
  

 

PROCESSO  nº5/2018 
 

Pregão Presencial nº 5/2018 

 
 
  A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA-MG, com sede na Praça do 
Rosário, 365 – Centro, na cidade de Pratinha-MG, torna público, para conhecimento das 
empresas interessadas, que fará realizar licitação, conforme descrito neste Edital e seus 
Anexos e de conformidade com as disposições contidas no Decreto Municipal nº 04/2007 
regulado pela Lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente pela Lei 8.666/1993 e suas 
alterações, Lei complementar nº 123/2007, Lei Complementar n° 147/2014 e Lei 
Municipal n° 930/2014, sob a modalidade Pregão Presencial, tipo Menor  Preço, nas 
condições estabelecidas neste edital e nos seguintes anexos que o integram: 
 

1) DO OBJETO:  

 
Constitui-se objeto da presente licitação a Contratação de empresa especializada 

na prestação de serviços de organização de eventos, para realização de evento em 
comemoração ao Carnaval 2018. Licitação exclusiva para Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte nos termos da Lei Complementar n  1 47/2014.  
 
Constituem anexos do presente Edital dele fazendo parte integrante: 
a) Anexo I –  Proposta de Preços 
b) Anexo II-Termo de Referência 
c) Anexo III – Minuta de Credenciamento; 
d) Anexo IV – Minuta de habilitação prévia; 
e) Anexo V – Minuta de Contrato; 
f) Anexo VI – Modelo de Declaração para fins do disposto no inciso V art. 27 da Lei nº 

8.666/93;  
g) Anexo VII- Modelo de Declaração de enquadramento como Micro Empresa ou 

Empresa de Pequeno Porte. 
 
2) DO CREDENCIAMENTO, HABILITAÇÃO PRÉVIA E ENTREGA DOS 

ENVELOPES: 
 
2.1 - DO CREDENCIAMENTO: 

Para o credenciamento, os proponentes deverão identificar-se exibindo a carteira 
de identidade ou outro documento equivalente, e em seguida, deverão apresentar a 
Pregoeira, por meio de cópia autenticada por tabelião de notas, ou publicação em órgão 
da imprensa oficial, ou ainda em originais, acompanhados ou não das respectivas cópias 
para autenticação por membro da Equipe de Apoio, os seguintes documentos: 

 
a) tratando-se de representante legal, estatuto,  contrato social ou outro instrumento 

registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para 
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, Certidão 
Simplificada e/ou Declaração de enquadramento como Micro Empresa ou 
Empresa de Pequeno Porte; 

 
b) tratando-se de procurador, procuração por instrumento público ou particular, da 

qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preços, interpor 
recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os 
indicados na alínea “a”, que comprove os poderes do mandante para a outorga, 



  

 

juntamente com a Declaração de Enquadramento como Micro Empresa ou 
Empresa de Pequeno Porte.   

 
2.2 - HABILITAÇÃO PRÉVIA 
 

Para a habilitação prévia os proponentes deverão apresentar a Minuta de 
habilitação prévia, fora dos envelopes, conforme modelo constante do Anexo IV; 
 
2.3 - E ENTREGA DOS ENVELOPES: 
 

Os envelopes dos interessados contendo as propostas de preços e os 
documentos de habilitação definidos neste Edital e seus Anexos, serão recebidos pela 
pregoeira, no setor de Licitações desta Prefeitura, sita nesta cidade de Pratinha à Praça 
do Rosário nº. 365, às 13:30 horas do dia 2/Fevereiro/2018.  
 

A proposta e a documentação de habilitação das interessadas deverão ser 
entregues em envelopes separados, lacrados e rubricados, contendo em sua parte 
externa, além do nome e endereço do proponente, os seguintes dizeres: 
 

a)ENVELOPE nº. 1- PROPOSTA DE PREÇOS 

A Pregoeira:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA-MG 
Praça do Rosário nº. 365 Pratinha-MG 
Pregão Presencial nº. 5/2018 
 (CONTÉM PROPOSTA DE  PREÇOS) 

 
b) ENVELOPE nº. 2- DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO 

A Pregoeira:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA-MG 
Praça do Rosário nº. 365 Pratinha-MG 
Pregão Presencial nº. 5/2018 
 (CONTÉM DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO) 
 

 
3) DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E RESTRIÇÕES: 
 

3.1 - A participação na licitação importa total e irrestrita submissão dos proponentes 
às condições deste Edital.   

 
3.2 - Os interessados, ou seus representantes legais, deverão credenciar-se, na 
sessão pública de instalação do pregão, comprovando possuir poderes para formular 
propostas e para a prática de todos os demais atos do certame. 

 
3.3 - Não poderão concorrer, direta ou indiretamente, ou participar deste Pregão: 

 
a) empresas estrangeiras que não tenham filiais no país; 
 
b) empresas que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da 

Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual ou municipal, bem 
como  

as que estejam punidas com suspensão do direito de contratar ou licitar com 
Órgãos Públicos; 

 



  

 

c) servidor efetivo de qualquer órgão ou entidade vinculada ao Município de 
Pratinha, bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou 
responsável técnico.  

 
4 - DAS PROPOSTAS: 
 

As Propostas de Preços deverão ser entregues, no local, dia e hora determinados, 
de acordo com a forma descrita no item 2.3 “a”, contendo a proposta  de preços (Anexo I) 

datadas e assinadas pelo proponente ou seu representante legal, sem emendas, rasuras, 
acréscimos ou entrelinhas, com a indicação do número desta licitação, a identificação e 
endereço completo da proponente e a qualificação do signatário.  
 
4.1 - A Proposta de Preços, conforme modelo anexo, compreenderá: 
 

a) a descrição detalhada dos serviços ofertados, na mesma ordem disposta no 
Anexo I, com a indicação dos preços por ítem e totais em moeda corrente 
nacional;  
 

b) indicação da modalidade da licitação, do número do processo, do nome ou razão 
social do proponente, do CNPJ, da Inscrição Estadual, do endereço completo, do 
telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail) para contato, este último se houver, 
das informações bancárias para efeito de pagamento (Banco, Agência, Conta), o 
nome, a Identidade, o Órgão expedidor, o Estado Civil, a Nacionalidade, o CPF e 
e-mail do representante legal; 

 
c) Carimbo padronizado, validade da Proposta, total geral expresso em algarismos e 

por extenso, declaração de pleno acordo com as condições editalícias, declaração 
de inexistência de fatos impeditivos a participação no certame licitatório, 
assinatura e data.  

 
4.2 – Na formulação da proposta, a/o participante deverá computar, além do lucro, 
quaisquer tributos, taxas e seguros, custos e despesas, diretos ou indiretos, relacionados 
com a prestação de serviços, ficando esclarecido que não será admitida qualquer 
alegação posterior que vise a ressarcimentos e/ou acréscimos, a esse ou qualquer título, 
não considerados nos preços ofertados, devendo os respectivos serviços ser fornecidos 
sem ônus adicionais, ressalvadas as hipóteses de criação ou majoração de encargos 
fiscais.  
 
4.3 - Não será admitido o encaminhamento de propostas via fax, por meio eletrônico ou 
similar. 
 
4.4 - Após o recebimento dos envelopes, não será aceito juntar ou substituir quaisquer 
documentos, nem retificação de preços ou condições. 
 
4.5 - O recebimento dos envelopes não conferirá aos proponentes qualquer direito contra 
o órgão promotor da licitação, observadas as prescrições da legislação específica.  
 
4.6 – Para efeito do pagamento, caso bancário, a proponente deverá indicar o número da 
conta-corrente, agência bancária e o Banco onde deseja que sejam efetuados os créditos 
correspondentes. 
 
4.7- É vedado ao participante retirar sua proposta ou parte dela depois de encerrada a 
reunião de abertura dos envelopes PROPOSTA. 
 



  

 

4.8 - Havendo desistência por parte do participante, após o encerramento da reunião 
de abertura, estará sujeito as penalidades previstas em Lei e neste Edital;  
 
4.9 - As propostas terão validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar 
da data de sua apresentação; 
 
4.10 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do 
presente Edital e seus Anexos, seja omissa ou apresente irregularidades, ou defeitos 
capazes de dificultar o julgamento, salvo, se possível sua exata compreensão, durante 
a sessão pública visando a ampliação da disputa entre os interessados, desde que 
não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da 
contratação. 
 
4.11 - A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do 
participante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.  
 
5 - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 
 
5.1 - A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo as Propostas de 
Preços  e os documentos que a instruírem, será pública, dirigida por uma Pregoeira e 
realizada de acordo com as disposições contidas na legislação mencionada no 
preâmbulo deste Edital, em conformidade com as condições nele estabelecidas, bem 
como em seus Anexos, no local e horário já determinados. 
  
5.2 - Declarada a abertura da sessão pela Pregoeira, não mais serão admitidos novos 
proponentes e em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação de 
documento exigido neste edital, nem admitida qualquer ratificação ou alteração das 
condições ofertadas. 
 
6 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 
a) No julgamento das propostas a Pregoeira, poderá, à seu critério, solicitar 

assessoramento técnico das unidades requisitantes ou de profissionais 
especializados; 

 
b) Será considerada vencedora a proponente que, atendendo as condições deste 

edital, oferecer a proposta mais vantajosa para a administração, de acordo com a 
legislação específica; 

 
c) Para a escolha da proposta mais vantajosa, será considerado o Menor  Preço 

por item; 

 
6.1 – Constatada a inviolabilidade dos envelopes, a pregoeira procederá à abertura dos 
envelopes contendo as Propostas de Preços e: 
 

a) Desclassificará:  
 - as que não contiverem todos os dados exigidos para o Envelope 1; 
 - as que não atenderem aos requisitos mínimos das especificações (Anexo I). 
 

b) Classificará o(s) autor(es) da(s) proposta(s) de menor preço e aqueles que tenham 
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até dez por cento, 
relativamente à de menor preço.  

 



  

 

6.2 - Se não houver pelo menos três propostas nas condições indicadas no subitem 
anterior, poderão fazer lances verbais os autores das três melhores propostas, quaisquer 
que tenham sido os preços indicados nas propostas escritas, aí incluída a de menor 
valor; 
 
6.3 - Quando forem obtidos no máximo 02 (dois) participantes qualificados para etapa de 
lances verbais, a Pregoeira classificará os mesmos, quaisquer que sejam os preços 
ofertados em suas propostas escritas. 
 
6.4 - Aos proponentes proclamados conforme subitens 6.1 letra “b” e 6.2 será dada 
oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores 
distintos e decrescentes. 
 
6.5 - Os envelopes contendo a documentação de habilitação, permanecerão fechados, 
em poder da pregoeira, e serão abertos após a análise da aceitabilidade das propostas, 
apenas em relação ao ofertante da proposta de menor valor; 
 
6.6 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente à 
penalidade constante do subitem 15.1, letra “d” deste Edital, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira.  
 
6.7 - A etapa de lances verbais terá duração indeterminada.  
 

a) os lances serão iniciados, a cada rodada, pelo detentor da proposta de maior 
valor até então apurada dentre os selecionados; 

 
b) Não haverá limite de rodadas para a apresentação de lances; e  

 
c) Os representantes dos participantes poderão comunicar-se livremente com suas 

sedes por meio de telefones celulares desde que não atrapalhem o bom 
andamento da sessão de julgamento. 

