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EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2023

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2023

O MUNICÍPIO  DE  SANTANA  DA  VARGEM/MG,  pessoa  jurídica  de  direito

público,  inscrita  no  CNPJ/MF  sob  nº  18.245.183/0001-70,  por  intermédio  do  Prefeito

Municipal, Sr. JOSÉ ELIAS FIGUEIREDO, no uso das atribuições, e da Pregoeira Cristiane

de Jesus Silva, e da equipe de apoio designados pela Portaria nº.017, de 23 de janeiro de

2023,  torna  público  para  conhecimento  dos  interessados  que,  na  data,  horário  e  local

abaixo  indicados,  será  realizada  licitação  na  modalidade  de  PREGÃO, na  forma

PRESENCIAL,  do  TIPO  MENOR  PREÇO  POR  ITEM  a  fim  de  selecionar  proposta

objetivando  REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE

EMPRESAS  ESPECIALIZADAS  PARA  FORNECIMENTO/LOCAÇÃO  DE  ESTRUTURA

PARA  ATENDER  OS  EVENTOS  MUNICIPAIS,  COMPREENDENDO  OS  SERVIÇOS  DE

MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE.

A  abertura  da  sessão  será  às  08 hs do  dia  08/02/2023, na  sala  oficial  de

reuniões do Centro Administrativo Dona Niná (Alexandrina Antônia de Abreu), localizada

na  Rua  José  Venâncio  de  Miranda,  n°  371,  Bairro  São  Luiz,  cidade  de  Santana  da

Vargem/MG, cep: 37.195.00, quando serão credenciados os representantes das empresas

licitantes, recebidos os envelopes, proposta e documentação, relativos à licitação.

Iniciada a fase de abertura dos envelopes contendo a proposta comercial, estará

encerrado  o  credenciamento  e,  por  consequência,  a  possibilidade  de  admissão de  novos

participantes no certame. 
O  procedimento  licitatório  que  dele  resultar  obedecerá  integralmente  a  Lei

10.520/02,  subsidiariamente à Lei  nº  8.666/93,  e suas alterações posteriores,  bem como o

Decreto Municipal 30/2017 (que regulamenta o SRP na modalidade pregão), Lei complementar

nº.123,  de  14  de  dezembro  de  2006,  Lei  Municipal  nº  1.554  de  18  de  junho  de  2021

(estabelecem normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado

às  microempresas,  empresas  de  pequeno  porte  e  MEI)  e  pelas  demais  normas  legais  e

condições estabelecidas neste edital. 

Este edital poderá ser adquirido por qualquer interessado, através do endereço:

www.santanadavargem.mg.gov.br, no menu “Licitações”, ou no Setor de Compras, situado na

Praça Padre João Maciel Neiva, nº 15, Centro, no horário das 7hs às 16hs.
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01. DO OBJETO

1.1.  O  objeto  deste  Pregão  é  REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA  FUTURA  E  EVENTUAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA FORNECIMENTO/LOCAÇÃO

DE ESTRUTURA PARA ATENDER OS EVENTOS MUNICIPAIS, COMPREENDENDO OS

SERVIÇOS  DE  MONTAGEM/DESMONTAGEM,  INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO  E

TRANSPORTE.

1.2 Os quantitativos totais expressos no ANEXO I – Termo de Referência, deste edital, são

estimativos e representam a previsão das Secretarias Requisitantes, pelo prazo de 12 (doze)

meses.

1.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações

que  deles  poderão  advir,  ficando  facultada  a  utilização  de  outros  meios,  respeitada  a

legislação relativa às licitações, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de

contratação em igualdade de condições. 

1.4. O objeto desta licitação se enquadra nas disposições do parágrafo único, Art. 1º, da Lei nº

10.520, de 17 de julho de 2002, que considera bens e serviços comuns aqueles cujos padrões

de desempenho e qualidade  possam ser  objetivamente definidos  pelo edital,  por  meio de

especificações  usuais  no  mercado.  Desta  maneira,  através  da  análise do  Termo  de

Referência,  este  objeto  se  molda  perfeitamente  na  categoria  de  atividades habituais,

claramente definidas no anexo I deste instrumento convocatório, razão pela qual se faz

opção pela modalidade Pregão.

1.5. Em atendimento ao §2° do art.1° do Decreto Municipal nº.034, de 07 de abril de 2021, a

inviabilidade da utilização do pregão na forma eletrônica deverá ser justificada. Verifica-se,

portanto, que o principal aspecto a ser observado no que se refere à opção pela modalidade

de pregão presencial é a possibilidade de se imprimir maior celeridade à contratação de bens

e serviços  comuns,  sem prejuízo  à  competitividade.  Destaca-se  que  o  Poder  Executivo

Municipal tem utilizado o Pregão Eletrônico tendo como plataforma o Banco do Brasil

(WWW.licitacoes-e.com.br),  todavia,  fornecedores  relataram  dificuldade  no  envio  da

proposta  comercial  e  documentos  de  habilitação,  inclusive  tal  fato  acarretando

desclassificação  e  inabilitação  de  concorrentes. Diante  dessa  situação,  a  Prefeitura

Municipal de Santana da Vargem já solicitou a adesão ao PNCP (Portal Nacional de Compras

Públicas), porém, destaca-se que os servidores estão em fase de treinamento para manuseio

desse sistema. 

1.5.1. Nessa esteira, a presença física dos autores na sessão pública, como pregoeiro, equipe

de  apoio  e  licitante,  é  fundamental  para  que  os  concorrentes  demonstrem conhecimento

aprofundado sobre o objeto licitatório.

1.5.2.  Ademais,  posso destacar,  ainda,  problemas  de  logística  que  poderão  acarretar  em
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atrasos na entrega dos produtos, até mesmo, inviabilizando a realização do Carnaval do ano

de 2023, que será realizado nos dias 17 a 21 do mês de fevereiro, pois por envolver empresas

de  todo o  território  nacional  é  possível,  por  exemplo,  a  demora  na  entrega dos  produtos

daquelas que apresentaram menores preços no decorrer da execução do contrato. Trata-se de

prejuízos de cunho administrativo e operacional para a administração, vez que poderá haver

uma  lacuna  temporal  para  que  os  materiais  ou  serviços  solicitados  sejam  entregues  ou

disponibilizados ao gestor, apesar da previsão para entrega estar estipulada no contrato.

1.5.3.O  pregão  presencial  permite  inibir  a  apresentação  de  propostas  insustentáveis  que

atrasariam os procedimentos e aumentariam seus custos. Há diversas vantagens da forma

presencial do pregão sobre a eletrônica, dentre as quais: a possibilidade de esclarecimentos

imediatos durante o pregão presencial e facilidade na negociação de preços, verificação das

condições de habilitação e execução da proposta. 

1.5.4. A opção pela modalidade presencial do pregão não produz alteração no resultado final

do  certame,  pelo  contrário,  permite  maior  redução  de  preços  em  vista  da  interação  do

pregoeiro com os licitantes.

1.5.5.  Considerando  as  disposições  do  art.  20  da  Lei  8.666/1993,  que  dispõe  que  "As

licitações serão efetuadas no local onde se situar a repartição interessada, salvo por

motivo  de  interesse  público,  devidamente  justificado." Ainda,  a  possibilidade  de

esclarecimentos imediatos durante a sessão do pregão presencial, promoção de diligências

destinadas a esclarecer ou a complementar o procedimento licitatório (prevista no art. 43, §3°,

da Lei 8.666/1993), verificação imediata das condições de habilitação e execução da proposta,

manifestações recursais, proporcionando maior celeridade aos procedimentos, visto em regra,

ocorrerem  na  própria  sessão  pública,  sem  prejuízo  da  competição  de  preços,  também

justificam a decisão da adoção do Pregão Presencial.

1.5.6. Sendo assim, a escolha da modalidade Pregão Presencial é a que melhor se adequa a

contratação do objeto do certame, pois a Administração Pública tem o poder discricionário

para decidir sobre as modalidades licitatórias de acordo com sua necessidade e conveniência

desde que motivadas, como está disposto nos autos.

1.5.7. Por fim, com a devida justificativa sobre o ponto de vista da celeridade, entretanto, sem

prejudicar a escolha da proposta mais vantajosa, eis que presente a fase de lances verbais, o

Pregão Presencial se configura como meio fundamental para aquisição de bens e serviços

comuns pela Administração Pública de forma mais célere e vantajosa em detrimento às outras

formas elencadas na Lei 8.666/93.

1.5.8.  Na  esteira  do  exposto,  dever-se-á  mencionar  que  o  princípio  da  eficiência  da

Administração Pública tem no pregão presencial também a sua manifesta contribuição.
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2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO VALOR ESTIMADO

2.1. As despesas decorrentes dos fornecimentos registrados nesta licitação correrão por conta

do recursos específicos no orçamento das Secretarias Requisitantes, existentes nas dotações

orçamentárias na data dos respectivos empenhos.

2.2.  O  valor  total  estimado  da  presente  licitação  será de  R$  2.066.233,33  (dois  milhões,

sessenta e seis mil, duzentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

3. DOS ANEXOS DO EDITAL

3.1. Fazem parte integrante do presente edital os seguintes anexos: 

3.1.1. ANEXO I – Termo de Referência;

3.1.2. ANEXO II – Modelo de Proposta Comercial;

3.1.3. ANEXO III – declaração de pleno atendimento;

3.1.4. ANEXO IV – modelo de procuração para o credenciamento;

3.1.5. ANEXO V – Declaração de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP); 

3.1.6. ANEXO VI – modelo de declaração que não emprega menor;

3.1.7. ANEXO VII – modelo de declaração de inexistência de fato impeditivo;

3.1.8. ANEXO VIII – minuta da Ata de Registro de Preço;

3.1.9. ANEXO IX – minuta de Contrato;

05 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

5.1. Poderão participar deste pregão empresas interessadas do ramo de atividade pertinente

ao  objeto  da  contratação,  autorizadas  na  forma  da  lei,  que  atendam  as  exigências  de

habilitação.

5.2. Não será permitida a participação de empresas:

5.2.1. Estrangeiras que não funcionem no País;

5.2.2. Reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, devido

a não complexidade do objeto;

5.2.3.  Suspensas  temporariamente  para  licitar  e  impedidas  de  contratar  com  esta

Administração nos termos do inciso III  do artigo 87 da Lei  nº  8.666/93 e  suas alterações

posteriores;

5.2.4. Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520/02;

5.2.5. Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 10º da Lei nº 9.605/98;

5.2.6.  Enquadradas  nas  disposições  do  artigo  9º,  da  Lei  Federal  nº  8.666/93  e  suas

posteriores alterações;

5.2.7. Das quais participe, seja a que título for, servidor público municipal;

5.2.8.  Em Concordatária/Recuperação  Judicial  ou  Extrajudicial  ou  com falência  decretada,

salvo se apresentar, durante a fase de habilitação, o plano de recuperação já homologado pelo

juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos de
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habilitação econômico-financeiro estabelecidos nesse edital;

5.2.9. Declaradas inidôneas para licitar e impedidas de contratar com a Administração Pública

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

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, nos termos do inciso IV do

artigo 87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

06.DO CREDENCIAMENTO

6.1. Por ocasião da fase de credenciamento dos licitantes deverá ser apresentado o que se

segue:

6.1.1. Quanto aos representantes:

a) Tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado), cópia

simples do instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, acompanhado

do  documento  original  para  autenticação,  em  conformidade  com  o  artigo  3º  da  Lei  nº

13.726/2018, ou tratando-se de sociedade simples, cópia simples do ato constitutivo registrado

no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, acompanhado do documento original para

autenticação,  em conformidade  com o  artigo  3º  da  Lei  nº  13.726/2018,  no  qual  estejam

expressos seus poderes para exercer direitos e assumir  obrigações em decorrência de tal

investidura; 

b) Tratando-se de Procurador, instrumento público de procuração ou instrumento particular,

podendo ser  utilizado o modelo  constante no ANEXO IV – Modelo de procuração para o

credenciamento, do qual constem poderes específicos para formular ofertas e lances, negociar

preço, interpor recursos e desistir de sua interposição, bem como praticar todos os demais

atos  pertinentes  ao  certame.  No  caso  de  instrumento  particular,  o  procurador  deverá

apresentar instrumento constitutivo da empresa ou documento equivalente na forma estipulada

no subitem “a”;

c) O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá identificar-se exibindo

documento oficial que contenha foto;

d) O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que presente,

não  poderá  praticar  atos  em  seu  nome  por  conta  da  apresentação  de  documentação

defeituosa, ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de

declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido,

portanto, o preço apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de

ordenação das propostas e apuração do menor preço;

e) Encerrada a fase de credenciamento pelo Pregoeiro, não serão admitidos credenciamentos

de eventuais licitantes retardatários; 

f)  Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo que

cada um deles poderá representar apenas um licitante credenciado; 
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g)  O licitante que NÃO CONTAR COM REPRESENTANTE presente na sessão,  DEVERÁ

apresentar FORA dos Envelopes nº 1 (Proposta) e nº 2 (Habilitação) a documentação para

credenciamento (cópia simples do instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta

Comercial, ou tratando-se de sociedade simples, cópia simples do ato constitutivo registrado

no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, desde que acompanhados do documento

original  para  autenticação  pelo  Pregoeiro  ou  por  membro  da  Equipe  de  Apoio,  em

conformidade com o artigo 3º da Lei nº 13.726/2018, sendo aceitos também os documentos

apresentados por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas, no caso da

impossibilidade de apresentação do documento original, declaração de pleno atendimento aos

requisitos de habilitação e inexistência de qualquer fato impeditivo à participação, que deverá

ser feita de acordo com o modelo estabelecido neste edital e se for o caso declaração de ME

ou EPP visando ao exercício da preferência prevista na Lei Complementar n° 123/06, alterada

pela Lei Complementar nº 1.554, de 18 de junho de 2021, que deverá ser feita de acordo com

o modelo estabelecido neste edital). 

6.1.2. Quanto ao pleno atendimento aos requisitos de habilitação:

a) Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e inexistência de qualquer

fato impeditivo à participação, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no

ANEXO  III  deste  edital,  e  apresentada  FORA  dos  Envelopes  nº  1  (Proposta)  e  nº  2

(Habilitação). 

6.1.3. Quanto às MEs e EPPs:

a)  Declaração  de  ME  ou  EPP  visando  ao  exercício  da  preferência  prevista  na  Lei

Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 1.554, 18 de junho de 2021, que

deverá  ser  feita  de  acordo  com  o  modelo  estabelecido  no  ANEXO  V  deste  edital,  e

apresentada FORA dos Envelopes nº 1 (Proposta) e nº  2 (Habilitação), não podendo esta

exercer o direto de preferência conforme mencionado acima, se não apresentar a declaração

neste momento. 

07.FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE

HABILITAÇÃO

7.1. A Proposta e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados separadamente,

em  02  (dois)  envelopes  fechados  e  indevassáveis,  contendo  em  sua  parte  externa  os

seguintes dizeres:
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Prefeitura Municipal de Santana da Vargem

Envelope nº 01 - “PROPOSTA COMERCIAL”

Processo Licitatório nº 013/2023

Pregão Presencial nº 03/2023

Licitante: 

CNPJ    :

Endereço:

Telefone:

E-mail:

Prefeitura Municipal de Santana da Vargem

Envelope nº 02 “DOCUMENTAÇÃO”

Processo Licitatório nº 013/2023

Pregão Presencial nº 03/2023

Licitante: 

CNPJ    :

Endereço:

Telefone:

E-mail:

7.2. A não indicação dos dizeres supracitados, no anverso dos envelopes, assim como o seu

envio  pela  Empresa  Brasileira  de  Correios  e  Telégrafos  (ECT)  é  de  responsabilidade,

unicamente, do licitante por seu extravio, destinação diversa, devassamento, não recebimento,

bem como protocolo intempestivo. A ausência dos dizeres na parte externa do envelope não

constituirá motivo para desclassificação do licitante que poderá regularizá-lo no ato da entrega.

7.2.1.  Para  as  licitantes  que  optarem por  enviar  a  documentação  pela  ECT,  as  mesmas

deverão ser encaminhadas para o seguinte endereço, Praça Padre João Maciel Neiva, nº.15,

centro,  cidade  de  Santana  da  Vargem/MG,  cep:  37.195.000,  aos  cuidados  do  Setor  de

Licitações da Prefeitura Municipal de Santana da Vargem/MG.

7.3. Caso, eventualmente, ocorra à abertura do Envelope nº 2 – Habilitação antes do Envelope

nº.1  – Proposta  Comercial,  por  falta de  informação na  parte externa dos envelopes,  será

novamente fechado sem análise de seu conteúdo e rubricado por todos os presentes.

7.4. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em cópia simples,

desde que acompanhados do documento original  para autenticação pelo Pregoeiro ou por

membro da Equipe de Apoio, em conformidade com o artigo 3º da Lei nº 13.726/2018, sendo

aceitos também os documentos apresentados por qualquer processo de cópia autenticada por
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Tabelião de Notas, no caso da impossibilidade de apresentação do documento original.

7.5. Não será admitido o encaminhamento de propostas via fax, por meio eletrônico ou similar.

7.6.  O  ANEXO  II  –  Proposta  Comercial  deverá  ser  utilizado  preferencialmente,  para  a

apresentação da Proposta, datilografado, impresso ou preenchido a mão de forma legível, em

língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente.

