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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE
CEP – 35.617-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Praça Ademar Ribeiro de Oliveira n.º 130
Serra da Saudade - MG

EDITAL PROCESSO N.° 009/2019
PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2019

TIPO: Menor preço global

Os documentos que integram o presente EDITAL estão dispostos em 06 (seis) anexos, a saber;

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO II – MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO
ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO
ANEXO IV – MINUTA DE CONTRATO
ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ANEXO VI – MODELO DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR
ANEXO VII – MODELO DE PROPOSTA

Muito embora os documentos estejam agrupados em ANEXOS separados, todos eles
se completam, sendo que a proponente deve, para a apresentação da PROPOSTA e DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO, bem como dos demais DOCUMENTOS, ao se valer do EDITAL, inteirar-se de sua
composição, tomando conhecimento, assim, das condições administrativas e técnicas que nortearão o
desenvolvimento do PREGÃO e a formalização CONTRATUAL, que poderá ser substituído por Nota de
Empenho nos termos que se dispõe o art. 62, da Lei Federal 8666/93, sorte que todos os aspectos
mencionados em cada documento deverão ser observados, ainda que não repetidos em outros.

1.PREAMBULO:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE torna público que fará realizar
licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, com
base na Lei Federal n°. 8666/93, Lei n°. 10.520/2002, Lei nº. 123/06 e demais legislações, do tipo
menor preço global.

O PREGÃO será conduzido pelo PREGOEIRO, auxiliado pela EQUIPE DE APOIO, conforme
designação contida nos autos do processo.

O PREGÃO será realizado dia 25 de fevereiro de 2019, com início as 08:00 hs, na Praça
Ademar Ribeiro de Oliveira nº 130, Centro – Serra da Saudade/MG, CEP 35.617-000, na sala de
licitações, quando deverão ser apresentados, no início, O(S) DOCUMENTOS PARA
CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

2. OBJETO:

2.1. O presente Pregão tem como objeto a contratação de empresa para prestação de
serviços na realização da Festa do Peão 2019, a se realizar no período de 09 a 12 de maio, com
fornecimento de estruturas, som, iluminação e outros, conforme especificações constantes do ANEXO
I que integram o presente edital, em todos os seus termos.

2.1.1 – Poderá haver alteração na data de realização do evento, caso haja esta
alteração a empresa será notificada com antecedência mínima de 30 dias.
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3.TIPO DO PREGÃO:

3.1. Este PREGÃO é do tipo menor preço global.

4.DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

Os recursos financeiros para suportar a eficácia do presente objeto, serão atendidos por
verbas, constantes do orçamento vigente.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA 2019

0210-04.0122.0009-33903600

5. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:

5.1. Poderão participar da presente licitação:
5.1.1. Pessoas físicas ou jurídicas que atenderem as exigências deste edital e tenham o

objetivo social compatível com o objeto da licitação.
5.1.2. Será permitida a participação de empresas estrangeiras que funcionem no País,
5.2. Será vedada a participação de empresas na licitação quando:
5.2.1. Declaradas inidôneas por ato do Poder Publico;
5.2.2. Sob Processo de falência;
5.2.3. Impedidas de licitar e contratar com a Administração Municipal de Serra da

Saudade-MG;
5.2.4. Reunidas em consorcio;
5.2.5. Presentes quaisquer dos impedimentos estabelecidos no art.9º da Lei Federal

8666/93.

6. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS (n° 01) E
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (N° 02):

6.1. Os ENVELOPES, respectivamente, PROPOSTA DE PREÇOS (envelope n°01) e
DOCUMENTOS DE HABILITAÇAO (envelope n° 02) deverão ser apresentados, fechados e
indevassáveis, contendo cada um deles, em sua parte externa, além do nome da proponente, os
seguintes dizeres:

ENVELOPE 01
PREGÃO Nº. 006/2019
ENVELOPE PROPOSTA
PROCESSO Nº 009/2019.
PROPONENTE
CNPJ
ENVELOPE 02
PREGÃO Nº. 006/2019
ENVELOPE DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO
PROCESSO Nº 009/2019
PROPONENTE
CNPJ



Página 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE
CEP – 35.617-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Praça Ademar Ribeiro de Oliveira n.º 130
Serra da Saudade - MG

6.2. Os documentos constantes dos envelopes deverão ser apresentados em 1 (uma) via,
redigida com clareza, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem
rasuras ou entrelinhas que prejudiquem sua análise, sendo a proposta datada e assinada na ultima
folha e rubricada nas demais pelo representante legal ou pelo Procurado, juntando-se a Procuração.

6.2.1. A apresentação dos documentos integrantes do ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS
(envelope n° 01) obedecerá também os comandos contemplados nos subitens 6.3., 6.3.1., 6.3.1.1.,
6.3.1.2., 6.3.1.3., 6.3.2 e 6.3.3.

6.2.2. A proponente somente poderá apresentar uma única PROPOSTA.

6.3. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇAO (envelope n° 02) poderão ser apresentados em
original, cópias simples, cópia autenticada por cartório competente, ou por servidor da Administração,
ou por meio de publicação em órgão da imprensa oficial, e inclusive expedidos via Internet.

6.3.1. A aceitação de documentação por copia simples ficara condicionada a apresentação
do original ao PREGOEIRO, por ocasião da abertura do ENVELOPE n° 02, para a devida autenticação.

6.3.1.1. Para fim da previsão contida no subitem 6.3.1., o documento original a ser
apresentado não poderá integrar o ENVELOPE.

6.3.1.2. Os documentos expedidos via Internet e, inclusive, aqueles outros apresentados
terão, sempre que necessário, suas autenticidades/validades comprovadas por parte do PREGOEIRO.

6.3.1.3. O PREGOEIRO não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo a indisponibilidade referida, e não
tendo sido apresentados os documentos preconizados, inclusive quanto à forma exigida, a proponente
será inabilitada.

6.3.2. Os documentos apresentados por qualquer proponente, se expressos em língua
estrangeira, deverão ser autenticados por autoridade brasileira no país de origem e traduzidos para o
português por tradutor publico juramentado.

6.3.3. Inexistindo prazo de validade nas Certidões, serão aceitas aquelas cujas expedições
/ emissões não ultrapassem a 90(noventa) dias da data final para a entrega dos envelopes.

7. CONTEUDO DA PROPOSTA:

7.1 Do envelope de Proposta:
7.1.1 O envelope de proposta devera conter proposta de preços propriamente dita, nos

termos do Anexo VII.
7.1.2 A proposta deverá observar as exigências estabelecidas neste instrumento, e os

respectivos preços unitários e totais, expressos em algarismos e por extenso.

7.2 A PROPOSTA deverá conter:
7.2.1 O numero do PROCESSO e número deste PREGÃO;
7.2.2 A razão social da proponente, CNPJ (CPF (pessoa física), endereço completo, telefone,

fax e endereço eletrônico (e-mail), estes dois últimos se houver, para contato;
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7.2.3 Apresentar a descrição detalhada do objeto do PREGÃO, em conformidade com as
especialidades contidas no ANEXO I, a descrição deve ser firme e precisa, sem alternativa de preços ou
qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado por item.

7.2.4 Prazo de validade da proposta de no mínimo 90 (noventa) dias corridos, a contar da
data de sua Apresentação;

7.2.5 Preço unitário do objeto licitado, por item, expresso em moeda corrente nacional, em
Algarismos e por extenso, com centavos de no máximo 02 (duas) casas decimais após vírgula, Caso
seja apresentado preço com mais de 02 (duas) casas decimais após vírgula, o pregoeiro considerará
apenas 02 (duas) primeiras casas decimais, sem qualquer tipo de arredondamento.

