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EDITAL DE LICITAÇÃO  

 

O MUNICÍPIO DE URANDI-BA torna público que se encontra aberta no setor de Licitação, 
situada à Rua Sebastião Alves de Santana, nº 57, Centro - Urandi/BA, licitação com na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, com a finalidade de contratação de Empresa Especializada em 
Locação de Palco, Som, Camarim, Camarote, Iluminação, Tendas, Banheiros Químicos e Grupo 
Gerador para utilização nos festejos do Centenário do Município de Urandi com apoio Logístico e 
Correlatos no ano de 2018,  em conformidade com os dispositivos do anexo II, que fazem parte 
do Edital. 
 

O pregão será realizado pelo pregoeiro João Goutemberg de Souza Figueiredo, portador da C.I. 
n° M-5.449.176 – SSP/BA e do CPF 737.369.706-25, nomeado pela Portaria nº 030/2018.  
 

Rege a presente licitação as normas contidas neste Edital, Lei Federal 10.520 de 17/07/02, 
regulamentada pelo Decreto n° 3.555, de 08/agosto/2000, alterado pelos Decretos n° 3.693, de 
20/dezembro/2000, e 3.784, de 06/abril/2001, a Lei Complementar nº 123 de 14 dezembro de 
2006, Lei Complementar nº 147/2014 de 07 de agosto de 2014, e no que couber, na Lei Federal 
8.666/93 e suas alterações posteriores e de demais normas pertinentes. 
 

PROCESSO LICITATÓRIO 

Nº 102/2018 

PREGÃO PRESENCIAL  

Nº 048/2018 

TIPO: 

MENOR PREÇO POR ITEM 

 

DATA: 07 DE DEZEMBRO DE 2018 

HORÁRIO: 08:00 HORAS 

LOCAL: RUA SEBASTIÃO ALVES SANTANA, 57, CENTRO, URANDI 

SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que 
dele fazem parte integrante. 
 

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos na sessão 
pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se 
apresentarem para participar do certame. 
 

1 - DO OBJETO 

1.1 – Constitui o objeto da presente licitação a contratação de Empresa Especializada em Locação 
de Palco, Som, Camarim, Camarote, Iluminação, Tendas, Banheiros Químicos e Grupo Gerador 
para utilização nos festejos do Centenário do Município de Urandi –BA, com apoio Logístico e 
Correlatos no ano de 2018, em conformidade com os dispositivos do anexo II, deste Edital. 
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1.2- No preço da locação deverá estar incluso todas as despesas quanto a hospedagens, 
alimentação, seguranças, pórtico (portal em alumínio), sistema de painel de led, e mão de obras. 
 

1.3 – É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, a associação da contratada com 
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação da contratada, não se responsabilizando o contratante por nenhum compromisso 
assumido por aquela com terceiros. 
 

2 – DA PARTICIPAÇÃO 

2.1 – Poderão participar do certame todas as pessoas jurídicas interessadas pertencentes ao ramo 
de atividade do objeto de licitação que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à 
documentação, constantes deste edital e seus anexos, arcando os licitantes com todos os custos 
decorrentes da elaboração e apresentação das propostas. 

02.02 – Somente poderão participar da presente licitação os interessados que atenderem a todas 
as exigências deste Edital. A Visita Técnica ao local do evento se dará até o dia 05 de dezembro de 
2018, conforme prévio agendamento, por profissional credenciado pela proponente, na 
companhia de um servidor indicado pela Prefeitura de Urandi BA. O agendamento será realizado 
até às 12h00min horas do dia 04 de dezembro 2018 no Setor de Licitações situado no endereço 
constante no preâmbulo deste edital, ou ainda pelo E-mail: cpl.urandi@gmail.com 

02.02.01 – Para participação da Visita Técnica, deverá ser(em) profissional(is) de nível superior 
com registro no CREA/CAU, que tenha vínculo profissional formal com o licitante, devidamente 
comprovado por documentação. 

02.02.02 – Os profissionais credenciados no procedimento de Visita Técnica deverão apresentar-
se na Prefeitura Municipal de Urandi BA, situada na Rua Sebastião Alves de Santana, 57, Centro, 
URANDI-BA, na data e horário agendados pelo Setor de Engenharia do Município. 

02.02.03 – Após a visita e vistoria e demais procedimentos daí decorrentes, acarretará que, em 
hipótese alguma o Município de Urandi aceitará posteriores alegações com base em 
desconhecimento das condições do local onde o evento será executado, dúvidas ou 
esquecimentos de quaisquer detalhes das execuções a serem realizadas, que levem a majoração 
dos preços contratados, devendo a licitante vencedora deste pregão assumir todos os ônus dos 
serviços e materiais decorrentes de fatos supervenientes previsíveis; 

02.02.04 – A não realização da Vistoria Técnica inabilitará a Proponente; 

02.02.05 – Quaisquer custos que os interessados tiverem em relação à visita acima referida será 
de sua própria e inteira responsabilidade. 

2.3 – Não será admitida nesta licitação a participação de: 

2.3.1 – Empresas que estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou 
tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar no âmbito da União, Estados, Distrito 
Federal, Município se nas respectivas entidades da administração indireta, ou tenham sido 
suspensas de participar de licitação e impedidas de contratar como Município de Urandi BA; 

2.3.2 – Pessoas Jurídicas das quais participem, seja a qualquer título, dirigentes ou servidores do 
Município de Urandi – BA, conforme artigo 9° da Lei de Licitações e Contratos. 

2.3.3 – Que incorrer nas penalidades previstas no Art. 87, incisos III e IV, da Lei nº 8.666/93; 

2.3.4 – Em Consórcio. 
 

 

3 – DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

3.1 – Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer  
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licitante poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do 
Pregão, devendo protocolar o pedido de esclarecimento e o pedido de impugnação na sede da 
Prefeitura Municipal de Urandi, no Setor de Licitação e Contratos, localizada na Rua Sebastião 
Alves de Santana, n° 57, Centro, Urandi – BA, cabendo ao pregoeiro decidir sobre o requerimento 
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 

3.1.1 – O pedido de esclarecimento poderá ser feito via E-mail: cpl.urandi@gmail.com 

3.2 - A petição deverá ter: Cabeçalho em todas as folhas, contendo todos os dados que 
identifiquem o licitante; número do Pregão e do Processo e será dirigida à autoridade subscritora 
do Edital; 

3.2.1 – Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para 
a realização do certame; 

3.3 – Decairá do direito de impugnar os termos do Edital, por falhas ou irregularidades, o licitante 
que não o fizer até às 12h00min (doze) horas do segundo dia útil que anteceder a data de 
realização da Sessão Publicado Pregão, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de 
recurso. 
 

4 – DO CREDENCIAMENTO (FORA DOS ENVELOPES) 

4.1. - PESSOA JURÍDICA 

4.1.1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

4.1.1.1 - Tratando-se de representante estatutário legal, o estatuto social, contrato social ou 
outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam 
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura; 

4.1.1.2 – Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular (poderá 
ser utilizado o modelo do Anexo V deste Edital) com firma reconhecida do qual constem poderes 
específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos, desistir de sua interposição e 
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente 
documento, dentre os indicados no item 4.1.1.1, que comprove os poderes do mandante para a 
outorga; 

4.1.1.3 – Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, documento que 
comprove esta condição (poderá ser utilizado o modelo no Anexo VII deste edital). 

4.1.1.4 – Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, conforme modelo do 
Anexo IV do Edital. Observando que todo o teor do conteúdo no modelo deverá constar na 
declaração a ser entregue no certame. 

4.2 – O representante de licitante presente à sessão devera identificar-se exibindo cópia com o 
original do documento oficial de identificação. 

4.3 – Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo que 
cada um deles poderá representar apenas uma credenciada. 

4.4 - A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão 
da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro. 

