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 EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
PROCESSO Nº 049/2014  
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2014  
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL  
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM, no uso 
de suas atribuições legais torna público, para conhecimento dos interessados, que, na 
Prefeitura Municipal de Santana da Vargem, situada na Pça. Pe. João Maciel Neiva, n.º 
15, Centro, mediante designação do Pregoeiro e componentes da equipe de apoio, 
conforme Portaria nº 015/2014 de 02 de janeiro de 2014 e 042-A de 24 de março de 
2014, se encontra aberta licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL C/C artigo da 
Lei 8.666/93 mediante a formalização de REGISTRO DE PREÇO, tipo menor preço 
global, nos termos da Lei nº 10.520 de 17/07/2002, com aplicação subsidiária da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 O Pregoeiro e a equipe de apoio reunir-se-ão, em sessão pública, 
para processamento do pregão. 

A abertura da sessão será às 09 horas, do dia 27 de agosto de 
2014, quando serão recebidos os envelopes documentação e proposta, relativos à 
licitação, e credenciados os representantes das empresas licitantes, ou caso não haja 
expediente nesta data, no primeiro dia útil subseqüente na mesma hora e local aqui 
mencionados. 

O edital será fornecido pela Prefeitura Municipal de Santana da 
Vargem/MG através do site oficial www.santanadavargem.mg,gov.br a qualquer 
interessado, ou no Setor de Compras, situado na Praça Padre João Maciel Neiva, nº 15, 
Centro, no horário das 08h30min às 10h30min e das 13h00min às 15h30min. 

 

I – OBJETO 

1 – A presente licitação tem por objetivo a contratação de empresa especializada na 
locação de palco, som, iluminação, banheiros químicos, agenciamento de artistas, bem 
como na prestação de serviço de segurança para realização da Festa do Peão de 
Santana da Vargem, que ocorrerá entre os dias 16 e 19 de outubro de 2014. 

1.2 Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante 
para todos os fins de direito: ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA; ANEXO II - 
MODELO DE CREDENCIAMENTO; ANEXO III - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO 
DO DISPOSTO NO ART. 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL; ANEXO IV - 
MODELO DE PROPOSTA; ANEXO V ATESTADO DE VISITA TECNICA - ANEXO VI 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO À HABILITAÇÃO; ANEXO VII - 
MINUTA DO CONTRATO 

 

II – DA PARTICIPAÇÃO 
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2.1 – Poderão participar deste pregão às empresas: 

2.1.1 – Estabelecidas no país, que satisfaçam as condições e disposições contidas 
neste edital e seus anexos; 

2.1.2 – que estejam devidamente CADASTRADAS e HABILITADAS no CRC (Certificado 
de Registro Cadastral), do ramo pertinente ao objeto licitado, emitido por qualquer órgão 
ou entidade pública; ou que apresentem a documentação relacionada no tópico 
HABILITAÇÃO. 

2.2 – As licitantes deverão apresentar, na data e horário previstos no preâmbulo deste 
edital, 2 (dois) envelopes devidamente fechados, contendo no envelope n.º 1, sua 
proposta comercial conforme solicitado no item 4 deste edital, e no envelope nº 2 a 
documentação comprobatória da habilitação solicitada no item 6 deste edital, sendo que, 
ambos deverão conter, na parte externa, além de razão social, CNPJ, endereço e 
telefone, os seguintes dizeres: 

2.3 – Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 

2.3.1 – concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em 
dissolução ou em liquidação; 

2.3.2 – que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública 
suspenso ou por esta tenham sido declaradas inidôneas; 

2.3.3 – que estejam reunidas em consórcio e sejam controladas, coligadas ou 
subsidiárias entre si, ou ainda, qualquer que seja a sua forma de constituição; e 

2.3.4 – estrangeiras que não funcionam no país. 

2.3.5 – que estiverem inseridas nas hipóteses do art. 9º da Lei Federal 8.666/93. 

 

III – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

3.1 – O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto à Pregoeira por um 
representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar 
deste procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo ainda, 
no ato da entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a carteira de identidade ou outro 
documento equivalente. 

3.1.1 – Aberta à sessão, os interessados e seus representantes deverão estar 
devidamente credenciados por instrumento público de procuração, ou por instrumento 
particular com firma reconhecida, sendo por procuração ESPECIFICA PARA ESSE 
CERTAME com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os 
demais atos pertinentes ao certame , em nome do proponente; e sendo sócio, dirigente 
ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo 
Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para direitos de 
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assumir obrigações decorrentes de tal investidura. 

3.2 – Após o credenciamento dos participantes a Pregoeira declarará aberta a sessão e 
receberá dos licitantes a DECLARAÇÃO dando ciência de que cumprem plenamente os 
requisitos de habilitação, bem como a Declaração de ser MICRO EMPRESA ou 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Modelos em anexo, e os envelopes de 
PROPOSTA COMERCIAL e  DOCUMENTAÇÃO. 

 

Prefeitura Municipal de Santana da Vargem – MG 

Licitante: 

Envelope nº 1 - “PROPOSTA COMERCIAL” 

Processo nº 055/2014 

Pregão Presencial nº 021/2014 

 

Prefeitura Municipal de Santana da Vargem – MG 

Licitante : 

Envelope nº 2 “DOCUMENTAÇÃO” 

Processo nº 055/2014 

Pregão Presencial nº 021/2014 

 

3.3 – No caso de licitantes que sejam MICRO EMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE, deverá ser apresentada uma Declaração que comprove tal afirmativa, conforme 
Modelo em anexo, sob pena de não receber o tratamento previsto na Lei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, destinada às ME e EPP. 

3.4 – Os documentos de credenciamento deverão ser apresentados fora do envelope. 

 

IV – PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE N.º 1 

 

4.1 – A proposta deverá conter a especificação clara e detalhada do objeto a ser 
fornecido, rigorosamente de acordo com as exigências constantes deste edital e seus 
anexos, não se admitindo propostas alternativas, atendendo aos seguintes requisitos: 

a) Estar escrita em uma via, redigida em língua portuguesa, em linguagem clara, sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada a última folha e 
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rubricada as demais; 

b) A razão social do licitante, o endereço completo, número de inscrição no CNPJ, o 
número do telefone, fac-símile e e-mail, quando houver, bem como o número de sua 
conta corrente, o nome do banco e a respectiva agência onde deseja receber os seus 
créditos; 

c) Número do Edital do Pregão e do Processo Licitatório; 

d) Preço unitário, objeto do presente certame, sem conter alternativas de desconto ou 
qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado. 

e) Prazo de validade que deverá ser de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua 
apresentação; 

f) Declaração expressa de estarem incluídos nos preços propostos todos os impostos, 
taxas e encargos devidos, bem como quaisquer outras despesas diretas e indiretas 
incidentes na entrega do objeto deste edital; 

g) O nome e a qualificação do preposto, nome completo, endereço, CPF, carteira de 
identidade, estado civil, nacionalidade e profissão, informado ainda qual o instrumento 
que lhe outorga poderes para firmar o referido contrato (Contrato Social ou Procuração). 

h) Prazo de entrega do produto, que será imediatamente, conforme solicitação. 