7.2.6 O(s) preço(s) ofertado(s) deve(m) ter como referencias o(s) praticado(s) no mercado
para pagamento no mínimo em até 30 (trinta) dias corrido, contados da data da liberação do recurso.

7.2.7 Marca e/ou modelo do objeto licitado, se for o caso.
7.2.8 Para efeito de julgamento, havendo divergência entre o valor expresso em algarismos

e por extenso, prevalecera este último.
7.2.9 No caso de pessoa jurídica a proposta deverá ser assinada por sócio com poderes

para tanto ou por procurador, cuja procuração contenha poder expresso para formulá-la se que tenha
sido subscrita por quem tenha legitimidade.

Nota 1: nos preços propostos estarão previstos, além do lucro, todos os custos diretos e
indiretos relativos ao cumprimento integral de objeto do PREGÃO, envolvendo, entre outras despesas,
tributos de qualquer natureza, frete, etc., exceto quando aos preços nas hipóteses de desequilíbrio
econômico-financeiro previsto na legislação incidental.

8. CONTEUDO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇAO:

8.1. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO pertinentes ao ramo do objeto do PREGÃO são
os seguintes:

8.2 Os documentos relativos à Habilitação Jurídica consistirá em:

8.2.1 Registro comercial, para empresa individual, ou cédula de identidade em se tratando
de pessoa física;

8.2.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, para
as sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos
comprobatórios de eleição de seus administradores, caso não seja entregue por ocasião do
credenciamento;

8.2.3 Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedade civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício;

8.2.4 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.

8.2.5 Declaração da licitante da inexistência de fato impeditivo para contratar com
Administração Publica, com data atual, e de no máximo 10 (dez) dias antes da abertura, conforme
modelo constante do Anexo III.

8.3 Os documentos relativos à Regularidade Fiscal e Qualificação Econômico-Financeira
consistirão em:

8.3.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou no Cadastro
de Pessoas Físicas (CPF);
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8.3.2 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), por meio da Certidão, e
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, através da Certidão de Regularidade do FGTS
(CRF), documento denominado "Situação de Regularidade do Empregador", com prazo de validade em
vigor na data de encerramento do prazo de entrega dos envelopes;

8.3.2 Certidão negativa de débitos referente a tributos e contribuições federais expedida
pela Secretaria da Receita Federal.

8.3.4 Certidão negativa quanto a divida ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional;

8.3.5 Certidão negativa de débitos referente a tributos estaduais expedida pela Secretaria
Estadual da Fazenda;

8.3.6 Certidão negativa de débitos referente a tributos municipais expedida pela Secretaria
Municipal da Fazenda ou Finanças da sede da licitante;

8.3.7 – Certidão de Débitos Trabalhistas;
8.3.8 As certidões exigidas deverão ter sido expedidas a menos de 90 (noventa) dias da

data marcada para a abertura da licitação, salvo aquelas que já possuírem validade expressa fixada
por lei.

8.3.9 - Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica.

8.4 - Documentos relativos à aptidão profissional;

a) - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características com o objeto da licitação, a qual será atendida por atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s)
jurídica(s) de direito público ou privado.

8.5 — DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES:

8.5.1 Declaração de que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalhos noturnos
e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos, conforme Lei n°. 9.854/99.

8.6. Não será aceito protocolo de entrega ou solicitação de substituição de documento além
daqueles exigidos no EDITAL e seus ANEXOS.

8.7 - Se o licitante for à matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e
se for à filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, excetos aqueles documentos que
pela própria natureza, comprovadamente forem emitidos somente em nome da matriz.

Caso a licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante da
licitação, execute o futuro contrato deverá apresentar toda a documentação de ambos os
estabelecimentos na forma e condições previstas neste item.

9. CONSULTA, DIVULGAÇÃO E ENTREGA DO EDITAL:

9-1. O EDITAL poderá ser consultado e/ou obtido por qualquer interessado na Prefeitura
Municipal de Serra da Saudade/MG, Praça Ademar Ribeiro de Oliveira n° 130 – Centro, Tele-fax: (37)
3555-1112, /email: serradasaudademg@gmail.com - Setor de Licitações, durante o expediente normal
do órgão licitante, das 8h00min as 11h00min e das 12h00min as 17h00min, até a data aprazada para
recebimento dos documentos e dos envelopes "PROPOSTA" e "DOCUMENTAÇAO".
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9.2. O aviso do EDITAL será publicado no DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, bem ainda,
QUADRO DE PUBLICAÇÕES desta municipalidade, no átrio da Prefeitura.

9.3. O EDITAL será entregue a qualquer interessado até o dia da sessão, no horário e
especificado no item 9.1.

10. ESCLARECIMENTOS AO EDITAL:

10.1. E facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de esclarecimentos
sobre o ato convocatório do pregão e seus anexos, podendo ate mesmo envolver a solicitação de cópias
da legislação disciplinadora do procedimento, cujo custo da reprodução gráfica será cobrado,
observado, para tanto, o prazo de até 2 (dois) dias úteis anteriores a data fixada para o recebimento
das propostas.

10.1.1. A pretensão referida no subitem 10.1 pode ser formalizada por meio de
requerimento endereçado à autoridade subscritora do EDITAL, devidamente protocolado no endereço e
horário constantes do subitem 9.1 também será aceito pedido de esclarecimentos encaminhado por
meio do e-mail e/ou telefone, retro referidos cujos documentos originais correspondentes deverão ser
entregues no prazo indicado também no subitem 9.1.

10.1.2. As dúvidas a serem exauridas por telefone serão somente aquelas de caráter
estritamente informal.

10.1.3. Os esclarecimentos deverão ser prestados no prazo de 1 (um) dia útil, a contar do
recebimento da solicitação por parte da autoridade subscritora do edital, passando a integrar os autos
do PREGÃO, dando-se ciência as demais licitantes.

11. PROVIDENCIAS / IMPUGNAÇÃO AO EDITAL:

11.1. E facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de providências ou de
impugnação ao ato convocatório do pregão e seus anexos, observado, para tanto, o prazo de ate 2
(dois) dias úteis anteriores a data fixada para recebimento das propostas.

11.1.1. As medidas referidas no subitem 11.1 poderão ser formalizadas por meio de
requerimento endereçado a autoridade subscritora do EDITAL, devidamente protocolado no endereço e
horário constantes do subitem 9.1 também será aceito pedido de providências ou de impugnação
encaminhado por meio do e-mail ou fac-símile, através do telefone retro citados, cujos documentos
originais deverão ser entregues no prazo indicado também no subitem 11.1.

11.1.2. A decisão sobre o pedido de providências ou de impugnação será proferida pela
autoridade subscritora do ato convocatório do pregão no prazo de 1 (um] dia útil, a contar do
recebimento da peça indicada por parte da autoridade referida que, além de comportar divulgação,
deverá também ser juntada aos autos do PREGÃO.

11.1.3. O acolhimento do pedido de providências ou de impugnação exige desde que
implique em modificação (ões) do ato convocatório do PREGÃO, além da (as) alteração (ões) decorrente
(s), divulgação pela mesma forma que se deu o texto original e designação de nova data para a
realização do certame.



Página 7

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE
CEP – 35.617-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Praça Ademar Ribeiro de Oliveira n.º 130
Serra da Saudade - MG

12. DO CREDENCIAMENTO:

12.1. Aberta a fase para CREDENCIAMENTO dos eventuais participantes do PREGÃO,
consoante à previsão estabelecida no subitem 12.2 deste EDITAL, o representante da proponente
entregará ao PREGOEIRO documento que o credencie para participar do aludido procedimento,
respondendo por sua autenticidade e legitimidade, devendo, ainda, identificar-se e exibir a Carteira de
Identidade ou outro documento equivalente, com fotografia.