4.5 – A não apresentação ou ainda a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de 
credenciamento, impedirá a participação da licitante no presente certame. Neste caso, o(s) 
portador(es) dos envelopes poderá(ão) assistir apenas como ouvinte(s), não podendo rubricar 
documentos ou fazer qualquer observação em ata ou mesmo de se manifestar ou interferir no 
desenvolvimento dos trabalhos, ressaltando que quando a documentação de credenciamento  
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estiver, por lapso, dentro de quaisquer dos envelopes (1) ou (2), o respectivo envelope será 
entregue ao licitante que estará autorizado a abri-lo e retirá-la, lacrando-o em seguida, uma vez 
que citado documento se encontra no recinto, com o intuito de ampliar a disputa. 
 

5 – DOS ENVELOPES PARA PARTICIPAÇÃO 

5.1 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 
02 envelopes fechados e indevassáveis respectivamente, contendo em sua parte externa, além do 
nome do proponente e todos os dados que identifiquem o licitante, os seguintes dizeres: 
 

Envelope nº1 – Proposta de Preços 

Ao Município de Urandi/BA 

Pregão nº 048/2018/, Processo Adm nº 102/2018 

Razão Social do Proponente: 

CNPJ: 

Endereço: 

Telefone: 
 

Envelope nº 2 – Habilitação 

Ao Município de Urandi/BA 

Pregão nº 048/2018 , Processo Adm nº 102/2018 

Razão Social do Proponente: 

CNPJ: 

Endereço: 

Telefone: 
 

5.2 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado do licitante, processada em computador 
ou datilografada, redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso 
corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas devidamente datada, assinada e 
rubricadas todas as folhas pelo representante legal do licitante proponente.  

5.3 – Todos os documentos necessários à participação deverão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas, por servidor público autorizado ou 
cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de 
Apoio. 
 

6 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA 

6.1 - A proposta de preço deverá ser legível e conter os seguintes elementos: 

6.1.1 – Cabeçalho, em todas as folhas, contendo todos os dados que identifiquem o licitante; 

6.1.2 – Número do Pregão e do Processo; 

6.1.3 - Descrição do objeto da presente licitação, com a indicação da marca (neste caso, quando 
couber)  dos produtos cotados em conformidade com as especificações do modelo de proposta – 
Anexo III deste Edital. A ausência da especificação da marca implicará na desclassificação da 
proposta. 

6.1.4 – Preço unitário e total, por item, em moeda corrente nacional, em algarismo, apurado à 
data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária.  
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Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como 
por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou 
indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação. 

6.1.5 – Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias. 

6.2 - Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.  

6.3 – Serão desclassificadas as propostas que: 

6.3.1 – Não atendam às exigências e requisitos estabelecidos neste Edital ou imponham 
condições; 

6.3.2 – Apresentem valores manifestamente inexequíveis; 

6.3.3 – Sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de impedir o 
julgamento. 

6.4 – Poderão ser cotados números até 02 (duas) casas após a vírgula. 

6.5 – Não serão motivos de desclassificação as simples omissões irrelevantes para o 
entendimento da proposta e que não causem prejuízo à Administração. 

6.6 – O preço ofertado, salvo hipóteses legais, permanecerá fixo e irreajustável. 

6.7 – Durante a etapa de lances só será permitido o uso de celulares para a consulta de preços sob 
autorização do Pregoeiro, pelo prazo máximo de 5 (cinco) minutos. Quando convocado pelo 
Pregoeiro, o licitante desejar efetuar ligações para consulta de preços, fora da sala da sessão, ou 
estiver ausente da sala de licitações seja qual for o motivo, o mesmo perderá o direito ao lance e 
será excluído da etapa de lances para aquele item. 
 

7 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” 

7.1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir 
relacionados os quais dizem respeito a: 
 

7.2 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 

7.2.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual; 

7.2.1.1 – Certificado da condição de microempreendedor individual; 

7.2.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor ou última alteração se nesta constar 
o objeto social e administração da empresa, devidamente registrado na Junta Comercial em se 
tratando de sociedades comerciais; 

7.2.3 - Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, 
acompanhados da documentação mencionada na alínea 7.2.2, deste subitem; 

7.2.4 - Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas 
tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 

7.2.5 – Cédula de Identidade e Prova de inscrição no Cadastro de pessoa Física - CPF, (do titular ou 
sócio - administrador da empresa); 

7.2.6 – Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
país, quando a atividade assim o exigir.  

7.2.7 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

7.2.8 – Alvará de Localização e Funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal da cidade onde 
estiver estabelecido. 
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7.2.9 – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme modelo no Anexo 
VII deste edital (SOMENTE PARA AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE); 

7.2.10 – Declaração da empresa licitante de que cumpre o disposto no inciso XXXIII, art.7º da 
Constituição Federal, no que diz respeito ao trabalho de menores, conforme Anexo VI deste 
Edital. 

7.2.11 – Atestado de Visita Técnica ao local do evento. 
 

7.3 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

7.3.1 - prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal, relativa à sede do licitante; 

7.3.2 – prova de regularidade relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (Portaria 
Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014); 

7.3.3 – prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

7.3.4 – prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa (CNDT). 

7.3.5 – Serão aceitas como prova de regularidade para com as Fazendas, certidões positivas com 
efeito de negativas e certidões positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estão 
judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa. 

7.3.6 – Para habilitação de microempresas ou empresas de pequeno porte será obrigatória a 
apresentação dos documentos indicados no subitem 7.3, deste Edital, ainda que os mesmos 
veiculem restrições impeditivas à referida comprovação. 

7.3.6.1 – A comprovação de que trata o subitem 7.3 deverá ser efetuada mediante a 
apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de 
negativas, no prazo de cinco dias úteis, contado a partir do momento em que a licitante for 
declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração. 
 

7.4 - QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA 

7.4.1- Certidão Negativa de Falência ou Recuperação expedida pelo poder judiciário da sede da 
pessoa jurídica, com validade não superior a 60 (sessenta) dias. 

7.4.2 – Balanço patrimonial, devidamente registrado na junta comercial, conforme legislação e 
demonstrações contábeis do último exercício social, que deverão trazer obrigatoriamente a 
assinatura do representante legal  da empresa e do contador ou de outro profissional 
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade e com 
comprovação de regularidade profissional. 
 

A situação financeira da Empresa deverá ser apresentada conforme critérios objetivos abaixo: 
 

Onde: 

AC = Ativo Circulante 

PC = Passivo Circulante 

PNC = Passivo Não Circulante 

SG = Solvência Geral 

AT = Ativo Total 

ILC = Índice de Liquidez Corrente 

IEG = Índice de Endividamento Geral 
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7.4.2.1 – A não observância dos índices referidos ensejará a inabilitação da licitante. 
 

7.4.2.2 – Os índices referidos 7.4.2 poderão constar  do  próprio  balanço registrado na junta 
comercial ou ser formulado por contador separadamente, desde que, neste último caso, seja 
comprovada a regularidade profissional e haja declaração expressa do profissional, nos 
seguintes termos: “Declaro, para todos os fins legais e sob as penas da lei, e ainda sob pena de 
responsabilidade pessoal e criminal, que os cálculos apresentados levaram em conta os valores 
diretamente extraídos do balanço do último exercício social já exigível, na forma da lei”. 

7.4.3 - Fica desobrigado de apresentar o Balanço Patrimonial as microempresas e empresas de 
pequeno porte, conforme regulamenta o Art. 3º do Decreto Federal 8.538 de 06 de outubro de 
2015. 

7.4.4 – Declaração de Optante ou Não Optante do Simples Nacional. 
 

7.5 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

7.5.1 – Comprovação de aptidão do desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características similares com o objeto da licitação, através da apresentação de pelo menos 02 
(dois) atestado, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado. 

7.5.2 – Comprovação de que a empresa possui em seu quadro de funcionários profissional que 
detenha certificado de supervisor de trabalho em altura, conforme NR 35, com vínculo com a 
licitante através de CTP devidamente assinada ou contrato de prestação de serviços com firmas 
reconhecidas em cartório competente, podendo os profissionais serem diretores ou sócios legais 
da empresa. 

7.5.3 – Apresentar a certidão e o número do registro no CREA - BA da empresa, do Engenheiro 
Civil responsável técnico pelas estruturas e do Engenheiro Elétrico responsável pelas instalações 
elétricas os quais deverão pertencer ao quadro permanente da empresa comprovado através de 
Certidão de registro e Quitação da empresa, Carteira Profissional, Ficha de Registro de Empregado 
ou ainda mediante contrato de trabalho, sendo possível a contratação de profissional autônomo 
que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços.         