 
6.8 – Encerrada a etapa competitiva de lances verbais e ordenadas as ofertas, 
exclusivamente pelo critério Menor  Preço por Ítem,  a Pregoeira fará a análise das 
propostas. 
 
7 - DA ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS, ANÀLISE DE CLASSIFICAÇÃO 
(HABILITAÇÃO) DOS PARTICIPANTES 
 
7.1 - A aceitabilidade das propostas, a começar pela de valor mais baixo, compreenderá 
o exame: 
 

a) da compatibilidade dos preços propostos com os praticados no mercado e com os 
custos reais estimados para a prestação dos serviços e com as disponibilidades 
orçamentárias da Administração; 

 
7.2 - Serão consideradas desclassificadas, as propostas que: 

 
a)  ofertarem preços irrisórios, manifestadamente inexeqüíveis, ou incompatíveis com 
os valores de mercado; 
 
b)   ofertarem preços excessivos, incompatíveis com os que se verificam no mercado.  

 



  

 

7.3 - As propostas consideradas aceitáveis serão classificadas segundo a ordem 
decrescente dos preços finais, a partir da de valor mais baixo. 
 
7.4 - Para efeito da classificação, serão considerados os preços finais, resultantes dos 
valores originariamente ofertados e dos lances verbais oferecidos. 
 
7.5 - A pregoeira fará conferência dos valores cotados na proposta de valor mais baixo. 
Na hipótese de divergência entre valores, será obedecida a disposição abaixo, ficando 
esclarecido que a pregoeira fará as correções de soma que se fizerem necessárias e que 
os valores corrigidos serão os considerados para efeito de classificação. 
 

a) Havendo divergência entre valores expressos em número e por extenso, 
prevalecerão, para efeito de classificação, os valores por extenso;  

 
b) Havendo divergência entre o valor total por item e o somatório dos valores 

unitários, a Pregoeira procederá à correção do valor total por item, mantidos os 
valores unitários; 

 
c) Havendo divergência entre os valores unitários e totais de cada item, serão 

considerados os primeiros.  
 

7.6 - Uma vez classificadas e ordenadas às propostas, a etapa seguinte do julgamento 
consistirá na análise da habilitação dos participantes. 
 
7.7 - Sendo aceitável a menor oferta de preço, será verificado o atendimento das 
condições habilitatórias do participante que a tiver formulado.  
 
7.9 – Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o proponente será 
declarado vencedor do item, sendo-lhe adjudicado o objeto do item.   
 
8 – DA HABILITAÇÃO: 

Serão considerados habilitados os proponentes que apresentarem os envelopes 
endereçados na forma descrita no item 2 acima, contendo os documentos a seguir 
relacionados, por meio de cópia autenticada por tabelião de notas, ou publicação em 
órgão da imprensa oficial ou por cópias, desde que acompanhadas dos originais, para 
conferência e autenticação: 

 
1)   Prova de inscrição perante a Fazenda Pública Estadual; 
2)   Prova de inscrição perante o CNPJ-MF; 
3)   Contrato social e a ultima alteração, se houver; 
4)   Certidão negativa de debito municipal da sede do participante; 
5)   Certidão de Regularidade Social, perante o FGTS; 
6)   Certidão Negativa de Débitos Federais; 
7)   Certidão Negativa de Débitos e Estaduais; 

8)   Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
9)   No caso do participante estar sendo representado por empregado ou pessoa que não 

responda pela empresa, terá que apresentar carta de credenciamento, para participar da 
abertura e julgamento do processo licitatório, que poderá ser conforme modelo constante 
do anexo III do Presente Edital. 
10)   Declaração para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93; 
11)  Certidão negativa de falência e concordata da sede do participante; 
12) Comprovante de Registro da empresa junto ao CREA; 

12) Comprovação de execução de atividade pertinente e compatível com o objeto da 

licitação, mediante apresentação de no mínimo um atestado de capacidade técnica, 



  

 

expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, o qual mencione 
expressamente a aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características com o objeto deste Edital; 
 
c) – Caso  a empresa obtenha o CRC da Prefeitura Municipal de Pratinha. 

a) o Certificado de Registro Cadastral (CRC), dentro do prazo de validade.  
b) Certidão Negativa de Débitos Federais, Estaduais e Municipais da sede do 

participante;  
      c)   os certificados de regularidade perante o INSS e FGTS. 
 
8.5 - DISPOSIÇÕES GERAIS DE HABILITAÇÃO 
 

a) Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 

 
b) Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta, ou contrariar 

qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, ou ainda forem apresentados 
com validade expirada, a Pregoeira considerará o proponente inabilitado, salvo, 
se possível aferição de sua qualificação, puder ser realizada em sessão pública, 
visando a ampliação da disputa entre os interessados, desde que não 
comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da 
contratação. 

 
c) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das 

microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de 5 
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a 
critério da Administração Pública, para regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. A não-regularização da 
documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à contração, 
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado 
à Administração convocar os participantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para assinatura do contrato ou instrumento equivalente, ou revogar 
a licitação. 

 
9 - DISPOSIÇÕES GERAIS DE JULGAMENTO - PROPOSTAS E HABILITAÇÃO 
 

9.1 – Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável, ou se o seu autor 
não atender aos requisitos de habilitação, a pregoeira fará a abertura do envelope da 
documentação do autor da proposta classificada em segundo lugar, e assim 
sucessivamente, até que uma oferta e seu autor atendam, integralmente, aos requisitos 
do Edital, sendo, então, o participante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do 
item.  
 
9.2 - Quando comparecer um único participante ou houver uma única proposta válida, 
caberá a Pregoeira verificar a aceitabilidade do preço ofertado e, atendendo o 
participante as exigências habilitatórias, será declarado vencedor.    
 
9.3 - Uma vez proclamado o vencedor da licitação, a pregoeira poderá negociar com 
este, melhores condições para a prestação de serviços, inclusive quanto aos preços. Em 
caso de resultado positivo na negociação, os novos valores ajustados serão consignados 
na ata da sessão e passarão a compor a proposta, observado o disposto no subitem 12.1 
deste Edital.   



  

 

 
9.4 - Ao final do julgamento, será disponibilizado aos participantes, para conferência e 
rubrica, os autos do certame, devidamente rubricado pela pregoeira, ocasião oportuna 
para eventuais interposições recursais, desde que motivadas com registro em ata da 
síntese das suas razões.   
 
10 - DOS RECURSOS 
10.1 - Após o julgamento, se o resultado proclamado não for aceito e algum participante 
manifestar, imediatamente e motivadamente, em sessão, a intenção de recorrer, será 
registrada em ata a síntese das suas razões e contra-razões, e, em casos especiais, 
quando complexas as questões debatidas, a Pregoeira concederá, àqueles que 
manifestarem motivadamente a intenção de recorrer, o prazo de (03) três dias úteis, 
contados a partir do dia da realização do pregão, para apresentar as razões do recurso, 
assegurando-se aos demais participantes, prazo igual, após o término do prazo do 
recorrente, em continuidade e sem prévia notificação, para oferecimentos das contra-
razões correspondentes. 
 
10.2 - O silêncio ou a falta de manifestação imediata e motivada com registro em ata da 
síntese das razões do participante, implica em desistência recursal ou decadência do 
direito de recurso.     
 
10.3 - O recurso contra a decisão da Pregoeira não terá efeito suspensivo. 

 
10.4 – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 
de aproveitamento. 
 
10.5 – Decididos os recursos eventualmente formulados, pela autoridade competente, ou 
inexistindo estes, seguirá o processo para a adjudicação do objeto e homologação do 
certame. 
 
11 – RESULTADO DO JULGAMENTO – HOMOLOGAÇÃO 
 

 O resultado final da licitação constará na ata da sessão pública, a ser assinada 
pela pregoeira e pelos participantes que aguardarem sua lavratura, na qual deverão ser 
registradas as ocorrências relevantes, os valores das propostas escritas, os valores dos 
lances verbais oferecidos, com os nomes dos respectivos ofertantes, as justificativas das 
eventuais declarações de aceitabilidade/inaceitabilidade (motivadas) e 
classificação/desclassificação (motivadas) de propostas, bem como de 
habilitação/inabilitação proclamadas (motivadas), e quaisquer outras ocorrências da 
sessão.    
 
11.1 – Assinada a ata da sessão pública, proceder-se-á a adjudicação e homologação do 
objeto ao vencedor. 
   
11.2 – O despacho de adjudicação e homologação será publicado no Jornal Oficial do 
Município e afixado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Pratinha, para 
conhecimento geral. 
 
11.3 – A homologação do resultado desta licitação não implicará direito a contratação.  
 
12 – CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
12.1 - Homologado o resultado da licitação, a participante vencedora terá o prazo de 03 
(três dias) úteis, a contar do recebimento do oficio de convocação, para assinar o 



  

 

contrato respectivo, que obedecerá às condições indicadas na minuta do Anexo V, na 
qual estão definidas as condições da execução dos serviços, do pagamento dos preços, 
as obrigações da contratada e as penalidades a que estará sujeita para eventual 
inobservância das condições ajustadas.   

 
12.2 – No interesse da Administração, o valor  do contrato decorrente desta licitação 
poderá ser acrescido em até 25% (vinte e cinco por cento), com o aumento dos 
quantitativos correspondentes, sem que disso resulte para a contratada direito a qualquer 
reclamação ou indenização.   
 
12.3  - A participante contratada responderá, por sua conta e no prazo improrrogável de 
24 (vinte e quatro) horas, sob pena de aplicação das sanções no item 15.1, letra”d”, pelos 
danos causados à administração, decorrentes de serviços prestados em desacordo com 
o estipulado. 
 
12.4 -  A recusa da adjudicatária em assinar o contrato, no prazo estabelecido pela 
Administração Municipal, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, 
sujeitando-se às penalidades previstas neste Edital e na legislação vigente.  
 

a) Ocorrendo esta hipótese, a Administração poderá optar pela convocação dos 
demais proponentes, obedecida, sucessivamente, a ordem de classificação ou pela 
abertura de nova licitação. 
 
12.5 - Como condição para a prestação dos serviços durante todo o período, a 
participante vencedora se obriga, a fim de assegurar o cumprimento das obrigações por 
ela assumida, manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, conforme artigo 55, inciso XIII da Lei 8.666/93; 
 
13 - DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 
 

As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta das dotações orçamentárias 
FICHA: 452 - 02.44.00.13.392.029.2.043.3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - 
Pessoa Juridica 

 específicas, consignadas no Orçamento Municipal vigente.       
 

14 - FATURAMENTO/PAGAMENTO  
 

a)  O pagamento será efetuado após a execução total dos serviços, mediante 
apresentação de Nota Fiscal e após certidão/aprovação do órgão requisitante dos 
serviços contratados, ficando a liberação do pagamento condicionada à regularidade 
do prestador de serviço. 
 
b)  Caso a(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) apresentem inexatidão, estas serão 
devolvidas à CONTRATADA em, no máximo, 2 (dois) dias úteis a contar da 
apresentação, para as devidas correções, contando-se novo prazo para o pagamento 
a partir da data de sua reapresentação, na forma prevista acima.  