12.2. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou
instrumento particular, com poderes específicos para, além de representar a proponente em todas as
etapas e fases do PREGÃO, formular verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistirem
verbalmente de formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), negociar a redução de preço,
desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-
se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão,
assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO, enfim, praticar
todos os demais atos pertinentes ao certame.

12.2.1. Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, a mesma,
devera vir acompanhada do Ato Constitutivo da proponente ou de outro documento, onde esteja
expressa a capacidade / competência do outorgante para constituir mandatário.

12.3. Se o representante da proponente ostentar a condição de sócio, proprietário,
dirigente ou assemelhado da empresa proponente, ao invés de instrumento público de procuração ou
instrumento particular, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto / Contrato Social ou
documento equivalente, no que estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigações em decorrência de tal investidura.

12.4 E admitido somente um representante por proponente.

12.5 A ausência da documentação referida neste item ou a apresentação em
desconformidade com as exigências previstas impossibilitará a participação da proponente neste
PREGÃO, exclusivamente no tocante a formulação de lances e demais atos, inclusive recurso.

12.6 Desenvolvido o CREDENCIAMENTO das proponentes que comparecerem, o
PREGOEIRO declarará encerrada esta etapa/fase, iniciando-se o procedimento seguinte consistente
do recebimento/conferência da declaração exigida neste Edital.

12.7 Na hipótese do licitante ser pessoa física o mesmo deverá apresentar o RG e o CPF em
cópia autenticada.

13. RECEBIMENTO DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO, DA DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA

DE PEQUENO PORTE SE FOR O CASO E DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS E
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

13.1. A etapa / fase para recebimento da DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE
CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILLTAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS E
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO será levada a efeito tão logo se encerre da fase de
CREDENCIAMENTO.
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13.1.1. A DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE
HABILITACAO não deve integrar os ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO, constituindo-se em DOCUMENTO a ser fornecido separadamente; fica facultada a
utilização do modelo constante do ANEXO III.

A DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE NOS
TERMOS DO ANEXO V, SE FOR O CASO, SERÁ RECEBIDO EXCLUSIVAMENTE NESTA
OPORTUNIDADE.

13.2. Iniciada esta etapa/fase, o PREGOEIRO receberá e examinará a DECLARAÇÃO
DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

13.2.1. A ausência da referida declaração ou a apresentação em desconformidade
com a exigência prevista inviabilizará a participação da proponente neste PREGÃO,
impossibilitando, em consequência, o recebimento dos ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS E
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

13.2.2. O atendimento desta exigência é condição para que a proponente continue
participando do PREGÃO devendo proceder, em seguida, a entrega dos ENVELOPES PROPOSTA DE
PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

14. ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA:

14.1. Compete ao PREGOEIRO proceder à abertura dos ENVELOPES PROPOSTA DE
PREÇOS, conservando intactos e sob sua guarda os ENVELOPES DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

15. EXAME E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DAS PROPOSTAS:

15.1. O PREGOEIRO examinara as PROPOSTAS sempre levando em conta as exigências
fixadas no item 6 e 7.

15.1.1. O exame envolvendo o(s) objeto(s) ofertado(s) implicará na constatação da
conformidade do(s) mesmo(s) com as especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos para
atendimento das necessidades do órgão licitante.

15.2. Definidas as PROPOSTAS que atendam as exigências retro, envolvendo o objeto e o
valor, o PREGOEIRO elaborara a classificação preliminar das mesmas, sempre em obediência ao
critério do menor preço.

16- DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS:

16.1. - Será desclassificada a PROPOSTA que:

16.1.1 Deixar de atender quaisquer das exigências preconizadas para a correspondente
apresentação;

16.1.2 Apresentar rasuras ou entrelinhas que prejudiquem sua analise;
16.1.3 Oferecer vantagem não prevista neste EDITAL, inclusive financiamentos

subsidiados ou a fundo perdido, ou ainda vantagem baseada nas ofertas das demais proponentes;
16.1.4 Apresentar preço (s) manifestamente inexeqüível (eis);
16.1.5 Apresentar preço (s) simbólico (s) ou de valor (es) zero;
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17- DEFINIÇÃO DAS PROPONENTES PARA OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS:

17.1. Para efeito de OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS, o PREGOEIRO selecionará,
sempre com base na classificação provisória, a proponente que tenha apresentado a proposta de
menor preço e todas aquelas que tenham oferecido propostas em valores sucessivos e superiores em
até 10% (dez por cento) àquela de menor preço.

17.1.1. Não havendo pelo menos, 3 (três) propostas em conformidade com a previsão
estabelecida no subitem 17.1., o PREGOEIRO selecionará sempre com base na classificação
provisória, a melhor proposta e as duas propostas imediatamente superiores, quando houver, para
que suas proponentes participem dos lances quaisquer que tenham sido os preços oferecidos nas
propostas, observados a previsão estampada no subitem 17.1.2.

17.1.2. Em caso do empate entre duas ou mais propostas, observar-se-ão, também para
efeito da definição das proponentes que poderão oferecer lances, as seguintes regras:

a) proposta de menor preço e todas as outras cujos valores sejam superiores a 10% (dez
por cento) àquela de menor preço, devendo existir, nesta situação, no mínimo, 3 (três) propostas
válidas para a etapa de lances, conforme previsto no subitem 17.1.; ou

b) todas as propostas coincidentes com um dos 3 (três) menores valores ofertados, se
houver.

17.1.3. Na hipótese da ocorrência das previsões colacionadas no subitem 17.1.2., letras "a"
a “b”, para efeito do estabelecimento da ordem provisória das proponentes empatadas, a
correspondente definição será levada a efeito por meio de sorteio; cabe à vencedora do sorteio definir o
momento em que oferecerá oferta / lance.

17.1.4. Havendo uma única proponente ou tão somente uma proposta valida, o
PREGOEIRO poderá decidir, justificadamente, pela suspensão do PREGÃO, inclusive para melhor
avaliação das regras Editalícias, das limitações de mercado, envolvendo quaisquer outros aspectos
pertinentes e o próprio preço contado, ou pela repetição do PREGÃO ou, ainda, dar prosseguimento ao
PREGÃO, condicionado, em todas as hipóteses, a inexistência dos prejuízos ao órgão Licitante.

18. OFERECIMENTO / INEXISTENCIA DE LANCES VERBAIS:

18.1. Definidos os aspectos pertinentes as proponentes que poderão oferecer ofertas /
lances verbais, dar-se-á inicio ao OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS, que deverão ser formulados
em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço.

18.1.1. Somente será(ao) aceito(s) LANCE(S) VERBAL(lS) que seja(m) inferior(es) ao
valor da menor PROPOSTA ESCRITA e / ou do menor LANCE VERBAL oferecido.

18.2. O PREGOEIRO convidará individualmente as proponentes classificadas para
OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS, de forma seqüencial, a partir da proponente de proposta de
maior preço e as demais em ordem decrescente de valor, sendo que a proponente da proposta da
menor preço será a ultima a OFERECER LANCE VERBAL. Havendo propostas escritas empatadas, a
ordem seqüencial da convocação para lances é a do credenciamento, decrescente, conforme previsto
no sistema eletrônico do Pregão Presencial.
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18.3. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante
desistente às penalidades constantes deste edital.

18.4. Quando convocado pelo PREGOEIRO, a desistência da proponente de apresentar
lance verbal implicará na exclusão da etapa de LANCES VERBAIS, ficando sua ultima proposta
registrada para a classificação final.

18.5. A etapa do OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS terá prosseguimento quando
houver disponibilidade para tanto por parte das proponentes.

18.6. O encerramento da etapa de OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS ocorrerá
quando todas as proponentes declinarem da correspondente formulação.