4.2 – A licitante somente poderá retirar sua proposta mediante requerimento escrito a 
Pregoeira, antes da abertura do respectivo envelope, desde que caracterizado motivo 
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira. 

4.3 – Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe 
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, 
omissão ou qualquer outro pretexto. 

4.4 – Nos preços cotados deverão estar incluídos todas as despesas necessárias à 
execução do objeto desta licitação sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de 
Santana da Vargem, tais como fretes, tributos, encargos sociais e previdenciários. 

4.5 – A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização do objeto deste 
será interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a licitante 
pleitear acréscimo após a abertura das propostas. 

4.6 – Para formular sua proposta de preço, a empresa interessada deverá realizar visita 
técnica que deverá acontecer no dia 22 de agosto de 2014, das 12h as 16h. Para tanto, 
deverá a interessada agendá-la, no Setor de Compras e Licitações, até o dia 21 de 
agosto de 2014. 

4.6.1 – Realizada a visita, será fornecido à interessada Atestado de Visitação 
comprovando que a licitante vistoriou o objeto deste edital e tomou conhecimento de 
todas as informações e das condições necessárias ao cumprimento das obrigações 
desta licitação. 
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4.6.2 - A finalidade da visita é o conhecimento da área, das instalações e das condições 
locais em que os serviços serão prestados em especial a estrutura do palco e para 
demais esclarecimentos que o licitante julgar necessários para a futura execução do 
objeto. 

 

V – JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

5.1 – Para o julgamento das propostas escritas, será considerado o menor preço global. 

5.2 – Às proponentes licitantes que apresentarem a proposta de menor preço e às 
licitantes com propostas de preços até 10% (dez por cento) superiores àquela, ou ainda, 
não havendo pelo menos 3 (três) proponentes com ofertas nas condições definidas 
anteriormente, às autoras das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), será dada 
a oportunidade de oferecerem novos lances verbais e sucessivos, de valores distintos e 
decrescentes, objetivando a obtenção da melhor proposta, conforme disposto nos 
incisos VIII e IX, do art. 4°, da Lei Federal n°10.520/02. 

5.3 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente 
desistente às penalidades constantes no item 16 deste edital. 

5.4 – Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, 
exclusivamente pelo critério de menor preço unitário. 

5.5 – A Pregoeira examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentado pela 
primeira classificada, conforme definido neste edital, decidindo motivadamente a 
respeito. 

5.6 – Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições 
habilitatórias pela licitante que a tiver formulado, com base nos dados cadastrais, bem 
como documentação apresentada na própria sessão. 

5.7 – Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a 
proponente vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste edital, pela Pregoeira. 

5.8 – Se a oferta não for aceitável ou se a proponente não atender às exigências 
editalícias, a Pregoeira examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, 
até a apuração de uma proposta que atenda todas as exigências editalícias, sendo a 
respectiva proponente declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto definido no 
objeto deste edital. 

5.9 – Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as 
ocorrências relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pela 
Pregoeira e licitantes presentes, ressaltando-se que poderá constar ainda as assinaturas 
da equipe de apoio, sendo-lhe facultado este direito. 

5.10 – Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos 
estabelecidos neste edital, a proposta será desclassificada. 

5.11 – Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa 
e na proposta específica, prevalecerão as da proposta. 
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5.12 – Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste 
edital. 

5.13 – A desistência, pela licitante, de apresentar lance verbal, quando convocada pela 
Pregoeira, implicará na exclusão daquela da etapa de lances verbais e na manutenção 
do último preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas. 

5.14 – Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a 
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 

VI – DOCUMENTAÇÃO – (ENVELOPE N.º 2) 

6.1 – O envelope n.º 02 - DOCUMENTAÇÃO deverá conter os seguintes documentos: 

6.1.1 - Carta de credenciamento indicando a pessoa que representará a licitante na 
licitação, credenciamento especifico para este certame, com menção expressa de todos 
os poderes, inclusive para receber intimações, interpor e desistir de interposição de 
recursos; 

 

HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 

6.1.2 - Registro comercial, no caso de empresa individual, ou ato constitutivo, estatuto 
ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores. 

6.1.3 Comprovante de registro no CNPJ; 

 

REGULARIDADE FISCAL 
 

6.1.4 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS): Certidão Negativa de 
Débito ou equivalente; 

6.1.5 Prova de regularidade junto ao FGTS: Certidão de Regularidade de Situação ou 
equivalente. 

6.1.6 Prova de regularidade junto à Fazenda do Município sede do licitante: Certidão 
Negativa de Débito ou equivalente. 

6.1.6.1 Prova de regularidade junto à Fazenda do Município de Santana da vargem: 
Certidão Negativa de Débito ou equivalente. 

6.1.7 Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual - Certidão Negativa de Débito ou 
equivalente; 

6.1.8 Prova de regularidade junto à Receita Federal: Certidão Negativa de Débito de 
Tributos e Contribuições Federais ou equivalente. 
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6.1.9 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio 
de 1943. 

 

TRABALHO DE MENORES 

(Lei 8.666/93, art. 27, V) 

 

6.1.10 Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da 
Constituição Federal, relativamente à proibição de trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, 
salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 

6.1.11 Em nenhuma hipótese poderá ser admitida a entrega posterior de qualquer dos 
documentos exigidos, ressalvados o direito da Comissão em exigir esclarecimentos ou 
fazer as diligências que julgar necessárias sobre os documentos apresentados. 

 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

6.1.12 Comprovação por meio de Atestado de Capacidade Técnica emitido por, por pelo 
menos, duas pessoas jurídicas de direito público ou privado que demonstrem a aptidão 
para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades 
e prazos com o objeto desta licitação. 

6.1.12.1 A empresa terá que ter em seu contrato , o capital social com no mínimo de 
10% do valor total do objeto licitado. 

6.1.12.2 Comprovação que a empresa tenha em seu quadro de funcionário um 
Engenheiro responsável, essa comprovação de faz por meio de carteira de trabalho ou 
contrato com firma reconhecida entre a empresa e o engenheiro. 

Carteira de Identidade Profissional do engenheiro. 

Mínimo de 3 ART entre a empresa e o engenheiro responsável, comprovando que o 
mesmo já prestou serviços de palco,som,iluminação para a empresa. 

