx de xxxxx. 

 

 

Prefeitura do Município de Magalhães Barata-Pa 

 

 

 

Representante Legal da CONTRATADA 

 

 

Testemunhas: 

 

1).   

RG: 

CPF: 

 

2)____________________________________________ 

RG: 

CPF: 

 
 

mailto:prefeiturambarata@gmail.com

		2019-06-28T17:06:16-0300
	PRISCILLA RODRIGUES DE ARAUJO:89417224204


		2019-07-01T10:30:51-0300
	GERSON MIRANDA LOPES:30771242204