18.7. Declarada encerrada a etapa de OFERECIMENTO DE LANCES e classificadas as
propostas na ordem crescente de valor, incluindo aquelas que declinaram do oferecimento de lance(s),
sempre com base no último preço / lance apresentado, o PREGOEIRO examinará a aceitabilidade do
valor daquela de menor preço, ou seja, da primeira classificada, decidindo motivadamente a respeito.

18-8. O PREGOEIRO decidirá motivadamente negociação com a proposta de menor preço,
para que seja obtido preço melhor.

18.9. Na hipótese da não realização de lances verbais, o PREGOEIRO verificará a
conformidade entre a proposta escrita da menor preço com o valor estimado para a contratação.

18.10. Ocorrendo a previsão delineada anteriormente, e depois do exame da aceitabilidade
do objeto e do preço, também é facultado o PREGOEIRO negociar com a proponente da proposta da
menor preço, para que seja obtido preço melhor.

18.11. Havendo propostas ou lances, conforme o caso, da microempresa ou empresa de
pequeno porte, com intervalo de até 5% (cinco por cento) superiores à licitante melhor classificada no
certame, serão essas consideradas empatadas, com direito de preferência pela ordem de classificação,
nos termos do art. 44,da Lei Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006, para oferecer
proposta.

18.11.1. O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor
oferta da fase de lances não tiver sido apresentada pela própria microempresa ou empresa de pequeno
porte.

18.12. Não sendo exercido o direito de preferência com apresentação da proposta / lance
inferior pela microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme o caso, no prazo de 05 (cinco)
minutos, apos o encerramento de lances a contar da convocação do Pregoeiro, ocorrera à preclusão e a
contratação da proposta originalmente mais bem classificada, ou revogação do certame.

18.13. O instituto da preferência da contratação no exame das propostas previsto no
presente Edital, somente se aplicará na hipótese da proposta inicial não ter sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte. Havendo equivalência de valores no intervalo
estabelecido no subitem 18.1 será  realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que
primeiro poderá exercer a preferência a apresentar nova proposta.

18.13.1. Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentaram igual
valor, respeitada a ordem da classificação.
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18.14. O PREGOEIRO poderá comparar os preços apresentados com atuais praticados no
mercado ou ate mesmo propostos em licitações anteriores, utilizando-se da pesquisa realizada, que
será juntada aos autos por ocasião do julgamento, ou de todos os meios possíveis para a
correspondente verificação.

18.15. O PREGOEIRO pode solicitar a demonstração da exeqüibilidade dos preços
propostos apos o termino da fase competitiva e, ao mesmo tempo, o proponente do menor preço tem o
dever de portar informações acerca dos custos (planilhas a demonstrativos) em que incorrerá para o
atendimento do objeto do PREGÃO, suficientes para justificar a proposta escrita de menor preço ou o
lance verbal de menor preço que apresentar.

18.16. A não apresentação dos elementos referidos no subitem anterior ou a apresentação
de elementos insuficientes para justificar a proposta escrita de menor preço ou o lance verbal de
menor preço acarretará a desclassificação da proposta, nos termos do item 16, salvo rasuras que não
comprometam partes essenciais.

18.17. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO da sua proponente, facultando-lhe o saneamento da documentação
de natureza declaratória na própria sessão.

18.18. Para efeito do saneamento, a correção da(s) falha(s) formal(is) poderá ser
desencadeada durante a realização da própria sessão pública, com a apresentação, encaminhamento
e/ou substituição de documento(s), ou com a verificação desenvolvida por meio eletrônico, fac-simile,
ou ,ainda, por qualquer outro método que venha a produzir o(s) efeito(s} indispensável(is). O
PREGOEIRO poderá promover qualquer diligencia necessária a analise das propostas, da
documentação, e declarações apresentadas, devendo os licitantes atender as solicitações no prazo por
ele estipulado, contado do recebimento da convocação.

18.19. Aberto o invólucro “documentação” em havendo restrição quanto à regularidade
fiscal, fica concedido um prazo de 02 (dois) dias úteis á microempresa ou empresa de pequeno porte,
para sua regularização, prorrogável por igual período mediante justificativa tempestiva e aceita pelo
PREGOEIRO.

18.20. A não regularização fiscal no prazo estabelecido no subitem 18.19. , implicara
decadência do direito a contratação, com aplicação das sanções previstas na clausula 28 do ato
convocatório, sendo facultado a Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para negociar, nos termos do disposto no artigo 4°, inciso XXIII, da Lei n°. 10.520, de 17
de julho de 2002.

18.21. Constatado o atendimento das exigências habilitatórias previstas no EDITAL, a
proponente será declarada vencedora.

18.22. Se a oferta não for aceitável ou se a proponente desatender as exigências
habilitatórias, o PREGOEIRO examinará a oferta subseqüente de menor preço, decidindo sobre sua
aceitabilidade quanto ao preço, no caso de oferecimento de lances, ou quanto ao objeto e preço, na
hipótese de não realização de lances verbais, observadas as previsões estampadas nos subitens
antecedentes.
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18.23. Sendo a proposta aceitável, o PREGOEIRO verificará as condições de habilitação da
proponente, e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cuja proponente atenda
aos requisitos de habilitação, caso em que será declarada vencedora; observando-se igualmente as
previsões estampadas nos subitens antecedentes.

19. RECURSO ADMINISTRATIVO:

19.1. Por ocasião do final da sessão, a(s) proponente(s) que participou (aram) do PREGÃO
ou que tenha(m) sido impedida(s) de fazê-lo (s), se presente(s) a sessão, devera (ao) manifestar
imediata e motivadamente a(s) intenção (ões) de recorrer.

19.2. Havendo intenção de interposição de recurso contra qualquer etapa / fase /
procedimento do PREGÃO, a proponente interessada deverá manifestar-se imediata e motivadamente
a respeito, procedendo-se, inclusive, o registro das razões em ata, juntando memorial no prazo de 3
(três) dias, a contar da ocorrência.

19.3. As demais proponentes ficam, desde logo, intimadas para apresentar contra-razões
em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do RECORRENTE.

19.4. Apos a apresentação das contra-razões ou do decurso do prazo estabelecido para
tanto, o PREGOEIRO examinará o recurso, podendo reformar sua decisão ou encaminhá-lo
devidamente informado, a autoridade competente para decisão.

19.5. Os autos do PREGÃO permanecerão com vista franqueada aos interessados, no
endereço e horários previstos no subitem 9.1 deste EDITAL,

19.6. O recurso terá efeito suspensivo, sendo que seu acolhimento importara na
invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

20. ADJUDICAÇÃO:

20.1. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por
parte da(s) proponente(s), importara na decadência do direito de recurso, competindo ao PREGOEIRO
adjudicar o(s) objeto(s) do certame a(s) proponente(s) vencedora(s).

20.2. Existindo recurso(s) e constatada a regularidade dos atos praticados e apos a decisão
do (s} mesmo(s), a autoridade competente deve praticar o ato de adjudicação do(s) objeto(s) do certame
a(s) proponente(s) vencedora(s).

21. HOMOLOGAÇÃO:

21.1. Compete à autoridade competente homologar o PREGÃO.

21.2. A partir do ato de homologação será fixado o inicio do prazo de convocação da(s)
proponente(s) adjudicatária(s) para assinar a ata detentora/contrato, respeitada a validade de sua(s)
proposta(s).

22. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PREGÃO:

22.1. O resultado final do PREGÃO será publicado no quadro de avisos da prefeitura.
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23. PREÇO:

23.1. Não sendo assinado o contrato, poderá o órgão licitante convocar a(s) outra(s)
proponente(s) classificadas(s), ao preço do primeiro, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e
no art. 7° da Lei Federal n° 10.520/2.002, observada a ampla defesa e o contraditório.

23.2. A (s) proponente (s) adjudicada(s) deverá comparecer para assinatura do contrato no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da(s) convocação (ões) expedida(s) pelo Setor
de Licitações.