6.1.12.3 Comprovação que a empresa tenha em seu quadro de funcionário um 
Veterinário responsável, essa comprovação de faz por meio de carteira de trabalho ou 
contrato com firma reconhecida entre a empresa e o veterinário. 

Apresentar o certificado de registro de pessoa jurídica , onde comprove que a empresa 
encontra-se registrada no CRMV (Conselho Regional de Medicina Veterinária) 
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QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

(Lei 8.666/93, art. 27, III, c/c art. 31, II) 

6.1.13 Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede 
da licitante; 

6.1.14 Balanço patrimonial relativo ao exercício patrimonial já exigível e apresentado na 
forma da lei, bem como demonstrações contábeis que comprovem a boa situação 
financeira da proponente, vetada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios. 

O Balanço obrigatoriamente tem que estar registrado na junta comercial conforme a lei. 

G = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

-------------------------------------------------------------------------------- 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

LC = ATIVO CIRCULANTE 

---------------------------------------------------- 

PASSIVO CIRCULANTE 

SG = ATIVO TOTAL 

------------------------------------------------------------------------------------- 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 

6.1.14.1 A empresa licitante OBRIGATORIAMENTE terá que apresentar um DVD onde 
mostra que a empresa licitante realizou serviços de rodeio. No DVD obrigatoriamente 
terá que ter a logomarca da empresa bem como na locução. 

O Dvd será assistido logo após o credenciamento. 
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6.2 Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por cartório competente ou publicação em órgão da 
Imprensa Oficial, ou, ainda, por cópias não autenticadas, desde que sejam os originais 
para conferência pela Pregoeira. Não serão aceitas cópias ilegíveis, que não ofereçam 
condições de leitura das informações nelas contidas por parte do Pregoeiro. 

6.2.1 Os atestados de capacidade técnica de pessoa jurídica de direito privado deverão 
ser apresentados com firma reconhecida de que os subscreveu, sob pena de 
inabilitação do proponente que os apresentar em desacordo com esta disposição 
editalícia. 

6.3 O licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos, cível, 
administrativa e penalmente. 

6.3.1 Atestado de Visitação, a ser fornecido pela Prefeitura Municipal de Santana da 
Vargem, comprovando que a licitante, vistoriou o objeto deste edital, e tomou 
conhecimento de todas as informações e das condições necessárias ao cumprimento 
das obrigações desta licitação. 

 
As visitas deverão acontecer no dia 22 de agosto de 2014, devendo ser agendadas no 
Setor de Compras e Licitação do Município de Santana da Vargem até o dia 21 de 
agosto de 2014 das 12h as 16h. 
 

O atestado de visita técnica OBRIGATORIAMENTE tem que estar fora dos envelopes 1 
e 2 , isto é, no ato do credenciamento , atestado OBRIGATÓRIO para participação do 
certame. A não apresentação da declaração prevista no item acima implicará na 
desclassificação imediata do licitante. 

 
A finalidade da visita é o conhecimento da área, das instalações e das condições locais 
em que os serviços serão prestados em especial a estrutura do palco e para demais 
esclarecimentos que o licitante julgar necessários para a futura execução do objeto. 

 

VII – IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 

7.1 – Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório do pregão. 

7.1.1 – Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição impugnatória no prazo de 24 (vinte 
e quatro) horas. 

7.1.2 – Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para 
realização do certame. 
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VIII – DOS RECURSOS 

 

8.1 – Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será dado o prazo de 03 (três) dias 
para apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, 
intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a 
correr no término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
autos. 

8.2 – A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará em decadência 
do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo pregoeiro à vencedora. 

8.3 – Qualquer recurso de impugnação contra a decisão do Pregoeiro terá efeito 
suspensivo. 

8.4 – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 
de aproveitamento. 

8.5 – Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no 
setor de compras/licitações, localizado na prefeitura Municipal de Santana da Vargem -
MG. 

 

IX – REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

 

9.1 – Os valores constantes na proposta do licitante vencedor poderão ser revistos 
mediante solicitação da contratada com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro do contrato, na forma do art. 65, II “d” da Lei 8.666/93 e suas alterações; 

9.1.1 – As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da 
superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de conseqüências incalculáveis, 
bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do Contrato. 

 

X – DA ATA E VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

 

10.1 – Homologada a presente licitação, a Prefeitura Municipal de Santana da Vargem 
lavrará documento denominado ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; documento 
vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, 
onde se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem 
praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas 
apresentadas; o qual terá validade de um ano. 

10.3 – A Ata de Registro de Preços será lavrada em duas vias devendo uma ser juntada 
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ao processo que lhe deu origem e a outra levada ao Quadro Geral de Preços. 

 

XI – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

11.1 – Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão à conta das 
dotações orçamentárias: 

0601.13.0392.0402.1002 33903900 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULT. ESP E 
LAZER FESTIVIDADES/COMEMORAÇÕES MUNICIPAIS 

 

XII – CONDIÇÕES CONTRATUAIS 

 

12.1 – Após a homologação, a licitante vencedora e a Prefeitura Municipal de Santana 
da Vargem celebrarão contrato de fornecimento o qual terá a validade até 31 de 
dezembro de 2014. 

12.2 – Em caso da licitante vencedora não assinar o contrato, reservar-se-á à Prefeitura 
Municipal de Santana da Vargem, o direito de convocar as licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para fazê-lo, em igual prazo e nas mesmas condições propostas 
ao primeiro colocado, inclusive quanto ao preço atualizado, ou revogar a licitação, 
independentemente das sanções previstas para a licitante vencedora neste edital. 

12.3 – Até a assinatura do contrato, a proposta da licitante vencedora poderá ser 
desclassificada se a Prefeitura Municipal de Santana da Vargem tiver conhecimento de 
fato desabonador à sua habilitação, conhecido após o julgamento. 

12.4 – Ocorrendo à desclassificação da proposta da licitante vencedora por fatos 
referidos no item anterior, a Prefeitura Municipal de Santana da Vargem poderá 
convocar as licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação de acordo 
com a Lei Federal n° 10.520/2002. 

12.5 – O contrato a ser firmado em decorrência desta licitação poderá ser rescindido a 
qualquer tempo independente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, 
com base nos motivos previstos nos arts. 77 e 78, na forma do art. 79, ambos da Lei 
Federal n° 8.666/93. 

12.6 – A associação da licitante vencedora com outrem, a cessão ou transferência 
parcial, bem como a fusão, a cisão ou a incorporação, só serão admitidas quando 
apresentada à documentação comprobatória que justifique quaisquer das ocorrências e 
com o consentimento prévio e por escrito da Prefeitura Municipal de Santana da Vargem 
e desde que não afete a boa execução do contrato. 