7.7. A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:

7.7.1 Razão social, endereço e CNPJ;

7.7.2 Número do processo administrativo e do pregão para registro de preços;

7.7.3 Descrição do objeto ofertado, com indicação da marca/fabricante de todos os itens que

compõe os lotes;

7.7.4. A proposta impressa deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa ou conforme

ANEXO II – Proposta Comercial e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões

técnicas  de  uso  corrente,  com  suas  páginas  numeradas  sequencialmente,  sem  rasuras,

emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante

ou pelo procurador;

7.7.5 Preços unitários e totais por itens que compõe os lotes, em moeda corrente nacional e

em algarismos,  com exceção  do preço  global  e/ou total  da  proposta  que  deverá  ser  em

algarismos e por  extenso.  Nos preços propostos deverão estar  inclusos,  além dos lucros,

todas as despesas e custos, tais como, por exemplo, embalagens, materiais, mão de obra,

seguros,  transportes,  encargos  sociais,  trabalhistas,  previdenciários,  comerciais,  fretes,

hospedagem, alimentação, diárias, cargas, descargas, custos e benefícios, taxas, tributos e

quaisquer outras despesas diretas ou indiretas;

7.7.6. No caso de a proponente ofertar preços com 03 (três) ou mais casas decimais após a

vírgula, serão consideradas as 02 (duas) primeiras e desprezadas as demais;

7.7.7. Obedecer à sequência de apresentação dos itens tal como ele consta do ANEXO II do

presente instrumento;

7.7.8. Não serão admitidas cotações inferiores a quantidades, descrições ou qualquer outro

aspecto dos anexos previstos neste edital, sob pena de desclassificação da licitante;

7.7.9.  A  proposta  deverá  ser  assinada  pelo  titular  da  empresa  ou  por  representante

devidamente qualificado e, isenta de emendas ou rasuras;

7.7.10. Ao apresentar proposta, a licitante aceita todas as exigências previstas neste edital e

em seus anexos;

7.7.11.  Não  serão  consideradas  propostas  com ofertas  de vantagens não  previstas  neste

edital,  nem preço ou  vantagem baseada nas ofertas  das demais licitantes.  Para todos os

efeitos legais e de direito, serão consideradas nulas e sem nenhum efeito as inserções às

propostas não exigidas pelo presente edital;

7.7.12. Não se admitirá proposta que apresente preços unitários, totais ou globais simbólicos,
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irrisórios ou de valor zero, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido

limites  mínimos,  exceto  quando se referirem a materiais  e  instalações de propriedade  do

próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração, em

conformidade com o disposto no artigo 44, § 3º da Lei nº 8.666/93;

7.7.13. Não serão admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros ou distrações na

apresentação  da  proposta  comercial,  como  justificativas  de  quaisquer  acréscimos  ou

solicitações de reembolsos e indenizações de qualquer natureza.

7.7.14.  O  prazo  de  validade  da  proposta  deverá  ser  de,  no  mínimo,  60  (sessenta)  dias

corridos, a contar da abertura do envelope de proposta de preços nesta PREFEITURA. As

propostas com prazos inferiores ao estipulado serão automaticamente DESCLASSIFICADAS. 

8. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

8.1.  O  Envelope  “Documentos  de  Habilitação”  deverá  conter  os  documentos  a  seguir

relacionados, os quais dizem respeito a habilitação, mediante a comprovação de:

a) Habilitação Jurídica; 

b) Regularidade Fiscal e Trabalhista; 

c) Qualificação Econômico-Financeira;

d) Qualificação Técnica;

e)  Declaração  de cumprimento do disposto no  inciso XXXIII,  do artigo 7º  da Constituição

Federal e na Lei Federal nº 9.854, de 27/10/1999 e demais declarações; 

8.2. Habilitação Jurídica (conforme o caso):

8.2.1. Em se tratando de sociedades empresárias ou simples, o ato constitutivo, estatuto ou

contrato  social  em  vigor,  devidamente  registrado  na  Junta  Comercial  ou  no  Cartório  de

Registro Civil de Pessoas Jurídicas, nos termos da lei e conforme o caso, e, ainda, no caso de

sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.

a)  Os  documentos  descritos  no  item  anterior  deverão  estar  acompanhados  de  todas  as

alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor. 

8.2.2. 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.

8.2.3.  Os documentos  relacionados nos  subitens  8.2.1  e  8.2.2  não  precisarão  constar  no

Envelope "Documentos de Habilitação", uma vez que ambos já foram apresentados para o

credenciamento neste Pregão.

8.2.4. Regularidade Fiscal e Trabalhista:

8.2.4.1.  Prova  de  inscrição  no  Cadastro  Nacional  de  Pessoas  Jurídicas  do  Ministério  da

Fazenda (CNPJ);
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8.2.4.2. Prova de regularidade junto à Fazenda Federal, comprovada mediante a apresentação

de Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, relativos a

tributos federais e da Dívida Ativa da União expedida pela Secretaria da Receita Federal do

Brasil (RFB) e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) conforme Portaria Conjunta

RFB/PGFN nº 1.751, de 02 de outubro de 2014);

8.2.4.3. Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da licitante,

comprovada mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva

com efeitos de Negativa;

8.2.4.4.  Prova  de  regularidade  para  com  a  Fazenda  Municipal,  comprovada  mediante  a

apresentação de Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa,

relativos a Tributos Mobiliários,  expedida pelo Município em que o estabelecimento estiver

situado;

8.2.4.5. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),

por meio da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;

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

a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva de

Débitos Trabalhistas com Efeitos de 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; 8.2.4.7. As MEs

e EPPs, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação

exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma

restrição;

8.2.4.8. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, e a ME ou a EPP

for declarada vencedora, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por

igual  período,  a  critério  desta  Municipalidade,  para  a  regularização  da  documentação,

pagamento  ou  parcelamento  do  débito,  e  emissão  de  eventuais  certidões  negativas  ou

positivas com efeito de certidão negativa;

8.2.4.9. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.2.4.8 implicará

na  decadência  do  direito à  contratação,  sem prejuízo das  sanções  previstas  neste  edital,

procedendo-se  à  convocação  dos  licitantes  para,  em  sessão  pública,  retomar  os  atos

referentes  ao  procedimento  licitatório,  nos  termos  do  artigo  4º,  inciso  XXIII,  da  Lei  nº

10.520/02.

8.2.5. Qualificação econômico-financeira:

8.2.5.1. Certidão negativa de pedido de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da

sede da pessoa jurídica, sendo que a certidão deverá ter sido emitida dentro do prazo máximo

de 90 (noventa) dias e/ou certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial, expedida

pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 
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8.2.5.1.2.  Nos  termos do exarado  pelo  Egrégio  Tribunal  de Constas  do  Estado  de  Minas

Gerais, as empresas que estejam em recuperação judicial,  das quais poderá ser exigida a

apresentação, durante a fase de habilitação, do Plano de Recuperação já homologado pelo

juízo competente e em pleno vigor, apto a comprovar sua viabilidade econômico-financeira,

inclusive  pelo  atendimento  dos  demais  requisitos  de  habilitação  econômico-financeira.

8.2.5.3.Homologação judicial do plano de recuperação extrajudicial, nos termos do artigo 165

da Lei nº 11.101/05. 

8.2.6.Qualificação Técnica: 

8.2.6.1. Comprovação por meio da emissão de pessoa jurídica de direito público ou privado de

Atestado de Capacidade Técnica que demonstre a aptidão para desempenho de atividade

pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação.

8.2.6.2.  Comprovação  da  capacidade  técnico-profissional  mediante  a  apresentação  de

Certidão de Acervo Técnico (CAT) em nome do profissional comprovadamente integrante do

quadro permanente da proponente, como empregado, contratado ou como sócio-administrador

da sociedade, comprovando ter o referido profissional (inscrito no CREA), sido responsável

técnico pela execução de serviços da mesma natureza e de características semelhantes ao

deste processo.

8.2.6.3. A comprovação de vínculo entre a proponente e o(s) profissional(is) por ela indicado

como RT - Responsável Técnico será feita através de apresentação de um dos seguintes

documentos:

a) Cópia da ficha de registro de empregados – RE ou 

b) Cópia da folha do livro de registro de empregados ou 

c) Carteira de Trabalho ou

d) Contrato de prestação de serviços regido pela legislação civil comum ou

e) Cópia do contrato social ou da última alteração contratual, em caso de sócio da licitante,

devidamente  registrado  na  Junta  Comercial  ou  no  Cartório  de  Registro  Civil  de  Pessoas

Jurídicas, no qual conste o nome do detentor do Atestado de Capacidade Técnica. 

8.2.6.4. Comprovante de registro do Responsável Técnico, no CREA, se fará exclusivamente

mediante a apresentação de cópia da Certidão de Registro Profissional emitida por aquele

Conselho.

8.2.6.5. Outros documentos relativos à capacitação técnico-profissional:

8.2.6.5.1.  Declaração  de  que  a  licitante  possui  em  seu  quadro  técnico  na  data  de

apresentação da documentação de habilitação e da proposta, os profissionais técnicos de som

e eletricista, e equipe operacional para realização dos serviços.
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8.2.7. Declarações:

8.2.7.1.  Declaração quanto ao cumprimento do  disposto  no inciso XXXIII,  do  artigo 7º  da

Constituição Federal, em conformidade com o inciso VI, do artigo 27, da Lei nº 8.666/93 e

suas alterações, exigência prevista na Lei nº 9.854 de 27 de outubro de 1999.

8.3. Dos documentos de habilitação:

8.3.1. Os documentos de habilitação serão, preferencialmente, arrumados na ordem em que

estão citados neste edital,  devendo todas as folhas ser rubricadas pelo titular da empresa

licitante ou representante legal e numerados em ordem crescente;

8.3.2. Os documentos deverão ser apresentados em cópia simples, desde que acompanhados

do documento original para que seja autenticado pelo Pregoeiro ou por um dos membros da

Equipe de Apoio,  em conformidade com o artigo 3º  da Lei  nº  13.726/2018, sendo aceitos

também  os  documentos  apresentados  por  qualquer  processo  de  cópia  autenticada  por

Tabelião de Notas, no caso da impossibilidade de apresentação do documento original;

8.3.3. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição

aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões;

8.3.4. Na hipótese de não constar prazo de validade das certidões apresentadas, a Prefeitura

Municipal de Santana da Vargem/MG, aceitará como válidas as expedidas até 180 (cento e

oitenta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas;

8.3.5. O Pregoeiro ou a Equipe de Apoio, a seu critério, diligenciará efetuando consulta direta

nos  sites  dos  órgãos  expedidores  na  internet  para  verificar  a  veracidade  de  documentos

obtidos por este meio eletrônico;

8.3.6. Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão, acarretará a inabilitação

do licitante;

8.3.7.  Caso a licitante pretenda que um de seus estabelecimentos,  que não o participante

desta  licitação,  execute  a  futura  Ata  de  Registro  de  Preços,  deverá  apresentar  toda

documentação de ambos os estabelecimentos, disposta no item 8.2 e seus subitens;

8.3.8. Toda documentação a ser apresentada para fins de habilitação deverá estar em nome

da licitante proponente, e, concomitantemente, com indicação do mesmo número de inscrição

no CNPJ e com o mesmo endereço, quaisquer que sejam estes (da matriz ou de filial) exceto

para os documentos que são gerados apenas em nome, endereço e CNPJ da matriz. Quando

do recebimento do objeto deste certame, as respectivas Notas Fiscais deverão ser da mesma

empresa/CNPJ/endereço que participou desse certame. 

9. DA SESSÃO DO PREGÃO

9.1. Declarada aberta a sessão, os credenciados entregarão ao pregoeiro a  declaração de

inexistência de fato impeditivo, nos termos do Modelo indicado no ANEXO VII deste edital e,

em envelopes separados, os envelopes com as propostas de preços e os documentos de
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habilitação. Os envelopes de habilitação permanecerão lacrados sob a guarda do mesmo.

9.2. Da abertura dos envelopes com propostas de preços (classificação das propostas):

9.2.1. Os envelopes com as propostas de preços serão abertos imediatamente pelo pregoeiro,

que verificará a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste edital,

desclassificando, preliminarmente, aquela que:

a) Não apresentar a proposta devidamente datada e assinada pelo Representante Legal ou

preposto/autorizado da LICITANTE; 

b) Apresentar preços baseados nos de outras propostas; 

c) Apresentar preços alternativos ou vantagens que imponham condições não previstas neste

edital;

d)  Tiver  preços  com  valores  superiores  ao  praticado  no  mercado  ou  manifestamente

inexequíveis, conforme disposto no artigo 48, § 1º, alínea “a” da Lei Federal nº 8.666/93 e suas

posteriores atualizações. Neste caso, poderá o pregoeiro solicitar justificativa para avaliação

da capacidade de fornecimento do objeto licitado, através de documentação que comprove

que os custos de insumos são coerentes com o mercado;

e) De preços unitários, totais e globais, manifestamente inexequíveis ou excessivos, sendo

que a análise da exequibilidade dos preços observará os preços praticados no mercado e o

quanto dispõe os artigos 44, §3º e 48, II e §§ 1º, 2º e 3º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas

alterações; 

f) Não obedecer às condições estabelecidas no edital para sua classificação. 

9.2.2. No que diz respeito 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.

9.2.3. Verificada a compatibilidade com o exigido no edital, serão ordenadas as propostas em

ordem crescente de preços.

9.3. Dos lances verbais:

9.3.1.  Após a classificação das propostas,  o pregoeiro divulgará em alta  voz,  e convidará

individualmente os representantes dos licitantes classificados a apresentarem lances verbais,

a partir da proposta classificada de maior preço, de forma sucessiva, em valores distintos e

decrescentes.

9.3.2. A desistência da apresentação de lance verbal, após a convocação realizada, implicará

na exclusão da licitante da apresentação de novos lances, permanecendo o valor da proposta

escrita para efeito de classificação final.

9.3.3. A rodada de lances verbais será repetida até que não haja nenhum novo lance verbal.

9.4. Do julgamento:

9.4.1.  O julgamento será o de MENOR PREÇO POR ITEM, observadas as especificações
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técnicas e parâmetros mínimos de qualidade definidos neste edital.

9.4.2. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância

dos seguintes critérios:

9.4.2.1. Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por

cento) superiores àquela;

9.4.2.2. Não havendo pelo menos 03 (três) propostas nas condições definidas no item anterior,

serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03

(três), incluindo a menor proposta. No caso de empate das propostas, serão admitidas todas

estas, independentemente do número de licitantes;

9.4.2.3.  O  Pregoeiro  convidará  individualmente  os  autores  das  propostas  selecionadas  a

formular lances de forma verbal e 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;

9.4.2.4. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à

proposta de menor preço;

9.4.2.5. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa

etapa declinarem da formulação de lances;

9.4.2.6. Superada a fase de classificação,  o pregoeiro passará à abertura do envelope de

documentos da primeira colocada, para exame;

9.4.2.7. Se o primeiro colocado não for considerado habilitado, serão convocados os demais

licitantes, na ordem de classificação, para exame de seus documentos de habilitação;

9.4.2.8.  O  pregoeiro  divulgará  a  classificação  final,  com  a  proclamação  do  vencedor  do

certame, quando o pregoeiro tentará obter um preço melhor;

9.4.2.9. Posteriormente, os licitantes poderão manifestar imediata e motivadamente a intenção

de interposição de recursos, quando então, dependendo disso, será utilizada uma das formas

constantes da Cláusula  Décima Primeira.  A falta de manifestação imediata e motivada da

licitante importará em decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação

pelo pregoeiro, a licitante vencedora;

9.4.2.10. Da reunião lavrar-se-á a ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos

do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo pregoeiro,

pela equipe de apoio e pelos licitantes;

9.4.2.11. Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de cumpridas

todas as fases preestabelecidas, os envelopes, devidamente rubricados pelo pregoeiro e pelos

licitantes, ficarão sob a guarda do pregoeiro, sendo exibido aos licitantes na reabertura da

sessão ou na nova sessão previamente marcada para prosseguimento dos trabalhos.

9.5. Do direito de preferência das MEs e EPPs:

9.5.1.  Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
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MEs e EPPs sejam iguais ou até Prefeitura Municipal de Santana da Vargem/MG 10% (dez

por cento) superiores à proposta melhor classificada, conforme previsão contida no §1º,

do art.22, da Lei Municipal 1.554, de 18 de junho de 2021).

9.5.2. Para efeito do disposto no item 9.5 e seus subitens deste edital,  ocorrendo empate,

proceder-se-á da seguinte forma:

a) A ME e EPP melhor classificada será convocada para, querendo apresentar nova proposta

de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 05 (cinco)

minutos  após  o  encerramento  dos  lances,  sob pena  de  preclusão,  situação  em que  será

adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

b) Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o

Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à

habilitação da licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de

uma proposta que atenda ao edital; 

c) Na hipótese de haver restrição na comprovação da regularidade fiscal, proceder-se-á de

conformidade com o disposto no §2º, do art.24, da Lei Municipal 1.554, de 18 de junho de

2021.

d) A  não  regularização  da  documentação  conforme  prevê  alínea  anterior,  implicará  a

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº

8.666, de 21 de junho de 1993 e na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 

9.5.3. Na hipótese de não contratação nos termos previstos no item 9.5 e seus subitens, deste

edital,  o objeto licitado  será adjudicado em favor  da proposta originalmente vencedora do

certame.