23.3. A (s) convocação (oes) referida(s) pode(m) ser formalizada(s) por qualquer meio de
comunicação que comprove a data do correspondente recebimento.

23.4. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado durante seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado, aceito pela LICITANTE. Não
havendo decisão, a assinatura do contrato devera ser formalizada até o 5° (quinto) dia útil contado da
data da convocação.

23.5. Para a assinatura do contrato, a Municipalidade poderá verificar, por meio da
Internet, a regularidade com a Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia de Tempo de Serviço
(FGTS) ou Situação de Regularidade do Empregador, Secretaria da Receita Federal e Procuradoria da
Fazenda Nacional.

23.6. Também para assinatura do Contrato, a(s) proponente(s) adjudicatária(s) devera(ao)
indicar o representante legal ou procurador constituído para tanto, acompanhado dos documentos
correspondentes.

23.7. A recusa injustificada de assinar o Contrato ou aceitar retirar o instrumento
equivalente dela decorrentes, observado o prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da
obrigação assumida por parte da(s) proponente(s) adjudicatária(s), sujeitando-a(s) as sanções previstas
no item 26 e subitens.

23.8. A Administração Municipal fixou como PREÇO MÁXIMO para a presente
contratação o valor de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), as propostas que
configurarem valores superiores a este patamar serão automaticamente desclassificadas do
certame. Os itens que não forem corretamente executados pela empresa contratada poderão ser
glosados ao final das atividades para fins de pagamento.

24. ENTREGA / RECEBIMENTO DO(S) ITEM (NS) OBJETO(S) DO PREGÃO:

24.1. A contratada devera remeter/entregar o objeto, e/ou prestar os serviços, em
endereço a ser estabelecido pela Prefeitura, sendo que a entrega/prestação devera ser de acordo com o
calendário estabelecido pela contratante.

24.2. O(s) item(ns) objeto(s) deste PREGÃO serão entregue(s) e recebido(s) provisoriamente
no âmbito estabelecido neste Edital e Anexo, inclusive contrato, para efeito simultâneo ou posterior
verificação, conforme o caso, da compatibilidade com as especificações pactuadas, envolvendo a
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qualidade, quantidade, testes de aceite, perfeita adequação, resultando no recebimento definitivo,
observado o prazo de 48 (quarenta e oito) horas corridos de sua entrega.

24.4. O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da(s) proponente(s)
adjudicatária(s), nos termos das prescrições legais, podendo levar ao cancelamento do contrato, sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital e Contrato dela decorrentes.

25. DO PAGAMENTO;

25.1. O pagamento será no máximo em 30 dias corridos, contados da data da nota fiscal
ou documento equivalente, mediante a apresentação dos documentos fiscais legalmente exigíveis e
devidamente atestados pelo servidor encarregado do recebimento.

26. DISPENSA DE GARANTIA:

26.1. Não será exigida a prestação de garantia, para participação no presente PREGÃO.

27. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

27.1. Ficara impedido de licitar e contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA
SAUDADE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da
opinião, a pessoa física ou jurídica que praticar qualquer dos atos contemplados no art. 7º da Lei
Federal n.° 10.520, de 17/07/2002, publicada no DOU de 18/07/2002.

a) A aplicação da penalidade capitulada no subitem anterior não impossibilitara a
incidência das demais combinações legais contempladas na Lei n°. 8.666, de 21/06/1993, publicada
no DOU de 22/06/1993.

27.2- Independentemente da aplicação das penalidades retro indicadas, a (s) proponente
(s) ficará (ao) sujeita (s), ainda, a composição das perdas e danos causados a Administração e
decorrentes de sua inadimplência, bem como arcara(ão) com a correspondente diferença de preços
verificada em nova contratação, na hipótese da(s) proponente(s) classificada(s) não aceitar(em) a
contratação pelos mesmos preços e prazos fixados pela inadimplente.

27.3. Para eleito de aplicação de qualquer penalidade, são assegurados o contraditório e a
ampla defesa.

27.4. Qualquer penalidade aplicada devera ser registrada; tratando-se de penalidade que
implique no impedimento de licitar e contratar com a PREFEITURA, ou de declaração de inidoneidade,
será obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado.

28. DISPOSIÇOES GERAIS:

28.1. As normas disciplinadoras deste PREGÃO serão interpretadas em favor da ampliação
da disputa, observada a igualdade de oportunidades entre as proponentes, sem comprometimento do
interesse publico, e dos contratos delas decorrentes.

28.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste PREGÃO, excluir-se-á o dia do inicio e
incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-á o os dias consecutivos, exceto quando for
explicitamente disposto em contrario. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia
de expediente no órgão ou na entidade.

28.3. Não havendo expediente no órgão licitante ou ocorrendo qualquer ato / fato
superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente
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transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no horário e local estabelecidos neste EDITAL, desde
que não haja comunicação do PREGOEIRO em sentido contrário.

28.4. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação
por razões de interesse publico superveniente, devendo invalidá-la por ilegalidade, de oficio ou por
provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, sem que caiba direito a
qualquer indenização.

28.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais deixara de importar no
afastamento da proponente, desde que possíveis a exata compreensão de sua proposta e a aferição da
sua qualificação, durante a realização da sessão publica do PREGÃO.

28.6. A(s) proponente(s) assume(m) o(s) custo(s) para a preparação e apresentação de
sua(s) proposta(s), sendo que o órgão licitante não se responsabilizara, em qualquer hipótese, por
esta(s) despesa(s), independentemente da conclusão ou do resultado do PREGÃO.

28.7. A apresentação da proposta de preços implicara na aceitação, por parte da
proponente, das condições previstas neste EDITAL e seus ANEXOS.

28.8. A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos colacionados em qualquer fase do PREGÃO.

28.9. A adjudicação do(s) item (ns) ou lote(s) deste PREGÃO não implicara em direito a
contratação.

28.10. Este Edital e seus Anexos, bem como a(s) proposta(s) da(s) proponente(s)
adjudicatária(s), farão parte integrante do contrato, independentemente de transcrição.

28.11. Os casos omissos neste EDITAL DE PREGÃO serão solucionados pelo PREGOEIRO,
com base na legislação estadual e, subsidiariamente, nos termos da legislação federal e princípios
gerais de direito.

28.12. Fica autorizada a subcontratação de parte do objeto licitado, com a devida anuência
da administração, nos casos em que isso se fizer necessário.

28.13. Será competente o Foro da Comarca de Dores do Indaiá-MG, com renuncia
expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para solução de questões oriundas deste
PREGÃO.

Serra da Saudade-MG, 11 de fevereiro de 2019

DANIEL PAIVA BORGES
PREGOEIRO MUNICIPAL
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ANEXO I
TERMO DE REFERENCIA

JUSTIFICATIVA: Os serviços ora licitados serão prestados por ocasião da realização da Festa do Peão
2019.

Itens Descrição Quantidade

1

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADAS, Descrição: Locação com montagem e
desmontagem de módulo de arquibancada, de 12 (doze) degraus, com início do
primeiro piso, de no mínimo 1,20 metros do nível do chão, assentos confeccionados
em chapas dobradas e com reforços de segurança em intervalos máximos de 20
(vinte) centímetros, com encaixes e fixadores nos degraus com pinos ou parafusos,
escadas de acesso com 2,30 metros de largura e espelhos de degraus no máximo de
15 (quinze) centímetros, parapeito e corrimões no mínimo de 1,10 metros de altura e
intervalos de vãos livres de no máximo 15 (quinze) centímetros com placa de
identificação informando capacidade de pessoas. Quantidade: 55 metros.