7.5.4 – Declaração de anuência dos profissionais que os mesmos serão os responsáveis técnicos 
da empresa para os serviços objeto deste contrato. 

7.5.5 – Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para 
entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela 
entidade competente (CRA-BA), através do ato constitutivo da empresa por suas alterações, no 
caso do profissional ser sócio da mesma; através da carteira de trabalho/ficha do empregado, 
acompanhada da GFIP e GPS/, contrato de prestação de serviços, no caso do profissional ser 
empregado ou prestador de serviço da licitante; 

7.5.6 – Certidão de Registro e Quitação da empresa licitante para com a entidade competente 
(CRA-BA); 

7.5.7 – Prova de Registro Cadastral de Fornecedores junto ao Governo do Estado da Bahia através 
de CRC – Certificado de Registro Cadastral. 

7.5.8 – Apresentação dos Certificados CADASTUR nas categorias Organizadora de Eventos; 
Prestador de Infraestrutura de Apoio para Eventos; todos em plena validade. 
 

7.6 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

7.6.1 – Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração 
aceitará como válidas as expedidas até 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores à data de 
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apresentação das propostas. 

7.6.2 – A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em 
desacordo com o previsto neste título inabilitará o licitante; 

7.6.3 – Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo o 
original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada. 

7.6.4 – Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão estar em nome do proponente e, 
preferencialmente, com número do CNPJ e com o endereço respectivo, observando ainda o que 
segue, conforme preceitua a legislação vigente: 

7.6.4.1 – Se o proponente for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 

7.6.4.2 – se o proponente for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 
somente em nome da matriz. 
 

7.7 - Os documentos exigidos na fase de Habilitação e que forem regularmente apresentados na 
fase de Credenciamento, ficam dispensados de apresentação. 

 
7.8 – O pregoeiro, manterá, em seu poder, os documentos das demais licitantes pelo prazo de 30 
(trinta) dias após a homologação da licitação, devendo as licitantes retirá-los ao fim deste 
período, sob pena de inutilização dos mesmos. 
 

8 – DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 
8.1 – No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do 
Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame. 

8.2 – Encerrada a fase de credenciamento, o pregoeiro declarará aberta a Sessão do Pregão, 
oportunidade em que não mais se aceitará novos licitantes, dando-se início ao recebimento dos 
envelopes contendo a Proposta e a Documentação de Habilitação, exclusivamente dos 
participantes devidamente credenciados. 

8.3 – A análise das propostas pelo pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas 
neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

8.3.1 – Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 

8.4 – No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações 
aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de 
eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão 
consideradas para apuração do valor da proposta. 

8.5 – Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes. 

8.6 – As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 
observância dos seguintes critérios: 

8.6.1 – Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% superiores àquela; 

8.6.2 – Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3(três). 

8.6.3 – No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 
independentemente do número de licitantes. 

8.7-O pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular 
lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem 
decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços. 
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8.8 – A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em 
relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de 
lances. 

8.9 – Os lances deverão ser formulados por item, em valores distintos e decrescentes, inferiores à 
proposta de menor preço, observada a redução mínima, que será estipulada pelo pregoeiro no 
ato do pregão, aplicável inclusive em relação ao primeiro. 

8.10 – Na licitação será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para 
as microempresas e empresas de pequeno porte. 

8.10.1 – Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores 
à proposta mais bem classificada; 

8.10.2 – Para efeito do disposto na cláusula anterior, ocorrendo o empate, proceder-se-á da 
seguinte forma: 

8.10.2.1 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em 
que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

8.10.2.2 - Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma do item 8.10.2.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 
hipótese dos §§ 1° e 2° do artigo 44 da Lei Complementar n° 123/06, conforme o caso e 
modalidade licitatória, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

8.10.2.3 – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1° e 2° do artigo 44 da Lei 
Complementar n° 123/06, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 
primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

8.11 – Na hipótese da não-contratação das microempresas e empresas de pequeno porte, o 
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

8.12 – O disposto anteriormente em relação às microempresas e empresas de pequeno porte só 
se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou 
empresa de pequeno porte. 

8.13 – A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 
declinarem da formulação de lances, com exceção da melhor proposta. 

8.14 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a 
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado 
pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas. 

8.15 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do 
preço. 

8.16 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, 
decidindo motivadamente a respeito. 

8.17 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 
apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será 
juntada aos autos por ocasião do julgamento. 

8.18 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 
documentos de habilitação de seu autor. 

8.19 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, 
poderão ser sanadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a 
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habilitação, inclusive mediante: 

8.19.1 - verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 

8.20 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os 
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 
justificada. 

8.20.1 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não 
sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.  

8.21 - Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas no subitem 7.3, o Pregoeiro, 
se necessário, diligenciará junto ao Cadastro Geral de Fornecedores do Município de Urandi/BA. 

8.22 – Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante 
será habilitada e declarada vencedora do certame. 

8.23 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o 
Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá 
sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos de 
habilitação, caso em que será declarado vencedor. 

8.24 – Da Sessão lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do 
procedimento e as ocorrências relevantes, e que, no final será assinada pelo Pregoeiro e Equipe 
de Apoio. 
 

9 - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

9.1 - No final da sessão, o licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias úteis para 
apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar 
contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

9.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do 
direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o 
encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação. 

9.3 – As razões e contra-razões recursais deverão ser protocoladas no setor de Licitação do 
município e Urandi BA até às 12h00minh do último dia do prazo. 

9.4 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 
devidamente informado à autoridade competente.  

9.5 – Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Sendo decididos e 
constatados a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do 
certame à licitante vencedora e homologará o procedimento. 

9.6 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 

9.7 - A adjudicação será feita global do objeto. 
 

10 – DOS PRAZOS DE PRESTAÇÃO DO FORNECIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO. 

10.1 – O presente Contrato terá a vigência de 12 (doze) meses a partir da data da sua assinatura. 

10.1.1 - Conforme disposto no contrato, correrá por conta da Contratada as despesas de seguro, 
transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, bem como quaisquer outras 
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despesas que se fizerem necessárias para o regular fornecimento dos produtos, sendo facultada a 
contratante a rescisão contratual, nos termos da Lei, se ocorrer fato que a justifique. 
 

11- DA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO  
11.1 – O setor competente para autorizar, conferir e fiscalizar os produtos desta licitação será a 
Secretaria o qual o fornecedor entregar o produto, observados os Artigos 73 a 76, da Lei Federal 
nº 8.666/93, sendo que o mesmo poderá delegar tais poderes, a seu exclusivo critério, aos outros 
órgãos da Administração Direta. 

11.2 – A Administração Municipal reserva-se o direito de não receber o produto desta licitação 
em desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar o contrato e 
aplicar o disposto no Art. 24, inciso XI da Lei Federal nº 8.666/93. 

11.3 – A licitante comprometer-se-á a dar total garantia quanto à qualidade dos produtos, bem 
como efetuar a substituição imediata do produto irregular. Sendo facultado à contratante a 
execução e/ou acompanhamento de testes periódicos da qualidade dos produtos. 

11.4 - Na hipótese de se atingir o limite inicialmente estimado para contratação, o Município de 
Urandi, para atender a seus interesses, poderá aumentar quantitativos, sem que isto implique 
alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites estabelecidos no § 1º do art. 65, 
da Lei nº 8.666/93.  
 

12 – DO PAGAMENTO 

12.1 – Os pagamentos decorrentes da concretização do objeto desta licitação serão efetuados no 
máximo em até 30 (trinta) dias, após o fornecimento dos produtos constantes da ordem de 
compras e apresentação dos documentos fiscais devidos. 

12.2 – Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo para pagamento 
será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados. 