9.5.4. O disposto no item 9.5 e seus subitens deste edital somente se aplicarão quando a

melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por ME e EPP. 

10. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

10.1.  Até  02 (dois)  dias  úteis  da data  fixada para o recebimento das propostas,  qualquer

pessoa  poderá  solicitar  esclarecimentos,  providências  ou  impugnar  o  ato  convocatório  do

Pregão.

10.2.  Eventual  impugnação deverá ser dirigida ao subscritor deste edital  e protocolada na

Praça Padre João Maciel Neiva, nº.15, centro, no município de Santana da Vargem/MG, cep:

37.195.000,  aos  cuidados  do  Setor  de  Licitações  da  Prefeitura  Municipal  de  Santana  da

Vargem/MG, ou através do e-mail: licitacao@santanadavargem.mg.gov.br. 

10.2.1.  Acolhida  a  petição  contra  o  ato  convocatório,  em  despacho  fundamentado,  será

designada nova data para a realização deste certame.

10.3. A entrega da proposta,  sem que tenha sido tempestivamente impugnado este edital,

implicará na plena aceitação, por parte das interessadas, das condições nele estabelecidas.
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10.4. Dos atos do Pregoeiro cabe recurso, devendo haver manifestação verbal imediata na

própria sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da sua intenção,

abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias úteis que começará a correr a partir do dia em que

houver expediente nesta Prefeitura Municipal de Santana da Vargem/MG para a apresentação

das razões por meio de memoriais, ficando os demais licitantes, desde logo intimados para

apresentar contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a correr no término do

prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

10.5.  A  ausência  de  manifestação  imediata  e  motivada  pelo  licitante  na  sessão  pública

importará na decadência do direito de recurso, na adjudicação do objeto do certame a licitante

vencedora e no encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.

10.6. Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro encaminhará os autos devidamente

fundamentados à autoridade competente.

10.7. Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada

a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame a

licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório.

10.8. Quando a Adjudicatária se recusar a entregar a documentação exigida, assinar a Ata de

Registro de Preços, bem como, se recusar a entregar o(s) item(s) do(s) qual(is)  sagrou-se

vencedora, poderão ser retomados, em sessão pública, os procedimentos relativos à licitação,

nos moldes do item 9 e seus subitens deste edital.

10.8.1. Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 03 (três) dias úteis, contados

da divulgação do aviso.

10.9. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento

resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.10.  As impugnações e recursos deverão ser  protocolados na Praça Padre João Maciel

Neiva, nº.15, centro, no município de Santana da Vargem/MG, cep: 37.195.000, aos cuidados

do Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Santana da Vargem, das 07:00 às 16:00

horas, aos cuidados do Setor de Licitações e dirigidos ao Prefeito do Município de Santana da

Vargem/MG, ou através do e-mail: licitacao@santanadavargem.mg.gov.br.

11. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. Homologado o resultado da licitação, será celebrada a Ata de Registro de Preços, que

firmará o compromisso para a eventual e futura contratação entre as partes que terá validade

de 12 (doze) meses, a partir da data de sua publicação.

11.2. O(s) proponente(s) será(ão) convocado(s) para assinatura da Ata de Registro de Preços,

via  e-mail  ou  meio  equivalente,  e  terão  o  prazo  de  até  05  (cinco)  dias  corridos  para

atendimento, podendo o prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado

pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.
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11.3. É facultado à Administração, quando o proponente não assinar a Ata de Registro de

Preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem

de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro

classificado.

11.4.  O  proponente  que,  convocado  para  assinar  a  Ata,  deixar  de  fazê-lo  no  prazo

estabelecido neste edital,  dela poderá ser excluído e ensejará a aplicação das penalidades

legalmente estabelecidas no item 21 e seus subitens deste edital.

11.5. A Ata firmada observará a minuta do ANEXO VIII deste edital, podendo ser alterada nos

termos dos artigos 57, 58 e 65 da Lei nº 8.666/93.

11.6.  As  Atas  de  Registro  de  Preços,  em casos  que  a  Administração  julgue  necessário,

poderão ser encaminhadas via ECT, ou via correio eletrônico (e-mail)  para a(s) licitante(s)

vencedora(s) do certame, para assinaturas, devendo ser devolvidas pessoalmente ou através

do  endereço Praça Padre João  Maciel  Neiva,  nº.15,  centro,  no  município  de Santana da

Vargem/MG, cep: 37.195-000, aos cuidados do Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de

Santana da Vargem/MG.

11.7. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer

órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório,

mediante anuência do órgão gerenciador sendo que, o quantitativo decorrente das adesões à

Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de

cada  item  registrado  para  o  órgão  gerenciador  e  órgãos  participantes,  independente  do

número de órgãos não participantes que aderirem.

12. DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

12.1. Durante a vigência da Ata, os preços registrados permanecerão fixos e irreajustáveis.

12.2.  Os preços  somente  poderão ser  alterados,  por  acordo  entre  as  partes,  no caso  de

ocorrência, devidamente demonstrada, da situação prevista na alínea “d” do inciso II do artigo

65 da Lei nº 8.666/93, bem como no caso de o preço registrado tornar-se superior ao praticado

no mercado, ocasião em que o fornecedor do bem será convocado visando à negociação para

a redução  de  preços  e  sua adequação  ao  mercado,  a  qual  deverá  obrigatoriamente,  ser

protocolada no setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Santana da Vargem/MG, situada

na Praça Padre João Maciel Neiva, nº.15, centro, das 07 às 16 horas, aos cuidados do Setor

de Licitações e dirigidos ao Prefeito do Município de Santana da Vargem/MG.

13. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

13.1. O fornecedor terá seu registro de preços cancelado quando:

a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

b) Recusar-se a celebrar a Ata de Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente,

no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
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c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles

praticados no mercado;

d) For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública;

e) For impedido de licitar e contratar com a Administração. 

14. DAS CONTRATAÇÕES DECORRENTES DO REGISTRO DE PREÇOS

14.1. As contratações decorrentes deste registro de preços serão formalizadas por Solicitação

de Fornecimento (SF) e pela Contrato, cuja respectiva minuta constitui anexo do presente ato

convocatório (ANEXO IX).

14.2.  O(s)  interessado(s)  receberão  a  SF,  através  de  e-mail  ou  outro  meio  equivalente,

valendo como comprovação o comprovante de leitura do e-mail como prova do recebimento.

14.2.1.  Os  interessados  terão  o  prazo  de  até  48  (quarenta  e  oito)  horas  a  partir  da

convocação, para retirar a SF na Prefeitura Municipal de Santana da Vargem/MG, caso seja

frustrado o envio nos termos do item 14.2.

14.3. Se, por ocasião da contratação, as certidões de regularidade de débito da Adjudicatária

perante  o  Sistema de Seguridade Social  e  Fundo de  FGTS estiverem com os prazos  de

validade  vencidos,  o  órgão  licitante  verificará  a  situação  por  meio  eletrônico  hábil  de

informações, salvo impossibilidade de fazê-lo.

14.3.1.  Não  sendo  possível  atualizá-las  por  meio  eletrônico  hábil  de  informações,  a

adjudicatária será notificada a apresentar tais certidões até a data limite fixada, sob pena de a

contratação não se realizar, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

15. DAS OBRIGAÇÕES DO (S) LICITANTE (S) REGISTRADO (S)

15.1. Compete aos licitantes registrados envidar todo o empenho e a dedicação necessários

ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são confiados, e ainda a:

15.1.1. Assinar a Ata de Registro de Preços;

15.1.2.  Tomar  todas as providências necessárias para o fiel  cumprimento das disposições

contidas no Termo de Referência – ANEXO I, Ata de Registro de Preços – ANEXO VIII  e

Contrato (ANEXO IX), deste edital;

15.1.3. Entregar os itens nos prazos máximos determinados no item 17 e seus subitens, de

acordo com o Termo de Referência – ANEXO I deste edital;

15.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, as partes do

objeto  deste  edital  e seus anexos,  em que se verificarem vícios,  defeitos,  ou incorreções

resultantes dos produtos empregados;

15.1.5. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à PREFEITURA ou a

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

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

15.1.6. Não efetuar, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade para outros,
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sejam fabricantes, representantes, concessionárias ou técnicos;

15.1.7. Manter-se durante toda a execução do objeto da presente licitação, em compatibilidade

com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no

edital de pregão nº 03/2023 e seus anexos;

15.1.8.  Informar  à  PREFEITURA  a  ocorrência  de  fatos  que  possam  interferir  direta  ou

indiretamente na regularidade dos fornecimentos;

15.1.9. Não ceder ou transferir, total ou parcialmente, as Atas de Registros de Preços, oriunda

deste certame, a terceiros, sob pena de rescisão.

16. DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO

16.1. Compete à PREFEITURA:

16.1.1. A prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de

Preços, além do preconizado no Termo de Referência – ANEXO I;

16.1.2. Efetuar o registro da licitante fornecedora e firmar a correspondente Ata de Registro de

Preços e Contrato, conforme os modelos ANEXO VIII E IX;

16.1.3.  Gerenciar  a  Ata  de  Registro  de  Preços,  providenciando  a  indicação,  sempre  que

solicitado,  dos  fornecedores,  para  atendimento  às  necessidades  da  Administração,

obedecendo à ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos;

16.1.4.  Conduzir  os  procedimentos  relativos  a  eventuais  renegociações  dos  preços

registrados;

16.1.5. Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;

16.1.6. Proporcionar, todas as facilidades indispensáveis à boa execução dos fornecimentos;

16.1.7. Indicar o gestor da Ata de Registro de Preços.

17. DO PRAZO PARA INICIO(S) DA(S) ENTREGA(S), CONDIÇÃO(ÕES) DE

RECEBIMENTO E EXECUÇÃO

17.  DO  PRAZO  PARA  INICIO(S)  DA(S)  ENTREGA(S),  CONDIÇÃO(ÕES)  DE

RECEBIMENTO E EXECUÇÃO

17.1.  A(s)  licitante(s)  participante(s)  do  Registro  de  Preços  e  vencedora(s)  do  certame

deverá(ão) efetuar as entregas do objeto, à PREFEITURA na forma, quantidades, prazos e

endereço,  definido  na  Solicitação  de  Fornecimento  (SF),  devendo  os  serviços  serem

executados  no  prazo  máximo  de  48  (quarenta  e  oito)  horas,  respeitando  as  condições

estabelecidas no Termo de Referência – ANEXO I deste edital.

17.2.  Correrá  por  conta  exclusiva  da(s)  licitante(s)  vencedora(s)  do  certame,  todas  as

despesas pertinentes, tais como, embalagens, materiais, mão de obra, seguros, transportes,

encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais, fretes, hospedagem, alimentação,

diárias, cargas, descargas, custos e benefícios, taxas, tributos e quaisquer outras despesas

diretas  ou  indiretas  que  forem  necessárias  decorrentes  dos  fornecimentos  do  objeto  da
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presente licitação,  sem qualquer custo adicional  à PREFEITURA solicitado posteriormente,

não se responsabilizando sob nenhuma delas.

17.2.1.  Os  fornecimentos  deverão  ocorrer  sem  prejuízo  dos  serviços  normais  da

PREFEITURA.

17.3. Fica assegurado à PREFEITURA o direito de rejeitar no todo ou em partes, os itens

entregues em desacordo com as especificações exigidas no edital e em seus anexos, ficando

a(s)  licitante(s)  vencedora(s)  do  certame,  obrigada(s)  a  providenciar  a  substituição  e/ou

remoção dos  itens  irregulares,  imediatamente,  no  prazo  máximo de  4  (quatro)  horas  que

antecedem o início do evento.

17.4.  Ocorrendo  qualquer  problema,  a(s)  licitante(s)  vencedora(s)  do  certame  deverá(ão)

comunicar imediatamente por escrito à PREFEITURA.

18. DO PAGAMENTO

18.1. A Secretaria Municipal Fazenda da PREFEITURA efetuará o pagamento a(s) licitante(s)

detentora(s) no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da data do recebimento da Nota

Fiscal  Eletrônica  –  NF-e,  após  conferência  e  certificação  pela  Secretaria  Requisitante,

mediante deposito bancário.

18.2. Havendo erro na NF-e ou descumprimento das condições pactuadas, a tramitação da

NF-e será suspensa para que a(s) licitante(s) detentora(s) adote as providências necessárias a

sua correção. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data do aceite da NF-e.

18.3. Quaisquer pagamentos não isentarão a(s) licitante(s) detentora(s) das responsabilidades

contratuais.

18.4. Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais apresentados ou

outros necessários à contratação contenham incorreções.

18.5.  A  contagem  do  prazo  para  pagamento  considerará  dias  corridos  e  terá  início  e

encerramento em dias de expediente nesta PREFEITURA.

18.6.  Quando  for  constatada  qualquer  irregularidade  na  Nota  Fiscal/Fatura,  será

imediatamente  solicitada  a(s)  licitante(s)  Prefeitura  Municipal  de  Santana  da  Vargem/MG

detentora(s), carta de correção, quando couber, ou ainda pertinente regularização, que deverá

ser encaminhada a esta PREFEITURA no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

18.10. Caso a(s) licitante(s) detentora(s) não apresente carta de correção no prazo estipulado,

o prazo para pagamento será recontado, a partir da data da sua apresentação.

19. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

19.1. A quantidade inicialmente contratada poderá ser acrescida e/ou suprimida dentro dos

limites previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, podendo a supressão exceder tal

limite, nos termos do § 2º, inciso II do mesmo artigo.

        Processo Licitatório 013/2023 – Pregão Presencial 03/2023                                  Pág. 20 de 59



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 

licitacao@santanadavargem.mg.gov.br
    

 
20. DAS SANÇÕES

20.1. O adjudicatário que se recusar a entregar toda documentação exigida neste edital, bem

como,  se recusar  a entregar  o(s) item(ns)  dos quais  sagrou-se vencedor ou entregar  o(s)

item(ns) fora das especificações constantes deste edital e seus anexos, a assinar a Ata de

Registro de Preços e  o Contrato  ou desistir  de sua proposta inicial  ou do lance ofertado,

expressamente  ou  tacitamente,  estará  sujeito,  isolada  ou  cumulativamente,  às  seguintes

penalidades, observado o direito ao contraditório e à ampla defesa:

20.1.1. Suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Santana da

Vargem pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

20.1.2. Multa equivalente a até 10% (dez por cento) do valor ofertado.

20.2. O atraso ou o descumprimento das obrigações contratuais assumidas permitirão, ainda,

a aplicação das seguintes sanções pela PREFEITURA:

20.2.1. Advertência, que será aplicada sempre por escrito;

20.2.2. Multas, que serão graduadas, em cada caso, de acordo com a gravidade da infração,

observados os seguintes limites:

20.2.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, sobre o valor do objeto entregue com atraso.

Decorridos 30 (trinta)  dias  de atraso a  PREFEITURA poderá decidir  pela continuidade da

multa ou pela rescisão, em razão da inexecução total.

20.2.2.2. 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor global da Ata de Registro de Preços

para o descumprimento de condições e obrigações assumidas.

20.2.2.3. 10% (dez por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços, nas hipóteses de

rescisão  contratual  por  inexecução  da  Ata,  caracterizando-se  quando  houver  reiterado

descumprimento de obrigações contratuais, se a execução for inferior a 50% (cinquenta por

cento) do contratado, caso o atraso ultrapassar o prazo limite de 30 (trinta) dias, estabelecido

no subitem 21.2.2.1 ou os fornecimentos forem prestados fora das especificações constantes

do Termo de Referência – ANEXO I e da proposta da licitante.

20.2.3. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de

Santana da Vargem/MG, pelo prazo não superior a 02 (dois) anos.

20.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,

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

a própria autoridade que aplicou a penalidade, no prazo não superior a 05 (cinco) anos.

20.3. As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de

acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa à licitante vencedora, no prazo de

05  (cinco)  dias  úteis  a  contar  da  intimação  do  ato,  a  qual  deverá  obrigatoriamente,  ser

protocolada no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Santana da Vargem/MG, situado

na Praça Padre João Maciel  Neiva, nº.15, centro, cidade de Santana da Vargem/MG, cep:
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37.195.000, das 07 às 16 horas, aos cuidados do Setor de Licitações e dirigidos ao Prefeito do

Município de Santana da Vargem/MG.

20.4. Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo

de força maior ou caso fortuito.

20.5.  A sanção de  suspensão de participar  em licitação e  contratar  com a Administração

Pública poderá ser, também, aplicada àqueles que:

20.5.1. Retardarem a execução do pregão;

20.5.2. Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração e;

20.5.3. Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.

20.6. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido à adquirente no prazo de 20 (vinte)

dias a contar da data da notificação, podendo ainda, ser descontado das Notas Fiscais e/ou

Faturas por ocasião do pagamento, ou cobrado judicialmente se julgar conveniente.