 
 
15 - DAS PENALIDADES 

15.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela participante, a 
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções previstas 
no Art. 87, da Lei nº 8.666/93: 
 

a) Advertência por escrito e anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores; 



  

 

 
b) Multa, independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial: 

 
      b.1) de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor total da adjudicação, ao 

participante vencedor que se recusar a assinar o contrato no prazo maximo de 03 
(três)  dias úteis, após a convocação; 

 
       b.2)  de 10º(dez por cento), calculado sobre o valor total do contrato, no caso de 

eventuais inadimplências da participante contratada; 
 

 b.3)  As multas serão aplicadas em dobro, na reincidência da falta; 
 
 b.4)  As multas previstas nesta seção não terá caráter compensatório, porém 
moratória, e    conseqüentemente a sua cobrança não isentará a contratada da 
obrigação de indenizar eventuais perdas, danos ou prejuízos que seu ato punível 
venha acarretar à contratante; 
 
b.5) A multa aplicada à/ao participante adjudicatária e os prejuízos por ela causados 
serão deduzidos de qualquer crédito a ela devido, cobrada diretamente ou 
judicialmente, e, se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos 
eventualmente devidos, a empresa ainda responderá pela sua diferença, podendo ser 
esta cobrada judicialmente; 
 

      b.6)  O valor correspondente a qualquer multa aplicada à participante vencedora 
deverá ser depositado em até 10 (dez) dias após o recebimento da notificação, na 
conta bancária nº 8731-9, do Banco do Brasil, Agência nº 0927-X, em favor da 
Prefeitura Municipal de Pratinha, ficando o/a participante obrigada a comprovar o 
recolhimento, mediante a apresentação da cópia do recibo de depósito efetuado. 
Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para recolhimento da multa, o débito será 
acrescido de 1% (um por cento) de juros de mora por mês/fração, inclusive referente 
ao mês da quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento com atraso em até 
60 (sessenta) dias após a data da notificação, e, após este prazo, o débito poderá ser 
cobrado judicialmente; 
 
c) Suspensão temporária do direito licitar e contratar com a Administração, por prazo 

não superior a 2 (dois) anos, sem prejuízos de outras sansões; 
 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou 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, 
que será concedida sempre que houver ressarcimento a Administração pelos 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
acima disposto. 

 
15.2 - As sanções previstas nas letras “c” e “d” poderão também ser aplicadas às 
empresas ou aos profissionais que se enquadrarem nos incisos I a III do artigo 88 da Lei 
8666/93. 
 
16 - DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
16.1 - A Prefeitura Municipal de Pratinha, responsável pelo Pregão reserva-se o direito 
de: 
 



  

 

a) revogá-lo, a qualquer tempo, no todo ou em parte, sempre que forem verificadas 

razões de interesse público decorrente de fato superveniente, ou anular o 
procedimento, quando constatada ilegalidade no seu processamento, dando 
ciência aos participantes, na forma da legislação vigente; 

 
b) alterar as condições deste Edital, reabrindo o prazo para apresentação de 

propostas, na forma da legislação, salvo quando a alteração não afetar a 
formulação das ofertas; 

 
c) adiar o recebimento das propostas, divulgando no site www.pratinha.mg.gov.br, 

mediante aviso público, a nova data; 
 

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

 
16.2 - A Pregoeira ou a autoridade superior poderão, em qualquer fase da licitação, 
promover as diligências que considerarem necessárias, para esclarecer ou complementar 
a instrução do processo licitatório,vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar no ato da sessão pública.   
 
16.3 - A administração reserva-se o direito de fiscalizar, quando lhe convier, o serviço 
prestado. 
 
16.4 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 
suas propostas e documentação, sendo que a Administração, em nenhum caso, 
responsabilizará por esses custos, independentemente da condução ou resultado do 
processo licitatório.  
 
16.5 - Fica facultada a Administração, apresentar declaração de inidoneidade junto ao 
Ministério da Fazenda, em qualquer fase do processo, quando constatada a má-fé, 
ação maliciosa e premeditada que proporcionem prejuízos, evidência de atuação com 
interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízo ou aplicações 
sucessivas de outras penalidades.     
 
16.6 - Não se considerará qualquer vantagem não prevista neste Edital e seus Anexos.  
 
16.7 – Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e 
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.  
 
16.8 - Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer pessoa poderá peticionar contra o ato convocatório. 
 
16.9 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da 
legislação vigente. 
 
16.10 - Na contagem dos prazos estabelecidos no presente edital, excluir-se-á o dia 
do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, 
exceto quando for explicitamente disposto  em contrário, conforme Art. 110 da Lei 
8.666/93. 
 

http://www.pratinha.mg.gov.br/


  

 

16.11 - O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Comarca de 
Ibiá, com exclusão de qualquer outro; 
 
16.12 - O Presente Edital poderá ser adquirido no Setor de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Pratinha ou no site www.pratinha.mg.gov.br, sem qualquer ônus e 
quaisquer outros esclarecimentos poderão ser obtidos junto ao Setor de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Pratinha-MG, Fone (034) 3637-1220.   
 

Prefeitura Municipal de Pratinha-MG 
Em 18 de Janeiro de 2018. 

 
 
 
 

John Wercollis de Morais  
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pratinha.mg.gov.br/
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ANEXO I 
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INFORMACÕES PARA PAGAMENTOS (quando por sistema bancário): 
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REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO: 
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8 

- 1 150 / 2.01
8 

Requisitantes Dotações 
00024400 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇAO AO PATRIMONI 0452/2018 



 

 

   

Sequencia Quantidade Código Descrição Vlr. Unitário Vlr. Total 

1 1 15251 CARNAVAL 2018:1:LOC.DE SOM SIST.DEPALINEARRAY C/2 TORRES DE 
SOM PA MON.NAS LAT.AOPALCO L E R SENDO:1 SIST.LINE ARRAY-FLY 
PA C/MIN.18 CAIXAS ACUST.PROF.(9PORLADO)C/GAB.EM 
MAD.PRENSADA, TRAT.(COMPENSADO NAVAL,MDF)OU 
MAT.COMPOSTOS(FIBERGLASS,PLAS.INJETADOS 
ALTARESIST)PINT.C/TINTAS RESIST.AS INTERP.CLIMATICAS 
P/(MEDGRAVES EMEDIOAGUDOS)ATIVAS C/EST.P/FLY,C/CADA:02ALTO 
FALANTES 12"ALTA PERFORMANCE P/FREQUENCIA MEIO GRAVES, 
C/POT. DE NO MIN.800 WT RMS CADA E 01 CORNETA DE 
DIREC.CONSTANTE C/DRIVER DIAFRAGMA DE TITANIO E GARGANTA DE 
MIN. 3" P/REPROD.DEMEDIOS E AGUDOS,C/POT.MIN. 150 WATSS RMS;01 
SIST.DE SUB-WOOFER C/ MIN. 16CAIXAS ACUSTICAS PROF.08 POR LADO 
C/GABINETE EM MADEIRA PRENSADA,TRATADA(COMPENSADO NAVAL, 
MDF) OU MAT.COMPOSTOS(FIBER GLASS, PLASTICOS INJETADOS DE 
ALTARESISTENCIA)PINTADOS C/TINTAS RESISTENTES AS INTERPERIES 
CLIMATICASP/SUBWOOGERATIVAS, C/ 2 ALTOFALANTES SUBWOOFER 
DE 18" C/ALTO FALANTESDE ALTA PERFORMANCE, C/POT.MIN.1200 
WT.RMS TOTAL.2 CONECTORES P/PAINEL,FEMEA DE4 POLOS DE METAL 
E OU TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA;AMPLIFICADORES DE 
POT.P/ O SIST.ACIMA,C/NO MIN.4 AMPLIFICADORES STEREO P/SUB 
GRAVES C/POT.DENO MIN.8000 WTS RMS C/ARGADE 4KW/H, CLASSEAB, 
VARIAVELH, C/VENTILAÇÃO FORÇADA E ENTRADAS BALANCEADAS;4 
AMPLIFICADORES STERO P/MED-GRAVES C/POT.DE NO MIN.5000WTTS 
RMS,C/CARGA DE 2KW/H,CLASSE AB,C/VENT.FORÇADA E ENTRADAS 
BALANCEADAS,4AMPLIFICADORES STERO P/MED.ALTAS C/POT.DE NO 
MIN.4000 WTSRMS, C/CARGA DE 1.5KW/H, CLASE AB,C/VENT.FORÇADA E 
ENT.BALANCEADAS; MESAS CONSOLES DE MIXAGENS:1 MESA P/O 
PALCO/MONITOR DE NO MIN.48CANAIS DE ENT.FADERSDE 
100MM,C/(MIC/LINE, GANHO, PAD 20 DB,48VINSERT)POR CANAL. MIN.DE 
24 MIX AUX PRE/POS FADER, BALANCEADOS C/4 EQUALIZADORES 
PARAMETRICOS C/VARIAVEL DE4 BAND.LPF E HPF, AJUST.POR 
CANAL,PHANTON POWER POR CANAL,8 CANAIS DE ENT.DE LINHA 
STEREO, VOLYA DE EFEITOS,4BANDA DE EQUAL.TOT.PARAMETRICAS C/ 
VARIA.EM TODOS OS CANAIS DE ENT.1 FILTRO 
DEGRAVES(HIPASSVARIAVEL)EM TODOS OS CANAIS DE ENT.TOUCH-
SCREEN NA TELA,1COMPRESSORDIN.EM TODOS OS CANAIS 
ENT.1MOUSE-GATEEM TODOS OSCANAIS DE ENTRADA DELAY 
DIN.PORCANAL DE ENT.E EMTODAS ASVIAS DE SAIDA DE8 GRUP.DE 
MUTE 8CONTROLES DE DCA, 8 SAID.DE MATRIX, BALANC.E C/4 

  



 

 

   