12.7 – Para contratação o licitante vencedor do lote 1 deverá apresentar os seguintes 
documentos: 
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12.7.1 – Certidão de registro e quitação de pessoa física dos profissionais responsáveis 
pela estrutura ( engenheiro civil e engenheiro elétrico) 

12.7.2 – Prova de vínculo entre os profissionais responsáveis pela estrutura (engenheiro 
elétrico, engenheiro civil) por meio de carteira assinada ou contrato . 

12.7.3 – Certificado de registro no IMA (instituto Mineiro de Agropecuária como atividade 
de eventos agropecuários. 

 

Xlll – FISCALIZAÇÃO 

 

13.1 – A Prefeitura Municipal de Santana da Vargem, através de representante, 
exercerá a fiscalização do contrato, e registrará todas as ocorrências e as deficiências 
verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à licitante vencedora, objetivando 
a imediata correção das irregularidades apontadas. 

13.2 – As exigências e a atuação da fiscalização pela Prefeitura Municipal de Santana 
da Vargem em nada restringe a responsabilidade, única, integral e exclusiva da licitante 
vencedora, no que concerne à execução do objeto do contrato. 

 

XlV – DA EXECUÇÃO CONTRATUAL 

 

14.1 - O evento será realizado nos dias 16, 17, 18 e 19 de outubro de 2014. 

14.2 - A Prefeitura Municipal de Santana da Vargem se reserva o direito de não atestar a 
execução dos serviços em desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, 
podendo rescindir o contrato em decorrência da sua inexecução parcial ou total, sem 
prejuízo das demais cominações legais aplicáveis. 

14.3 – Correrão por conta da contratada todas as despesas com seguros, transporte, 
tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da entrega e da própria 
aquisição dos serviços. 

 

XV – PAGAMENTO 

 

15.1 – O pagamento será efetuado em 02 vezes, sendo 50% (cinquenta por cento) logo 
na montagem e execução após o primeiro dia do serviço executado, e 50% (cinqüenta 
por cento) 30(trinta) dias após  execução do objeto, sempre de acordo com a ordem 
cronológica de sua exigibilidade, observadas as demais exigências a seguir indicadas. 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
mailto:compras_licitacao@santanadavargem.mg.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM 
Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000 

Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70 
                     www.santanadavargem.mg.gov.br  
          compras_licitacao@santanadavargem.mg.gov.br 

 
 

 

 
 
 
 
       
  
  
 
15.1.1 – Para a execução do pagamento de que trata o item anterior a licitante 
vencedora deverá fazer constar na nota fiscal correspondente emitida, sem rasura, em 
letra bem legível em nome da Prefeitura Municipal de Santana da Vargem, CNPJ n.º 
18.245.183/0001-70, o número de sua conta bancária, o nome do Banco e a respectiva 
Agência em que deverá ser creditado o valor devido pela remuneração apurada. 

15.1.2 – A nota fiscal correspondente deverá ser entregue pela licitante vencedora, 
diretamente ao representante da Prefeitura Municipal de Santana da Vargem, que 
somente atestará a entrega das mercadorias e liberará a referida nota fiscal para 
pagamento, quando cumpridas, pela licitante vencedora, todas as condições pactuadas. 

15.2 – Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, aquela será devolvida à licitante vencedora, pelo representante da Prefeitura 
Municipal de Santana da Vargem e o pagamento ficará pendente até que aquela 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-
á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não 
acarretando qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Santana da Vargem. 

 

XVI – SANÇÕES 

 

16.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante 
vencedora, sem justificativa aceita pela Prefeitura Municipal de Santana da Vargem, 
resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar nas seguintes 
sanções: 

a) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 
total estimado do contrato, pela recusa em assiná-lo, retirar a nota de empenho, no 
prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após regularmente convocada, sem prejuízo 
da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93; 

b) multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento) calculada sobre 
o valor total estimado do contrato, por dia de inadimplência, até o limite de 02 (dois) dias 
úteis, na entrega total do objeto deste, caracterizando a inexecução parcial; 

c) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 
total estimado do contrato pela inadimplência além do prazo de 02 (dois) dias úteis, 
caracterizando a inexecução parcial do mesmo. 

d) Advertência. 

16.2 – A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade da 
aplicação de outras, previstas na Lei Federal n° 10.520/02 e na Lei Federal n° 8.666/93 
e suas alterações,inclusive a responsabilização da licitante vencedora por eventuais 
perdas e danos causados à Administração. 

16.3 – A multa deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Santana da 
Vargem, via Tesouraria Municipal, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar 
da data de recebimento da notificação enviada pela Prefeitura Municipal de Santana da 
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Vargem. 

16.4 – O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente na 
Prefeitura Municipal de Santana da Vargem, em favor da licitante vencedora, sendo que, 
caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na 
forma da lei. 

16.5 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas motivadamente e 
por conveniência administrativa, mediante ato do Prefeito de Santana da Vargem, 
devidamente justificado. 

16.6 – À licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não 
assinar a ata de registro de preços, deixar de entregar a documentação exigida ou 
apresentar documentação falsa exigida, ensejar o retardamento da execução do objeto 
desta licitação, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo, ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e 
contratar com o Município de Santana da Vargem e será descredenciado do CRC 
Municipal, pelo período de 05 anos se credenciado for, sem prejuízo das multas 
previstas neste edital, no contrato e nas demais cominações legais. 

16.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas 
isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

16.8 – Em qualquer hipótese e aplicação de sanções será assegurado à licitante 
vencedora o contraditório e a ampla defesa. 

 

XVII– DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

17.1 – A Prefeitura Municipal de Santana da Vargem poderá cancelar de pleno direito à 
nota de empenho que vier a ser emitida em decorrência desta licitação, 
independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial desde que motivado o ato e 
assegurado à licitante vencedora o contraditório e a ampla defesa quando esta: 

a) venha a ser atingida por protesto de título, execução fiscal ou outros fatos que 
comprometam sua capacidade econômico-financeira; 

b) for envolvida em escândalo público e notório; 

c) quebrar o sigilo profissional; 

d) utilizar, em benefício próprio ou de terceiros informações não divulgadas ao público e 
às quais tenha acesso por força de suas atribuições e que contrariem as disposições 
estabelecidas pela Prefeitura Municipal de Santana da Vargem; 

e) na hipótese de ser anulada a adjudicação em função de qualquer dispositivo legal que 
a autorize. 