20.7. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a licitante de ser

acionada  judicialmente  pela  responsabilidade  civil  derivada  de  perdas  e  danos  junto  à

PREFEITURA, decorrente das infrações cometidas.

21. DA REVOGAÇÃO E DA ANULAÇÃO

21.1. O Prefeito Municipal de Santana da Vargem/MG, poderá revogar a presente licitação

desde que presentes razões relevantes de interesse público, decorrente de fato superveniente

devidamente  comprovado,  devendo  anulá-la,  por  ilegalidade,  mediante  parecer  escrito  e

devidamente fundamentado.

22. DISPOSIÇÕES FINAIS

22.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da

disputa,  respeitada  a  igualdade  de  oportunidade  entre  os  licitantes,  desde  que  não

comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

22.2.  O resultado  do  presente  certame será  divulgado  no  Diário  Oficial  do  Município  de

Santana da Vargem/MG e no endereço eletrônico www.  santanadavargem.mg.gov.br  .

22.3. Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados

no  Diário  Oficial  do  Município  de  Santana  da  Vargem/MG  e  no  endereço  eletrônico

www.  santanadavargem.mg.gov.br  .

22.4. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.

22.5. Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera

administrativa,  será competente o foro da Comarca de Três Pontas/MG, com exclusão de

qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

23. DOS ESCLARECIMENTOS

23.1.  Informações  complementares  e  maiores  esclarecimentos  poderão  ser  obtidas  de

segundas as sextas-feiras das 07 às 16 horas no Setor de Licitações, situado na Praça Padre
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João Maciel Neiva, nº.15, centro, cidade de Santana da Vargem/MG, telefone (35) 3858-1200

ou pelo e-mail: licitacao@santanadavargem.mg.gov.br.

23.2. Caso não haja aviso no site da PREFEITURA ou comunicado por e-mail diretamente ao

licitante, as sessões ocorreram normalmente, não havendo a necessidade de confirmação por

telefone. 

Santana da Vargem, 25 de janeiro de 2023.

Levi Pereira Miranda Junior

Secretario Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM – MG

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 03/2023

PROCESSO LICITATÓRIO N.° 013/2023

REGIME DE EXECUÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM/ REGISTRO DE PREÇOS

1. DO OBJETO

1.1.  REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA  FUTURA  E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE

EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA FORNECIMENTO/LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA

ATENDER  OS  EVENTOS  MUNICIPAIS,  COMPREENDENDO  OS  SERVIÇOS DE

MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE,

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

QUADRO 1

N° Item Descrição Und. Quant.

01 Equipe 1 - Equipe de apoio composta por 06 pessoas, sendo 04 
homens e 02 mulheres.

DI 20

02 Equipe 2 - Equipe de apoio composta por 10 pessoas, sendo 08 
homens e 02 mulheres.

DI 20

03 Equipe 3 - Equipe de apoio composta por 20 pessoas, sendo 15 
homens e 05 mulheres.

DI 20

04 Equipe  4  -  Equipe  de  Segurança  composta  por  20  pessoas,
sendo 18 homens e 02 mulheres.

DI 20

05 LOCAÇÃO  DE  CAMAROTE:  Locação  com  montagem  e
desmontagem  de  camarote  10mx06m  de  piso,  cobertura
12mx06m; acarpetado; com guarda corpo nos 4 lados conforme
exigência do corpo bombeiros; cobertura com saia Oxford preto;
teto chapéu de bruxa; Estrutura Q30 de aluminio.

SV 5

06 TENDA 10x10:
Modelo chapéu de bruxa, com estrutura quadrangular unida por 
vigas de 4 metros, colunas com pé direito de no mínimo 2,5 
metros de altura, construídas em ferro pintado, com armação 
metálica de quatro águas em sistema de pirâmide e cobertura 
em lona PVC na cor branca, tensionada anti-chama, com 
aplicação de protetores anti-fungos e raios UV, sem fechamento 
e com travamento nas laterais.
Observação: Os preços propostos deverão ser apresentados por

UND 30
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evento, cuja duração será de até 04 (quatro) dias.

07 TENDA 8x8:
Modelo chapéu de bruxa, com estrutura quadrangular unida por 
vigas de 4 metros, colunas com pé direito de no mínimo 2,5 
metros de altura, construídas em ferro pintado, com armação 
metálica de quatro águas em sistema de pirâmide e cobertura 
em lona PVC na cor branca, tensionada anti-chama, com 
aplicação de protetores anti-fungos e raios UV, sem fechamento 
e com travamento nas laterais.
Observação: Os preços propostos deverão ser apresentados por
evento, cuja duração será de até 04 (quatro) dias.

UND 20

08 TENDA 5x5:
Modelo pirâmide ou chapéu de bruxa, com estrutura 
quadrangular unida por vigas de 4 metros, colunas com pé 
direito de no mínimo 2,5 metros de altura, construídas em ferro 
pintado, com armação metálica de quatro águas em sistema de 
pirâmide e cobertura em lona PVC na cor branca, tensionada 
anti-chama, com aplicação de protetores anti-fungos e raios UV, 
sem fechamento e com travamento nas laterais.
Observação: Os preços propostos deverão ser apresentados por
evento, cuja duração será de até 04 (quatro) dias.

UND 10

09 CORTINA PARA FECHAMENTO DE TENDA 10x10
Observação: Os preços propostos deverão ser apresentados por
evento, cuja duração será de até 04 (quatro) dias.

UND 60

10 PLACAS DE FECHAMENTO  CONFECCIONADA EM CHAPA
GALVANIZADA  EM  BOM  ESTADO  DE  CONSERVAÇÃO  E
COM  NO  MÍNIMO  2  X  2  METROS,  COM  FIXAÇÃO  EM
CANTONEIRA  DE  20  X  20  CM  DE  ALTURA  A  SEREM
INSTALADAS  PARA  FECHAMENTO  E  CONTROLE  DE
PASSAGEM  NOS  LOCAIS  ONDE  OCORREREM  OS
EVENTOS.  INCLUIR:  TRANSPORTE,  CARGA,  DESCARGA,
MONTAGEM,  DESMONTAGEM,  MÃO-DE-OBRA,
HOSPEDAGEM  E  ALIMENTAÇÃO  DA  EQUIPE,  SE
NECESSÁRIO.

ML 1500

11 SANITÁRIOS QUÍMICOS:
Banheiro químicos individuais em estado bem conservados, 
portáteis com teto translúcido, ponto de ventilação natural, com 
limpeza por sucção, identificação feminino/masculino, composto 
de caixa de coleta de dejetos com assento, mictório, porta papel 
higiênico, fechamento com identificação de ocupado/livre para 
uso de público em geral, os banheiros deverão ser limpos e 
higienizados.
Observação: Os preços propostos deverão ser apresentados por
evento, cuja duração será de até 04 (quatro) dias.

UND 60

12 SANITÁRIOS QUÍMICOS PORTADOR DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS:
Banheiro químicos individuais em estado bem conservados, 
portáteis com teto translúcido, ponto de ventilação natural, com 

UND 6
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limpeza por sucção, identificação feminino/masculino, composto 
de caixa de coleta de dejetos com assento, mictório, porta papel 
higiênico, fechamento com identificação de ocupado/livre para 
uso de público em geral, os banheiros deverão ser limpos e 
higienizados.
Observação: Os preços propostos deverão ser apresentados por
evento, cuja duração será de até 04 (quatro) dias.

13 TENDA 4x4 COM BALCÃO:
Modelo pirâmide ou chapéu de bruxa, lona anti-chamas e com 
fechamento.
Observação: Os preços propostos deverão ser apresentados por
evento, cuja duração será de até 04 (quatro) dias.

UND 20

14 TENDA 4x4 SEM BALCÃO:
Modelo pirâmide ou chapéu de bruxa, lona anti-chamas e com 
fechamento.
Observação: Os preços propostos deverão ser apresentados por
evento, cuja duração será de até 04 (quatro) dias.

UND 20

15 PALCO 8x6
Palco modelo 2 águas coberto - 10 metros de frente x 8 metros 
de profundidade, com estrutura metálica em alumínio treliçada 
no mínimo em q 30, considerando  medidas de piso ao  chão  no
mínimo  de  2,00 mts (do piso ao teto mínimo de 5,0 mts). Piso 
em chapa de madeira ou compensado naval de no mínimo 
20mm, com capacidade para suportar no mínimo 300kg/m2. 
Fechamento nas laterais e no fundo do palco em lona tipo 
sombrite, entre o piso do palco até́ a cobertura, guarda corpo de 
estrutura metálica, nas laterais e fundo do palco, escada de 
acesso segura, com 02 corrimões de acordo com as normas 
técnicas.
01 camarim 4x4 coberto com lona anti-chamas, 01 house-mix, 
02 torres de p.a. fly em estrutura metálica com pé direito de no 
mínimo 10 metros de altura suportar carga de até 2,00 ton, pau 
de carga/ sleve/ talhas/cintas;

Observação: Os preços propostos deverão ser apresentados por
evento, cuja duração será de até 04 (quatro) dias.

UND 10

16 PALCO 12x08
Palco modelo duas águas em q 30 ou q 50 formato: duas águas 
coberto - 12 metros de frente x 08 metros de profundidade, piso 
do palco em estrutura metálica e em madeira de compensado 
naval de 22 mm, altura mínima de 2 metros em relação ao solo, 
coberto, com fechamento nas laterais e fundos com material 
ortofônico e proteção total contra chuva. Guarda corpo em 
material metálico na altura mínima de 1,20 metro, fechamento 
inferior em todas os lados do palco em tecido preto grosso, 
escada de acesso metálica com corrimão em ambos os lados e 
aterramento conforme normas da abnt; área de serviço anexa ao

UND 10
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palco (house de monitor) medindo aproximadamente 4 x 4 
metros, contígua e com acesso pelo palco piso em altura 
compatível com o palco, coberta, com fechamentos laterais e no 
fundo com material ortofônico ou sombrite com proteção total 
contra chuva e aterramento conforme normas da nbr;- área de 
serviço (house de mix) para ser montada à frente do palco, na 
altura de 40 cm do solo, em q 30, de formato quadrado, medida 
aproximada de 4 x 2 metros, coberta e com fechamentos laterais
e fundo e proteção total contra chuva; 02 Camarim 4x4 coberto 
com lona anti chama;
02 torres para fly, p.a, com medida mínima de 3,30 x 2,20 
metros e 12 metros de altura suportar carga de até 2,00 ton, pau
de carga/ sleve/ talhas/cintas;

Observação: Os preços propostos deverão ser apresentados por
evento, cuja duração será de até 04 (quatro) dias.

17
LOCAÇÃO  DE  GRUPO  MOTO  GERADOR  COM
ACIONAMENTO AUTOMÁTICO, COM NO MÍNIMO 180 KVA, À
DIESEL, E QUE JÁ ESTEJA ABASTECIDO COM EMISSÃO DE
ART-  (Anotação  de  Responsabilidade  Técnica)  NA
REALIZAÇÃO DO EVENTO

DI 5

18 GERADOR DE ENERGIA 8 KVA
Gerador Monofásico, Partida Elétrica, Monofásico, potência 
nominal 7,2 kVa, potência 8kVa, tensão de saída 110/220V, 
frequência 60Hz, motor 4 tempos, 1 cilindro, refrigerador a ar, 
gasolina, 20 litros.

DI 10

19 PAINEL DE LED:
Medida 4x2 p6 ou superior, com 01 câmera digital para 
transmissão ao vivo. Poderá ser usado também para cenário de 
show.

DI 10

20 DJ:
Serviços de DJ com controladora, efeitos e outros para abertura 
e encerramento de eventos.

UND 20

21 SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE:
02 caixas de sub grave  2X18 1000 watts
02 caixas de definição  2X 12 e driver titanio
1 rack de amplificadores com um amplificador de 5000 watts 
para sub graves ,1 de 3000 watts para  medio graves  e 1 de 600
para  medios agudos.
1 processador digital  3vias estereo
1 equalizador 31 bandas esterio
1 mixer 16 canais digital
2  mic uhf/sem fio tipo beta 58
2 pedestais tipo girafa
2 monitores falante de 12 e driver t.i (retorno)
8  holofotes par  led rgbw 3 watts
4 movings head

DI 20
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1 maquina de fumaça 1500 watts
1 mesa de luz dmx
1 strobo´s  1500 watts
10 cabos xlr
2 direct box passivo
2 direct box  ativo

22 SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE:
08 caixas de sub grave  2x18 1000 watts frontal
08 caixas de definição line aray 2 f de 12 p e driver titanio
2 rack de amplificadores com 1 amplificador  5000 graves ,1 
3000 medio graves  e 1000 medios agudos.
1 processador digital  3vias estereo
2 equalizadores 31 bandas esterio
1 mixer 32canais x 16 auxiliares digital
2 mic uhf/sem fio tipo beta 58
10 mic 58 com fio tipo 58
10 mic 57 com fio
20 pedestais tipo girafa
2 kits mic para bateria e percução
6 monitores falante de 12 e driver t.i (retorno)
24 holofotes par  led rgbw 3 watts
6 movings head
2 maquinas de fumaça 3000 watts
1 mesa de luz digital
1 strobo´s  1500 watts (dmx)
50 cabos xlr
1 multicabo 40x50 metros splintado
1 cubo de baixo  800 1 falante de 15 e 4 falantes de 10 p
1 cubo de guitarra 120 watts  2 falantes de 12 p
1 power play 8 vias
1 saide ativo (2 caixas ) com sub sb 850 passivo (2 caixas)
1 main power  trifasico
8 direct box passivo
2 direct box  ativo
4 praticaveis 220 x160
1 corpo de bateria

DI 20

23 SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE:
02 Torres de Som P.A montadas nas laterais ao palco (L e R);
16 caixas - linearray;
16 caixas de grave;
01 console digital mínimo 48 canais PM5D, PM5DRH, M7CL, 
DiGi ou LS9;
01 filtro de linha;
02 processadores digitais com 03 vias stéreo;
16 caixas acústicas modelo LineArray;
16 caixas acústicas Sub contendo 02 auto-falantes de 18" de 
1200 Rms cada;

DI 20
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04 potências 11.000 WatsRms;
04 potências 5.600 WatsRms;
04 potências 3.800 WatsRms;
01 multicabo 60m com splinter 10m - 48 vias;
01 notebook;
01 sistema intercom ida e volta;
01 estabilizador de voltagem de 60 amperes;
01 console digital mínimo 48 canais PM5D, PM5DRH, M7CL, 
DiGi ou LS9;
01 filtro de linha;
02 processadores digitais 03 vias stéreo;
02 compressores;
01 crossover;
03 equalizadores;
02 sidestéreo 03 vias con tendo cada side 02 KF e 02SB 850;
10 monitores;
01 monitor Sub para bateria;
04 amplificadores 3000 WatsRms Classe AB p/ monitores;
02 amplificadores para guitarra;
01 amplificador para contra-baixo com 1 A.F de 18" e 04 de 10";
04 microfones sem fio;
14 microfones com fio;
01 bateria completa de boa qualidade;
01 Kit microfone para bateria;
01 kit de microfone de percussão;
15 garras para microfones;
22 pedestais;
20 direct box ativo;
01 transformador 220V x 110V - 10 KVA;
06 praticáveis 2,20 x 1,50 com altura variável de 10 cm a 01MT;
01 amplificador de fone para vias com 8 canais;
08 vias de fones profissionais para músicos;
Cabos de sinal e energia necessários para este sistema;
Cabeamento necessário, transporte e montagem, desmontagem;
ILUMINAÇÃO:
01 Grid em estrutura de alumínio Q30 e Q 50 com 9,0m de 
frente; 7,5m de profundidade e 5,0m de altura com 01 linha com 
bases/pau de carga/ sleve/ talhas/cintas;
12 moving head (beam) 16 canais;
40 refletores de alumínio com lâmpada par 24;
30 canhões Par Led DMX de 3w;
02 strobo atomic 3000;
01 console DMX;
01 mesa avolite dmx;
04 mini brut de leds 4x100;
02 máquinas de fumaça 3.000 watts com controle remoto e 
ventilador;
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02 técnico de som;
01 técnico de luz;
03 carregadores/staff;

24 CAMARIM  CAMINHÃO  BAÚ,  MEDINDO  11.50  M  POR  2.50
METROS ,1.20 M DO CHÃO CONTENDO DOIS CAMARINS E
COM ILUMINAÇÃO ADEQUADA, CONTENDO NO MÍNIMO 02
ESPELHOS MÉDIOS,  04  MESAS COM 16  CADEIRAS  E 02
SOFÁS , 02 GELADEIRAS E 02 ARES CONDICIONADOS, 02
MICRO-ONDAS,  TV,  02  SANDUICHEIRAS,  02  LIXEIRAS,  02
VENTILADORES  E  02  FOGÕES.  INCLUINDO  LIMPEZA
DIÁRIA.

DI 5

25 CAMARIM: MEDINDO 5 METROS POR 5 METROS ,30 CM DO
CHÃO  TODO  FECHADO  COM  LONAS  BRANCAS  E  COM
ILUMINAÇÃO  ADEQUADA,  CONTENDO  NO  MÍNIMO  01
ESPELHOS  MÉDIOS,  02  MESAS  COM  8  CADEIRAS  ,  01
GELADEIRAS  OU  CAIXA  TERMINCA  01  LIXEIRAS,  01
VENTILADOR INCLUINDO LIMPEZA DIÁRIA.