EQUALIZ.PARAMETRICOS DE4 BANDA,1SAIDA MASTER 
L,C,R,BALANC.EC/4 EQUALIZAD.PARAMETRICOS DE4 BANDAS,1 
SAIDAMASTER L ER,BALANC.EC/4 EQUAL.PARAMETRICAS DE4BANDAS 
BALANC.1 MESA P/PADENO MIN.489 CANAIS DE ENT.FADERS DE100MM, 
C/MIC/LINE,GANHO, PAD 20 DB, 48V, INSERT) POR CANAL. MIN.DE 16 MIX 
AUX.PRE/POS FADER, BALANC.C/4 EQUAL.PARAMETRICOS C/VARIAL 
DE4 BANDAS LPF E HPF AJUST.POR CANAL,PHANTONPOWER POR 
CANAL,8 CANAIS DEENT.DE LINHA STEREO, VOLTA DE EFEITOS,4 
BANDAS DEEQUAL.TOTAL PARAMETRICAS C/Q VARIAL EM TODOS OS 
CANAISDE ENTR.1 FILTRODE GRAVES(HIPASSVARIAVEL)EM TODOS OS 
CANAIS DE ENTR.TOUCH-SCREEN NA TELA, 01 COMPRESSOR DINAMICO 
EM TODOS OS CANAIS DE ENT.1NOISE-GATE EM TODOS OS CANAIS DE 
ENTR.DELAY DIN.POR CANAL DE ENTRADA EM TODAS AS VIAS DE 
SAIDA,8 GRUP.DE MUTE, 8 CONTROLES DCA,8 SAIDAS 
DEMATRIX,BALANC.E C/4EQUAL.PARAMETRICO DE4 BANDAS,1SAIDA 
MASTER L,C,RBALANC.E C/4EQUAL.PARAMETRICO DE4BANDAS,1SAIDA 
MASTER LE R,BALANC.E C/4EQUAL.PARAMETRICOS DE4 
BANDASBALANC.PERIF.E PROC.2CANAIS DEEQUAL.GRAF.DE1/3 DE 
OITAVAS(31 BANDAS)FADERS DE 100MMC/FILTROS DE Q 
CONST.C/ENTR.E SAIDAS BAL.2 CANAISDE PROC.DE AUDIO DIGITAIS 
COM 4 VIAS DE ENT.E8 SAIDAS COMP.C/AS CAIXAS ACUSTICAS DE SUB-
WOOFER,GRAVES,MEDIOS GRAVES E AGUDOS C/ENTRADAE SAIDAS DE 
SINAL BALANC.E AESBUS,DIS.DIGITAL,QVGA,FILTROSDE 24DB/Vº 
C/CORTES VARIAVES,AJUSTES IND.DE NIVEIS DE ENTR.E SAIDAS,AJ.DE 
FAZE E DEMICRO DELAY EM CADA SAIDA; SIST.MONITOR E EQUIP.DE 
PALCO 1 SIST.DE FILL L/R DUP.COM SUB/LOWE MID/HIGT L/R,C/NO 
MIN.CAIXAS COM 8 FALANTESDE 18" DE ALTA 
PERFOMANCE,C/POT.MIN.1000 WRMS,4 CAIXAS C/4 FALANTESDE 15"DE 
ALTA PERF.C/POT.MIN. DE 8000W RMS,4 CAIXAS C/4 FALANTES DE 10" DE 
ALTA PERF.C/POT.MIN.600 WRMS E 4 DRIV.C/DIAFRAGAM DE TIT.DE 03" 
DE GARGANTA C/CORNETA DE 50 X40DE 
DIRECT.CONSTANTE,C/POT.MIN.100WRMS;2 RACKS EM MADEIRA 
PRENSADA,TRATADA, P/ACOND.OS AMPLIF.DEPOT.P/FUNC.DO SIST.DE 
SIDE FILL ACIMA COM.CADA UM,MIN.4 CANAIS DE 
AMPLIF.C/POT.MINI.5000WRMS C,CARGA DE 2KWH,CLASSE AB, 
C/VENT.FORÇADA E ENT.BALAN.P/SUB/LOW,DE4 CANAIS DE 
AMPL,C/POT.MIN. 3000W RMS C/CARGA DE 2KWH CLASSE 
AB,C/VENT.FORÇADA E ENT.BAL.P/MID/LOWDE 4 CANAIS DE 
AMP.C/POT.MIN.3000WRMS C/CARGADE2 KW/HCLASSE MIN.3000 W RMS 
C/CARGA DE KW/H CLASSE ABC/ VENT.FORÇADA E 
ENT.BALANC.P/MID/HIGT E OS DEVISO PROC.DE AUDIO DIGITAIS, 
P/GEREN.DO SISTEMA1.3 SISTEMA DE SOM 8 CAIXAS ACÚST.MOD.TWO-



 

 

   

WAY MON.PROF.C/GABINETE EM MADEIRA PRENSADA, TRATADA 
(COMPENSADONAVAL, MDF) OU MAT.COMPOSTOS(FIBER GLASS, 
PLÁSTICOS INJ.DE ALTA RESISTÊNCIA)COM TAMPAS 
RES.ASINTEMPÉRIES CLIMÁTICAS, C/MÍ.2 VIAS, ATIVASOU PASSIVAS C/2 
ALTOFALANTESDE 12" DE ALTA PERF.C/POT.MÍN.800W RMS TOTALE 
DRIVER C/DIAF.DETITÂNIO DE NO MÍN.3" GARGANTA DE 2" E 
C/CORNETADE50 X 40 DE DIREC.CONST.C/POT.MÍN.75W RMS, 
2CONEC.P/PAINEL, FÊMEA DE 4 PÓLOS, DE MET.OU TERMOP.ALTARES.2 
RACKS EM MADEIRA PRENSADA, TRATADA (COMPENSADO NAVAL OU 
MDF),P/ACPRATOSEM PERFEITO EST.COMPOSTA DE1 BUMBO 22",1 TON 
DE12",TON DE 13",1 SURDO DE16",TODOSC/PELES NOVAS E HID.1CAIXA 
14",C/PELEPOROSADE ATAQUE E DE RESP.C/EST.1 EST.DE CAIXA.1 
EST.DECHIMBALC/ARRUEA,FELTROECACHIMBO3 
EST.DEPRATOSGIRAFAC/FILTROSEBORBOLETAS1 PEDAL DE BUMBO 
1BANQUINHO C/ALMOFADA*1 SIST.ESPEC.P/TECLADO,C/MN.1 MIXER 
C/MÍN.16 CANAISDE ENT,DE LINHA,EST,C/CONEC.XLR3 BANDAS DE 
EQU.(GRAV.MÉD.E AG.)POR CANAL DEENT.2 SAI.MASTER L E R, 
BAL.2SAIDS L E R DE CONTROL-ROAM, BAL.E CONTR.DEPRE ESCUTA 
C/SAIDA P/FONES DE OUVIDO2 CAIXAS ACU.AT.IVAS OU PASSIVAS 
C/POT.MIN.DE300W RMS A 8HMS NOMIN.C/1 WOOFER DE 12" OU 15" 
P/GR.C/DRIVER DE DIAFRAGMA DE TIT.2" C/CORNETA 50X40 
DEDIREC.CONSTANTE,C/POT.MIN.75W RMS,1 AMP.ESP.P/CONTRA 
BAIXO,C/MIN.800 WATTS RMS DE POT.TRANSI.EOUVALVULADO01 
CROSSOVER DE 2 VIAS C/CORTE VAR.1 PRE DE ENT.C/PLUGP10/XLR E 
CONT.DE NIVEL DELINHA,1 CONT.DE EQUAL.4 VIAS(GRAV.MED.BAIXOS, 
MED.ALTOS E AGU)1 CAIXAACUS.C/4 ALTOFALANTES DE 10' C/CONES DE 
ALU.1 CAIXA ACUS.C/1 ALTO FALANTE DE 15',C/CONEDE 
ALUM.2AMP.ESP.P/GUITARRA,C/MÍN.120 WATTS RMS DE POT.VALV.PRÉS 
DE ENTR.INDEP.C/PLUGP10/XLRE CONT.DE NÍVEL DE LINHA,2 CONT.DE 
EQUA.INDEP.DE3 VIAS (GRAV.MÉD.E AGUD.),EF.DE REVERBER1 CAIXA 
ACÚS.C/4 ALTO FAL.DE 12"C/120 W RMS.1 MULTICABO ESPEC.P/TRANS.DE 
SINAL DEÁUDIO, BALANC.C/MÍN.48 CANAISDE ENTR.XLR.FÊM.DE 
PAINEL SAÍDAS XLR MACHO DE LINHAP/MONI.SPLITER 
AT.P/2PONTOS(PA E MON.)60 M.COMP.P/15MT.COMP.P/MONITOR.4 SB 
SNAKE,MULT.CABOS DE PAIN.C/MIN. DE 15M DE COMP.30 PED. GRANDES 
ART. P/ MICROFONESC/ SEUS DEV. CACHIMBOS EM BOM EST.FUNC. 15 
GARRAS C/ SUP.P/MICROFONES C/ SUS DEV. CACHIMBOS EM BOM EST. 
DE FUNC.15DIRECT BOX ENTRE AT. E PASS.C/IMP.DE ENTR.2DBS ENTR. E 
LINK OUT C/ CONEC. JACK1/4DESBALANC.ENT. XLR DESB.SAIDA XLR 
BAL.2CHAV.ATENU.20DB(POD.ATEN.O TOT. DE 40DB)RESP. DE 
FREQ.10HZA93HZ(-3DB)REL.SIN.RUID.-110DBU ALIM.PHANTOM6POWER. 
18V A 48DC,BAT. 9 V SUSP. DE BORRACHA P/ISOL.MEC.E ELT. CHAVE 



 

 

   

GROUND.15MIC. PADRAO POLAR:UNID.SIMETRICO SOBRE O OEIXO DO 
MICROF., UNIF. C/ A FREQ. IMPED.NOM. DE 150 OHMS 300 OHMS REAIS P/ 
CON.A ENTR. DE MICR. DE BAIXA IMP. DIN. BOB.MOVEL, RESP. DE FREQ. 
50A 15000HZ,20 MIC. PADRAO POLAR UNID. CARDIOIDE, SIM. SOBRE O 
EIXO ROT. DO MICROF. UN. C/ A FREQ. SENS. A 1000HZ TENS. DE CIRC. 
ABERTO56,0DBV/PA(1,6MV)(1PA 94DB SPL), IMP. NOM. DE 
150OHMS(310PHMS REAIS)P/ CON.A ENT. DE MIC.DE BAIXA IMP. 
NOM.POLR. DE PRESSAO POS. NO DIAF. PRODUZ VOT. POS. NO PINO2 EM 
REL. AO PINO3,01 KIT DE MIC. ESP. P/ DRUMS SYSTEM C/7 MIC. ESP. 
P/DRUMS SYST.SENDO 5 UNID. FREQ. IMP. NOM. DE 150 OHMS(300OHMS 
REAIS)P/ CON. A ENT. DE MIC. DE BAIXA IMP. DIN. BOBINA MOVEL RESP. 
DE FREQ. 50A 15000HZP/ BUMBO, CAIXA,TONSE SURDO E2 MIC. 
TIPOCONDENSER,C/ IMP. DE SAIDA (EM 1000HZ)600OHMS SEN. (A1000HZ)-
48DBV/PA,MV4,0,1PASCAL 94 DB SPL SENS. ELETROM.-7 DB SPL EQ. 
(60HZ)2 APR. DE REP. DE CDS, DVD, MP3, NOTEBOOK,1SIST. MAIN POWER 
C/TRANF. 220 VOLTS P/ 110, C/ISOLADOR ESTAB.DE TENSAO MIN. 5KVAC/ 
QUADRO DE DIST. C/ CONEC. DE AC COMP. C/OS CONEC. DOS CABOS 
NEC. P/ENERGIZAR OS EQUP.CABO AC TRIFASICO C/ MIN. 50M E 
CAP.DESUPORTAR CARGA DE ENERGIA.1 SIT. DE INTERCOM. DO 
PALCOPA EFC.1KITDE CABOS DE SINAL, SPLITER'S E DE MICR. NEC. P/ 
INT. DOSEQUP.01 KIT DE AC. E FERR.NEC. P/ A DEVIDA MONT.DO SIST. E 
P/ O PEREF. FUNC. DO MESMO ESPECIFI.OBS:TODOSOS EQ. 
LIST.DEVERAOATENDER SAT.A TODAS AS EX.E ESP.LISTADAS NOS 
RIDERS TECN.DASBANDASE SHOWSCONTR.PELA AD.SOB PENA DE 
MULTA OUSANSOES.1PALCO C/ MED. MIN. 09X08M, SENDO 09DE 
FRENTEMIN. 07M DE PE DIR.C/ 1,5 PISO ATE 2M,GUARDA COPRO C/1,2 DE 
ALT.ESCADA SOMBRIA3 LADOS LONA ANTECHAMAS, MOD.2AGUAS C/ 
COB.EM EST. MET. CAMARIMP/OS ART.ACLOPADO.4 SHOWS DE 
BANDAS,SENDO UMA POR DIA,C/CAP.P/ VARIOS 
RITMOS,C/COPON.P/VIOLAO E 
VOZ,CONTABAIXO,TECLADO,BATERIA,CAVACO E VOZ,SANFONA 
GUITARRA E DANÇARINOS;REP.VARIADO DUR.MIN.DE3 H..C/1 
INT.DE20M.10,11,12E13DE FEV.2018.1 DJ P/ OS 
DIAS10,11,12,13.ARTESMIDIAS DE DIV.4SEGURANÇAS DESARMADOS 
6BAN.QUIM. 1TENDA 10X10M. 