 

13 - DAS OBRIGAÇÕES 

13.1 – Obrigações da licitante contratada 

13.1.1 - Responsabilizar-se pelos produtos em conformidade com as especificações deste Edital e 
as normas estabelecidas pela Secretaria a qual será fornecido; 

13.1.2 - Assumir integralmente a responsabilidade pelas despesas relativas a encargos fiscais, 
trabalhistas, previdenciárias, e de ordem de classe, indenizações civis e quaisquer outras que 
forem devidas a funcionários, ficando o Município de Urandi - BA isento de qualquer vínculo 
empregatício com os mesmos. 

13.1.3 – Responder por danos e prejuízos, tanto materiais quanto morais, durante o fornecimento 
do produto, causados à contratante ou a terceiros por ação ou omissão própria ou de qualquer de 
seus empregados; 

13.1.4 - Responsabilizar-se a substituir imediatamente o empregado ou preposto cuja 
permanência na condução dos serviços for considerada inadequada ou inconveniente; 

13.1.5 - Responsabilizar-se pela qualidade do produto atentando para as especificações técnicas 
exigíveis. 
 

13.2 – Obrigações do Município: 

13.2.1 – Acompanhar e fiscalizar a entrega do produto de acordo com o constante na planilha de 
especificações. 

13.2.2 - Efetuar o pagamento nos termos da cláusula 12. 
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13.2.3 – Notificar a Contratada através da Secretaria de Administração, fixando-lhe prazo para 
corrigir eventuais irregularidades nos produtos deste processo. 
13.2.4 - Realizar o controle do recebimento dos produtos recebidos, qualitativa e 
quantitativamente, visando, inclusive, que não se exceda o limite estimado para a contratação. 
 

14 – DA CONTRATAÇÃO 

14.1 – A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de 
contrato, cuja respectiva minuta constitui anexo do presente ato convocatório (anexo VIII); 

14.1.1– Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da 
Adjudicatária perante aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (Portaria Conjunta 
RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Justiça 
do Trabalho, (CNDT), o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico de informações ou 
outro, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de 
obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada; 

14.1.2 – Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações a Adjudicatária 
será notificada para, no prazo de 03 (três) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade de 
que trata o sub item 14.1.1, mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de 
validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar. 

14.2 – A adjudicatária deverá, no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data da 
convocação, comparecer à Prefeitura Municipal de Urandi/BA, junto ao Setor de Licitações e 
Contratos para assinar o termo de contrato. 

14.3 - Previamente à contratação, será realizada consulta, pela contratante, para identificar 
possível proibição de contratar com o Poder Público.  

14.3.1 - Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que 
mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à 
assinatura, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, 
para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos 
de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das 
demais cominações legais 
 

 14.4. O Proponente terá o seu Contrato cancelado por intermédio de processo administrativo 
específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:  

14.4.1. A pedido, quando:  

a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do Contrato, por ocorrência de casos 
fortuitos ou de força maior;  

b) o seu preço tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de 
mercado dos insumos que compõem o custo do material.  

14.4.2. Por iniciativa da Administração, quando:  

a) não aceitar reduzir o preço, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 
mercado;  

b) perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;  

c) por razões de interesse público, devidamente, motivado e justificado;  

d) não cumprir as obrigações decorrentes do Contrato;  

e) não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes do 
Contrato, sem justificativa aceitável;  
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f) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas no 
Contrato ou nos pedidos dela decorrentes.  

14.5. Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Administração fará o devido 
Apostilamento no Contrato e informará os Proponentes a nova ordem de registro.  

 

15 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

15.1 – Ocorrendo inadimplemento na execução total ou parcial do avençado, o adjudicatário 
ficará sujeito a penalidades, garantia prévia defesa em regular processo administrativo, a ser 
conduzido pelo órgão de Administração, salvo justificativas expressas aceitas, a saber: 

15.2 – o licitante que ensejar o retardamento da execução da licitação, não mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa 
ou cometer fraude fiscal, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 
certame, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e 
contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, e, se for o caso, descredenciado no SICAF pelos órgãos 
competentes, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais 
cominações legais; 

15.3 - Ao licitante que descumprir total ou parcialmente as obrigações previstas no contrato, 
poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos 
danos causados à Administração Pública, e eventuais responsabilidades civis e criminais: 

a) multa diária de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) sobre o valor atualizado do objeto 
licitado pelo atraso injustificado no prazo da prestação do serviço conforme sub item 12.1.1; 

b) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da parcela em atraso; 

14.3.1 - O valor da multa aplicada deverá ser recolhido na Secretaria Municipal de Fazenda, no 
prazo de 03 (três) dias úteis, contados da respectiva notificação. 
 

16 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

16.1 - As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da dotação orçamentária 
referente ao exercício econômico-financeiro de 2018: 

UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA 

02.04.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 

PROJETO / ATIVIDADE 2117 – COMEMORAÇÃO DE FESTIVIDADES 

ELEMENTO DE DESPESA 33.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 

FONTE 000, 010 
 

17 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

17.1 - É facultada ao pregoeiro ou à Autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada 
à inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 
 

17.2 - Fica assegurado ao Município o direito e no interesse da Administração, anular ou revogar, 
a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na 
forma da legislação vigente. 

17.3 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas 
e o Município não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 
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17.4 - O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação 
ou inabilitação do licitante, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, 
civis e penais cabíveis. 

17.5 - Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido.  
17.6 - Na análise da documentação e no julgamento das Propostas Comerciais, o Pregoeiro 
poderá, a seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais 
especializados.  
17.7 - Toda a documentação apresentada neste Edital e seus anexos são complementares entre si, 
de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será 
considerado especificado e válido.  
17.8 - O pregoeiro, no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras, durante o 
certame, e relevar omissões e erros formais, observadas na documentação e proposta, desde que 
não contrariem a legislação vigente, sendo possível a promoção de diligências junto aos licitantes, 
destinadas a esclarecer a instrução do processo, conforme disposto no § 3°, do art. 43 da Lei 
Federal nº 8.666/93.  
17.9 - Se houver solicitação de documentos, estes deverão ser apresentados em original ou em 
cópia autenticada por cartório, sendo possível, ainda, a autenticação dos mesmos pelo pregoeiro 
ou Equipe de Apoio.  
17.10 - O não cumprimento da diligência poderá ensejar a desclassificação da proposta ou a 
inabilitação do licitante.  
17.11 - A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos termos e 
condições inseridas neste edital, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria.  
17.12 - A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o Município 
de Urandi/BA revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato 
superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação.  
17.13 - A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação do 
objeto licitado. 

17.14 - O Município de Urandi/BA poderá prorrogar, por conveniência exclusiva, a qualquer 
tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura. 
 

17.15 - Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 
 

17.16 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que 
não haja comunicação do pregoeiro em contrário. 

17.17 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no 
Município. 

17.18 - O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento do 
licitante, desde que sejam possíveis, as aferições das suas qualificações e as exatas compreensões 
da sua proposta, durante a realização da sessão pública de pregão. 

17.19 - As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato. 
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17.20 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do 
presente Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado ao pregoeiro, pelo e-mail: 
cpl.urandi@gmail.com 

17.20.1 - As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem 
estritamente informal. 

17.20.2 - O edital poderá ser retirado junto ao setor de Licitações, situado no endereço referido 
na página primeira deste edital, até o dia anterior para a realização do pregão. 
 

17.21–Integram o presente Edital: 

Anexo I – Termo de Referência 

Anexo II – Proposta de Preço; 

Anexo III – Carta de Credenciamento 

Anexo IV– Modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação; 

Anexo V – Modelo de declaração formal de que se encontra em situação regular perante o 
Ministério do Trabalho na observância das vedações estabelecidas no Art. 7º, inciso XXXIII da 
Constituição Federal; 

Anexo VI – Declaração do licitante de que não se encontra suspenso de licitar ou impedido de 
contratar; 

Anexo VII – Modelo da Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte 

Anexo VIII – Minuta do Contrato 
 

18. DO FORO  

18.1. O Foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o do Município de Urandi BA.  

 

 

 

Urandi (BA), 19 de novembro de 2018. 