17.2 – A Prefeitura Municipal de Santana da Vargem poderá, por despacho 
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fundamentado do Pregoeiro e até a entrega da nota de empenho, excluir qualquer 
licitante, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, sem que a esta assista o direito de 
reclamar indenização ou ressarcimento, se chegar ao seu conhecimento, em qualquer 
fase do processo licitatório, fato ou circunstância que desabone a idoneidade da 
licitante. 

17.3 – A licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de 
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 
conduta, ou anulada por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros mediante 
parecer escrito do Pregoeiro, devidamente fundamentado. 

17.3.1 – A nulidade do processo licitatório induz à do contrato, sem prejuízo do disposto 
no parágrafo único do art. 59, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações. 

17.4 – As reclamações referentes à documentação e às propostas deverão ser feitas no 
momento da abertura do envelope correspondente, por escrito, quando serão 
registradas em ata, sendo vedada, a qualquer licitante, observações ou reclamações 
impertinentes ao certame. 

17.4.1 O documento de credenciamento, a declaração de cumprimento do disposto no 
art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal, a proposta de preço e a declaração de 
inexistência de impedimento à habilitação deverão ser todas apresentadas com firma 
reconhecida de quem as subscreveu, mesmo que o licitante seja o sócio ou proprietário 
e conste no contrato social , sob pena de inabilitação, salvo se quem as subscrever for o 
credenciado para participar do certame . 

17.4.2 Juntamente com a proposta de preços, colocar fotos da 
arena.arquibancada,camarotes e palco a ser colocada pelo licitante, a não apresentação 
das fotos no ato da proposta o proponente sera desclassificado imediatamente. 

17.5 – A apresentação da proposta implica, por parte da licitante, observação dos 
preceitos legais e regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional 
aceitação de todos os termos e condições deste edital sendo responsável pela fidelidade 
e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da 
licitação. 

17.5.1 – Juntamente com a proposta de preços, deverá a licitante colocar fotos de toda 
estrutura a ser disponibilizada e as cartas de exclusividade dos artistas, sob pena de 
desclassificação. 

17.6 – Havendo indício de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de má-fé, 
a Prefeitura Municipal de Santana da Vargem comunicará os fatos verificados ao 
Ministério Público para as providências cabíveis. 

17.7 – É facultado a Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deva constar no 
ato da sessão pública. 

17.8 – A proponente que vier a ser vencedora, ficará obrigada a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessárias até 25% 
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(vinte e cinco por cento) do valor estimado do contrato. 

17.9 – As questões decorrentes da execução deste edital, que não puderem ser 
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da Comarca de 
Três Pontas – MG, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

17.10 – Qualquer pedido de esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas na 
interpretação do presente edital deverá ser encaminhado por escrito ao Pregoeiro no 
setor de compras. 

17.11 – A homologação do objeto desta licitação não implicará direito à contratação. 

17.12 – Os casos omissos serão dirimidos pela Pregoeira, com observância da 
legislação regedora, em especial a Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações e Lei 
Federal n° 10.520/02. 

 

Santana da Vargem, 07 de agosto de 2014. 

 

 

 

MARCELO OTÁVIO DA SILVA 

PREGOEIRO 
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Anexo I 

Termo de Referência 

 

Processo nº 055/2014 – Pregão nº 021/2014 

 

1.1 A presente licitação tem por objetivo a contratação de empresa especializada 
na locação de palco, som, iluminação, banheiros químicos, agenciamento de 
artistas, bem como na prestação de serviço de segurança para realização da Festa 
do Peão de Santana da Vargem, que ocorrerá entre os dias 16 e 19 de outubro de 
2014. 

1.2 Especificações técnicas dos equipamentos e quantitativos (parte do evento 
custeada pelo Município): 

 
ESTRUTURA FÍSICA DO EVENTO 

 

1.2.1 Estrutura profissional 

A estrutura Profissional deverá conter, minimamente: 

- Montagem de 01 ARENA completa em estrutura metálica com as seguintes 
características: 

-50,0m de frente X 35,0m de fundo, com lateral livre; 

- Mínimo de 08 bretes de onde sai a montaria; 

- Mínimo de 40 montarias por dia; 

- 01 Locutor com DJ para animação do Rodeio; 

- 02 humoristas 

- 02 Fiscais de brete 

- 03 Juízes; 

- 02 Salva-vidas 

- Fechamento lateral e fundo; 
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- Sonorização e Iluminação completa do rodeio 

- 40 Competidores 

- 05 Porteiros 

- 20 Capatazes 

- Camisas oficiais para a equipe 

- Premiações do 1° ao 5° lugar e premiações diárias 

- Currais 

- Seguro total dos competidores 

 

Para a Apresentação dos competidores (Abertura): 

 

- Efeitos laser e fumaça com mesa digital controlada; 

- Túnel de apresentação com máquina de fumaça e papel picado laminado; 

- Dois lança chamas; 

- Cortina de LED cores prata ou preta; 

- Show pirotécnico especial de abertura e encerramento; 

 

 

 

01 Laser com mínimo 5 wats (colorido) 

 

LASER – CONFIGURAÇÕES MINIMAS 

O laser será usado para escrever nome dos patrocinadores, nome do evento, nome 
da prefeitura, etc. 

 1 conjunto de scanner ( para desenhos, escritas e logo) 
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 6 pontos de laser 

 1 tochpaine (para controle dos 6 pontos de laser) 

 1 notebook ( para programação e controle do laser) 

 Laser de 3 w de potencia verde ( estado sólido) equivalente a mesma potencia de 
um laser refrigerado a água de 10 w. 

 1 laser de 1 w de potencia na cor azul 

 1 laser de 1 w de potencia na cor vermelha 

 Efeitos produzidos pelo sistema de laser show, com: 

Animações 

Projeções de logotipos de marcas 

Desenhos em movimento 

Palavras e frases 

Figuras geométricas complexas 

Marcação de pontos com precisão 

Paredes animadas de várias formas 

escrita com inúmeras fontes ( padrão Windows). 

Show de efeitos: raios de laser, 6 pontos que são rebatidos em conjuntos de micro 
espelhos que são rebatidos em conjuntos de micro espelhos que serão espalhados 
de maneira aleatória na arena, os raios se espalham em torno de 80 a 100 raios 
por cabeça, realizando assim um show de raio laser na arena, no publico. 

Todo esse show tem o auxilio de uma maquina de fumaça. 

 

SKAY WALKER 

 

02 Sky Walker que ficara ligado ao lado do palco . indicando o local do evento. 
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Serviço de apoio 

 

Mínimo de 20 (vinte) pessoas, sendo 16 homens e 04 mulheres para apoio na 
organização e segurança do evento. (por dia) 

Todos deverão estar uniformizados. 