 

 

   

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

  
 

 
 

 
 

 

 

Carimbo Padronizado 
Validade da Proposta 

(no mínimo em 60 dias) 

Prazo para Entrega 

_______/_______/___________ 
Total Geral   R$  ____________________________ 

_____________________________________ 

Observações 

_______/_______/___________ 

Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas paraesta 

licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente. 

Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrencias posteriores. 

Assinatura:  _________________________________________________________________________________________________________         Data:     _______/_______/___________ 



 

 

   

ANEXO II 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2018 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2018 
 
 

1. DO OBJETO: 
1.1 – Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de organização de 

eventos, para realização de evento em comemoração ao Carnaval 2018. Licitação 
exclusiva para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte nos termos da Lei 
Complementar n  1 47/2014. 

1.2 – Descrição dos itens destinados a participação exclusiva  de Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte, que atendam aos requisitos deste Edital. 
 

Os itens abaixo pertencem ao processo 000005/2018 
Sequencia Código Descrição UND QTD Vlr. Médio Vlr. Total 

1 15251 CARNAVAL 2018:1:LOC.DESOM 
SIST.DEPALINEARRAY C/2 TORRES DE SOM PA 
MON.NAS LAT.AOPALCO L E R SENDO:1 SIST.LINE 
ARRAY-FLY PA C/MIN.18 CAIXAS 
ACUST.PROF.(9PORLADO)C/GAB.EM 
MAD.PRENSADA, TRAT.(COMPENSADO 
NAVAL,MDF)OU 
MAT.COMPOSTOS(FIBERGLASS,PLAS.INJETADOS 
ALTARESIST)PINT.C/TINTAS RESIST.AS 
INTERP.CLIMATICAS P/(MEDGRAVES 
EMEDIOAGUDOS)ATIVAS 
C/EST.P/FLY,C/CADA:02ALTO FALANTES 12"ALTA 
PERFORMANCE P/FREQUENCIA MEIO GRAVES, 
C/POT. DE NO MIN.800 WT RMS CADA E 01 
CORNETA DE DIREC.CONSTANTE C/DRIVER 
DIAFRAGMA DE TITANIOE GARGANTA DE MIN. 
3" P/REPROD.DEMEDIOS E AGUDOS,C/POT.MIN. 
150 WATSS RMS;01 SIST.DE SUB-WOOFER C/ MIN. 
16CAIXASACUSTICAS PROF.08 POR LADO 
C/GABINETE EM MADEIRA 
PRENSADA,TRATADA(COMPENSADO NAVAL, 
MDF) OU MAT.COMPOSTOS(FIBER GLASS, 
PLASTICOS INJETADOS DE 
ALTARESISTENCIA)PINTADOS C/TINTAS 
RESISTENTES AS INTERPERIES 
CLIMATICASP/SUBWOOGERATIVAS, C/ 2 
ALTOFALANTES SUBWOOFER DE 18" C/ALTO 
FALANTESDE ALTAPERFORMANCE, 
C/POT.MIN.1200 WT.RMS TOTAL.2 
CONECTORESP/PAINEL,FEMEA DE4 POLOS DE 
METAL E OU TERMOPLASTICO DE ALTA 
RESISTENCIA;AMPLIFICADORESDE POT.P/ O 
SIST.ACIMA,C/NO MIN.4 
AMPLIFICADORESSTEREO P/SUB GRAVES 
C/POT.DENO MIN.8000 WTS RMS C/ARGADE 
4KW/H, CLASSEAB, VARIAVELH, C/VENTILAÇÃO 
FORÇADA E ENTRADAS BALANCEADAS;4 
AMPLIFICADORESSTERO P/MED-GRAVES 
C/POT.DE NO MIN.5000WTTS RMS,C/CARGA DE 
2KW/H,CLASSE AB,C/VENT.FORÇADA E 

SÇ 1 R$ 73.766,667 R$ 73.766,667 



 

 

   

ENTRADAS BALANCEADAS,4AMPLIFICADORES 
STERO P/MED.ALTAS C/POT.DE NO MIN.4000 
WTSRMS, C/CARGA DE 1.5KW/H, CLASE 
AB,C/VENT.FORÇADA E ENT.BALANCEADAS; 
MESASCONSOLES DEMIXAGENS:1 MESA P/O 
PALCO/MONITOR DE NO MIN.48CANAIS DE 
ENT.FADERSDE 100MM,C/(MIC/LINE, GANHO, PAD 
20 DB,48VINSERT)PORCANAL. MIN.DE 24 MIX 
AUX PRE/POS FADER, BALANCEADOS C/4 
EQUALIZADORES PARAMETRICOS C/VARIAVEL 
DE4 BAND.LPF E HPF, 
AJUST.PORCANAL,PHANTON POWER 
PORCANAL,8 CANAIS DE ENT.DE LINHA STEREO, 
VOLYA DE EFEITOS,4BANDA DE 
EQUAL.TOT.PARAMETRICAS C/ VARIA.EM TODOS 
OS CANAIS DE ENT.1 FILTRO 
DEGRAVES(HIPASSVARIAVEL)EM TODOS OS 
CANAIS DE ENT.TOUCH-SCREEN NA 
TELA,1COMPRESSORDIN.EM TODOS OS CANAIS 
ENT.1MOUSE-GATEEM TODOS OSCANAIS DE 
ENTRADA DELAY DIN.PORCANAL DE ENT.E 
EMTODAS ASVIAS DE SAIDA DE8 GRUP.DE MUTE 
8CONTROLES DE DCA, 8 SAID.DE MATRIX, 
BALANC.E C/4 EQUALIZ.PARAMETRICOS DE4 
BANDA,1SAIDA MASTER L,C,R,BALANC.EC/4 
EQUALIZAD.PARAMETRICOS DE4 BANDAS,1 
SAIDAMASTER L ER,BALANC.EC/4 
EQUAL.PARAMETRICAS DE4BANDAS BALANC.1 
MESA P/PADENO MIN.489 CANAIS DE 
ENT.FADERS DE100MM, C/MIC/LINE,GANHO, PAD 
20 DB, 48V, INSERT) PORCANAL. MIN.DE 16 MIX 
AUX.PRE/POS FADER, BALANC.C/4 
EQUAL.PARAMETRICOS C/VARIAL DE4 BANDAS 
LPF E HPF AJUST.POR CANAL,PHANTONPOWER 
POR CANAL,8 CANAIS DEENT.DE LINHA STEREO, 
VOLTA DE EFEITOS,4 BANDAS 
DEEQUAL.TOTALPARAMETRICAS C/Q VARIAL 
EM TODOS OS CANAISDE ENTR.1 FILTRODE 
GRAVES(HIPASSVARIAVEL)EM TODOS OS 
CANAIS DE ENTR.TOUCH-SCREEN NA TELA, 01 
COMPRESSORDINAMICO EM TODOS OS CANAIS 
DE ENT.1NOISE-GATE EM TODOS OS CANAIS DE 
ENTR.DELAY DIN.POR CANAL DEENTRADA 
EMTODAS AS VIAS DE SAIDA,8 GRUP.DE MUTE, 8 
CONTROLES DCA,8 SAIDAS 
DEMATRIX,BALANC.E C/4EQUAL.PARAMETRICO 
DE4 BANDAS,1SAIDA MASTER L,C,RBALANC.E 
C/4EQUAL.PARAMETRICO DE4BANDAS,1SAIDA 
MASTER LE R,BALANC.E 
C/4EQUAL.PARAMETRICOS DE4 
BANDASBALANC.PERIF.E PROC.2CANAIS 
DEEQUAL.GRAF.DE1/3 DE OITAVAS(31 
BANDAS)FADERS DE 100MMC/FILTROS DE Q 
CONST.C/ENTR.E SAIDASBAL.2 CANAISDE 
PROC.DE AUDIO DIGITAIS COM 4 VIAS DE ENT.E8 
SAIDAS COMP.C/AS CAIXAS ACUSTICAS DE SUB-
WOOFER,GRAVES,MEDIOS GRAVES E AGUDOS 
C/ENTRADAE SAIDAS DE SINAL BALANC.E 
AESBUS,DIS.DIGITAL,QVGA,FILTROSDE 24DB/Vº 
C/CORTES VARIAVES,AJUSTES IND.DE NIVEIS DE 
ENTR.E SAIDAS,AJ.DE FAZE E DEMICRO DELAY 
EM CADA SAIDA; SIST.MONITOR E EQUIP.DE 
PALCO 1 SIST.DE FILL L/R DUP.COM SUB/LOWE 
MID/HIGT L/R,C/NO MIN.CAIXAS COM 8 
FALANTESDE 18" DE ALTA 
PERFOMANCE,C/POT.MIN.1000 WRMS,4 CAIXAS 



 

 

   