 

 

_________________________________ 

João Goutemberg de Souza Figueiredo 

Pregoeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cpl.urandi@gmail.com
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ANEXO II 

TERMO DE REFERÊNCIA E ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS 

PREGÃO PRESENCIAL N° 048/2018 

 

1- OBJETO e ESPECIFICAÇÕES: Constitui o objeto da presente licitação a contratação de Empresa 
Especializada em Locação de Palco, Som, Camarim, Camarote, Iluminação, Tendas, Banheiros 
Químicos e Grupo Gerador para utilização nos festejos do Centenário do Município de Urandi com 
apoio Logístico e Correlatos no ano de 2018. 

 

 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO 

 

 

Un. 

 

QUANT. 

 

VALOR 
UNIT.R$ 

 

VALOR 
GLOBAL R$ 

01 

 

SONORIZAÇÃO SUPER PORTE: com 04 
operadores e 04 técnicos. Serviços de 
sonorização de super porte (público até 
30.000 pessoas), para artistas nacionais. 
Descrição:       01 - Console Digital Digidesign 
Venue, 01 - Processador de Sistemas Dolby 
Lake, 01 - Processador de Sistemas DBX 260 p/ 
o Front Fill, 01 - EQ Gráfico Klark Teknik DN 
370, 01 - CD Player Numark MP 102 MP3, 01 - 
Zero Tron PL 1200, 01 - Main Power 5000 Inter 
Trafo, 20 - Caixas LS Áudio 210, 04 - Caixas LS 
Áudio 208, 24 - Caixas LS Áudio 218 Sub, 04 - 
Caixas LS Áudio 110 p/ Front Fill,     06 - Racks 
de potências c/ Amplificadores Machine cada 
um com 01 PSL 7400 e 01 MPX 3400 e 01 MPX 
1400 para o PA, 01 - Rack de Potência c/ 
Amplificadores Machine, 01 PSL 6400, 01 PSL 
3400 e 01 PSL 1400 para o Front Fill, Cabos e 
conexões para ligar o sistema. Monitor: 01 - 
Console Digital PM5D 48 ch., 01 - Processador 
de Sistemas DBX Drive Rack 260 p/ Side Fill, 01 
- EQ Gráfico Machine GE 230, 01 - DVD Player, 
01 - Pentacústica      PC-3000a, 01 - Rack de 
Potência c/ Amplificadores Machine, 01 PSL 
7400, 01 PSl 5400 e 01 PSL 1400 p/ Side Fill, 01 
- Sistema de Side Fill com 08 Caixas LS Áudio 
208 e 04 Caixas LS Áudio 215, 01 - Sistema de 
Fones com 01 Power Player Pro8 de 8 vias e 01 
Power Player Pro XL de 4 vias, 10 Fones Porta 
Pro Koss com Cabos para ligar o sistema, 02 
Shure PSM 600 com Body Pack P6T com 
Earphone SCL5, 01 - Pentacústica PC-3000a,                     
08 - Monitores de Chão SM 400 EAW spots, 01 
- Rack de Potência c/ Amplificadores TIP 2000 
p/ os Monitores spots Sm 400, 01 - Main 

 

 

 

 

 

DIÁRIA 

 

 

 

 

 

02 
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Power Inter Trafo 15.000 Watts, 01 - Mult 
Cabo 48x08 vias 100m, 01 - Case de Pedestais 
RMV, 01 - Case com Réguas de AC e cabos EP4 
XLR para Monitores spots e cabos EP4/EP4 p/ 
o Side Fill e Sub de Bateria p/ ligar o Sistema. 
Complemento Back Line: 01 - Bateria Pearl 
com 01 Bumbo, 01 Caixa, 01 Makina de 
Chimbal, 02 Tons, 01 Surdo e 03 Estantes de 
Pratos, 01 - Amplificador de Baixo Harkte, 01 - 
Caixa com 01 Falante de 15p e 01 Caixa com 
04 Falantes de 10p,             01 - Amplificador de 
Guitarra Marshall JCM, 01 - Amplificador de 
Guitarra Fender Twin,                        01 - 
Amplificador de Guitarra Jazz Choro 120, 16 - 
D.I. Passivo IMP2, 08 - D.I. Ativo Behringer, 24 
- Cabos P10/P10, 12 - Mic. SM 58 Shure, 12 - 
Mic. Beta 57a Shure, 01 - Mic. SM87 Shure, 05 
- Mic. Beta 58a Shure, 04 - Mic. SM 57 Shure, 
01 - Mic. Beta 52a Shure, 01 - Mic. Beta 91a, 
01 - Mic. D 112 AKG, 03 - Mic. C 519 AKG, 02 - 
Mic. SM 81 Shure, 03 - Mic C 1000s AKG, 03 - 
Mic. Q2 Sanson,    02 - Mic. S/ Fio Beta 58a 
Shure SLX 4, 01 - Case com 120 cabos XLR e 08 
Sub Snakes de 12 vias, 01 - Sub para a Bateria 
SB 850 EAW, 02 Operadores Técnicos e 03  
Auxiliar de Palco. 

02 ILUMINAÇÃO SUPER PORTE:  

01 Mesa controladora computadorizada com: 
248 canais fornecidos em 04 conectores DMX 
separados, 450 programas, biblioteca com 600 
aparelhos de diversas marcas, software 
interno com muitos acréscimos de 
informações; 24 mouver bim 24  par led32 
Refletores foco fechado (lâmpadas par 64); 02 
Canhões seguidores; 02 Máquinas de fumaça; 
03 RACKS DIMMERS com no mínimo 12 canais 
cada; Cabos e conexões; Gelatinas com cores 
variadas; Sistema de BOX TRUSS; 06 Refletores 
elipsoidal 1000 WATTS. 

 

 

 

 

 

DIÁRIAS 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 PALCO DE GRANDE PORTE -Serviço de 
montagem de palco com as seguintes 
características: Modelo Geo Space, medindo 
20x16m; Estrutura em Alumínio FORMATO 
TÚNEL 01 área, de serviço, 2x2 metros, 
Housemix coberto 4x4m em estrutura de 
alumínio Q30, 01 escada de acesso, com piso 
antiderrapante e degrau de 22 cm cada, 2 
Corrimãos, altura do piso do palco 2 metros, 
altura da cobertura ao piso 8 metros,02 torres 

 

Serviços  

 

01 
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de FLY com 10 metros de altura por 02m de 
largura e 02m de profundidade para caixas de 
som, guarda corpo em todo o palco incluindo 
a área de serviço, piso em placas feito com 
compensado de 18 mm e todo acabado e 
reforçado para maior segurança, fechamentos 
em toda a frente, laterais e fundos do palco, 
pé nivelador em todo o piso do palco e nas 
torres do FLY das caixas de som, cobertura do 
palco em lona e formato túnel, cobertura do 
palco extremamente resistente podendo 
suportar o peso de estrutura de iluminação, o 
palco será equipado com dois extintores de 
incêndio de 6 kg 40, BC de pó químico seco. 
Obs.: cobertura com lona anti-chamas, 
fechamento nas laterais e fundo com lona nas 
mesmas características da cobertura na cor 
preta. Fechamento nas laterais e fundo com a 
mesma lona utilizada na cobertura para 
proteção total contra chuva e outros 
intempéries. OBSERVAÇÃO: O palco deverá 
estar montado no dia 28/12/2018 às 12h, 
sendo desmontado no primeiro dia após o 
evento, ou seja, após o acontecimento do 
último show, cujo horário de término 
aproximadamente às 6:00 horas do dia 
01/01/2018. 

04 

 

CAMARINS- 6x6 m com estrutura modular ou 
Octanorm, iluminação e tomadas, todo 
fechado, cobertura de lona, piso com carpete 
em toda sua dimensão, devidamente 
climatizado. 

 

SERVIÇOS 

 

 

03 

 

 

 

 

 

05 SANITÁRIO QUIMICO - Locação de sanitário 
químico em poliestireno, teto translúcido, 
porta indicadora de livre/ocupada, masculino 
e feminino, uso de produtos biodegradável e 
com manutenção. 