DI 10

26 LOCAÇÃO MÁQUINA DE ESPUMA GIGANTE PARA FESTAS –
CONTENDO NO MÍNIMO – CANHÃO DE ESPUMA DE 2,20M
QUE  JOGA  A  ESPUMA  DE  15  A  20  METROS,  MOTOR
PRINCIPAL  MONOFÁSICO  DE  2CV  (110/220V),  INCLUI
BOMBA DE SUCÇÃO DE ÁGUA, 07 METROS DE MANGUEIRA
COM CONECTORES E REGISTRO. EM PERFEITO ESTADO
DE  CONSERVAÇÃO  E  FUNCIONAMENTO.  INCLUINDO
OPERADOR/TÉCNICO  RESPONSÁVEL,  MONTAGEM  E
DESMONTAGEM

DI 5

27 LOCAÇÃO  DE  GRADE  DE  COTENÇÃO  (INCLUINDO  A
MONTAGEM E  DESMONTAGEM DENTRO DO PERÍMETRO
URBANO  NO  MUNICÍPIO  DE  SANTANA  DA  VARGEM/MG)
PARA  EVENTOS,  CONFECCIONADA  EM  AÇO
GALVANIZADO,  NAS  DIMENSÕES  2,00  METROS  DE
COMPRIMENTO X 1,30 METROS DE ALTURA

ML 1200

28 TRIO  ELÉTRICO  TRUCK  -  MEDIDAS:  11  METROS
COMPRIMENTO,  4,20  ALTURA  NA  ESTRADA  E  5,60  NO
EVENTO  COM  COBERTURA  DE  4,0  LARGURA.
DOCUMENTO:  DESCRIÇÃO  DE  TRIO  ELÉTRICO,  DE
ACORDO COM AS NORMAS DO DENATRAN,  CONTRAN E
DETRAN  TRIO  ELÉTRICO  COM  ART'S,  COBERTURA,
CAMARIM,  FRIGOBAR.  EQUIPAMENTOS  DE  SOM:
QUANTIDADE  POR LADO: FRENTE: 04 CAIXAS BAIANINHA
OU SIMILAR COM 02 FALANTES DE 12P 400W  CADA  E   01
DRIVER  DE TITANIUM 125W E 02 CAIXAS DE SUB    SB850
OU      SIMILAR;  02  FALANTES    DE     15P    800W
CADA,TRASEIRA: 04       CAIXAS BAIANINHA   OU     SIMILAR
02  FALANTES  DE  12P  400W  CADA  E  01  DRIVER  DE
TITANIUM 125W , 02 CAIXAS    DE   SUB    SB850   OU
SIMILAR 02 FALANTES DE 15P 800W CADA. LATERAL 1: 04
CAIXAS  LINES  OU  SIMILAR  02  FALANTES  DE  12P  400W
CADA E 01 DRIVER DE TITANIUM 125W) E 04 CAIXAS SB 850

DI 10
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OU SIMILAR(02 FALANTES 18P 800W CADA,   LATERAL  2-04
CAIXAS  LINES  OU  SIMILAR  02  FALANTES  DE  12P  400W
CADA E 01 DRIVER DE TITANIUM 125W E 04 CAIXAS SB 850
OU  SIMILAR(02  FALANTES  18P  800W  CADA.
AMPLIFICADORES:03  AMPLIFICADORES  DE  5000  WATTS,
05   AMPLIFICADORES     DE    3000  WATTS,    01
AMPLIFICADOR   DE 2000WATTS ,02 AMPLIFICADORES DE
1000WATTS.  01  CONSOLE DIGITAL COM 32 CANAIS E 08
VIAS,  01  PROCESSADOR,01  EQUALIZADOR
EQUIPAMENTOS  DE  PALCO:   01   AMPLIFICADOR   DE
3000WATTS,2  MONITORES  SM400  OU  SIMILAR,01
AMPLIFICADOR DE 08 VIAS P FONES,08 VIAS GERAL PARA
AMPLIFICADORES   E  OU  FONES,  AMPLIFICADOR   DE
GUITARRA,01 CUBO PARA CONTRA BAIXO,01  CORPO   DE
BATERIA  TAMA,  MAPEX,  PEARL,  RMV.  10  MICROFONES
SM58, 10 MICROFONES SM57, 03 MICROFONES SEM FIO,
01 KIT DE BATERIA,14 DIRECT BOX (ATIVOS E PASSIVOS) E
01 NOTEBOOK COM MÚSICAS VARIADAS.  ACESSÓRIOS:20
PEDESTAIS  GIRAFA,  01  PEDESTAL  PEQUENO,30  CABOS
XLR  10  METROS  CADA,  10  CABOS  P10  DE  05  METROS
CADA, 03 MULTIVIAS 12 VIAS 10 METROS, ILUMINAÇÃO: 06
HOLOFOTES DE LED 20W,06 HOLOFOTES DE LED 100W, 10
CANHÕES  PAR  LED,08  MINI  MUVINGS  DE  LED,  02
MAQUINAS  DE  FUMAÇA,  LASERS,  EFEITOS  DE  LED.  01
GRUPO  GERADOR  DE  NO  MÍNIMO  55  KVAS.  TRIFÁSICO
EQUIPE TÉCNICA:01 MOTORISTA,01 TÉCNICO DE SOM E 01
TÉCNICO DE LUZ.

02. JUSTIFICATIVA 

2.1. Visando atender a demanda desta Prefeitura Municipal de Santana da Vargem/MG, foi

mapeada demanda relativa à prestação de serviços de locação de equipamentos, incluindo

montagem,  utilização,  manutenção,  desmontagem e  apoio  logístico  para  atendimento  dos

diversos  eventos  promovidos  pelo  município.  Justifica-se  a  pretensão  da  prestação  dos

serviços,  por  se  tratar  de objeto,  visando  atender  as  demandas de inaugurações,  shows,

exposições,  seminários,  conferências,  apresentações,  carnaval,  Natal,  Réveillon  e  demais

eventos  executados  e  apoiados  por  esta  Prefeitura  Municipal.  Tendo  em  vista  que  nem

sempre estes eventos são realizados em áreas com infraestrutura necessária, necessitamos

de aparato para que possamos atender adequadamente a este público.

2.1. DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO NA MODALIDADE PRESENCIAL

2.1.1. O objeto desta licitação se enquadra nas disposições do parágrafo único, Art. 1º, da Lei

nº  10.520, de 17 de julho de 2002, que considera bens e serviços comuns aqueles cujos

padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio

de especificações usuais no mercado.

2.1.2. Em atendimento ao §2° do art.1° do Decreto Municipal nº.034, de 07 de abril de 2021, a

inviabilidade da utilização do pregão na forma eletrônica deverá ser justificada. Verifica-se,
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portanto, que o principal aspecto a ser observado no que se refere à opção pela modalidade

de pregão presencial é a possibilidade de se imprimir maior celeridade à contratação de bens

e serviços  comuns,  sem prejuízo  à  competitividade.  Destaca-se  que  o  Poder  Executivo

Municipal tem utilizado o Pregão Eletrônico tendo como plataforma o Banco do Brasil

(WWW.licitacoes-e.com.br),  todavia,  fornecedores  relataram  dificuldade  no  envio  da

proposta  comercial  e  documentos  de  habilitação,  inclusive  tal  fato  acarretando

desclassificação e inabilitação de concorrentes.

2.1.3.  Diante  dessa  situação,  a Prefeitura  Municipal  de  Santana  da  Vargem já  solicitou  a

adesão  ao  PNCP  (Portal  Nacional  de  Compras  Públicas),  porém,  destaca-se  que  os

servidores estão em fase de treinamento para manuseio desse sistema. 

Nessa esteira, a presença física dos autores na sessão pública, como pregoeiro, equipe de

apoio  e  licitante,  é  fundamental  para  que  os  concorrentes  demonstrem  conhecimento

aprofundado sobre o objeto licitatório.

2.1.4.  Ademais,  posso destacar,  ainda,  problemas  de  logística  que  poderão  acarretar  em

atrasos na entrega dos produtos, até mesmo, inviabilizando a realização do Carnaval do ano

de 2023, que será realizado nos dias 17 a 21 do mês de fevereiro, pois por envolver empresas

de  todo o  território  nacional  é  possível,  por  exemplo,  a  demora  na  entrega dos  produtos

daquelas que apresentaram menores preços no decorrer da execução do contrato.

2.1.5. Trata-se de prejuízos de cunho administrativo e operacional para a administração, vez

que poderá haver uma lacuna temporal para que os materiais ou serviços solicitados sejam

entregues ou disponibilizados ao gestor, apesar da previsão para entrega estar estipulada no

contrato.

2.1.6.  O pregão  presencial  permite  inibir  a  apresentação de propostas  insustentáveis  que

atrasariam os procedimentos e aumentariam seus custos. Há diversas vantagens da forma

presencial do pregão sobre a eletrônica, dentre as quais: a possibilidade de esclarecimentos

imediatos durante o pregão presencial e facilidade na negociação de preços, verificação das

condições de habilitação e execução da proposta.

2.1.7. A opção pela modalidade presencial do pregão não produz alteração no resultado final

do  certame,  pelo  contrário,  permite  maior  redução  de  preços  em  vista  da  interação  do

pregoeiro com os licitantes.

2.1.8.  Considerando  as  disposições  do  art.  20  da  Lei  8.666/1993,  que  dispõe  que  "As

licitações serão efetuadas no local onde se situar a repartição interessada, salvo por

motivo  de  interesse  público,  devidamente  justificado." Ainda,  a  possibilidade  de

esclarecimentos imediatos durante a sessão do pregão presencial, promoção de diligências

destinadas a esclarecer ou a complementar o procedimento licitatório (prevista no art. 43, §3°,

da Lei 8.666/1993), verificação imediata das condições de habilitação e execução da proposta,
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manifestações recursais, proporcionando maior celeridade aos procedimentos, visto em regra,

ocorrerem  na  própria  sessão  pública,  sem  prejuízo  da  competição  de  preços,  também

justificam a decisão da adoção do Pregão Presencial.

2.1.9. Sendo assim, a escolha da modalidade Pregão Presencial é a que melhor se adequa a

contratação do objeto do certame, pois a Administração Pública tem o poder discricionário

para decidir sobre as modalidades licitatórias de acordo com sua necessidade e conveniência

desde que motivadas, como está disposto nos autos.

2.1.10. Por fim, com a devida justificativa sobre o ponto de vista da celeridade, entretanto, sem

prejudicar a escolha da proposta mais vantajosa, eis que presente a fase de lances verbais, o

Pregão Presencial se configura como meio fundamental para aquisição de bens e serviços

comuns pela Administração Pública de forma mais célere e vantajosa em detrimento às outras

formas elencadas na Lei 8.666/93.

2.1.11.Na  esteira  do  exposto,  dever-se-á  mencionar  que  o  princípio  da  eficiência  da

Administração Pública tem no pregão presencial também a sua manifesta contribuição.

03. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

3.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto deste Termo de Referência correrão

dos recurso específico consignado no Orçamento da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte,

Lazer  e  Turismo,  sendo:  02.100.13.695.1504.2197  (ficha  431),  elemento  de  despesa

3.3.90.39.00.

04. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

4.1. A execução do objeto desta licitação deverá ser feita no local posteriormente indicado pela

PREFEITURA, correndo por conta da Contratada todas as despesas com impostos, encargos

sociais,  fiscais,  trabalhistas  e  previdenciários,  hospedagem,  alimentação,  transporte,

montagem,  desmontagem,  manutenção  e  instalação  dos  equipamentos,  inclusive  fretes  e

seguros desde a origem até sua montagem no local de destino e segurança dos equipamentos

durante e após o evento e quaisquer  outras despesas que por  ventura venham a ocorrer

decorrentes da prestação dos serviços.

05. DAS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E FORMA DE ENTREGA 

5.1.As  especificações,  quantidades  estimadas,  bem  como  todas  as  informações
complementares  para  a  perfeita  e  regular  execução  do  objeto  deste  Termo  de
Referência estão descritas 1.1.
5.2.Os serviços  de locação,  objeto  do presente  Termo de Referência  deverão  ser
entregues no local indicado pela Secretaria solicitante, formalizado na Solicitação de
Fornecimento.
5.3.  A prestação dos serviços deverá ser feita, mediante Solicitação de Fornecimento, de
forma  parcelada,  nas  quantidades solicitadas pela Contratante, de acordo com as
necessidades da solicitante.
5.4.  Iniciar a execução dos serviços no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas,
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contados a partir do recebimento da ordem de serviços, devendo toda estrutura está
montada em até 24 (vinte e quatro) horas antes da data de realização do evento.
5.5.  Os equipamentos  e  técnicos  responsáveis  deverão  estar  devidamente  disponíveis
durante todo o período da programação dos eventos.

06.DOS SERVIÇOS

6.1.  Toda  a  infraestrutura  necessária  à  execução  do  serviço  deverá  estar  em
conformidade com a solicitação e em local previamente indicado pela PREFEITURA,
com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas do início do evento.
6.2. Os eventos serão realizados na cidade de Santana da Vargem/MG.
6.3. A prestação dos serviços será formalizada por Solicitações de Fornecimento que deverão
ser recebidas pela contratada via representante legal ou preposto, diretamente pelo gestor
do contrato e indicarão detalhadamente a definição dos serviços a serem realizados.
6.4.  Os serviços de montagem, operação e desmontagem serão realizados diretamente
pela  LICITANTE VENCEDORA,  compreendendo  a  locação,  o  transporte,  montagem,
manutenção  durante  os  dias  de  evento, guarda, operação e desmontagem dos
equipamentos utilizados nos serviços.
6.5. A CONTRATADA deverá manter a disposição da administração, durante a realização
dos eventos, pelo menos 01 (um) técnico e 1 (um) eletricista, com autonomia para resolver
todos os problemas técnicos que possam ocorrer.
6.6. Havendo incompatibilidade entre os equipamentos de sonorização licitados e o dos
artistas contratados para os eventos, a CONTRATADA deverá providenciar a regularização
dos equipamentos sem qualquer custo adicional.
6.6.  Todos  os serviços de instalação,  operação e equipamentos  do sistema de som e
iluminação ficarão sob a inteira responsabilidade da CONTRATADA.
6.7.  Os equipamentos descritos poderão ser substituídos por padrões superiores ou
similares, desde que, ocorra autorização da secretaria requisitante.
6.8.Para os itens de PALCOS e CAMAROTE, é obrigatória a instalação concomitante
de 02 (dois) extintores de incêndio do tipo B/C, em local visível e de fácil acesso, com
placa identificadora; e ainda avisos visíveis de “ENTRADA” e “SAÍDA”, atendendo
normas do Corpo de Bombeiros.
6.9.Para o item GERADOR, é obrigatória a disponibilização de extintores de incêndio do tipo B/C,
individual, instalado em local visível e fácil acesso, com placa identificadora.

07.DO CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS

7.1.  A  PREFEITURA  poderá  cancelar  as  solicitações  de  serviços,  mediante
comunicação  à  CONTRATADA,  não  cabendo  qualquer  ônus  a  essa,  caso  o
cancelamento seja efetuado com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis da data
da emissão da Solicitação de Fornecimento.

08. DA ESTRUTURA FÍSICA E APRESENTAÇÃO

8.1. A empresa a ser contratada deverá comprovar, no momento da contratação:
a)  Ter  estrutura  física  no  estado  de  MG,  dotada  de  suporte  administrativo,
aparelhamento  e  pessoal  qualificado  para  a  execução  do  objeto  deste  Termo  de
Referência. 
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b) Para o item referente à contratação de serviços de locação de banheiros químicos,
apresentar Autorização e Licença Ambiental para o manuseio e transporte dos dejetos.