C/4 FALANTESDE 15"DE ALTA PERF.C/POT.MIN. 
DE 8000W RMS,4 CAIXAS C/4 FALANTES DE 10" DE 
ALTA PERF.C/POT.MIN.600 WRMS E 4 
DRIV.C/DIAFRAGAM DE TIT.DE 03" DE 
GARGANTA C/CORNETA DE 50 X40DE 
DIRECT.CONSTANTE,C/POT.MIN.100WRMS;2 
RACKS EM MADEIRA PRENSADA,TRATADA, 
P/ACOND.OS AMPLIF.DEPOT.P/FUNC.DO SIST.DE 
SIDE FILL ACIMA COM.CADA UM,MIN.4 CANAIS 
DE AMPLIF.C/POT.MINI.5000WRMS C,CARGA DE 
2KWH,CLASSE AB, C/VENT.FORÇADA E 
ENT.BALAN.P/SUB/LOW,DE4 CANAIS DE 
AMPL,C/POT.MIN. 3000W RMS C/CARGA DE 2KWH 
CLASSE AB,C/VENT.FORÇADA E 
ENT.BAL.P/MID/LOWDE 4 CANAIS DE 
AMP.C/POT.MIN.3000WRMS C/CARGADE2 
KW/HCLASSE MIN.3000 W RMS C/CARGA DE KW/H 
CLASSE ABC/ VENT.FORÇADA E 
ENT.BALANC.P/MID/HIGT E OS DEVISO PROC.DE 
AUDIO DIGITAIS, P/GEREN.DO SISTEMA1.3 
SISTEMA DE SOM 8 CAIXAS ACÚST.MOD.TWO-
WAY MON.PROF.C/GABINETE EM MADEIRA 
PRENSADA, TRATADA (COMPENSADONAVAL, 
MDF) OU MAT.COMPOSTOS(FIBER GLASS, 
PLÁSTICOS INJ.DE ALTA RESISTÊNCIA)COM 
TAMPAS RES.ASINTEMPÉRIES CLIMÁTICAS, 
C/MÍ.2 VIAS, ATIVASOU PASSIVAS C/2 
ALTOFALANTESDE 12" DE ALTA 
PERF.C/POT.MÍN.800W RMS TOTALE DRIVER 
C/DIAF.DETITÂNIO DE NO MÍN.3" GARGANTA DE 
2" E C/CORNETADE50 X 40 DE 
DIREC.CONST.C/POT.MÍN.75W RMS, 
2CONEC.P/PAINEL, FÊMEA DE 4 PÓLOS, DE 
MET.OU TERMOP.ALTARES.2 RACKS EM 
MADEIRA PRENSADA, TRATADA (COMPENSADO 
NAVAL OU MDF),P/ACPRATOSEM PERFEITO 
EST.COMPOSTA DE1 BUMBO 22",1 TON DE12",TON 
DE 13",1 SURDO 
DE16",TODOSC/PELESNOVASEHID.1CAIXA 
14",C/PELEPOROSADE ATAQUE E DE RESP.C/EST.1 
EST.DE CAIXA.1 
EST.DECHIMBALC/ARRUEA,FELTROECACHIMBO3 
EST.DEPRATOSGIRAFAC/FILTROSEBORBOLETAS1 
PEDALDE BUMBO1BANQUINHO C/ALMOFADA*1 
SIST.ESPEC.P/TECLADO,C/MN.1 MIXER C/MÍN.16 
CANAISDE ENT,DE LINHA,EST,C/CONEC.XLR3 
BANDAS DE EQU.(GRAV.MÉD.E AG.)POR CANAL 
DEENT.2 SAI.MASTER L E R, BAL.2SAIDS L E R DE 
CONTROL-ROAM, BAL.E CONTR.DEPRE ESCUTA 
C/SAIDA P/FONES DE OUVIDO2 CAIXAS 
ACU.AT.IVAS OU PASSIVAS C/POT.MIN.DE300W 
RMS A 8HMS NOMIN.C/1 WOOFER DE 12" OU 15" 
P/GR.C/DRIVER DE DIAFRAGMA DE TIT.2" 
C/CORNETA 50X40 
DEDIREC.CONSTANTE,C/POT.MIN.75W RMS,1 
AMP.ESP.P/CONTRA BAIXO,C/MIN.800 WATTS 
RMS DE POT.TRANSI.EOUVALVULADO01 
CROSSOVER DE 2 VIAS C/CORTE VAR.1 PRE DE 
ENT.C/PLUGP10/XLR E CONT.DE NIVEL 
DELINHA,1 CONT.DE EQUAL.4 
VIAS(GRAV.MED.BAIXOS, MED.ALTOS E AGU)1 
CAIXAACUS.C/4 ALTOFALANTES DE 10' C/CONES 
DE ALU.1 CAIXA ACUS.C/1 ALTO FALANTE DE 
15',C/CONEDE 
ALUM.2AMP.ESP.P/GUITARRA,C/MÍN.120 WATTS 
RMS DE POT.VALV.PRÉS DE 



 

 

   

ENTR.INDEP.C/PLUGP10/XLRE CONT.DE NÍVEL DE 
LINHA,2 CONT.DE EQUA.INDEP.DE3 VIAS 
(GRAV.MÉD.E AGUD.),EF.DE REVERBER1 CAIXA 
ACÚS.C/4 ALTO FAL.DE 12"C/120 W RMS.1 
MULTICABO ESPEC.P/TRANS.DE SINAL DEÁUDIO, 
BALANC.C/MÍN.48 CANAISDE ENTR.XLR.FÊM.DE 
PAINEL SAÍDAS XLR MACHO DE 
LINHAP/MONI.SPLITER AT.P/2PONTOS(PA E 
MON.)60 M.COMP.P/15MT.COMP.P/MONITOR.4 SB 
SNAKE,MULT.CABOS DE PAIN.C/MIN. DE 15M DE 
COMP.30 PED. GRANDES ART. P/ MICROFONESC/ 
SEUS DEV. CACHIMBOS EM BOM EST.FUNC. 15 
GARRAS C/ SUP.P/MICROFONES C/ SUS DEV. 
CACHIMBOS EM BOM EST. DE FUNC.15DIRECT 
BOX ENTRE AT. E PASS.C/IMP.DE ENTR.2DBS 
ENTR. E LINK OUT C/ CONEC. 
JACK1/4DESBALANC.ENT. XLR DESB.SAIDA XLR 
BAL.2CHAV.ATENU.20DB(POD.ATEN.O TOT. DE 
40DB)RESP. DE FREQ.10HZA93HZ(-
3DB)REL.SIN.RUID.-110DBU 
ALIM.PHANTOM6POWER. 18V A 48DC,BAT. 9 V 
SUSP. DE BORRACHA P/ISOL.MEC.E ELT. CHAVE 
GROUND.15MIC. PADRAO 
POLAR:UNID.SIMETRICO SOBRE O OEIXO DO 
MICROF., UNIF. C/ A FREQ. IMPED.NOM. DE 150 
OHMS 300 OHMS REAIS P/ CON.A ENTR. DE MICR. 
DE BAIXA IMP. DIN. BOB.MOVEL, RESP. DE FREQ. 
50A 15000HZ,20 MIC. PADRAO POLAR UNID. 
CARDIOIDE, SIM. SOBRE O EIXO ROT. DO 
MICROF. UN. C/ A FREQ. SENS. A 1000HZ TENS. DE 
CIRC. ABERTO56,0DBV/PA(1,6MV)(1PA 94DB SPL), 
IMP. NOM. DE 150OHMS(310PHMS REAIS)P/ CON.A 
ENT. DE MIC.DE BAIXA IMP. NOM.POLR. DE 
PRESSAO POS. NO DIAF. PRODUZ VOT. POS. NO 
PINO2 EM REL. AO PINO3,01 KIT DE MIC. ESP. P/ 
DRUMS SYSTEM C/7 MIC. ESP. P/DRUMS 
SYST.SENDO 5 UNID. FREQ. IMP. NOM. DE 150 
OHMS(300OHMS REAIS)P/ CON. A ENT. DE MIC. DE 
BAIXA IMP. DIN. BOBINA MOVEL RESP. DE FREQ. 
50A 15000HZP/ BUMBO, CAIXA,TONSE SURDO E2 
MIC. TIPOCONDENSER,C/ IMP. DE SAIDA (EM 
1000HZ)600OHMS SEN. (A1000HZ)-
48DBV/PA,MV4,0,1PASCAL 94 DB SPL SENS. 
ELETROM.-7 DB SPL EQ. (60HZ)2 APR. DE REP. DE 
CDS, DVD, MP3, NOTEBOOK,1SIST. MAIN POWER 
C/TRANF. 220 VOLTS P/ 110, C/ISOLADOR 
ESTAB.DE TENSAO MIN. 5KVAC/ QUADRO DE 
DIST. C/ CONEC. DE AC COMP. C/OS CONEC. DOS 
CABOS NEC. P/ENERGIZAR OS EQUP.CABO AC 
TRIFASICO C/ MIN. 50M E CAP.DESUPORTAR 
CARGA DE ENERGIA.1 SIT. DE INTERCOM. DO 
PALCOPA EFC.1KITDE CABOS DE SINAL, 
SPLITER'S E DE MICR. NEC. P/ INT. DOSEQUP.01 
KIT DE AC. E FERR.NEC. P/ A DEVIDA MONT.DO 
SIST. E P/ O PEREF. FUNC. DO MESMO 
ESPECIFI.OBS:TODOSOS EQ. 
LIST.DEVERAOATENDER SAT.A TODAS AS EX.E 
ESP.LISTADAS NOS RIDERS TECN.DASBANDASE 
SHOWSCONTR.PELA AD.SOB PENA DE MULTA 
OUSANSOES.1PALCO C/ MED. MIN. 09X08M, 
SENDO 09DE FRENTEMIN. 07M DE PE DIR.C/ 1,5 
PISO ATE 2M,GUARDA COPRO C/1,2 DE 
ALT.ESCADA SOMBRIA3 LADOS LONA 
ANTECHAMAS, MOD.2AGUAS C/ COB.EM EST. 
MET. CAMARIMP/OS ART.ACLOPADO.4 SHOWS 
DE BANDAS,SENDO UMA POR DIA,C/CAP.P/ 



 

 

   

VARIOS RITMOS,C/COPON.P/VIOLAO E 
VOZ,CONTABAIXO,TECLADO,BATERIA,CAVACO 
E VOZ,SANFONA GUITARRA E 
DANÇARINOS;REP.VARIADO DUR.MIN.DE3 H..C/1 
INT.DE20M.10,11,12E13DE FEV.2018.1 DJ P/ OS 
DIAS10,11,12,13.ARTESMIDIAS DE 
DIV.4SEGURANÇAS 
DESARMADOS6BAN.QUIM.1TENDA 10X10M. 

TOTAL GERAL R$ 73.766,667 R$ 73.766,667 

 
 

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO: 
 
2.1- A contratação se faz necessária para realização dos eventos de comemoração do 
Carnaval de 2018 na cidade de Pratinha-MG. 
 

3. ESTIMATIVA DE PREÇO E DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 
PARA A DESPESA: 
 

3.1 - Conforme exigência legal, o Departamento de Compras realizou pesquisa de preços de 
mercado e estimativa de custos junto às empresas do ramo do objeto licitado para apuração 
do preço estimado para a despesa. 
 
3.2 - A média estimada total, considerando a pesquisa de mercado, foi de R$73.766,66 
(Setenta e Três Mil Setecentos e Sessenta e Seis Reais e Sessenta e Seis Centavos). 
 