03 DIAS

2

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO, Descrição: Locação com montagem e
desmontagem fechamento, sendo os mesmos em placas metálicas na altura mínima
de 2,20 metros, com travessa e suporte para fixação e sem pontas de lança, portões
para saídas de emergência, de no mínimo 4,40 metros de largura. Aproximadamente
350 metros de fechamento.

04 DIAS

3

SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA PALCO: 24 Refletores foco
fechado (lâmpadas - par 64); 01 Mesa/DIMMERS com no mínimo 36 canais; 01 RACK
DIMMER com no mínimo 06 canais; Cabos e conexões; 01 Máquina de fumaça;
Gelatinas com cores variadas, 01 Operador técnico.

04 DIAS

4

SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE COM EQUIPAMENTOS DE PALCO
(público até 5.000 pessoas), Descrição: Contratação de empresa para prestação de
serviço de sonorização som médio porte com equipamentos de palco: 08 Caixas para
subgraves (16 falantes, 18 polegadas com 800W RMS cada); 08 Caixas vias médio
grave e médio agudo (1.000W RMS cada); amplificadores compatível com o sistema
de PA; 01 Divisores de freqüência com no mínimo 04 vias com mínimo 24 db por
oitava, ajuste de ângulo de fase entre as bandas, entradas e saídas balanceadas; 02
Equalizador estéreo com no mínimo 32 bandas e filtros de 12 db por oitava; 02
Processadores de efeitos com REVERB e DELAY com entradas e saídas balanceadas e
conversores AD/DA de no mínimo 20 bits; 08 Canais compressores/limitadores com
entradas e saídas balanceadas; 01 Multicabo com no mínimo 36 vias (60mts); 08
Canais de GATES com entradas e saídas balanceadas; 01 Aparelho de CD Player; 02
Mixing Console com no mínimo 40 canais contendo o mínimo de 08 subgrupos, 08 vias
auxiliares máster LR, 04 bandas de equalização mais 01 paramétrico com ponto de
INSERT em todos os canais, 10 Monitores tipo Spot passivo/ativo com 300W RMS
cada; 05 Equalizadores gráficos estéreo com no mínimo 31 bandas por canal e filtros
de 12 db por oitava; amplificadores compatível com o sistema de monitores; 01
sistema de Side Fill contendo 02 Caixas para subgraves (04 falantes, 18 polegadas com
800W RMS cada); 02 Caixas vias médio grave e médio agudo (1.000W RMS cada);
amplificadores compatível com o sistema de monitor, 01 Divisor de freqüência com no
mínimo 04 vias com mínimo 24 db por oitava, ajuste de ângulo de fase entre as
bandas, entradas e saídas balanceadas, 01 Bateria completa com 01 Bumbo, 02 Tons,
01 Surdo, 01 Caixa, 02 Estantes para pratos, 01 Estante para caixa, 01 Máquina de

04 DIAS
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Chimbal, 01 Pedal para Bombo, 01 Banco com Kit de microfones específicos; 01
Amplificador para baixo com 800W RMS, 01 caixa com 04 alto-falantes de 10
polegadas e 01 caixa com 01 alto-falante de 15 polegadas; 01 Amplificador para
guitarra com 900W RMS, 01 caixa com 02 alto-falantes com 12 polegadas; 01
Amplificador para teclado; 06 Direct Box de impedância para instrumentos; 01
Microfone sem fio para voz, com freqüência de trabalho selecionável e faixa de
operação UHF; 06 Microfones para vocal com pedestais; 06 Microfones para uso
diversos com pedestais, cabos e conexões para ligar todo o sistema, 02 Operadores
técnicos e 01 Auxiliar técnico.

5
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR, Descrição: Locação de grupo gerador de
energia, móvel, silencioso, com capacidade mínima de 180 KVA, trifásico, tensão
380/220 watts, 60 Hz, com combustível, operador e cabos elétricos para ligação.

04 DIAS

6

Fornecimento de 02 salva vidas, 15 cavalos e 15 bois para o rodeio, juiz,  04 Movies,
01 locutor de palco, auxiliar de pista, seguro para os peões, carreto, ração para
animais, dj, fornecimento de extintores de incêndio, alimentação da equipe de
trabalho

03 DIAS

7

Providenciar atendimento médico com presença obrigatória de um médico e duas
enfermeiras e também um veterinário durante a realização da festa, presença de
técnico de som  durante todo o período de realização da festa, som para o rodeio,   01
engenheiro e 02 representantes da empresa para acompanhamento e coordenação do
evento todos os dias, equipe com 14 seguranças e 4 brigadistas, para todos os dias do
evento, pagamento de todas as despesas com taxas necessárias à correta realização
do evento.

04 DIAS

8
Shows artísticos com 03 bandas de renome regional, a serem aprovadas pela comissão
organizadora da festa, sendo os shows de quinta e sábado, o show de sexta feira será
de responsabilidade da contratante.

03 DIAS

9
Premiação e Consola para o rodeio de Cavalos. (15 montarias), valor estimado R$
12.000,00. 03 DIAS

10
Premiação e Consola para o rodeio de Bois. (15 montarias), valor estimado R$
12.000,00. 03 DIAS

11 Locação de arena oficial de rodeio, completa com 04 bretes e fundo de querência. 03 DIAS

12 Realização de rodeio infantil com a utilização de 20 carneiros. 03 DIAS

13

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO 12x8m, Descrição: Prestação de Serviços em
Locação com montagem e desmontagem de palco medindo 10 metros de frente x 10
metros de profundidade, estrutura para P.A. Fly e plataforma para bateria, altura do
solo de no mínimo 1,20m. e no máximo até 2,00m, escada de acesso. Deverá ser
incluído o Camarim junto ao palco.

04 DIAS

14

SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO/PEQUENO PORTE PARA RODEIO: Descrição: 08
Caixas para subgraves (16 falantes, 18 polegadas com 800W RMS cada); 08 Caixas vias
médio grave e médio agudo (1.000W RMS cada); amplificadores compatível com o
sistema de PA; 01 Divisores de freqüência com no mínimo 04 vias com mínimo 24 db
por oitava, ajuste de ângulo de fase entre as bandas, entradas e saídas balanceadas;
02 Equalizador estéreo com no mínimo 32 bandas e filtros de 12 db por oitava; 02
Processadores de efeitos com REVERB e DELAY com entradas e saídas balanceadas e
conversores AD/DA de no mínimo 20 bits; 08 Canais compressores/limitadores com
entradas e saídas balanceadas; 01 Multicabo com no mínimo 36 vias (60mts); 08
Canais de GATES com entradas e saídas balanceadas; 01 Aparelho de CD Player; 02
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Mixing Console com no mínimo 40 canais contendo o mínimo de 08 subgrupos, 08 vias
auxiliares máster LR, 04 bandas de equalização mais 01 paramétrico com ponto de
INSERT em todos os canais, 10 Monitores tipo Spot passivo/ativo com 300W RMS
cada; 05 Equalizadores gráficos estéreo com no mínimo 31 bandas por canal e filtros
de 12 db por oitava; amplificadores compatível com o sistema de monitores; 01
sistema de Side Fill contendo 02 Caixas para subgraves (04 falantes, 18 polegadas com
800W RMS cada); 02 Caixas vias médio grave e médio agudo (1.000W RMS cada);
amplificadores compatível com o sistema de monitor, 01 Divisor de freqüência com no
mínimo 04 vias com mínimo 24 db por oitava, ajuste de ângulo de fase entre as
bandas, entradas e saídas balanceadas.