 

DIÁRIAS 

 

30 

 

 

 

 

06 PÓRTICO (portal em alumínio) 
02 Pórtico de entrada com 5mt de altura por 8 
mt de comprimento em alumínio q30  

Serviços  02   

07 

 

 

GRUPO GERADOR - 02 (dois) grupo gerador 
móvel 01 260 KVA, e 01 180 KVA de com 
energia 220v silencioso, já abastecido para 
funcionamento de no mínimo 12 horas por dia  
incluído despesa com operador e 
cabeamentos necessários para seu 
funcionamento,  

 

DIARIAS 

 

 

 

04 

 

 

  

 

08 CAMAROTE- Locação de Camarote, medindo     
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14 x 7 metros, com cobertura em alumínio q30 
lona branca ant-chamas, proteção lateral e 
escadas com corrimão, equipado com dois 
extintores de oxigênio combate a incêndio. 
instalados na Avenida Governador Antônio 
Imbassaí . 

 

 

SERVIÇOS 

 

 

01 

 

 

 

 

09  HOSPEDAGENS  Para integrantes que compõe 
a BANDA da dupla Cezar Menotti e Fabiano: 
artistas, músicos, produtores, roadies e equipe 
técnica, E BANDA VINGADORA, CANIDÉ E 
BANDA, FAN ESTOURADO E BANDA. 

 

 

DIÁRIAS 

 

 

120 

 

 

 

 

10 ALIMENTAÇÃO Para integrantes que compõe 
a BANDA da dupla Cezar Menotti e Fabiano: 
artistas, músicos, produtores, roadies equipe 
técnica, DAS BANDAS VINGADORA, CANIDÉ E 
BANDA, FAN ESTOURADO E BANDA. sendo: 
almoço e jantar (de boa qualidade), incluindo 
01 refrigerante em lata ou suco por pessoa. 

 

 

 

UNIDADE  

 

240 

 

 

 

 

11 SEGURANÇA – 15 (dez) seguranças 
devidamente fardados para suporte em todas 
as atividades durante o evento nos dias 30 e 
31 de Dezembro a partir das 18h. 

DIARIA 

 

30 

 

 

  

12 TENDA 5X5 15 Tendas modelo chapéu de 
bruxa 5x5 com fechamento nas laterais 
(Tencionado com estrutura de aço lonas 
brancas anti chamas) 

DIARIA 30    

13 SISTEMA DE PAINÉL DE LED • painél de led 
para transmissão de vídeos, com resolução 
mínima de 25mm, e 15 placas modelos strip 
outdoor, medindo mínimo de 6m  cada, 
acompanha do de 01 (um) processador de 
vídeo e demais acessório para seu perfeito 
funcionamento, incluindo, caso necessário, 
estruturas de alumínio modelo q30 para 
fixação externa. Deverá ser montado no dia 
30/12/2018, até as 13:00h. 

 

DIARIA  

 

02 

 

 

 

 

  

 

2 - Justificativa: Devido à festividade em comemoração à virada do ano 2018/2019, e ao 
aniversário de 100 anos do município de centenário. Para a organização, montagem e realização 
das festividades faz se necessárias à contratação de diversos serviços por empresas 
especializadas, sendo requisitados os itens conforme a necessidade e o tamanho do evento a ser 
realizado, dentre os quais se incluem os que compõem a planilha de especificação. 

2.1 - devendo a empresa vencedora do certame fornecer toda a estrutura, equipamentos, 
materiais, mão de obra e todo material necessário à execução do evento, conforme planilha 
acima de solicitação. 
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3. – Refere ao Banheiro Químico 

3.1- A situação física e a instalação das cabines deverão observar todas as normas de segurança 
aplicáveis à matéria. 

3.2 - A licitante vencedora será, sempre, a única responsável pela higienização e manutenção 
diária (que começará antes do início dos eventos) das cabines sanitárias, incluindo a reposição de 
peças, produtos sanitários, como papel higiênico e outros produtos químicos de limpeza, bem 
como será a única responsável pelo descarte dos resíduos, durante todo o período de locação. 

3.3 - Os produtos químicos utilizados deverão ser biodegradáveis, formulados para total assepsia 
e em quantidade adequada com as normas técnicas por cabine, não contendo formol ou qualquer 
outra substância química de natureza agressiva e que não exalem maus odores. 

3.4 - No descarte dos resíduos, a legislação ambiental em vigor deverá ser rigorosamente 
observada. 

3.5 - Os banheiros químicos deverão atender às exigências da fiscalização sanitária e as normas de 
segurança. 
 

5 - CONDIÇÕES GERAIS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: (Abrangente para todos os Itens) 

5.1 - O evento para o qual serão necessários os serviços objeto deste edital ocorrerá dentre os 
dias os dias 28, 29, 30 e 31 de dezembro de 2018, na Avenida Governador Antônio Imbassahy, 
Centro, Urandi BA. 

5.2 - A montagem das estruturas para o evento deverá ser realizada pela CONTRATADA no 
mínimo com um dia antecedente às festividades, devendo toda a estrutura, os equipamentos e 
os materiais estarem completamente entregues, montados e testados. 

5.3 - A desmontagem, a retirada dos materiais e equipamentos e a finalização dos serviços 
deverão ocorrer no dia após o término do evento, por conta da CONTRATADA e sem quaisquer 
ônus adicionais para a CONTRATANTE.  

5.4 - A CONTRATANTE comunicará com antecedência mínima de 5 (cinco) dias corridos da data 
das festividades a distribuição das estruturas previstas, assim como os espaços a serem utilizado, 
o qual deverá ser executado fielmente pela CONTRATADA nos dias e horários previstos 

5.5 - Todo e qualquer prejuízo causado ao patrimônio do município ou aos materiais alocados, 
oriundo de transporte, uso, quebra ou avaria de qualquer natureza ou motivo, será de única e 
inteira responsabilidade da CONTRATADA, não cabendo o repasse do mesmo ao município de 
Urandi. 

5.6 - Caberá à CONTRATADA observar as normas legais referentes a transporte, descarga e carga 
dos materiais e equipamentos para o local onde será realizada a festividade, de forma à atender o 
dia e aos horários requisitados, não podendo o município ser responsabilizada por qualquer 
penalidade que vier a ser aplicada à CONTRATADA em razão de irregularidades na execução dos 
referidos serviços. 

5.7 - Nos preços ofertados pela licitante em sua proposta comercial deverão ser considerados 
todos os encargos e custos, diretos e indiretos, incidentes sobre cada item do objeto da 
contratação, nada mais podendo ser repassado ao município, a qualquer título. 

5.8 - Toda vez que a obrigação da CONTRATADA envolver, para a sua adequada execução, a 
disponibilização de material, equipamento ou profissional não explicitados nas descrições 
respectivas, o custo correspondente já deverá ter sido considerado na cotação do preço da 
proposta comercial. 

5.9 - São, ainda, obrigações da CONTRATADA: 
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a. Disponibilizar 01 (um) Supervisor para acompanhamento desde a assinatura do Contrato 
até a conclusão de todos os serviços; 

b. Administrar, executar e fornecer os serviços e materiais previstos, respondendo por todos 
eles perante a Contratante;  

c. Responsabilizar-se por quaisquer ônus, danos e prejuízos decorrentes de atrasos, 
omissões ou erros na execução dos serviços e, ainda, por problemas com materiais que redundem 
em não atendimento às demandas; 

d. Responsabilizar-se por todo e qualquer transporte necessário ao deslocamento de 
pessoas e de materiais, seja ele próprio ou locado, bem como por qualquer custo relativo à 
alimentação e hospedagem do pessoal disponibilizado para a prestação dos serviços; 

e. Informar toda e qualquer excepcionalidade ocorrida durante a prestação dos serviços e 
no cumprimento das cláusulas constantes do objeto do Contrato respectivo e assistir à 
Contratante, sempre que solicitada, para que sejam tomadas as providências necessárias; 

f. Observar e cumprir todas as diretrizes constantes da contratação; 

g. Disponibilizar técnicos qualificados e experientes para atendimento às demandas 
pertinentes ao cumprimento do Contrato respectivo; 

h. Garantir que toda a estrutura contratada para a solenidade esteja efetivamente 
disponível até o horário previsto, devendo ainda, durante todo o período de realização do evento, 
disponibilizar profissionais  técnicos  de plantão para manter as condições de bom 
funcionamento dos materiais e equipamentos a serem utilizados; 

i.  Obedecer às normas técnicas existentes para montagem, desmontagem e operação de 
estruturas e dos equipamentos; 

j. Observar as normas de segurança de trabalho vigentes e referentes aos serviços 
contratados, orientando seus funcionários sobre o uso correto dos equipamentos de proteção 
individual e coletiva nos locais do evento, bem como fornecendo os equipamentos necessários 
e obrigatórios para a realização das atividades; 

k. Apresentar as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART’s) emitidas pelo Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia referente a todas as estruturas montadas, quitadas às 
suas expensas.  
 