 

 

SHOWS ARTÍSTICOS 

 

Apresentar junto com a proposta de preços o nome do artista 
que ira se apresentar . 

Apresentar a carta de exclusividade do artista com firma 
reconhecida. 

 

Nos dias 16, 17,18 de outubro, o evento será com cobrança de 
ingressos e no dia 19 com entrada franca. 

 

Dia 16/10/2014 

SHOW COM DUPLA SERTANEJA DE RENOME NACIONAL 

Artistas desejados: 

LOUBET 

CRISTIANO ARAUJO 

ISRAEL NOVAES 

 

 

 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
mailto:compras_licitacao@santanadavargem.mg.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM 
Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000 

Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70 
                     www.santanadavargem.mg.gov.br  
          compras_licitacao@santanadavargem.mg.gov.br 

 
 

 

 
 
 
 
       
  
  
 
Dia 17/10/2014 

SHOW COM DUPLA SERTANEJA DE RENOME NACIONAL 

Artistas desejados: 

MUNHOZ E MARIANO 

VITOR E LEO 

CONRADO E ALEKSANDRO 

 

 

 

Dia 18/10/2014 

SHOW COM DUPLA SERTANEJA DE RENOME NACIONAL 

Artistas desejados: 

CESAR MENOTTI E FABIANO 

HENRIQUE E DIEGO 

HENRIQUE E JULIANO 

 

 

Dia 19/10/2014 – ENTRADA FRANCA 

SHOW COM DUPLA SERTANEJA DE RENOME NACIONAL 

Artistas desejados: 

ZE RICARDO E TIAGO 

GINO E  GENO 

CAIO CESAR E DIEGO 
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Telão com filmagem ao vivo 

 

TELÃO – CONFIGURAÇÕES MINIMAS 

02 Telão com 4.500 ansi – lumes 

- projetores de alta luminosidade 

- estrutura de treliça 

- opções de montagem de telão com 3 pés e atrás das arquibancadas 

- filmagem 

Câmera especial de televisão com 1040 linhas de resolução, sistema de gravação 
digital, gravação em DVDs e s-vhs, mesa de cortes e efeitos, 3 monitores para 
edição, replay, com efeito e super show, gravação em sistema de broadcasting, 
câmera nos bretes, veiculação dos patrocinadores, 01 DVD por noite com 
veiculações. 

 

Gerador 

 

Mínimo 02 geradores de energia 180kwa cada. 

Um em funcionamento e outro em Stand By , diesel e tudo que for necessário por 
conta da empresa. 

 

CAMAROTE COBERTO 

 

camarotes para 1200 lugares, com mesa e cadeiras suficientes. 

Camarotes escalonado em 3 andares , coberto com tenda chapéu de bruxa , no 
tamanho mínimo em 40x10 metros 

São características mínimas desejáveis para os camarotes: 

- Piso emborrachado e vestido com carpetes anti-chamas; 
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- Cobertura em tendas anti-chamas; 

- Cabos de iluminação com bocal refletores com lâmpadas de vapor metálico; 

O produto da venda dos camarotes será revertido em benefício 
do contratado, tendo ele toda responsabilidade pelo local e respectivas vendas, 
não devendo o licitante contar preço para este item. 

 

Arquibancada Coberta 

Arquibancada com o mínimo com 12 degraus , 

Arquibancada Com 60 metros de comprimento por 10 metros de largura 
em formato “L” , totalmente coberta com tenda tipo chapéu de bruxa. 

 

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) 

 

A empresa ganhadora se responsabilizará pela obtenção de 
autorização de eventos de grande porte com Laudo Técnico do Corpo de 
Bombeiros atestando a aprovação do evento. 

Incumbe à licitante vencedora a apresentação, no ato da 
contratação, da ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA da estrutura física do 
evento. 

 

2. PRAZO E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 

2.1 O prazo total para prestação dos serviços objeto desta licitação será aquele 
compreendido entre os dias de realização da festa. 
2.2 A Administração convocará a licitante que vier a ser declarada vencedora, nos 
termos e para os efeitos do artigo 64 da Lei nº 8.666/93, para firmar o contrato em 
até 05 (cinco) dias úteis contados da expedição desta convocação. 

2.3 Na hipótese da adjudicatária se recusar a assinar o Contrato, na forma prevista 
neste instrumento convocatório, a CONTRATANTE, facultativamente, procederá à 
convocação das licitantes remanescentes, na ordem de classificação, obedecido o 
disposto no parágrafo segundo do art. 64 da Lei 8.666/93. 
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2.4 A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o contrato no prazo previsto 
no item 2.2 caracterizará inadimplência, sujeitando-a ao pagamento da multa 
compensatória de 10% (dez por cento) do valor global da proposta; 

 
3. DO VALOR ESTIMADO: 

3.1 O valor médio estimado para esta contratação é R$ 
120.000,00 (Cento e Vinte mil reais). 
3.2 No preço devem estar computadas todas as despesas 
com impostos, encargos sociais, tributos, seguros, taxas, 
descontos e demais ônus incidentes sobre o contrato a 
ser firmado. 
3.3 O preço proposto deverá ser compatível com o 
praticado no mercado. 

 
Santana da Vargem, 07 de agosto de 2014. 

 
 
 

 

 

MARCELO OTÁVIO DA SILVA 

PREGOEIRO 
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ANEXO II 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

A (nome da empresa), CNPJ n.º ______, com sede na _______, 
neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa – 

nome, RG, CPF, nacionalidade,estado civil, profissão e endereço)pelo presente 
instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o 

___________________________ Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, 
estado civil, profissão e endereço), a quem confere(m) amplos poderes para junto 
ao Governo do Município de Santana da Vargem, Estado de Minas Gerais, praticar 
os atos necessários para representar a outorgante na licitação na modalidade de 
pregão nº 021/2014 (ou de forma genérica para licitações em geral), usando dos 

recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para 
desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e 

demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, 
receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou 

sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso, e, em 
especial, para (se for o caso de apenas uma licitação. 

 

Local e data. 

 

_____________________________ 

Nome/assinatura 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7º, XXXIII, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

 

(Local e data) 

 

À 

Prefeitura Municipal de Santana da Vargem 

Aos cuidados do Pregoeiro 

Referência: Pregão 021/2014 

 

Prezado Senhor, 

 
A empresa ___________________________, inscrita no 

CNPJ com o nº _________, neste ato representada por 

_____________________ (qualificação: nacionalidade, estado civil, cargo 

ocupado na empresa), em atendimento ao disposto no Edital do Pregão 

021/2014 e no inciso V do art. 27 da Lei 8666/93, vem, perante Vossa Senhoria, 

DECLARAR que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre, bem como não emprega menor de dezesseis anos. 