09. DAS OBRIGAÇÕES

9.1. Da Contratada:
a)  Obedecer  aos  prazos  e  horários  estabelecidos  pelos  órgãos  competentes  para
descarregar, montar e desmontar as estruturas descritas neste Termo de Referência;  
b)  Atender  a  todos  os  pedidos  efetuados  durante  a  vigência  da  Ata  no  limite  do
quantitativo registrado; 
c)  Orientar,  coordenar,  acompanhar,  dar  ordens  ao  contingente  alocado,  resolver
quaisquer  imprevistos,  inclusive a  correção  de  situações  adversas,  para  o  perfeito
desenvolvimento das atividades, devendo o representante da empresa estar munido
de telefone celular em todos os eventos;
d) Responsabilizar-se por todo o ônus relativo à execução do contrato, inclusive fretes
e seguros desde a origem até sua montagem no local de destino, recolhimento de
material  após  o  evento  e  segurança  dos  equipamentos  durante  e  após  o  evento,
ressarcindo os eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE;
e) Permitir e facilitar a fiscalização por parte da CONTRATANTE; 
f)  Responsabilizar-se  por  todos  os  danos  ou  prejuízos  que  vier  a  causar  à
CONTRATANTE,  seus  bens,  pessoas  ou  bens  de  terceiros,  em  decorrência  do
descumprimento das condições aqui definidas, por falha na execução dos serviços ou
por emprego de peças inadequadas; 
g) Responsabilizar-se pelo exato cumprimento de todas as obrigações e exigências
decorrentes da legislação trabalhista e previdenciária, ficando claro inexistir entre seus
empregados e a CONTRATANTE vínculo empregatício ou de qualquer outra natureza,
razão  pela  qual  correrão  por  sua  conta  exclusiva  todos  os  ônus  decorrentes  de
rescisões de contratos de trabalho e atos de subordinação de seu pessoal; 
h) Assumir as responsabilidades por todas as providências e obrigações estabelecidas
na legislação específica de acidentes de trabalho quando, em ocorrência da espécie,
forem vítimas seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com
eles, ainda que ocorridos em dependências da CONTRATANTE; 
i)  Manter  seus  empregados  devidamente  identificados  por  crachás,  quando  em
trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer deles cuja atuação, permanência
ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à boa
ordem  e  às  normas  disciplinares  da  CONTRATANTE  ou  ao  interesse  do  serviço
público;
j)  Arcar  com despesas decorrentes de qualquer  infração,  seja  qual for,  desde que
praticada por seus empregados na execução dos serviços contratados;
k)  Providenciar  a  imediata  correção  das  deficiências,  falhas  ou  irregularidades
constatadas pela CONTRATANTE na prestação dos serviços, no prazo máximo de 4
(quatro) horas antes da realização do evento; 
l)  Responsabilizar-se,  unilateralmente,  pela  segurança  e  integridade  de  todos  os
equipamentos utilizados antes, durante a execução dos serviços e após a realização
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do evento;
m) Responsabilizar-se pela segurança e garantia da execução dos serviços de seus
funcionários, não restando qualquer tipo de responsabilidade subsidiaria por parte da
CONTRATANTE;
n)  Observar  os  prazos  para  a  montagem,  realização  e  desmontagem  do  evento,
determinados  pela  CONTRATANTE  e  solucionar  todos  os  eventuais  problemas
pertinentes  ou  relacionados com a  execução  dos  serviços  objeto  deste  Termo  de
Referência; 
o)  Fornecer  todos  os  materiais,  equipamentos  e  ferramentas  necessários  para  a
realização dos serviços descritos neste Termo de Referência, bem como a assistência
técnica e a manutenção desses serviços e materiais, de forma a garantir sua execução
nos termos e prazos estipulados, ficando responsável por sua guarda e transporte, não
cabendo  responsabilidade  aos  órgãos  e  entidades  do  município  de  Santana  da
Vargem por danos, perdas e/ou desvio de qualquer tipo de material da Contratada,
deixados no local dos serviços durante a execução desses; 
p) Comunicar à CONTRATANTE em tempo hábil, por escrito, fatos ou anormalidades
que venham a prejudicar a perfeita execução dos serviços, viabilizando a interferência
da CONTRATANTE e a correção da situação apresentada; 
q) Todo equipamento de som e iluminação será transportado, montado e alinhado,
pela equipe da Contratada, estando pronto para passagem de som, pelas bandas, em
no mínimo 03 horas antes da hora marcada para início dos eventos; 
9.1.1. Deverá ainda ser observado pela CONTRATADA:
9.1.1.1. Palcos, Iluminações e Estruturas:  Montados,  testados e prontos com no
mínimo 24 (vinte e quatro) horas de antecedência antes do início do evento;
9.1.1.2.  Sonorização e  Painéis:  Montados,  testados  e  prontos  com no  mínimo  4
(quatro) horas de antecedência antes do início do evento;
9.1.1.3. Banheiros químicos e Camarins: Realizar no mínimo 1 (uma) limpeza diária,
ou de acordo com a necessidade, não ultrapassando o limite de 3(três) limpezas
diárias a fim de deixar o mesmo em condições de uso, ficando a cargo da secretaria
requisitante indicar a contratada as devidas indicações de gênero dos banheiros
químicos;
9.1.1.4. Trio Elétrico: Disponibilizado com motorista habilitado em categoria
compatível com o tipo de veículo empregado, estando incluso no preço,  todos os
custos  como  mão  de obra, transporte,  combustível, alimentação, hospedagem,
impostos entre outros;
9.1.1.5. Geradores e Outras Maquinas / Equipamentos: Dispostos em local indicado
pela secretaria requisitante com pelo menos 4(quatro) horas antes do início evento ou
em horário previamente requisitado pela administração, devidamente acompanhado
de um técnico para instalação, manutenção e  apoio, abastecimento e translado
incluso;
9.1.1.6. Fornecimento de equipe de apoio: Prestado por pessoal/equipe preparada,
com vestimentas condizentes com a função. A quantidade de pessoas será indicada
pela secretaria  requisitante,  deverão  estar  disponíveis  com  2  (duas)  horas  de
antecedência antes do início do evento.

        Processo Licitatório 013/2023 – Pregão Presencial 03/2023                                  Pág. 36 de 59



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 

licitacao@santanadavargem.mg.gov.br
    

 

9.1.1.7.Executar  todos  os  serviços  e  instalações  de  acordo  com  os  projetos,
especificações e demais elementos técnicos que integram este Termo, obedecendo
rigorosamente às Normas Técnicas da ABNT, das Concessionárias de Serviços
Públicos e Normas de Segurança.
9.1.1.8.  Apresentar a cada serviço ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)
assinada e devidamente autorizada e registrada em nome do responsável técnico da
contratada no CREA OU CAU.
9.1.1.9.  Todo o local de montagem deverá ser sinalizado de acordo com as normas de
segurança.
9.1.1.10. Durante todo o período do CONTRATO (montagem/ evento/ desmontagem),
o RESPONSÁVEL TÉCNICO deverá estar presente no local, bem como deverá portar
telefone móvel e estar com o mesmo sempre acessível, a fim de sempre atender as
solicitações.
9.1.1.11.Manter no local dos serviços, além da equipe técnica, auxiliares necessários ao
perfeito controle de medidas e padrões, assim como promover às suas custas além do
controle tecnológico dos materiais a serem empregados nos serviços, a segurança
necessária  à  perfeita  execução  dos  serviços,  no  tocante  aos  objetos  e  materiais
instalados no local da prestação de serviços.
9.1.1.12.  Executar  a  montagem  dos  equipamentos  em  tempo  compatível  com  o
cronograma  do  evento,  devendo  a desmontagem ser realizada em 01(um) ou no
máximo 03(três) dias após o seu término, dependendo do porte da estrutura.
9.1.1.13. Responsabilizar-se por todos os encargos decorrentes do cumprimento das
obrigações supramencionadas, bem como pelo recolhimento de todos os impostos,
taxas,  tarifas,  contribuições  ou  emolumentos  federais, estaduais e municipais, que
incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Contrato, bem como apresentar os
respectivos comprovantes, quando solicitado pelo município de Santana da Vargem. A
empresa será a responsável por todas as despesas referentes ao registro e demais
taxas  da  prestação  dos  serviços  em  especial aquelas junto ao ISSQN, INSS,
CREA/CAU.
9.1.1.14.Responsabilizar-se  pela  reposição  e  requalificação  de  passeios,  postes,
tampas de caixas, entre outros elementos existentes no local se deteriorados durante
a montagem e desmontagem da estrutura. Será exigido também a reposição e reparos
na área, de tal forma que não desconfigure o projeto anteriormente implantado.

9.2. DA CONTRATANTE
a) Acompanhar e fiscalizar a execução da contratação;
 b) Recusar-se a receber o objeto  licitado,  caso este esteja  em desacordo com a
proposta  apresentada pela Contratada,  fato  que será  devidamente caracterizado  e
comunicado à empresa, sem que a esta caiba direito de indenização;
c) Observar para que, durante a vigência do contrato, sejam mantidas por parte da
Contratada todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem
assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas;
d) Solicitar  reunião prévia,  caso necessário,  antes da realização do evento,  com a
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equipe da Contratada, para dar as orientações que se fizerem necessárias;
e)  Promover,  por  intermédio  de  servidor  designado,  o  acompanhamento  e  a
fiscalização  da  prestação  dos  serviços,  rejeitando  aqueles  que  não  atenderem  a
qualidade  exigida,  anotando  em  registro  próprio  as  falhas  detectadas  e  exigindo
medidas corretivas por parte da Contratada; 
f)  Atestar  as  Notas  Fiscais  e  efetuar  o  pagamento,  pelos  valores  efetivamente
comprovados na execução dos serviços prestados nos prazos estabelecidos. 
g)  Solicitar policiamento militar para apoio ao evento, apresentando o croqui (com a
devida ART) e a estimativa de público; sendo que o policiamento deverá ter estratégia de
segurança pré-estabelecida.
h) Solicitar licença e vistoria técnica do Corpo de Bombeiros para monitoramento das
atividades que oferecerem risco à integridade do público, entre outras.

10. DO PAGAMENTO
10.1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, de acordo com o quantitativo
executado e devidamente atestado o seu recebimento pela  Secretaria  requisitante,
através de depósito bancário em conta corrente fornecida pela contratada, em até 15
(quinze) dias após emissão da Nota Fiscal;
10.2. Os pagamentos podem ser realizados com recursos próprios e/ou com recursos
de Convênios, de acordo com as regras deste;
10.3. Nenhum pagamento será efetuado a Contratada na pendência de qualquer uma
das situações abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou
compensação financeira:
10.3.1 Ateste definitivo da Secretaria requisitante;
10.3.2. Erro na Nota Fiscal/Fatura/Recibo.

11. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
11.1. O prazo de validade da ARP será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua
assinatura, tendo sua eficácia a partir da data de publicação do seu extrato no Diário
Oficial  do  Municipal,  site  da prefeitura  municipal  de  Santana  da  Vargem/MG e na
Associação Mineira dos Municípios - AMM. 

12. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
12.1. A contratação será acompanhada e fiscalizada por servidor a ser designado pelo
Gestor da Pasta Requisitante.
12.2. Proceder ao acompanhamento técnico da execução dos serviços;
12.3. Fiscalizar a execução do Contrato quanto à qualidade desejada;
12.4.  Comunicar  à  Contratada  o  descumprimento  do  contrato  e  indicar  os
procedimentos necessários ao seu correto cumprimento;
12.5.  Solicitar  à Administração a aplicação de penalidades por descumprimento de
cláusula contratual;
12.6.  Fornecer  atestados  de  capacidade  técnica  quando  solicitado,  desde  que
atendidas às obrigações contratuais;
12.7.  Atestar  as  notas  fiscais  relativas  a  execução  dos  serviços  para  efeito  de
pagamentos;
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12.8. Recusar o objeto que for entregue fora das especificações contidas no Contrato
ou que forem executados em quantidades divergentes daquelas constantes na ordem
de serviços;
12.9. Solicitar à Contratada e a seu preposto todas as providências necessárias ao
bom e fiel cumprimento das obrigações. 

13. DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1.  As normas disciplinadoras da licitação serão interpretadas em favor da ampliação da

disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes, desde que não

comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

13.2. O futuro contratado será fiscalizado quanto à correta entrega dos equipamentos nas mesmas

especificações constantes deste projeto básico, podendo a Administração Municipal se valer do

conhecimento de técnicos externos.

13.3.  Havendo  divergência  nas  especificações,  o  Contratado  será  instado  a  substituir  os

equipamentos  e  corrigir as  anomalias,  sob  pena  de  rescisão  contratual  e  sob  pena  de

ressarcimento por todo e qualquer prejuízo experimentado pelo Município, inclusive que sejam

decorrentes do cancelamento de shows e eventos.

José Elias  Figueiredo
Prefeito Municipal

Levi  Pereira Miranda Júnior
Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Lazer
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ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2023
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2023
TIPO: REGISTRO DE PREÇOS - MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO:  REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA  FUTURA  E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE
EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA FORNECIMENTO/LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA
ATENDER  OS  EVENTOS  MUNICIPAIS,  COMPREENDENDO  OS  SERVIÇOS DE
MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE.
Favor preencher os dados abaixo e carimbar o CNPJ da empresa.

Razão Social:

CNPJ: Inscrição Estadual:

Endereço: Bairro:

CEP: Cidade: Estado:

Telefone: Contato:

Item Cod. QT UN Descrição Marca Valor Unit. Valor Total

Total Geral

__________________________________________________________________________     ____/____/____
                                                    Responsável pelas Informações                                                            Data

1) LOCAL DE ENTREGA: Local indicado pela Secretaria solicitante.

2) CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Até 15 (quinze) dias após a realização do serviço.

3) PRAZO DE ENTREGA: 48 (QUARENTA E OITO) horas após a emissão da Solicitação de
Fornecimento.

4) VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias

Aplicativo para preenchimento da proposta eletrônica: 

http://download.betha.com.br/discosver.jsp?rdn=130522155523&s=33&v=2.0.26 

OBS: DEVERÁ SER SOLICITADO NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES O ARQUIVO
DIGITAL  PARA  PREENCHIMENTO  DAS  PROPOSTAS  E  APRESENTAÇÃO  DA
PROPOSTA TAMBÉM EM MÍDIA DIGITAL NO DIA DO CERTAME.
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ANEXO III

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL:_____________________________

CNPJ:______________________________________

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2023

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2023

Pela  presente  declaramos,  para  efeito  do  cumprimento  ao

estabelecido  no  Inciso  VII  do  artigo  4º  da  Lei  Federal  nº.  10.520  de  17/07/02,  sob  as

penalidades cabíveis, que cumpriremos plenamente os requisitos de habilitação exigidos no

Edital.

__________,_____ de _______de _____

______________________________________________

Nome e assinatura do representante legal

(carimbo da empresa)
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ANEXO IV

PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO

Pelo presente instrumento particular de procuração, a (razão social da empresa), com sede

(endereço completo) inscrita no CNPJ/ MF sob o nº (nº  do CNPJ), nomeia e constitui seu

bastante  procurador  (a)  o(a)  Sr.  (a)  (nome  do  representante)  portador  (a)  da  cédula  de

identidade  (nº  RG),   e CPF (nº  CPF),  a quem confere amplos poderes para representar

perante o Município de Santana da Vargem na Sessão de Pregão Presencial nº  xxxxx, o qual

está autorizado a  requerer  vistas de documentos e propostas,  manifestar-se em nome da

empresa, formular lances verbais, negociar a redução de preços, desistir e interpor recursos,

rubricar  documentos  e  assinar  atas,  prestar  todos  os  esclarecimentos  solicitados  pelo

PREGOEIRO (A), enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da

outorgante.

__________,_____ de _______de _____

______________________________________________

Nome e assinatura do representante legal

(carimbo da empresa)

        Processo Licitatório 013/2023 – Pregão Presencial 03/2023                                  Pág. 42 de 59



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 

licitacao@santanadavargem.mg.gov.br
    

 
ANEXO V

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

DECLARO,  sob as  penas  da lei,  sem prejuízo das  sanções  e  multas  previstas  neste  ato

convocatório,  que  a  empresa  ________________________________  (denominação  da

pessoa jurídica), inscrita no CNPJ sob nº 00.000.000/0000-00 é ME ou EPP, nos termos do

enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2.006,  cujos

termos declaram conhecer na íntegra,  estando apta, portanto, a exercer  o direito de obter

prazo para regularização dos documentos de habilitação fiscal e o direito de preferência como

critério de desempate no procedimento licitatório do PREGÃO PRESENCIAL (….), realizado

pela PREFEITURA MUNICIPAL DE Santana da Vargem/MG. 

Local e data ________________________ ________________________ 

Assinatura do Representante RG: CPF 
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ANEXO VI

Modelo de declaração que não emprega menor

RAZÃO SOCIAL: __________________________________

CNPJ: ___________________________________________

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2023

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2023

DECLARAMOS, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº8.666, de 21 de junho de

1993, acrescido pela Lei  nº9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis

anos. 

Ressalva:  emprega menor, a partir de quatorze anos,  na condição de

aprendiz.

__________,_____ de _______de _____

______________________________________________

Nome e assinatura do representante legal

(carimbo da empresa)

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

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

RAZÃO SOCIAL:_____________________________

CNPJ:______________________________________

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2023

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2023

Declaramos a inexistência de fato impeditivo quanto à habilitação para participar

neste  Pregão,  bem como estamos cientes  de  que devemos declará-los  quando ocorridos

durante o certame.

Por ser verdade, firmamos a presente sob as penas da Lei.

__________,_____ de _______de _____

______________________________________________

Nome e assinatura do representante legal

(carimbo da empresa)
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ANEXO VIII

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2023

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2023

MINUTA ATA     DE REGISTRO     DE     PREÇOS     Nº         /2023.  