5.10 - São, ainda, obrigações da Contratante: 

a. Designar servidores para supervisionar a execução dos trabalhos desenvolvidos pela 
CONTRATADA, para atendimento à execução do objeto do Contrato respectivo; 

b. Prestar toda a orientação e informação necessárias e requeridas pela CONTRATADA para 
o adequado desempenho dos serviços; 

c. Acompanhar os trabalhos executados, juntamente com os representantes credenciados 
pela CONTRATADA; 

d. Efetuar o pagamento relativo aos serviços efetivamente prestados pela CONTRATADA. 
 

6 - CESSÃO, TRANSFERÊNCIA E SUBCONTRATAÇÃO: 

6.1 - A CONTRATADA não poderá ceder a execução do objeto, sendo responsável pela 
disponibilização de todos os itens o qual foi vencedora, observado, entretanto, o disposto no 
subitem 6.2 seguinte. 

6.2 - A CONTRATADA poderá subcontratar parte do que está sendo demandado, junto a outras 
empresas ou profissionais especializados, sem que isso elimine ou diminua sua responsabilidade 
pelos serviços, que permanecerá sendo integralmente sua, incluindo o faturamento e o efetivo 
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pagamento dos serviços subcontratados, não podendo ser apresentada nota fiscal de terceiros 
para cobrança junto ao município, observando-se ainda os seguintes aspectos: 

a. A CONTRATADA responderá por todo e qualquer ato cometido por subcontratados em 
desacordo com as condições previstas neste Anexo para a prestação dos serviços; 
A CONTRATADA responderá pelas consequências resultantes de qualquer ação judicial movida 
por subcontratados contra o município, arcando com todas as despesas correspondentes, 
acrescidas de 20% (vinte por cento) do valor da causa, a título de honorários. 
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ANEXO II 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2018 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 102/2018 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Modalidade de Licitação 

PREGÃO PRESENCIAL 

Número 

048/2018 

 

MUNICÍPIO DE URANDI 
 

Nome Fantasia: 

Razão Social:                                                                      

CNPJ:                                                                        Inscrição Estadual: 

Endereço:                                                                                                                 Cidade:                      

Estado:             CEP:                                   Telefone:                                                 Celular: 

E-mai: 

OBJETO: Constitui o objeto da presente licitação a contratação de Empresa Especializada em Locação de Palco, 
Som, Camarim, Camarote, Iluminação, Tendas, Banheiros Químicos e Grupo Gerador para utilização nos festejos 
do Centenário do Município de Urandi com apoio Logístico e Correlatos no ano de 2018. 

Apresentamos e submetemos a V.Sa. Proposta de preços (por lote) relativa à licitação em epígrafe, 
assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificadas na 
preparação, conforme segue: 

 

ITEM QUANT UND DESCRIÇÃO  MARCA 
/MODELO 

V.UN.R$ V.TOTAL R$ 

       

       

       

  

DADOS BANCÁRIOS: 

Banco do Brasil: 

Agência: 

Conta Corrente nº: 

Titularidade da Conta/CNPJ: 

________, ____ de ___________ de 2018. 

RAZÃO SOCIAL, CNPJ, NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA. 
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ANEXO III 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2018 
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 102/2018 

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 

CARTA DE CREDENCIAMENTO (MODELO) 

Local e data 

À 

Comissão Permanente de Licitação 

PREGAO PRESENCIAL 048/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 102/2018 

Pela presente, fica credenciado (a) o (a) Sr (a) ________________, inscrito(a) no CPF sob o nº 
__________, identidade nº ___________, expedida por _____________, junto A CPL, para 
representar esta Empresa (nome)______ e CNPJ)_______________ na licitação acima referida, a 
quem se outorga poderes para rubricar propostas das demais licitantes, assinar atas e 
documentos, interpor recursos e impugnações, receber notificação, tomar ciência de decisões, 
recorrer, desistir da interposição de recursos, acordar, transigir, enfim, praticar todo e qualquer 
ato necessário à perfeita representação ativa da outorgante no procedimento licitatório em 
referência. 

______________________________ 

LICITANTE 

(nome da empresa com assinatura do se(s) representante(s) legal (is) com firmas reconhecidas) 

 

Observação Importante: 

A carta escrita no modelo acima deverá ser entregue fora dos envelopes relacionados no Edital, 
juntamente com os seguintes documentos: 

a) tratando-se de representante legal: o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de 
registro comercial registrado na Junta Comercial ou qualquer outro ato constitutivo de empresa 
registrado no órgão competente, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

b) tratando-se de procurador: a procuração por instrumento público ou particular com firma 
reconhecida, emitido pelo representante da empresa, da qual constem poderes específicos para 
formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os 
demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os 
indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga. 

c) O representante legal ou o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de 
identificação que contenha foto. 
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ANEXO IV 

 

PREGÃO PRESENCIAL 048/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 102/2018 

 

 

Modelo de Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação 

 

DECLARAÇÃO 

 

(RAZÃO SOCIAL) ________________________ CNPJ n.º _________, sediada (endereço completo) 
__________, por meio de seu representante legal (ou procurador) Sr. ___________________, CPF 
_______________________ declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos 
impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores. 

 

Local e Data 

 

(a):_____________________________________ 

Nome e Número da Identidade do declarante 
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A N E X O V 

 

PREGÃO PRESENCIAL 048/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 102/2018 

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO NÃO EMPREGA MENOR 

 

 

 

.....................................................................................inscrito no CNPJ Nº..........., por intermédio de 
seu representante legal o(a) Sr. (a)..................................., portador(a) da Carteira de Identidade 
nº........................ e do CPF nº..............................DECLARA para fins do disposto no inciso V do art. 
27 da lei n. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, acrescido do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, 
que não emprega menor de dezesseis anos. 

 

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

 

 

Local e Data: 

Nome, cargo e assinatura 

Razão Social da empresa. 
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ANEXO VI 
 

PREGÃO PRESENCIAL 048/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 102/2018 

 (Papel Timbrado) 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DO LICITANTE DE QUE NÃO SE ENCONTRA SUSPENSO DE LICITAR OU IMPEDIDO 
DE CONTRATAR 

 

 

Declaro, na condição de licitante, não estar suspenso de licitar ou impedido de contratar com 
qualquer entidade integrante da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, direta ou 
indireta. 

 

 

________________, ________, de _____________ de ____________ 

 

 

 

__________________________________________________ 

Licitante Interessado 
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ANEXO VII 
 

PREGÃO PRESENCIAL 048/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 102/2018 

 
 
 
 

MODELO DA DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 
 
Declaro, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, 
que a empresa _____________________________________, CNPJ. Nº. 
___________________/_______, é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do 
enquadramento previsto na Lei Complementar nº. 123/2006, cujos termos declaro conhecer na 
íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate na 
presente licitação. 
 