15 Locação de 04 tendas 06 x 06 metros 04 dias
Entrega/Prestação de serviços: Os serviços deverão ser prestados, com todas as despesas por conta
do contratado, em local e quantidades a serem determinados pela Administração Municipal, dentro do
município de Serra da Saudade-MG. A Prefeitura irá disponibilizar o Parque de Exposições, com toda
a sua estrutura, para a realização do evento, inclusive se responsabilizando pela limpeza e remoção do
lixo durante e após a realização do evento. O valor obtido com a locação de espaço para instalação de
barracas, trailers e semelhantes, incluindo a área de estacionamento do parque, será revertido para a
empresa contratada, a qual será responsável pelo recolhimento destes valores. A estrutura deverá ser
montada com, no mínimo, sete dias de antecedência do primeiro dia de realização do evento.
Período de Realização do evento: 09 a 12/05 de 2019
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ANEXO II

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO

Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social da Empresa), com sede
(endereço completo da matriz), inscrita no CNPJ/MF sob n.° ............ e inscrição Estadual sob n.°
................., representada neste ato por seu (qualificação do outorgante) Sr(a) .....,,....................,
portador(a) da Cédula de Identidade RG n.° ............. e CPF n.° ,,....................,., nomeia(m) e
constitui(em) seu bastante Procurador o(a) Sr(a) ............. . ...............,......., portador(a) da Cédula de
Identidade RG n.° ....................... e CPF . n.° .................................. , a quem confere amplos poderes
para representar a (Razão Social da Emprega) perante ..............,..... (indicação do órgão licitante), no
que se referir ao presente PREGÃO PRESENCIAL n.º 006/2019 , com poderes para tomar qualquer
decisão durante todas as fases do PREGÃO, inclusive apresentar DECLARAÇÃO DE QUE A
PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITACAO, os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS
(N° O1) e DOCUMENTOS DE HABILITACAO (N° O2) em nome da Outorgante, formular verbalmente
lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistirem verbalmente de formular lances ou ofertas na(s)
etapa(s) de lance(s), negociar a redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor
recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção
de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os
esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao
certame, em nome da Outorgante.

A presente Procuração é valida até o dia ........,....

Local e data.

Assinatura

(Recomendação: Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, a mesma
deverá vir acompanhada do Contrato Social da proponente ou de outro documento, onde esteja
expressa a capacidade / competência do outorgante para constituir mandatário.)
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ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

Local a data

À
Prefeitura Municipal de Serra da Saudade
Praça Ademar Ribeiro de Oliveira n° 130 - Centro
35.617-000 – Serra da Saudade/MG

REF. PREGÃO PRESENCIAL N.° 006/2019

Sr. Pregoeiro,

Pela presente, declaro (amos) que, nos termos do art. 4°, V, da Lei n.° 10.520/2002, a empresa
........... (indicação da razão social) cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o PREGÃO
PRESENCIAL N°. 006/2019, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para realização da
Festa do Peão 2019, conforme especificações constantes do ANEXO I

...................., de ............. de ________.
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ANEXO IV
MINUTA DE CONTRATO

Através do presente instrumento de contrato, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA
SAUDADE/MG, situada na Praça Ademar Ribeiro de Oliveira n° 130 - Centro, na cidade de Serra da
Saudade, estado de MINAS GERAIS, inscrita no CNPJ/MF sob n° 18.301.069/0001-10, doravante
denominada simplesmente CONTRATANTE, representado pelo Prefeito Municipal, Alaor José
Machado, brasileiro, portador do CPF nº. 279.929.186-49, residente e domiciliada na cidade de Serra
da Saudade-MG e de outro, a firma _________________________________, com sede na
______________________________________, inscrita no CNPJ/MF sob n°. _____________________, doravante
denominada simplesmente CONTRATADA, neste ate representada por __________________________,
proprietário da empresa, portador do CPF ____________________ e da C.I.: _____________________, de
acordo com o que consta do Processo Licitatório, modalidade pregão presencial n° 006/2019, tem
entre si justo e acertado este instrumento contratual, que se regerá pelas CLAUSULAS seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O presente Pregão tem como objeto a contratação de contratação de empresa especializada
para realização da Festa do Peão 2019 (vide anexo I do presente contrato).

CLAUSULA SEGUNDA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

Será de responsabilidades da CONTRATADA
a) Iniciar a prestação dos serviços mediante requisição ordem de serviços expedida pela

Contratante, dentro do prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.
b) A contratada não pode ceder o contrato em parte ou no todo em hipótese alguma.
c) Informar a Prefeitura Municipal de Serra da Saudade da ocorrência de quaisquer atos, fatos ou

circunstancias que possam atrasar ou impedir a prestação dos serviços dentro do prazo
estabelecido.

d) Cumprir as exigências na requisição ou autorização serviços, respeitando o prazo e datas
estabelecidos.

e) Manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

f) Os serviços deverão ser prestados, com todas as despesas por conta do contratado, em local e
quantidades a serem determinados pela Administração Municipal, dentro do município de
Serra da Saudade-MG.

g) O valor obtido com a locação de espaço para instalação de barracas, trailers e semelhantes e
área de estacionamento será revertido para a empresa contratada, a qual será responsável pelo
recolhimento destes valores. Haverá disponibilização de espaço para 13 (treze) barracas e o
valor máximo que poderá ser cobrado pela locação de cada uma será de R$ 600,00
(seiscentos reais).

h) A estrutura deverá ser montada com, no mínimo, sete dias de antecedência do primeiro dia de
realização do evento.

i) O evento será realizado sem a cobrança de ingresso para o público (portões abertos).
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CLAUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE

Será de responsabilidade do CONTRATANTE.
a) Fornecer todos os dados e documentos necessários á prestação dos serviços;
b) Efetuar o pagamento dos serviços em conformidade com o estabelecido na clausula Quarta

deste instrumento.
c) A Prefeitura irá disponibilizar o Parque de Exposições, com toda a sua estrutura, para a

realização do evento, inclusive se responsabilizando pela limpeza e remoção do lixo durante
e após a realização do evento.

CLAUSULA QUARTA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Pela execução do(s) objeto(s) deste CONTRATO, a MUNICIPALIDADE pagara a contratada o preço
certo, irreajustável de R$ ________________________________. O pagamento será efetuado pela
contratante, com recursos próprios.
§1° - o pagamento somente será efetuado mediante a emissão de Nota Fiscal ou documento
equivalente. A Nota fiscal, ou documento equivalente, deverá estar acompanhada da certidão negativa
de débitos junto ao INSS e regularidade junto ao FGTS, que será emitida, contendo na mesma os
seguintes dizeres:
a) Pregão nº. 006/2019.
§ 2° Em caso de irregularidade(is) no(s) item(ns) do(s) serviço(s) prestado(s) e/ou na documentação
fiscal, o prazo de pagamento será contado a partir da(s) correspondentes(s) regularização(ões).

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

A vigência do presente contrato se iniciará na data de sua assinatura encerrando-se após a realização
do evento e efetivação do pagamento por parte da contratante.

CLAUSULAS SEXTA – DAS DESPESAS

As despesas decorrentes do presente contrato, correrão por conta das seguintes dotações consignadas
no orçamento vigente:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019
0210- 04.0122.0009-33903900

CLAUSULAS SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

7.1 - Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

7.1.1 - Unilateralmente pela CONTRATANTE:

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação
técnica aos seus objetivos;

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou
diminuição quantitativo de seu objeto, nos limites permitidos no Parágrafo 1º do Artigo 65 da Lei Nº
8.666.

7.1.2 - Por acordo das partes:
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a) quando necessária a modificação do modo de fornecimento, em face de verificação
técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;

b) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de
circunstância supervenientes, mantido o valor inicial, vedada a antecipação do pagamento com
relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação dos serviços.

7.2 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, respeitados os termos do Parágrafo 1º do Artigo
65 da Lei Nº 8.666/93.

CLAUSULAS OITAVA – DA MULTA

8.1 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, caberá, conforme a gravidade da falta e
garantida a prévia defesa, a aplicação das seguintes sanções, de acordo com o previsto na Seção II do
Capítulo IV da Lei Nº. 8.666/93.