No dia ...… de......... de 2023, na sede da Paço  Municipal, situada na Praça Padre João

Maciel Neiva,15 – centro – Santana da Vargem – MG,  nos termos do art. 15 da Lei Federal nº

8.666 de 21 de Junho de 1993, com a alterações posteriores, Lei nº 10.520 de 17 de Julho de

2002, Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147 de

07 de Agosto de 2014,  Decreto Federal nº 7.892 de 23 de Janeiro de 2013,  que

regulamenta o sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei 8666/93, e das demais

normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão

Presencial para Registro de Preços nº 03/2023, por deliberação do Pregoeiro e Comissão de

Apoio, Ata de Julgamento de Preços, e homologada  pelo  Prefeito  Municipal,  RESOLVE

registrar  preços  para  FUTURA  E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS

ESPECIALIZADAS PARA FORNECIMENTO/LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA ATENDER OS

EVENTOS  MUNICIPAIS,  COMPREENDENDO  OS  SERVIÇOS DE

MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE, com as

especificações, os quantitativos e os preços de referência, conforme especificações  e

condições constantes deste Edital e seus anexos, conforme especificado no Anexo I deste

Edital,  que  passa  a  fazer  parte  desta,  tendo  sido  classificadas(s)  a(s)  Proposta(s)

apresentada(s) pela(s) empresa(s) .............................., portadora do CNPJ/MF sob o nº

........................, localizada à ..............................., nº ......................, na cidade de ....................,

Estado de ...................., CEP          

CLÁUSULA PRIMEIRA -  DO OBJETO

1.1. A presente licitação tem como objeto, Registro de Preço para  FUTURA E EVENTUAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA FORNECIMENTO/LOCAÇÃO DE

ESTRUTURA  PARA  ATENDER  OS  EVENTOS  MUNICIPAIS,  COMPREENDENDO  OS

SERVIÇOS DE MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E

TRANSPORTE, por um período de 12 meses de forma estimativa. Com as especificações e

os quantitativos a seguir:

CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA 
2.1.  O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços é de  12 (doze) meses,
contados a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA DETENTORA 
3.1.  Contratar com a Administração desta PREFEITURA, nas condições previstas no
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edital de pregão nº 03/2023 e seus anexos e os preços registrados nesta Ata, os itens
objeto deste ajuste. 
a 3.2.  Manter-se  durante  toda  a  vigência  deste  Registro  de  Preços,  em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação. 
b 3.3.  Não ceder ou transferir, total ou parcialmente, a presente Ata de Registro
de Preços, a terceiros, sob pena de rescisão, salvo na hipótese da Cláusula Quarta. 

CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA
a 4.1 Indicar o funcionário responsável pelo acompanhamento deste Registro de
Preços. 
b 4.2 Comunicar à DETENTORA sobre qualquer irregularidade nos fornecimentos
dos itens, objeto da presente Ata de Registro de Preços. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS SANÇÕES 
5.1.  Aplicam-se a esta  Ata  de Registro  de Preços e aos contratos  decorrentes  as
sanções estipuladas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e na Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2.002, e as previstas no item 21 e seus subitens do edital de
pregão  nº  03/2023 e  seus  anexos,  que  a  DETENTORA declara  conhecer
integralmente.

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO PARA INÍCIO DAS ENTREGAS, CONDIÇÕES DE
RECEBIMENTO E EXECUÇÃO 
6.1  A DETENTORA deverá efetuar as entregas do objeto desta Ata de Registro de
Preços  à  PREFEITURA,  na  forma,  quantidades,  prazos  e  endereço,  definido  na
Autorização de Fornecimento (SF), não podendo ultrapassar o prazo máximo de até
48 (quarenta e oito) dias, contados da data da emissão/recebimento, respeitando o
Termo de Referência – ANEXO I do edital de pregão nº(….). 
6.2  Assim  que  for  emitida  a  Solicitação  de  Fornecimento  (SF),  a  Secretaria
Requisitante  fornecerá  o  detalhamento  dos  tamanhos,  através  de  e-mail,  para  a
DETENTORA. 
6.3 Vale ressaltar que as entregas deverão ser parceladas, conforme a necessidade e
solicitação da Secretaria Requisitante, dentro de suas especificações. 
6.4 Correrá por conta exclusiva da DETENTORA todas as despesas pertinentes, tais
como, embalagens, materiais, mão de obra, seguros, transportes, encargos sociais,
trabalhistas,  previdenciários,  comerciais,  fretes,  hospedagem,  alimentação,  diárias,
cargas, descargas, custos e benefícios, taxas, tributos e quaisquer outras despesas
diretas ou indiretas que forem necessárias decorrentes dos fornecimentos do objeto da
presente Ata de Registro de Preços, sem qualquer custo adicional à  PREFEITURA
solicitado posteriormente, não se responsabilizando sob nenhuma delas. 
6.4.1.  Os  fornecimentos  deverão  ocorrer  sem  prejuízo  dos  serviços  normais  da
PREFEITURA. 

6.5 Entregue o objeto, esse será recebido: 
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6.5.1. Provisoriamente: para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto
com as  especificações contidas  no Termo de Referência  –  ANEXO I  do edital  de
pregão nº (….); 
6.5.2. Definitivamente: após a verificação das especificações, qualidade e quantidade
do objeto e consequente aceitação, que ocorrerá expressa ou tacitamente, depois de
decorridos 30 (trinta) dias da data do recebimento provisório. 
6.6 A DETENTORA será obrigada a aceitar às suas expensas, os bens rejeitados por
ocasião dos recebimentos, os quais não serão considerados para efeito de entrega. 
6.7 Os responsáveis pelos recebimentos, só emitiram Atestado de Recebimento, se
forem atendidas todas as determinações do Termo de Referência – ANEXO II do edital
de pregão nº 013/2022. 
6.8 Fica assegurado à  PREFEITURA, o direito de rejeitar no todo ou em partes, os
itens entregues em desacordo com as especificações exigidas no edital de pregão nº
03/2023 e seus anexos, ficando a DETENTORA obrigada a providenciar a substituição
e/ou remoção dos itens irregulares, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, conforme
estipulado pela  PREFEITURA, após esse prazo, os itens recusados que não forem
recolhidos pela DETENTORA serão descartados. 
6.9 Ocorrendo qualquer problema, a  DETENTORA deverá comunicar imediatamente
por escrito à PREFEITURA. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FORMA DE PAGAMENTO 
7.1. A Secretaria da Fazenda da PREFEITURA efetuará o pagamento a DETENTORA
no  prazo  de  15 (quinze)  dias,  contados  da  data  do  recebimento  da  Nota  Fiscal
Eletrônica  –  NF-e,  após  conferência  e  certificação  pela  Secretaria  Requisitante,
mediante depósito bancário na conta abaixo relacionada:
a) (detentora), CNPJ n° , Banco , Agência , conta corrente n. ________. 
7.2. Havendo erro na NF-e ou descumprimento das condições pactuadas, a tramitação
da NF-e será suspensa para que a DETENTORA adote as providências necessárias a
sua correção. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data do aceite
da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e. 
7.3.  Quaisquer  pagamentos  não  isentarão  a  DETENTORA  das  responsabilidades
contratuais. 
7.4. Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais apresentados
ou outros necessários à contratação contenham incorreções. 
7.5. A contagem do prazo para pagamento considerará dias corridos e terá início e
encerramento em dias de expediente nesta PREFEITURA. 
7.6.  Quando  for  constatada  qualquer  irregularidade  na  Nota  Fiscal/Fatura,  será
imediatamente solicitada a DETENTORA carta de correção, quando couber, ou ainda
pertinente regularização, que deverá ser encaminhada a esta PREFEITURA no prazo
de 24 (vinte e quatro) horas. 
7.7.  Caso a  DETENTORA  não apresente carta de correção no prazo estipulado, o
prazo para pagamento será recontado, a partir da data da sua apresentação. 

CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR TOTAL REGISTRADO 
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8.1.  O  valor  total  registrado  desta  Ata  de  Registro  de  Preços  será  de  R$  00,00
(escrever valor, por extenso).

CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
9.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto deste Termo de Referência 
correrão dos recurso específico consignado no Orçamento da Secretaria Municipal de 
Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, sendo: 02.100.13.695.1504.2197 (ficha 431), 
elemento de despesa 3.3.90.39.00.

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 
a 10.1  Considera-se  parte  integrante  deste  ajuste,  como  se  nele  estivessem
transcritos, o edital de pregão nº (….) com seus respectivos anexos e a proposta da
DETENTORA. 
b 10.2 A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de
Santana da Vargem a firmar as contratações que deles poderão advir. 
c 10.3 A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por
qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador sendo que, o quantitativo
decorrente  das  adesões  à  Ata  de  Registro  de  Preços  não  poderá  exceder,  na
totalidade,  ao  quíntuplo  do  quantitativo  de  cada  item  registrado  para  o  órgão
gerenciador  e  órgãos  participantes,  independente  do  número  de  órgãos  não
participantes que aderirem. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 
11.1  Fica eleito o Foro da Comarca de Três Pontas/MG, com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas deste
contrato.E, por estarem assim, certas e ajustadas, lido e achado conforme, assinam as
partes  já  qualificadas  no  preâmbulo,  o  presente  contrato,  na  presença  das
testemunhas que conjuntamente este subscrevem, digitado e firmado em 02 (duas)
vias de igual teor e forma. NADA MAIS. 

Santana da Vargem /MG,                   de           _ de          _

_________________________________________________________________

CONTRATANTE
Prefeito Municipal

______________________________________________________________

EMPRESA CONTRATADA
Razão Social/ CNPJ:

Endereço:
Nome  do responsável legal/CPF:

TESTEMUNHAS

NOME/CPF

        Processo Licitatório 013/2023 – Pregão Presencial 03/2023                                  Pág. 49 de 59



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 

licitacao@santanadavargem.mg.gov.br
    

 
ANEXO IX

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2023

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03//2023

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO  Nº.  ____  DE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTANA DA

VARGEM, E A EMPRESA... 

O Município de Santana da Vargem, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o

nº 18.245.183/0001-70, com sede  administrativa  na Praça Padre João Maciel Neiva,15 –

centro – Santana da Vargem – MG, neste ato representado pelo Prefeito Municipal José Elias

de  Figueiredo  e  a  empresa...,  estabelecida...,  CNPJ...,  representada  por...,  neste  contrato

denominada CONTRATADA, celebram o presente contrato em conformidade com a licitação

modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº  03/2023, processo licitatório nº 013/2023, e com a

proposta respectiva, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, o Decreto n.º 109,

de  01  de  dezembro  de  2003  e,  subsidiariamente,  pela  Lei  Federal  n.º  8.666/93,  e  suas

alterações e demais normas pertinentes, mediante as seguintes cláusulas e condições:   

CLÁUSULA PRIMEIRO - DO OBJETO

1.1.  Este  Contrato  tem por  objeto  a CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS

PARA  FORNECIMENTO/LOCAÇÃO  DE  ESTRUTURA  PARA  ATENDER  OS  EVENTOS

MUNICIPAIS,  COMPREENDENDO  OS  SERVIÇOS DE MONTAGEM/DESMONTAGEM,

INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE, conforme  descrição,  características,

prazos e demais obrigações e informações constantes do Anexo I do edital e deste contrato,

que dele faz parte integrante.

CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA 
2.1.  O prazo de vigência deste Contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da
data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
3.1. Da Contratada:
a)  Obedecer  aos  prazos  e  horários  estabelecidos  pelos  órgãos  competentes  para
descarregar, montar e desmontar as estruturas descritas neste Termo de Referência;  
b) Atender a todos os pedidos efetuados durante a vigência do Contrato no limite do
quantitativo registrado; 
c)  Orientar,  coordenar,  acompanhar,  dar  ordens  ao  contingente  alocado,  resolver
quaisquer  imprevistos,  inclusive a  correção  de  situações  adversas,  para  o  perfeito
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desenvolvimento das atividades, devendo o representante da empresa estar munido
de telefone celular em todos os eventos;
d) Responsabilizar-se por todo o ônus relativo à execução do contrato, inclusive fretes
e seguros desde a origem até sua montagem no local de destino, recolhimento de
material  após  o  evento  e  segurança  dos  equipamentos  durante  e  após  o  evento,
ressarcindo os eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE;
e) Permitir e facilitar a fiscalização por parte da CONTRATANTE; 
f)  Responsabilizar-se  por  todos  os  danos  ou  prejuízos  que  vier  a  causar  à
CONTRATANTE,  seus  bens,  pessoas  ou  bens  de  terceiros,  em  decorrência  do
descumprimento das condições aqui definidas, por falha na execução dos serviços ou
por emprego de peças inadequadas; 
g) Responsabilizar-se pelo exato cumprimento de todas as obrigações e exigências
decorrentes da legislação trabalhista e previdenciária, ficando claro inexistir entre seus
empregados e a CONTRATANTE vínculo empregatício ou de qualquer outra natureza,
razão  pela  qual  correrão  por  sua  conta  exclusiva  todos  os  ônus  decorrentes  de
rescisões de contratos de trabalho e atos de subordinação de seu pessoal; 
h) Assumir as responsabilidades por todas as providências e obrigações estabelecidas
na legislação específica de acidentes de trabalho quando, em ocorrência da espécie,
forem vítimas seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com
eles, ainda que ocorridos em dependências da CONTRATANTE; 
i)  Manter  seus  empregados  devidamente  identificados  por  crachás,  quando  em
trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer deles cuja atuação, permanência
ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à boa
ordem  e  às  normas  disciplinares  da  CONTRATANTE  ou  ao  interesse  do  serviço
público;
j)  Arcar  com despesas decorrentes de qualquer  infração,  seja  qual for,  desde que
praticada por seus empregados na execução dos serviços contratados;
k)  Providenciar  a  imediata  correção  das  deficiências,  falhas  ou  irregularidades
constatadas pela CONTRATANTE na prestação dos serviços, no prazo máximo de 4
(quatro) horas antes da realização do evento; 
l)  Responsabilizar-se,  unilateralmente,  pela  segurança  e  integridade  de  todos  os
equipamentos utilizados antes, durante a execução dos serviços e após a realização
do evento;
m) Responsabilizar-se pela segurança e garantia da execução dos serviços de seus
funcionários, não restando qualquer tipo de responsabilidade subsidiaria por parte da
CONTRATANTE;
n)  Observar  os  prazos  para  a  montagem,  realização  e  desmontagem  do  evento,
determinados  pela  CONTRATANTE  e  solucionar  todos  os  eventuais  problemas
pertinentes  ou  relacionados com a  execução  dos  serviços  objeto  deste  Termo  de
Referência; 
o)  Fornecer  todos  os  materiais,  equipamentos  e  ferramentas  necessários  para  a
realização dos serviços descritos neste Termo de Referência, bem como a assistência
técnica e a manutenção desses serviços e materiais, de forma a garantir sua execução
nos termos e prazos estipulados, ficando responsável por sua guarda e transporte, não
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cabendo  responsabilidade  aos  órgãos  e  entidades  do  município  de  Santana  da
Vargem por danos, perdas e/ou desvio de qualquer tipo de material da Contratada,
deixados no local dos serviços durante a execução desses; 
p) Comunicar à CONTRATANTE em tempo hábil, por escrito, fatos ou anormalidades
que venham a prejudicar a perfeita execução dos serviços, viabilizando a interferência
da CONTRATANTE e a correção da situação apresentada; 
q) Todo equipamento de som e iluminação será transportado, montado e alinhado,
pela equipe da Contratada, estando pronto para passagem de som, pelas bandas, em
no mínimo 03 horas antes da hora marcada para início dos eventos; 
3.1.1. Deverá ainda ser observado pela CONTRATADA:
3.1.1.1. Palcos, Iluminações e Estruturas:  Montados,  testados e prontos com no
mínimo 24 (vinte e quatro) horas de antecedência antes do início do evento;
3.1.1.2.  Sonorização e  Painéis:  Montados,  testados  e  prontos  com no  mínimo  4
(quatro) horas de antecedência antes do início do evento;
3.1.1.3. Banheiros químicos e Camarins: Realizar no mínimo 1 (uma) limpeza diária,
ou de acordo com a necessidade, não ultrapassando o limite de 3(três) limpezas
diárias a fim de deixar o mesmo em condições de uso, ficando a cargo da secretaria
requisitante indicar a contratada as devidas indicações de gênero dos banheiros
químicos;
3.1.1.4. Trio Elétrico: Disponibilizado com motorista habilitado em categoria
compatível com o tipo de veículo empregado, estando incluso no preço,  todos os
custos  como  mão  de obra, transporte,  combustível, alimentação, hospedagem,
impostos entre outros;
3.1.1.5. Geradores e Outras Maquinas / Equipamentos: Dispostos em local indicado
pela secretaria requisitante com pelo menos 4(quatro) horas antes do início evento ou
em horário previamente requisitado pela administração, devidamente acompanhado
de um técnico para instalação, manutenção e  apoio, abastecimento e translado
incluso;
3.1.1.6. Fornecimento de equipe de apoio: Prestado por pessoal/equipe preparada,
com vestimentas condizentes com a função. A quantidade de pessoas será indicada
pela secretaria  requisitante,  deverão  estar  disponíveis  com  2  (duas)  horas  de
antecedência antes do início do evento.
3.1.1.7.Executar  todos  os  serviços  e  instalações  de  acordo  com  os  projetos,
especificações e demais elementos técnicos que integram este Termo, obedecendo
rigorosamente às Normas Técnicas da ABNT, das Concessionárias de Serviços
Públicos e Normas de Segurança.
3.1.1.8.  Apresentar a cada serviço ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)
assinada e devidamente autorizada e registrada em nome do responsável técnico da
contratada no CREA OU CAU.
3.1.1.9.  Todo o local de montagem deverá ser sinalizado de acordo com as normas de
segurança.
3.1.1.10. Durante todo o período do CONTRATO (montagem/ evento/ desmontagem),
o RESPONSÁVEL TÉCNICO deverá estar presente no local, bem como deverá portar
telefone móvel e estar com o mesmo sempre acessível, a fim de sempre atender as
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solicitações.
3.1.1.11.Manter no local dos serviços, além da equipe técnica, auxiliares necessários ao
perfeito controle de medidas e padrões, assim como promover às suas custas além do
controle tecnológico dos materiais a serem empregados nos serviços, a segurança
necessária  à  perfeita  execução  dos  serviços,  no  tocante  aos  objetos  e  materiais
instalados no local da prestação de serviços.
3.1.1.12.  Executar  a  montagem  dos  equipamentos  em  tempo  compatível  com  o
cronograma  do  evento,  devendo  a desmontagem ser realizada em 01(um) ou no
máximo 03(três) dias após o seu término, dependendo do porte da estrutura.
3.1.1.13. Responsabilizar-se por todos os encargos decorrentes do cumprimento das
obrigações supramencionadas, bem como pelo recolhimento de todos os impostos,
taxas,  tarifas,  contribuições  ou  emolumentos  federais, estaduais e municipais, que
incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Contrato, bem como apresentar os
respectivos comprovantes, quando solicitado pelo município de Santana da Vargem. A
empresa será a responsável por todas as despesas referentes ao registro e demais
taxas  da  prestação  dos  serviços  em  especial aquelas junto ao ISSQN, INSS,
CREA/CAU.
3.1.1.14.Responsabilizar-se  pela  reposição  e  requalificação  de  passeios,  postes,
tampas de caixas, entre outros elementos existentes no local se deteriorados durante
a montagem e desmontagem da estrutura. Será exigido também a reposição e reparos
na área, de tal forma que não desconfigure o projeto anteriormente implantado.

CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
4.1. DA CONTRATANTE
a) Acompanhar e fiscalizar a execução da contratação;
 b) Recusar-se a receber o objeto  licitado,  caso este esteja  em desacordo com a
proposta  apresentada pela Contratada,  fato  que será  devidamente caracterizado  e
comunicado à empresa, sem que a esta caiba direito de indenização;
c) Observar para que, durante a vigência do contrato, sejam mantidas por parte da
Contratada todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem
assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas;
d) Solicitar  reunião prévia,  caso necessário,  antes da realização do evento,  com a
equipe da Contratada, para dar as orientações que se fizerem necessárias;
e)  Promover,  por  intermédio  de  servidor  designado,  o  acompanhamento  e  a
fiscalização  da  prestação  dos  serviços,  rejeitando  aqueles  que  não  atenderem  a
qualidade  exigida,  anotando  em  registro  próprio  as  falhas  detectadas  e  exigindo
medidas corretivas por parte da Contratada; 
f)  Atestar  as  Notas  Fiscais  e  efetuar  o  pagamento,  pelos  valores  efetivamente
comprovados na execução dos serviços prestados nos prazos estabelecidos. 
g)  Solicitar policiamento militar para apoio ao evento, apresentando o croqui (com a
devida ART) e a estimativa de público; sendo que o policiamento deverá ter estratégia de
segurança pré-estabelecida.
h) Solicitar licença e vistoria técnica do Corpo de Bombeiros para monitoramento das
atividades que oferecerem risco à integridade do público, entre outras.
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CLÁUSULA QUINTA - DAS SANÇÕES 
5.1. O adjudicatário que se recusar a entregar toda documentação exigida neste edital, bem

como,  se recusar  a entregar  o(s) item(ns)  dos quais  sagrou-se vencedor ou entregar  o(s)

item(ns) fora das especificações constantes deste edital e seus anexos, a assinar a Ata de

Registro de Preços e  o Contrato  ou desistir  de sua proposta inicial  ou do lance ofertado,

expressamente  ou  tacitamente,  estará  sujeito,  isolada  ou  cumulativamente,  às  seguintes

penalidades, observado o direito ao contraditório e à ampla defesa:

5.1.1. Suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Santana da

Vargem pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

5.1.2. Multa equivalente a até 10% (dez por cento) do valor ofertado.

5.2. O atraso ou o descumprimento das obrigações contratuais assumidas permitirão, ainda, a

aplicação das seguintes sanções pela PREFEITURA:

5.2.1. Advertência, que será aplicada sempre por escrito;

5.2.2. Multas, que serão graduadas, em cada caso, de acordo com a gravidade da infração,

observados os seguintes limites:

5.2.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, sobre o valor do objeto entregue com atraso.

Decorridos 30 (trinta)  dias  de atraso a  PREFEITURA poderá decidir  pela continuidade da

multa ou pela rescisão, em razão da inexecução total.

5.2.2.2. 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor global da Ata de Registro de Preços

para o descumprimento de condições e obrigações assumidas.

5.2.2.3. 10% (dez por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços, nas hipóteses de

rescisão  contratual  por  inexecução  da  Ata,  caracterizando-se  quando  houver  reiterado

descumprimento de obrigações contratuais, se a execução for inferior a 50% (cinquenta por

cento) do contratado, caso o atraso ultrapassar o prazo limite de 30 (trinta) dias, estabelecido

no subitem 5.2.2.1 ou os fornecimentos forem prestados fora das especificações constantes

do Termo de Referência – ANEXO I e da proposta da licitante.

5.2.3.  Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de

Santana da Vargem/MG, pelo prazo não superior a 02 (dois) anos.

5.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,

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

a própria autoridade que aplicou a penalidade, no prazo não superior a 05 (cinco) anos.

5.3. As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de

acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa à licitante vencedora, no prazo de

05  (cinco)  dias  úteis  a  contar  da  intimação  do  ato,  a  qual  deverá  obrigatoriamente,  ser

protocolada no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Santana da Vargem/MG, situado

na Praça Padre João Maciel  Neiva, nº.15, centro, cidade de Santana da Vargem/MG, cep:
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37.195.000, das 07 às 16 horas, aos cuidados do Setor de Licitações e dirigidos ao Prefeito do

Município de Santana da Vargem/MG.

5.4. Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo

de força maior ou caso fortuito.

5.5. A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública

poderá ser, também, aplicada àqueles que:

5.5.1. Retardarem a execução do pregão;

5.5.2. Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração e;

5.5.3. Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.

5.6. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido à adquirente no prazo de 20 (vinte) dias

a  contar  da  data  da  notificação,  podendo  ainda,  ser  descontado  das  Notas  Fiscais  e/ou

Faturas por ocasião do pagamento, ou cobrado judicialmente se julgar conveniente.

5.7. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a licitante de ser

acionada  judicialmente  pela  responsabilidade  civil  derivada  de  perdas  e  danos  junto  à

PREFEITURA, decorrente das infrações cometidas.

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO PARA INÍCIO DAS ENTREGAS, CONDIÇÕES DE
RECEBIMENTO E EXECUÇÃO 
6.1 A CONTRATADA deverá efetuar as entregas do objeto desta Ata de Registro de
Preços à  CONTRATANTE,  na forma, quantidades,  prazos e endereço,  definido na
Autorização de Fornecimento (SF), não podendo ultrapassar o prazo máximo de até
48 (quarenta e oito) dias, contados da data da emissão/recebimento, respeitando o
Termo de Referência – ANEXO I do edital de pregão nº03/2023. 
6.2  Assim  que  for  emitida  a  Solicitação  de  Fornecimento  (SF),  a  Secretaria
Requisitante  fornecerá  o  detalhamento  dos  tamanhos,  através  de  e-mail,  para  a
CONTRATADA. 
6.3 Vale ressaltar que as entregas deverão ser parceladas, conforme a necessidade e
solicitação da Secretaria Requisitante, dentro de suas especificações. 
6.4 Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA todas as despesas pertinentes, tais
como, embalagens, materiais, mão de obra, seguros, transportes, encargos sociais,
trabalhistas,  previdenciários,  comerciais,  fretes,  hospedagem,  alimentação,  diárias,
cargas, descargas, custos e benefícios, taxas, tributos e quaisquer outras despesas
diretas ou indiretas que forem necessárias decorrentes dos fornecimentos do objeto da
presente Ata de Registro de Preços, sem qualquer custo adicional à  CONTRANTE
solicitado posteriormente, não se responsabilizando sob nenhuma delas. 
6.4.1.  Os  fornecimentos  deverão  ocorrer  sem  prejuízo  dos  serviços  normais  da
CONTRATANTE. 
6.5 Entregue o objeto, esse será recebido: 
6.5.1. Provisoriamente: para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto
com as  especificações contidas  no Termo de Referência  –  ANEXO I  do edital  de
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pregão nº 03/2023; 
6.5.2. Definitivamente: após a verificação das especificações, qualidade e quantidade
do objeto e consequente aceitação, que ocorrerá expressa ou tacitamente, depois de
decorridos 30 (trinta) dias da data do recebimento provisório. 
6.6  A CONTRATADA será obrigada a aceitar às suas expensas, os bens rejeitados
por  ocasião  dos  recebimentos,  os  quais  não  serão  considerados  para  efeito  de
entrega. 
6.7 Os responsáveis pelos recebimentos, só emitiram Atestado de Recebimento, se
forem atendidas todas as determinações do Termo de Referência – ANEXO II do edital
de pregão nº 03/2023. 
6.8 Fica assegurado à CONTRATANTE, o direito de rejeitar no todo ou em partes, os
itens entregues em desacordo com as especificações exigidas no edital de pregão nº
03/2023 e  seus  anexos,  ficando  a  CONTRATADA obrigada  a  providenciar  a
substituição e/ou remoção dos itens irregulares, no prazo máximo de 05 (cinco) dias,
conforme estipulado pela CONTRATANTE, após esse prazo, os itens recusados que
não forem recolhidos pela CONTRATADA serão descartados. 
6.9 Ocorrendo qualquer problema, a CONTRATADA deverá comunicar imediatamente
por escrito à CONTRATANTE. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FORMA DE PAGAMENTO 
7.1.  A  Secretaria  da  Fazenda  da  CONTRATANTE efetuará  o  pagamento  a
CONTRATADA no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data do recebimento da
Nota  Fiscal  Eletrônica  –  NF-e,  após  conferência  e  certificação  pela  Secretaria
Requisitante, mediante depósito bancário na conta abaixo relacionada:
a) (detentora), CNPJ n° , Banco , Agência , conta corrente n. ________. 
7.2. Havendo erro na NF-e ou descumprimento das condições pactuadas, a tramitação
da NF-e será suspensa para que a CONTRATADA adote as providências necessárias
a sua correção. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data do aceite
da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e. 
7.3.  Quaisquer pagamentos não isentarão a  CONTRATADA das responsabilidades
contratuais. 
7.4. Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais apresentados
ou outros necessários à contratação contenham incorreções. 
7.5. A contagem do prazo para pagamento considerará dias corridos e terá início e
encerramento em dias de expediente nesta CONTRATANTE. 
7.6.  Quando  for  constatada  qualquer  irregularidade  na  Nota  Fiscal/Fatura,  será
imediatamente  solicitada  a  CONTRATADA carta  de  correção,  quando  couber,  ou
ainda pertinente regularização, que deverá ser encaminhada a esta CONTRATANTE
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
7.7. Caso a  CONTRATADA não apresente carta de correção no prazo estipulado, o
prazo para pagamento será recontado, a partir da data da sua apresentação. 

CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR TOTAL REGISTRADO 
8.1. O valor total deste Contrato será de R$ 00,00 (escrever valor, por extenso).
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CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
9.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto deste Termo de Referência 
correrão dos recurso específico consignado no Orçamento da Secretaria Municipal de 
Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, sendo: 02.100.13.695.1504.2197 (ficha 431), 
elemento de despesa 3.3.90.39.00.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
10.1.  A execução do objeto desta licitação deverá ser feita no local posteriormente
indicado pela PREFEITURA, correndo por conta da Contratada todas as despesas
com impostos, encargos sociais, fiscais, trabalhistas e previdenciários, hospedagem,
alimentação,  transporte,  montagem,  desmontagem,  manutenção  e  instalação  dos
equipamentos, inclusive fretes e seguros desde a origem até sua montagem no local
de destino e segurança dos equipamentos durante e após o evento e quaisquer outras
despesas que por ventura venham a ocorrer decorrentes da prestação dos serviços.

CLÁUSULA  DÉCIMA  PRIMEIRA  –  DAS  ESPECIFICAÇÕES,  QUANTIDADES  E
FORMA DE ENTREGA
11.1.As  especificações,  quantidades  estimadas,  bem  como  todas  as  informações
complementares  para  a  perfeita  e  regular  execução,  constante  no  Termo  de
Referência (Anexo I) estão descritas no subitem 1.1.
11.2.Os serviços de locação, objeto do presente Termo de Referência deverão ser
entregues no local indicado pela Secretaria solicitante, formalizado na Solicitação de
Fornecimento.
11.3. A prestação dos serviços deverá ser feita, mediante Solicitação de Fornecimento, de
forma  parcelada,  nas  quantidades solicitadas pela Contratante, de acordo com as
necessidades da solicitante.
11.4.  Iniciar a execução dos serviços no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas,
contados a partir do recebimento da ordem de serviços, devendo toda estrutura está
montada em até 24 (vinte e quatro) horas antes da data de realização do evento.
11.5.  Os equipamentos e técnicos responsáveis deverão estar devidamente disponíveis
durante todo o período da programação dos eventos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS SERVIÇOS
12.1.  Toda  a  infraestrutura  necessária  à  execução  do  serviço  deverá  estar  em
conformidade  com  a  solicitação  e  em  local  previamente  indicado  pela
CONTRATANTE, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas do início do
evento.
12.2. Os eventos serão realizados na cidade de Santana da Vargem/MG.
12.3.  A prestação dos serviços será formalizada por Solicitações  de Fornecimento que
deverão ser recebidas pela contratada via representante legal ou preposto, diretamente pelo
gestor do contrato e indicarão detalhadamente a definição dos serviços a serem realizados.
12.4. Os serviços de montagem, operação e desmontagem serão realizados diretamente
pela  CONTRATADA,  compreendendo  a  locação,  o  transporte,  montagem,  manutenção
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durante os dias de evento, guarda, operação e desmontagem dos equipamentos utilizados
nos serviços.
12.5. A CONTRATADA deverá manter a disposição da administração, durante a realização
dos eventos, pelo menos 01 (um) técnico e 1 (um) eletricista, com autonomia para resolver
todos os problemas técnicos que possam ocorrer.
12.6. Havendo incompatibilidade entre os equipamentos de sonorização licitados e o dos
artistas contratados para os eventos, a CONTRATADA deverá providenciar a regularização
dos equipamentos sem qualquer custo adicional.
12.6.  Todos os serviços de instalação, operação e equipamentos do sistema de som e
iluminação ficarão sob a inteira responsabilidade da CONTRATADA.
12.7.  Os equipamentos descritos poderão ser substituídos por padrões superiores ou
similares, desde que, ocorra autorização da secretaria requisitante.
12.8.Para os itens de PALCOS e CAMAROTE, é obrigatória a instalação concomitante
de 02 (dois) extintores de incêndio do tipo B/C, em local visível e de fácil acesso, com
placa identificadora; e ainda avisos visíveis de “ENTRADA” e “SAÍDA”, atendendo
normas do Corpo de Bombeiros.
12.9.Para o item GERADOR, é obrigatória a disponibilização de extintores de incêndio do tipo
B/C, individual, instalado em local visível e fácil acesso, com placa identificadora.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DO CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS
13.1.A  PREFEITURA  poderá  cancelar  as  solicitações  de  serviços,  mediante  comunicação  à
CONTRATADA,  não  cabendo  qualquer  ônus  a  essa,  caso  o  cancelamento  seja  efetuado  com
antecedência mínima de 03 (três) dias úteis da data da emissão da Solicitação de Fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA ESTRUTURA FÍSICA E APRESENTAÇÃO
14.1. A empresa a ser contratada deverá comprovar, no momento da contratação:
a) Ter estrutura física no estado de MG, dotada de suporte administrativo, aparelhamento e pessoal
qualificado para a execução do objeto constante no Termo de Referência. 
b) Para o item referente à contratação de serviços de locação de banheiros químicos, apresentar
Autorização e Licença Ambiental para o manuseio e transporte dos dejetos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DISPOSIÇÕES GERAIS 
d 15.1  Considera-se  parte  integrante  deste  ajuste,  como  se  nele  estivessem
transcritos, o edital de pregão nº 03/2023 com seus respectivos anexos e a proposta
da CONTRATADA. 
15.2 A existência de preços registrados não obriga a  CONTRATANTE a firmar as
contratações que deles poderão advir. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 

16.1  Fica eleito o Foro da Comarca de Três Pontas/MG, com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas deste
contrato.
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E, por estarem assim, certas e ajustadas, lido e achado conforme, assinam as partes
já qualificadas no preâmbulo, o presente contrato, na presença das testemunhas que
conjuntamente este subscrevem, digitado e firmado em 02 (duas) vias de igual teor e
forma. NADA MAIS. 

Santana da Vargem /MG,                   de           _ de          _

_________________________________________________________________

CONTRATANTE
Prefeito Municipal

______________________________________________________________

EMPRESA CONTRATADA
Razão Social/ CNPJ:

Endereço:
Nome  do responsável legal/CPF:

TESTEMUNHAS

NOME:

CPF:

TESTEMUNHAS

NOME:

CPF:
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