3.3 - As despesas deste processo licitatório para o ano de 2018 correrão por conta da(s) 
Dotação(ões) Orçamentária(s) número(s): 

FICHA: 452 - 02.44.00.13.392.029.2.043.3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - 

Pessoa Juridica 

 
4. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: 

 
4.1- O serviço deverá ser executado compreendendo o planejamento operacional, 
organização, execução e acompanhamento, conforme condições, especificações e 
exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo, a realização do evento em 
comemoração ao Carnaval de 2018 nos dias 10/02/2018 a 13/02/2018 
 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
5.1 - Executar o objeto desta licitação nas condições estabelecidas, respeitando os prazos 
fixados; 
 
5.2 - Indicar, imediatamente à assinatura do Contrato e sempre que ocorrer alteração, ao 
Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Patinha, um Preposto com plenos 
poderes para representá-la, administrativa ou judicialmente, assim como decidir acerca de 
questões relativas a prestação dos serviços, e atender aos chamados da Prefeitura 
Municipal de Pratinha, principalmente em situações de urgência, inclusive nos finais de 
semana e feriados, por meio de telefonia móvel ou outro meio igualmente eficaz; 
 



 

 

   

5.3 - Fornecer números telefônicos, ou outros meios igualmente eficazes, para contato da 
Prefeitura Municipal de Pratinha com o Preposto, ainda que fora do horário normal de 
expediente, sem que isto gere qualquer custo adicional; 
 
5.4 - Providenciar, imediatamente, a correção das deficiências apontadas pela Prefeitura 
Municipal de Pratinha com respeito à execução do objeto; 
 
5.5 – Executar os serviços objeto desta licitação dentro das condições estabelecidas e 
respeitando os prazos fixados; 
 
5.6 - Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços, substituindo, imediatamente, aqueles 
que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem às 
especificações constantes deste Termo, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, 
inclusive rescisão contratual; 
 
5.7 - Utilizar materiais novos, comprovadamente de primeira qualidade satisfazendo 
rigorosamente as especificações constantes desta licitação, as normas da ABNT e dos 
fabricantes, e as normas internacionais consagradas, na falta de regulamentação pela 
ABNT; 
 
5.8 - Cumprir todas as condições e prazo fixados nesta licitação ou outros que venham a ser 
fixados pela Prefeitura Municipal de Pratinha; 
 
5.9 - Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução do objeto desta 
licitação, durante toda a sua vigência, a pedido da Prefeitura Municipal de Pratinha; 
 
5.10 - Assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização da execução dos serviços 
pela equipe da da Prefeitura Municipal de Pratinha, durante a sua execução; 
 
5.11 - Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação pátria vigente, 
especialmente a indicada nesta licitação, de modo a favorecer e a buscar a constante 
melhoria da execução do objeto e dos resultados obtidos, preservando a Prefeitura 
Municipal de Pratinha de qualquer demanda ou reivindicação que seja de exclusiva 
responsabilidade da CONTRATADA; 
 
5.12 - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação ou de qualificação exigidas na licitação, 
devendo comunicar à Prefeitura Municipal de Pratinha, de imediato, qualquer alteração que 
possa comprometer a continuidade da execução do objeto; 
 
6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
 
6.1 - Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade encontrada na execução do 
objeto, fixando-lhe, quando não pactuado, prazo para corrigi-la. 
 
6.2 - Emitir, por meio do Departamento de Licitações, a Ordem de Serviços. 
 
6.3 - Atestar a execução do objeto contratado no documento fiscal correspondente. 
 



 

 

   

6.4 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 
funcionários da CONTRATADA, em relação a execução do objeto desta licitação. 
 
6.5- Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA nas condições estabelecidas. 
 
6.6 - Fiscalizar a execução do objeto, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade 
da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por 
quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas. 
 
6.7 - Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto, por meio da(s) Área(s)  dos 
participante(s), permitida a contratação de terceiros para assisti-la e subsidiá-la de 
informações pertinentes a essa atribuição, observando o fiel cumprimento das exigências 
constantes deste Termo de Referência, o que não exclui e nem diminui a responsabilidade 
da CONTRATADA com a execução, fiscalização e supervisão dos serviços por pessoas 
habilitadas. 
 
6.8 - Sustar, no todo ou em parte, a execução do objeto, sempre que a medida for 
considerada necessária. 
 
6.9 - Rejeitar todo e qualquer material e/ou serviço de má qualidade e em desconformidade 
com as especificações deste Termo; 
 
6.10 - Decidir acerca das questões que se apresentarem durante a execução do objeto. 
 
6.11 - Arcar com as despesas de publicação do extrato de contrato, bem como dos termos 
aditivos que venham a ser firmados. 
 
6.10 - Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do pagamento. 
 
7. GESTÃO / FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 
 

7.1- Observado o disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/93, a gestão/fiscalização do 
contrato será realizada pela(s) Área(s) dos participante(s). 
7.2– O(s) responsável(is) pela(s) Área(s)  dos participante(s) atuará(ão) como 
gestor/fiscal do contrato. 
 

8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
8.1 - O pagamento decorrente da concretização do objeto será efetuado pelo Departamento 
de Tesouraria, após a comprovação da execução do objeto nas condições exigidas, 
mediante atestação da secretaria requisitante e apresentação dos documentos fiscais 
devidos, após o recebimento da nota fiscal/fatura; 
 
8.2 - A nota fiscal deverá ser emitida pela fornecedora contratada em inteira conformidade 
com as exigências legais e contratuais, especificamente as de natureza fiscal; 
 
8.3 - A Nota Fiscal/Fatura emitida pela CONTRATADA deverá conter, em local de fácil 
visualização, a indicação do nº do processo, nº do Pregão e da Ordem de Compra/Serviços, 



 

 

   

a fim de se acelerar o trâmite de recebimento e posterior liberação do documento fiscal para 
pagamento. 
 
8.4 - A Nota fiscal deverá ser emitida obrigatoriamente pela forma eletrônica de acordo com 
o Inciso I, Cláusula Segunda do Protocolo ICMS 42, de 03 de julho de 2009. 
 
8.5 – O Departamento de Educação/FUMPAC atestará, no documento fiscal 
correspondente, a execução dos serviços nas condições exigidas, constituindo tal atestação 
requisito para a liberação dos pagamentos à fornecedora contratada; 
 
8.6 - O recebimento definitivo do serviço executado somente se efetivará com a atestação 
referida anteriormente; 
 
8.7 – Os Departamentos envolvidos  no manuseio com a Nota Fiscal, identificando qualquer 
divergência na mesma, deverá devolvê-la à fornecedora contratada para que sejam feitas as 
correções necessárias, sendo que o prazo para pagamento será contado somente a partir 
da reapresentação do documento, desde que devidamente sanado o vício; 
 
8.8 - Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal, a fornecedora contratada dará 
à Prefeitura Municipal de Pratinha, plena, geral e irretratável quitação dos valores nela 
discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer título, tempo ou forma; 
 
8.9 - Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será objeto de 
ajuste nos pagamentos futuros ou cobrados da CONTRATADA; 
 
9. VIGÊNCIA CONTRATUAL: 

 
9.1 - O contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura e término 
28/02/2018, facultando-se ao CONTRATANTE rescindi-lo a qualquer época, 
mediante aviso por escrito, com antecedência de 30 (trinta) dias, isento de 
indenização de qualquer natureza. 

 
9.2. O contrato poderá ser prorrogado, se isto interessar as partes, desde que devidamente 
justificado nos termos do § 2º, do art. 57, da Lei 8.666/93 e alterações. 
 
10. SANÇÕES: 
 
10.1 - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do 
descumprimento contratual: 
 
I. 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por dia de 
atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculados 
sobre o valor do Contrato, por ocorrência; 
 
II. 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) 
dias na execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, com a 
possível rescisão contratual; 
 



 

 

   

III. 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, na hipótese de a CONTRATADA, 
injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais 
casos de descumprimento contratual, quando a Prefeitura Municipal de Pratinha, em face da 
menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o 
percentual da multa a ser aplicada. 
 
10.2 - O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado 
dos pagamentos devidos pela Prefeitura Municipal de Pratinha. Se os valores não forem 
suficientes, a diferença deverá ser recolhida pela CONTRATADA no prazo máximo de 3 
(três) dias úteis a contar da aplicação da sanção; 
 
10.3 - As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas após 
regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do 
contraditório e da ampla defesa. 
 
11. CONDIÇÕES GERAIS: 
 
11.1 - A Prefeitura Municipal de Pratinha e o PRESTADOR DOS SERVIÇOS poderão 
restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da contratação, nos termos do artigo 65, 
inciso II, letra “d”, da Lei nº 8.666/93, por repactuação  precedida de cálculo e demonstração 
analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em 
planilha de formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no 
mercado em geral; 
 
11.2 – A Prefeitura Municipal de Pratinha reserva para si o direito de alterar quantitativos, 
sem que isso implique alteração dos preços ofertados, obedecido o disposto no §1º do artigo 
65 da Lei nº 8.666/93; 
 
11.3 – A Prefeitura Municipal de Pratinha reserva para si o direito de não aceitar ou receber 
qualquer produto e/ou serviço em desacordo com o previsto neste Termo, ou em 
desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo 
rescindir a contratação nos termos do previsto nos artigos 77 e seguintes da Lei nº 8.666/93, 
assim como aplicar o disposto no inciso XI do artigo 24 da referida norma, sem prejuízo das 
sanções previstas; 
 
11.4 - Qualquer tolerância por parte da Prefeitura Municipal de Pratinha, no que tange ao 
cumprimento das obrigações ora assumidas pela CONTRATADA, não importará, em 
hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em 
pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo a Prefeitura Municipal de Pratinha exigir 
o seu cumprimento a qualquer tempo; 
 
11.5 - A contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de 
responsabilidade entre a Prefeitura Municipal de Pratinha e os agentes, prepostos, 
empregados ou demais pessoas da CONTRATADA designadas para a execução do objeto 
contratado, sendo a CONTRATADA a única responsável por todas as obrigações e 
encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, 
previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter 
securitário ou qualquer outra; 
 



 

 

   

11.6 - A CONTRATADA, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou qualquer 
encarregado, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, 
direta ou indiretamente, à Prefeitura Municipal de Pratinha, seus servidores ou terceiros, 
produzidos em decorrência da execução do objeto contratado, ou da omissão em executá-lo, 
resguardando-se a Prefeitura o direito de regresso na hipótese de ser compelido a 
responder por tais danos ou prejuízos; 
 
12. DA RESCISÃO CONTRATUAL: 
 
12.1 - A contratação objeto deste Termo de Referência poderá ser rescindida: 
 
I. Por ato unilateral e escrito da Prefeitura Municipal de Pratinha, nos casos enumerados nos 
incisos I a XII, XVII e XVIII do artigo 78 da Lei n.º 8.666/93. 
 
II. Por acordo entre as partes, reduzido a termo. 
 
III. Na forma, pelos motivos e em observância às demais previsões contidas nos artigos 77 a 
80 da Lei n.º 8.666/93. 
 
12.2 - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados, assegurada a 
observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 
 
12.3 - Ocorrendo a rescisão contratual e não sendo devida nenhuma indenização, reparação 
ou restituição por parte da contratada, a Prefeitura Municipal de Pratinha responderá pelos 
preços constantes da Proposta Comercial, devido em face dos serviços efetivamente 
executados pela contratada até a data da rescisão. 
 