8.1.1 - Multa na ordem de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso calculado sobre
o valor total do Objeto licitado com atraso, até o limite de 6% (seis por cento).

8.1.2 - Advertência

8.1.3 - Suspensão do direito de licitar, junto ao MUNICÍPIO DE SERRA DA SAUDADE-MG.

8.1.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto pendurar os motivos da punição.

8.2 - Nenhum pagamento será processado à Proponente penalizada, sem que antes, esta
tenha pago ou lhe seja relevada a multa imposta.

CLAUSULAS NONA – DA RESCISÃO

9.1 - Rescisão deste Contrato por ato unilateral da CONTRATANTE:

9.1.1 - A CONTRATANTE poderá, unilateralmente, rescindir de pleno direito este Contrato,
independente de notificação judicial ou extrajudicial, desde que ocorra qualquer um dos fatos adiante
enunciados, bastando para isso comunicar a CONTRATADA sua intenção, com antecedência mínima
de 5 (cinco) dias:

a) o não cumprimento pela CONTRATADA das cláusulas contratuais, especificações,
projetos ou prazos;

b) o cumprimento irregular pela CONTRATADA das cláusulas contratuais, especificações,
projetos ou prazos;

c) o desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da autorizada
designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

d) razões de interesse do serviço público.

9.1.2 - A CONTRATANTE terá o direito de rescindir de imediato o presente contrato,
independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, caso ocorra qualquer um dos fatos a
seguir enunciados:
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a) o atraso injustificado na prestação dos serviços;

b) suspensão, pelas autoridades competentes, da prestação dos serviços pela
CONTRATADA, em decorrência de violação de disposições legais vigentes;

c) a paralisação na prestação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação a
CONTRATANTE;

d) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem a devida anuencia da
contratante;

e) o cometimento reiterado de faltas na prestação dos serviços;

f) a decretação de falência, o pedido de concordata ou a instauração de insolvência civil;

g) a dissolução da sociedade ou o falecimento do proprietário, em se tratando de firma
individual;

h) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a
juízo da CONTRATANTE, prejudique a execução do contrato;

i) o protesto de títulos ou a emissão de cheques, sem suficiente provisão, que caracterizem
a insolvência do contrato.

9.1.3 - No caso de o presente Contrato ser rescindido por culpa da CONTRATADA, serão
observadas as seguintes condições:

a) a CONTRATADA não terá direito de exigir indenização por qualquer prejuízo e será
responsável pelos danos ocasionados, cabendo a CONTRATANTE aplicar as sanções contratuais e
legais pertinentes;

b) a CONTRATADA terá o direito de ser reembolsada pelos serviços já prestados, desde
que aprovado pela CONTRATANTE, até a data da rescisão, deduzidos os prejuízos causados a
CONTRATANTE;

c) em qualquer caso, a CONTRATANTE reserva-se o direito de dar continuidade à
prestação dos serviços através de outras empresas, ou da forma que julgar mais conveniente;

d) caso a CONTRATANTE não use o direito de rescindir este Contrato, poderá, a seu
exclusivo critério, reduzir ou suspender a prestação dos serviços referente ao mesmo e sustar o
pagamento das faturas pendentes, até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condição
contratual infringida.

9.2 - Rescisão deste Contrato por Acordo entre as Partes ou Judicial:

9.2.1 - O presente Contrato também poderá ser rescindido quando ocorrer:

a) a supressão, por parte da CONTRATANTE, de fornecimento/prestação de serviços,
acarretando modificação do valor inicial do Contrato, além do permitido no Regulamento de
Habilitação Licitação e Contratação, em seu artigo 79 da Lei Nº. 8.666/93;
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b) a suspensão de sua execução, por  ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo
superior a 30 (trinta) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna
ou guerra;

c) o atraso superior a 30 (trinta) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE,
decorrentes de serviços já fornecidos, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da
ordem interna ou guerra;

d) a não liberação, por parte da CONTRATANTE, de área, local para entrega dos
materiais/prestação dos serviços, nos prazos contratuais.

9.2.2 - Nestes casos, a CONTRATANTE, deverá pagar a CONTRATADA os serviços já
prestados, de acordo com os termos deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

A CONTRATADA é, integralmente a única responsável, em qualquer caso, por danos e
prejuízos que eventualmente, possa causar a terceiros, em decorrência da execução do objeto deste
contrato, ficando portanto, o município de Serra da Saudade isento de qualquer ônus, pelo
ressarcimento e indenização devidos.

No ato da entrega, o serviço será recebido provisoriamente para conferencia e verificação
no prazo não superior a 02(dois) dias, estando o mesmo em conformidade com o solicitado no edital,
será recebido definitivamente para efetivação do pagamento.

Quaisquer controvérsias e omissões deste contrato serão regidas pela lei federal nº
10.520/02, subsidiariamente aplica-se as disposições da Lei Federal nº 8666/93, e sua alterações.
Supletivamente aplicam-se os princípios da teoria dos contratos e as disposições de direito privado.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — FORO

Será competente o foro da Comarca de Dores do Indaiá/MG, com renuncia expressa a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja, para solução das questões oriundas deste contrato

E por estarem assim justas a contratadas, as partes assinam este contrato em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, obrigando-se por si e por seus sucessores, na presença de duas testemunhas abaixo
assinadas, para que surtam todos os efeitos de direito, dando-se publicidade ao ato mediata
publicação de seu resumo.

Serra da Saudade, ____ de _____________ de _________

ALAOR JOSÉ MACHADO
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

CONTRATADA
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ANEXO V

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório,
que a empresa (denominação da pessoa jurídica), CNPJ n° é microempresa ou empresa de pequeno
porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n" 123, de 14 de dezembro de
2005, cujos termos declaro conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de
preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão Presencial n° 006/2019 ,
realizado pela Prefeitura Municipal de Serra da Saudade/MG

Local e data

Assinatura do representante
Nome do representante; .....,...................................
RG n° ................... . ..,....



Página 27

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE
CEP – 35.617-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Praça Ademar Ribeiro de Oliveira n.º 130
Serra da Saudade - MG

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

Eu _____________________, brasileiro, estado Civil, Profissão, CPF: _______________,

Residente na Rua ________. nº: ______, na cidade de ____________________, Estado ______________,

representante legal da empresa ___________________________, CNPJ: _________________, DDEECCLLAARROO, para os

devidos fins de prova junto ao Processo Licitatório nº 006/2019 e para fins do disposto no Inciso XXXIII do

Art. 7º da Constituição Federal, Inciso V do Art. 27 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei

nº:9.854 de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso

ou insalubre e não emprego menor de dezesseis anos.

Ressalvamos que os menores a partir de quatorze anos se encontram na condição de

aprendiz.

Por ser verdade firmo a presente em duas vias de igual teor e forma para um só efeito.

de , de ___________ de 2019

____________________________

Representante Legal
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ANEXO - VII

Modelo - padrão de proposta comercial

PREGÃO N.º 006/2019

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE:
Razão Social:
CNPJ:
Inscrição Estadual:
Endereço:
Telefone:
Banco, Agência e nº Conta Bancária para pagamento:
Representante e cargo:
Carteira de Identidade e CPF:

A empresa supra identificada propõe fornecer à administração municipal, em estrito
cumprimento ao previsto no edital da licitação em epígrafe, o objeto, conforme abaixo
discriminado:

“DESCRIÇÃO DO OBJETO, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL E VALOR GLOBAL DA
PROPOSTA”

A proponente obriga-se a cumprir o prazo de entrega previsto no edital.
A validade desta proposta é de ____________ dias corridos, contados da data da abertura da
sessão pública de pregão.

,           de                          de 2019.

________________________________________________
(nome e assinatura do representante legal da licitante)
R.G.:Cargo