________________, x.x de x.x.x.x.x.x de 2018. 

 

______________________________________________ 

(assinatura do representante legal da empresa) 

 
 
 

 

Observações: 

 Emitir em papel timbrado da empresa; 

 Esta declaração deverá ser entregue no ato do Credenciamento; 

 Carimbo da Empresa e Assinatura do Representante Legal; 

 Este formulário deverá ser preenchido pelas empresas que pretenderem se beneficiar nesta 
licitação do regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº. 123/2006. 
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ANEXO VIII 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2018 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 102/2018 
 

O MUNICIPIO DE URANDI, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Sebastião 
Alves Santana, 57, Centro, inscrita no CNPJ sob n.13.982.632/0001-40, neste ato representado 
pelo Exmo. Sr. ° DORIVAL BARBOSA DO CARMO com endereço residencial nesta Cidade, portador 
da cédula de identidade n.º 5.249.312- SSP-MG, CPF/MF N.º 733.993.886-91, doravante 
denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa ........................., inscrita no CNPJ sob 
n.°....................., com sede na ................., CEP .............., neste ato representada pelo Sr. 
representada pelo Sr. ………………….., RG. nº  ……………….., CPF nº ……………….., residente e 
domiciliado  Rua ......................., CEP ....................... doravante denominada simplesmente 
CONTRATADA, perante as testemunhas abaixo firmadas, resolvem pactuar o presente Contrato, 
cuja celebração foi autorizada pelo despacho do Processo Administrativo n.º 102/2018, Parecer 
Jurídico e se regerá pelo disposto nas Lei Federal n.º 10.520/02, e n.º 8.666/93 e alterações 
posteriores, atendidas as cláusulas e condições que anunciam a seguir e do qual ficam fazendo 
parte integrante, independente de transcrição, os documentos: 

Pregão Presencial N.º 048/2018 
Proposta Apresentada Pela CONTRATADA em XX/XX/2018, às XX:00 horas. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA- OBJETO 
Constitui o objeto da presente licitação a contratação de Empresa Especializada em Locação de 
Palco, Som, Camarim, Camarote, Iluminação, Tendas, Banheiros Químicos e Grupo Gerador para 
utilização nos festejos do Centenário do Município de Urandi com apoio Logístico e Correlatos 
no ano de 2018, sob o regime de empreitada tipo menor preço global, conforme tabela abaixo: 
 

Parágrafo Único.  Na execução dos serviços estão inclusos o transporte, montagem e 
desmontagem, bem como material e pessoal necessário para o total adimplemento dos serviços, 
a serem a executados nos diversos eventos. 

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO 

O Regime de Execução do presente Contrato é o de menor preço global conforme Planilha 
Orçamentária de Preços apresentada pela CONTRATADA, em obediência ao Edital do Pregão 
Presencial N° 048/2018 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de transcrição, e à 
Lei Federal N° 8.666 de 21/06/1993, e suas alterações introduzidas pela Lei Federal N° 8.883/94. 

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS 

3.1 – O presente contrato possui prazo de vigência  a partir da data da assinatura com prestação 
de serviços, conforme tabela acima, admitida prorrogação nos termos do artigo 57 da lei 
8.666/93.  

CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 

4.1 O valor global da prestação dos serviços será de R$ xxxx(xxxxxxx) resultante das quantidades 
constantes da proposta de Preços, objeto do Edital do Pregão Presencial  Nº. 048/2018, no qual a 
empresa foi à vencedora, conforme a Ata de negociação feita pelo pregoeiro.  

4.2 O meio de pagamento deste instrumento será através de Transferência Bancária para Conta 
XXXXX, Agência XXXXX, Banco do Brasil, cheque nominal, ou boleto bancário na plataforma de 
cobranças FEBRABAN até 30 (trinta) dias após a prestação dos serviços executados pela 
CONTRATADA. 
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CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS 

As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados com base no Edital do Pregão 
Presencial Nº. 048/2018 correrão à conta de recursos constantes de dotações consignadas no 
Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber: 

UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA 

02.04.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 

PROJETO / ATIVIDADE 2117 – COMEMORAÇÃO DE FESTIVIDADES 

ELEMENTO DE DESPESA 33.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 

FONTE 000, 010 
 

CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES.  

6.1 - DA CONTRATADA: 

6.1.1 - A CONTRATADA deverá entregar os serviços dentro do prazo estabelecido, conforme 
solicitação do município de Urandi BA.  

6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e 
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos 
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins;  

6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa (negligência, imperícia ou 
imprudência), na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou 
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou 
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos; 

6.1.5 - A CONTRATADA obriga-se a recompor todo e qualquer serviços recusado pela Fiscalização 
da CONTRATANTE, em tempo hábil, sem prejuízo do prazo final; 

6.1.6 - Obriga-se a CONTRATADA pelas despesas com a entrega dos serviços.  

6.1.7 – Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no 
Artigo 77 da Lei 8.666/93; 

6.1.8 – A contratada se compromete a fornecer os serviços com qualidade, dentro do prazo 
especificado no Edital a partir da solicitação do Setor competente.  

6.1.9 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e 
qualificação exigida na Licitação. 

6.1.10 – A CONTRATADA obriga-se a permitir que os prepostos do Contratante, especialmente 
designados, acompanhem todas as etapas de execução dos serviços contratados, para os fins 
previstos neste contrato; 

6.2 DA CONTRATANTE: 

6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras decorrentes do 
presente Contrato, na integralidade dos seus termos; 

 6.2.2 – Fiscalizar e conferir os serviços prestados pela Contratada. 

CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE 

7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os fornecimentos, não havendo 
assim nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulada multa de 30% (trinta por 
cento) incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de vicio na 
qualidade dos serviços fornecidos. 
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CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO 

8.1 A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente este Contrato, independente de 
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA: 

8.1.1 O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou 
prazos; 

8.1.2 A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da 
entrega dos serviços adquiridos, nos prazos e condições estipulados; 

8.1.3 O atraso injustificado no início da entrega; 

8.1.4 - A paralisação da entrega dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à 
CONTRATANTE; 

8.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da CONTRATADA 
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação 
sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE; 

8.1.6 - O não atendimento das determinações regulares da Fiscalização da CONTRATANTE, bem 
como dos seus superiores; 

8.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do 
parágrafo primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93; 

8.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA; 

8.1.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a 
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo 
juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos serviços sem prejuízo à Administração; 

8.1.9 - A dissolução da CONTRATADA; 

8.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que 
prejudique a execução do contrato; 

8.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a 
CONTRATADA, as consequências contidas no artigo 80 da Lei Nº 8666/93 de 21/06/93, sem 
prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei. 

8.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas: 

8.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrita da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados 
nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 8666/93 de 21/06/93; 

8.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a 
CONTRATANTE; 

8.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE; 

8.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os 
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a: 

a) Devolução da garantia; 

b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;  

c) Pagamento do custo de desmobilização; 

8.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.  

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO E DA EXECUÇÃO DO FORNECIMENTO 

O Regime de Execução será o de Menor Preço Global. 
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§ 1° Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do fornecimento. A 
contratante exercerá a supervisão, acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços, 
devendo a Contratada promover os meios necessários para o livre acesso da equipe de 
fiscalização indicada pela Contratante. 

§ 2° A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da contratante, não excluindo nem 
reduzindo a responsabilidade da contratada.  

§ 3° As exigências e a atuação da fiscalização pelo órgão ou entidade contratante em nada 
restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da contratada no que concerne à execução 
do objeto contratado.  

§ 4° O recebimento se dará em caráter provisório, inicialmente, pela Comissão ou servidor 
encarregado para este fim, até a verificação da execução do fornecimento com as especificações 
no prazo de até 03 (três) dias úteis, quando será emitido o termo de recebimento definitivo do 
objeto. 

CLÁUSULA DÉCIMA - CONDIÇÕES GERAIS 

9. 1 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, planilhas e quaisquer 
outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto executado por ela; 

9.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste 
Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os 
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA; 

9.3 - Integram o presente Contrato, independentemente de transcrição, o Edital e seus Anexos e a 
Proposta de Preços da CONTRATADA; 

9.4 – Não Será permitidos a CONTRATADA, sub-empreitar de forma parcial ou total, ou ainda, sub-
rogar este Contrato; 

9.5 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos 
omissos. 

CLAUSULADÉCIMA – FORO 

10.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Urandi, Estado da Bahia, 
com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por estarem justas e 
contratadas, assinam o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e único efeito, na 
presença das testemunhas abaixo. 

Urandi(BA), xxxx de xxxxx de 2018. 

________________________________________ 
DORIVAL BARBOSA DO CARMO 
PREFEITO MUNICIPAL 
CONTRATANTE 
_________________________________________ 
REPRESENTANTE  
EMPRESA 
CONTRATADA 
 
TESTEMUNHAS: 
1._____________________________________2 ._________________________________ 
CPF Nº.                                                                             CPF Nº. 

 