 

Atenciosamente, 

 

NOME 

Representante legal da empresa 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO À HABILITAÇÃO 

 

 

(Local e data) 

 

À 

Prefeitura Municipal de Santana da Vargem 

Aos cuidados do Pregoeiro 

Referência: Pregão Presencial 021/2014 

 

Prezado Senhor, 

 

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ 
com o nº __________________, neste ato representada por 

________________________ (qualificação: nacionalidade, estado civil, cargo 
ocupado na empresa), em atendimento ao disposto no Edital do Pregão 021/2014, 

vem, perante Vossa Senhoria, DECLARAR que não existem impedimentos à 
habilitação da mesma na presente licitação, encontrando-se, pois, em condições 

de cumprir todas as exigências do instrumento convocatório e da legislação. 

 

Atenciosamente. 

 

 

____________________________________ 
Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal 
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ANEXO V 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

 

(Identificação da entidade) ____________________________, 
regularmente inscrito no CNPJ com o nº __.___.___/____-__, localizada em 

(endereço / município / UF), por seu representante legal _______ (qualificação 
completa _______), DECLARA, para fins de qualificação técnica, que o a empresa 

___________________, CPNPJ nº _______________________, forneceu, 
satisfatoriamente, no que diz respeito a prazo de execução dos serviços de locação 
de palco, som, iluminação, banheiros químicos, tendas bem como a prestação de 

serviço de segurança e agenciamento bandas musicais dos serviços de locação de . 
Acrescentamos, também, que estes serviços apresentam qualidade/desempenho 
satisfatório, estando, portanto, apta para desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto do Processo 
Administrativo Licitatório nº ______________, Município de ______________.. 

 

___________________, _____ de ______________ de 2014. 

 

 

 

 

 

 

Nome 

Assinatura do responsável pela empresa/órgão público 
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ANEXO VI 

MODELO DE PROPOSTA 

(usar papel timbrado na empresa) 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM 

Aos cuidados do Pregoeiro 

Santana da Vargem - Minas Gerais 

 

A empresa ______, inscrita no CNPJ com o nº ________, neste 
ato representada por _________ (qualificação: nacionalidade, estado civil, cargo), 

em atendimento ao disposto no Edital do Pregão Presencial 030/2013, após análise 
do referido instrumento convocatório e tendo pleno conhecimento do seu 

conteúdo, se propõe a prestar os serviços objeto da licitação, sob sua inteira 
responsabilidade, nas condições a seguir: 

Descrição do serviço Quantidade Valor 
Unitário 

Valor 
total 

Estrutura profissional 

Public adress (P.A) 

Equipamento de palco 
(BACK-LINE) 

Iluminação 

Sanitários químicos 

Pessoal de apoio 

Show artístico 

Arquibancada 

Conforme Termo de 
Referência 
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gerador 

Camarote 

 

Valor global da proposta: _____,__ (valor por extenso) 

 

Shows artísticos a serem apresentados nos dias terceirizados 

Dia 16 de 
outubro 

 

Dia 17 de 
outubro 

 

Dia 18 de 
outubro 

 

Dia 19 de 
outubro 

 

 

2. No preço estão incluídos todos os custos diretos ou indiretos com a prestação 
dos serviços objetos desta licitação, inclusive tributos, equipamentos, pessoal, 
taxas, transportes, alimentação etc. 

3. A empresa declara a suficiência do preço proposto para a cobertura de todas as 
despesas que envolvem os materiais médico-hospitalares licitadas. 

4. O prazo de vigência da execução do Contrato é em 31/12/2014 a contar da data 
de sua assinatura, podendo ser prorrogada na forma da Lei 8.666/93. 

 A presente proposta é valida pelo prazo de 60 (sessenta) dias a partir desta data. 

6. A empresa declara estar apta do ponto de vista jurídico, econômico, técnico e 
operacional para o fornecimento dos bens que integram esta proposta. 

 

Data e Local 
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_______________________________________ 

Assinatura e Carimbo do Representante Legal 
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MODELO DE CONTRATO Nº ____/2014 
 
 
 

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N.º.: 050/2013 
PROCESSO N.º. : 021/2013 

 
 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM - MG, com 
sede administrativa localizada na Praça Padre João Maciel Neiva nº 15, Centro, 
em Santana da Vargem, Estado de Minas Gerais, neste ato representado pelo 
Prefeito o Sr. Vitor Donizetti Siqueira, portador da Cédula de Identidade nº M – 
4.118.174 – SSP/MG e  CPF nº 538.512.266-15. 

CONTRATADA: ___________________, CNPJ nº __________, com endereço na 
_______________, neste ato representado pelo Sr. ___________, portador da 
Carteira de Identidade nº ____________ e CPF nº ______________. 

CONTRATO: Entre as partes retro nomeadas e qualificadas, fica ajustado o 
presente TERMO DE CONTRATO, regido pela Lei Federal n.º 10.520/02 e 
subsidiariamente a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
posteriores alterações, e o Decreto Municipal n° 40/2005 nos termos das 
seguintes cláusulas e condições. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

 

1.1  A CONTRATADA obriga-se a fornecer, conforme abaixo: 
 

Descrição do serviço Quantidade Valor 
Unitário 

Valor 
total 

Estrutura profissional 

Public adress (P.A) 

Equipamento de palco 

Conforme Termo de 
Referência 
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(BACK-LINE) 

Iluminação 

Sanitários químicos 

Pessoal de apoio 

Show artístico 

Arquibancada 

gerador 

Camarote 

 

 

Shows artísticos a serem apresentados nos dias terceirizados 

Dia 16 de 
outubro 

 

Dia 17 de 
outubro 

 

Dia 18 de 
outubro 

 

Dia 19 de 
outubro 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 

 

2.1 – O valor do presente contrato é de R$ __________ (  ). 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

3.1 – O pagamento será efetuado em 02 vezes, sendo 50% (cinquenta por cento) 
logo na montagem e execução após o primeiro dia do serviço executado, e 50% 
(cinqüenta por cento) 30(trinta) dias após  execução do objeto, sempre de acordo 
com a ordem cronológica de sua exigibilidade, observadas as demais exigências a 
seguir indicadas. 

3.2 – Para a execução do pagamento de que trata o item anterior, a CONTRATADA 
deverá fazer constar na nota fiscal correspondente emitida, sem rasura, em letra 
bem legível em nome da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM, CNPJ 
nº 18.245.183/0001-70, o número de sua conta bancária, o nome do Banco e a 
respectiva Agência em que deverá ser creditado o valor devido pela remuneração 
apurada. 

3.3 – A nota fiscal correspondente deverá ser entregue pela CONTRATADA, 
diretamente ao representante da CONTRATANTE, que somente atestará a 
prestação do serviço e liberará a referida nota fiscal para pagamento, quando 
cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condições pactuadas. 

3.4 – Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, aquela será devolvida à CONTRATADA pelo representante da 
CONTRATANTE e o pagamento ficará pendente até que aquela providencie as 
medidas saneadoras.  Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 
regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não 
acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

4.1 – Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão à conta 
da seguinte dotação orçamentária: 

0601.13.0392.0402.1002 33903900 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, 
ESPORTE E LAZER(FESTIVIDADES/COMEMORAÇÕES MUNICIPAIS) 
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CLÁUSULA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO 

 

5.1 – A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM, através de 
representante, exercerá a fiscalização do presente contrato, e registrará todas as 
ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada 
à CONTRATADA, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas. 

5.2 – As exigências e a atuação da fiscalização pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTANA DA VARGEM em nada restringem a responsabilidade, única, integral e 
exclusiva da CONTRATADA, no que concerne à execução do objeto do contrato. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA ENTREGA DO OBJETO E CONFERÊNCIA 

 

6.1 – O objeto da licitação constante deste contrato será conferido no ato da sua 
entrega, por comissão designada para esse fim. 

6.2 – A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM – MG, reserva-se o 
direito de não receber os serviços em desacordo com o previsto neste contrato, 
podendo cancelar o mesmo e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal 
nº 8.666/93. 

6.3 – A CONTRATADA é obrigada a substituir, de imediato e às suas expensas, 
serviços em que se verificarem irregularidades. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

 

7.1 – A CONTRATANTE obriga-se a efetuar o pagamento estipulado na 
cláusula segunda e terceira do presente instrumento após a apresentação, 
aceitação e atesto do responsável pelo recebimento dos produtos fornecidos e 
emissão de nota fiscal por parte da CONTRATADA; 

7.2 – A CONTRATADA obriga-se a entregar o objeto do presente à CONTRATANTE, 
de acordo com o estipulado neste instrumento. 

7.3 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, 
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em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO E PRORROGAÇÃO CONTRATUAL 

 

8.1 – Este contrato de fornecimento poderá ser alterado, com as devidas 
justificativas, de acordo com o que dispõe o art. 65, e prorrogado de acordo 
com o que dispõe o art. 57, ambos da Lei Federal n° 8.666/93. 

8.2 – A CONTRATADA, ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessárias até 25% (vinte 
e cinco por cento) do valor estimado do contrato. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES 

 

9.1 - Pelo descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela 
CONTRATADA, sem justificativa aceita pela CONTRATANTE, resguardados os 
procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções: 

 

a) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total do contrato, pela recusa em assiná-lo, e retirar a nota de 
empenho, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após regularmente 
convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da lei 
8.666/93; 

b) multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento) 
calculada sobre o valor total do contrato, por dia de inadimplência, até o limite de 
02 (dois) dias úteis, na entrega total do objeto deste, caracterizando a inexecução 
parcial; 

c) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total do contrato pela inadimplência além do prazo de 02 (dois) dias 
úteis, caracterizando a inexecução parcial do mesmo. 

d) Advertência. 
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9.2 – A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui a possibilidade 
da aplicação de outras, previstas na Lei Federal n° 10.520/02 e na Lei Federal n° 
8.666/93, inclusive a responsabilidade da CONTRATADA por eventuais perdas e 
danos causados à Administração. 

9.3 – A multa deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de SANTANA 
DA VARGEM, via Tesouraria Municipal, no prazo máximo de 10 (dez) dias 
corridos, a contar da data de recebimento da notificação enviada pela 
PREFEITURA MUNICIAPL DE SANTANA DA VARGEM - MG. 

9.4 – O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente 
na PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM, em favor da 
CONTRATADA, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito 
existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

9.5 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão se relevadas 
motivadamente e por conveniência administrativa, mediante ato do Prefeito, 
devidamente justificado. 

9.6 – Caso a CONTRATADA, convocada dentro do prazo de validade de sua 
proposta, deixar de entregar a documentação exigida ou apresentar 
documentação falsa exigida, ensejar o retardamento da execução do objeto 
deste contrato, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de 
modo inidôneo, ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar 
com o Município de SANTANA DA VARGEM e será descredenciado do CRC 
Municipal, pelo período de 5 (cinco) anos se credenciado for, sem prejuízo das 
multas previstas neste contrato e nas demais cominações legais. 

9.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas 
isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

9.8 – Em qualquer hipótese e aplicação de sanções será assegurado à licitante 
vencedora o contraditório e a ampla defesa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RECISÃO 

 

10.1 – O presente contrato poderá ser rescindido, bem como ser cancelada de 
pleno direito a nota de empenho que vier a ser emitida em decorrência deste 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
mailto:compras_licitacao@santanadavargem.mg.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM 
Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000 

Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70 
                     www.santanadavargem.mg.gov.br  
          compras_licitacao@santanadavargem.mg.gov.br 

 
 

 

 
 
 
 
       
  
  
 
contrato, a qualquer tempo e independente de notificação ou interpelações 
judiciais ou extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos arts. 77 e 78, na 
forma do art. 79 da Lei Federal n. º 8.666/93, desde que motivado o ato e 
assegurado à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa quando esta: 

a) venha a ser atingida por protesto de título, execução fiscal ou outros fatos que 
comprometam sua capacidade econômico-financeira; 

b) for envolvida em escândalo público e notório; 

c)            quebrar o sigilo profissional; 
d) utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, informações não divulgadas ao 
público e às quais tenha acesso por força de suas atribuições e que contrariem as 
disposições estabelecidas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA 
VARGEM. 

e) na hipótese de ser anulada a adjudicação em função de qualquer dispositivo 
legal que a autorize. 

10.2 – A nulidade do processo licitatório induz à do presente contrato, sem 
prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 59, da Lei Federal n° 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 

12.1 - Quaisquer controvérsias e omissões deste contrato serão regidas pela Lei 
Federal n° 10.520/02, subsidiariamente a Lei Federal n.º 8.666/93, e suas 
alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 

 

13 - Fica eleito o foro da Comarca de Três Pontas, Estado de Minas Gerais, 
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para solucionar 
quaisquer questões oriundas deste contrato. 

 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente documento em 
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2  ( d u a s )  vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de duas 
testemunhas abaixo assinadas, que a tudo presenciaram, ouvindo, ao final, a 
respectiva leitura. 

 

 

Santana da Vargem, xxx de xxxx  de 2014. 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE              
SANTANA DA VARGEM 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

__________________________ 

CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS 

 

 

 

NOME: 

 

 

NOME 

 

CPF Nº 

 

 

CPF Nº 
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