 
 

Pratinha-MG, 18   Janeiro de 2018 
 

 
 

Suely Maria de Deus 
Departamento Municipal de 

Educação/FUMPAC 
 
 

 
 

Arlene Aparecida da Silva 
Departamento de Compras 

  

 
 

Géssica Heloísa Ribeiro 
Pregoeira 

 
 

John Wercollis de Morais 
Prefeito Municipal  

 
 

 
 

 
 



 

 

   

 
ANEXO III 

 
 

(MINUTA DE CREDENCIAMENTO) 
 
 

A ..............(nome do participante), por seu representante legal, conforme 
documento anexo, inscrita no CNPJ sob nº......................, com sede à ........................., 
credencia como seu representante o(a) Sr(a). .........., R.G. nº..........., para em seu nome 
participar das reuniões relativas ao Pregão Presencial Nº 5/2018, conferindo-lhe amplos 
poderes inclusive para interpor ou desistir de recurso, receber citações, intimações, 
responder administrativa e judicialmente por seus atos, formular propostas, ofertas e 
lances de preços enfim,  praticar todos os demais atos inerentes ao certame, em nome 
do proponente, nos termos do artigo 4º, inciso VI, da Lei 10.520/2002.   
 
                          Local e Data,....................................................  

                                         
..............................................................................                                                      
(Assinatura e identificação do declarante) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   

ANEXO IV 
 
 

MINUTA DE HABILITAÇÃO PRÉVIA 
 
 

Pregão nº 5/2018 
Processo nº 5/2018 
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de organização 

de eventos, para realização de evento em comemoração ao Carnaval 2018. Licitação 
exclusiva para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte nos termos da Lei 
Complementar n  1 47/2014. 
 
 
 

 
A ..........(nome do participante), por seu representante legal, conforme documento 

anexo, inscrita no CNPJ sob nº......................, com sede à....................................., nos 
termos do artigo 4º, VII, da Lei 10.520/2002, declara para os devidos fins de direito que 
cumpre plenamente os requisitos da habilitação estabelecidos no item 8 a subitem 8.3 do 
Edital em epígrafe. 

 
Sendo expressão da verdade subscrevo-me.   

 
                                       .............................................................  
                          Local e Data, 
 
                                                ............................................................... 
 (nome do participante e representante legal) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   

ANEXO V 
 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 

CONTRATO Nº XX/2018 

 
De prestação de serviços de organização de eventos, para realização de evento em 
comemoração ao Carnaval 2018 na cidade de Pratinha-MG, decorrente do Pregão 

Presencial Nº 5/2018 que entre si fazem nesta e melhor forma de direito, de um lado o 

Município de Pratinha-MG - Prefeitura Municipal – CNPJ: 18.585.570/0001-56, com sede 
à Praça do Rosário, nº. 365, Centro,  neste ato representada pelo seu Prefeito Sr. John 
Wercollis de Morais, brasileiro, solteiro, CPF: 042.024.726-24 RG MG 11.297.512 SSP-
MG,, adiante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado - a 
........................., com sede à ....................................., nº..........., bairro................, na 
cidade de ............................, inscrita no CNPJ nº .............................., representado(a) 
pelo Sr.(a) ................................., RG:.............., CPF:........................, residente e 
domiciliado(a) à ......................., nº......., bairro.............., adiante denominado(a) 
simplesmente CONTRATADO(A), consoante as cláusulas abaixo: 
  
CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS FUNDAMENTOS  

 O presente contrato é celebrado com fundamento no processo licitatório Nº 
5/2018, modalidade Pregão Presencial  5/2018. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO  
 Constitui objeto do presente instrumento  a Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de organização de eventos, para realização 
de evento em comemoração ao Carnaval 2018. Licitação exclusiva para 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte nos termos da Lei Complementar n  
1 47/2014., constantes do processo licitatório Nº5/2018, Pregão Presencial Nº 5/2018, 

nos termos do mapa de apuração, da proposta apresentada e do Termo de Referência-
Anexo II. 
 
Parágrafo primeiro – Os serviços serão prestados diretamente pela CONTRATADA, 
vedada a cessão, transferência ou subcontratação, total ou parcial. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOCUMENTOS INTEGRANTES  

Fazem parte integrante deste contrato, independente de transcrição, todas as 
disposições do instrumento convocatório da Licitação referida no preâmbulo, bem como 
aquelas constantes da Proposta apresentada. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO 

O preço da prestação de serviços, objeto deste contrato, são os constantes da 
proposta apresentada, e do mapa de apuração das propostas, totalizando R$-
....................... 
 
§ 1º - A revisão dos preços poderá ocorrer, mediante requerimento por ofício da 
contratada e, após deferimento pela autoridade competente, nos seguintes casos: 
 

a) Reajuste de Preços – aplicável com intervalo de 12 (doze) meses, quando 
houver variação dos custos durante a execução do contrato, adotando-se como 



 

 

   

parâmetros básicos a qualidade e os preços vigentes no mercado, nos termos do 
Artigo 40, inciso XI, da Lei nº 8.666/93.  

 
b) Atualização Financeira – visando corrigir o valor que deixou de ser pago a 

contratada na oportunidade devida.  
 

c) Recomposição de Preços – visando a manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro inicial do contrato, aplicável quando houver um imprevisto que altere 
significativamente a correspondência entre os encargos da contratada e a 
remuneração por parte da Administração, nos termos do Artigo 65, inciso II, letra 
“d”, da Lei nº 8.666/93. Cabível somente, quando a contratada não for a 
causadora do desequilíbrio. 

 
§ 2º - O presente contrato poderá sofrer acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, a critério do CONTRATANTE e 
mediante aviso formal a CONTRATADA. Desde que acordado entre as partes, as 
supressões poderão exceder o percentual estabelecido neste parágrafo.  
 
CLÁUSULA QUINTA – DOS CUSTOS OPERACIONAIS  

 Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA, não gerando nenhuma 
responsabilidade ou ônus para a CONTRATANTE, quaisquer tributos, taxas e seguros, 
custos e despesas, diretos ou indiretos, relacionados com a prestação de serviços, enfim, 
todas as despesas necessárias à sua plena execução, tais como de pessoal, de 
administração e todos os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas, etc.) incidentes 
sobre o serviço, ficando esclarecido que não será admitida qualquer alegação que vise a 
ressarcimentos e/ou acréscimos, a esse ou qualquer título, não considerados na 
proposta, ressalvadas as hipóteses de criação ou majoração de encargos fiscais. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS PAGAMENTOS  

a)  O pagamento será efetuado após execução total dos serviços, mediante 
apresentação de Nota Fiscal e após certidão/aprovação do órgão requisitante dos 
serviços contratados, ficando a liberação do pagamento condicionada à regularidade 
do prestador de serviço. 
 
b)  Caso a(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) apresentem inexatidão, estas serão 
devolvidas à CONTRATADA em, no máximo, 2 (dois) dias úteis a contar da 
apresentação, para as devidas correções, contando-se novo prazo para o pagamento 
a partir da data de sua reapresentação, na forma prevista acima. 
 

CLÁUSULA SETIMA – DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES  

§ 1º - A CONTRATADA executará os serviços com observância rigorosa das condições 
deste Edital, de sua proposta e do termo de referência,  cumprindo fielmente o serviço 
requisitado. 
  
§ 2º - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões  que se fizerem, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato, nos termos do § 1º do artigo 65 da Lei 8.666/93, sem que 
disso resulte para a contratada direito a qualquer reclamação ou indenização.   
 
§ 3º - Para realização dos serviços ajustados, a CONTRATADA,  designará empregados 
de seu quadro, especializados e devidamente credenciados, assumindo total 
responsabilidade pelo controle de freqüência, disciplina e pelo cumprimento de todas as 
obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias, inclusive as decorrentes de acidentes, 
indenizações, multas, seguros, pagamentos a fornecedores diretos, normas de saúde 



 

 

   

publica e regulamentadoras do trabalho, assim como pela observância da legislação 
trabalhista que disciplina a prestação de serviços em dias não úteis e pelo cumprimento 
de todas as demais obrigações atinentes ao presente contrato. 
 
§ 4º - O CONTRATANTE poderá exigir, a qualquer momento, a comprovação do 
cumprimento das obrigações mencionadas.  
 
§ 5º - Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das normas 
regulamentares da “Segurança e Medicina do Trabalho” cabíveis. 
 
§ 6º - A CONTRATADA se compromete a fornecer, por escrito e mediante solicitação do 
CONTRATANTE, relatório sobre os serviços prestados, acatando sugestões motivadas, 
visando corrigir possíveis falhas e melhor atender às necessidades do CONTRATANTE.  
 
§ 7º - A CONTRATADA se compromete a guardar sigilo absoluto sobre as atividades 
decorrentes da execução dos serviços e sobre as informações a que venha ter acesso 
por força da execução deste contrato.      
 
§ 8º - A CONTRATADA responderá pecuniariamente por danos e/ou prejuízos que forem 
causados ao CONTRATANTE, ou a terceiros, decorrentes de falha dos serviços ora 
contratados. Assume neste caso, a obrigação de efetuar a respectiva indenização até o 
5º (quinto) dia útil após a comunicação, que lhe deverá ser feita por escrito. 
 
§ 9º - A CONTRATANTE se obriga a efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA na 
forma estabelecida neste Contrato. 
 
§ 10º - A CONTRATADA,  se obriga a substituir no prazo de 48 (quarenta e oito), a contar 
da data da solicitação, mediante solicitação formal e a critério do CONTRATANTE, 
qualquer de seus empregados designados para executar as tarefas correspondentes a 
este contrato, que não estejam correspondendo aos padrões estabelecidos pelo 
CONTRATANTE, sob pena de multa. 
 
§ 11º - A CONTRATADA não poderá utilizar o nome do CONTRATANTE , ou sua 
qualidade de CONTRATADA em quaisquer atividades de divulgação,sob pena de 
imediata rescisão do presente contrato, independentemente de aviso ou interpelação 
judicial ou extrajudicial, em prejuízo da responsabilidade da CONTRATADA. 
 
§ 12º - A CONTRATADA,  se obriga a informar ao CONTRATANTE, no prazo de 48 
(quarenta e oito)  horas, qualquer alteração social ou modificação da finalidade ou da 
estrutura da empresa, etc. 
 
CLAUSULA OITAVA – VIGÊNCIA E RESCISÃO  
§ 1º - O contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura e término em 
28/02/2018, facultando-se ao CONTRATANTE rescindi-lo a qualquer época, mediante 
aviso por escrito, com antecedência de 30 (trinta) dias, isento de indenização de qualquer 
natureza. 
 
§ 2º  - O contrato estará sujeito à rescisão nas seguintes hipóteses: 

a) administrativamente, a qualquer tempo, por ato unilateral e escrito do 
CONTRATANTE, desde que, ocorra qualquer das hipóteses previstas no Art. 78, 
da Lei 8.666/93, atualizada pela Lei 9.854, de 27/10/99; 

b) se por ocasião do pagamento, a CONTRATADA não comprovar sua regularidade 
de situação, a rescisão se dará mediante comunicação formal à CONTRATADA, 
concedendo aviso prévio de até 60 (sessenta) dias corridos.     



 

 

   

c) amigavelmente, formalizada em autorização escrita e fundamentada, mediante 
aviso prévio por escrito, de 60 (sessenta) dias ou de prazo menor a ser negociado 
pelas partes à época da rescisão; 

d) - Judicial, nos termos da legislação. 
 
§ 3º - Qualquer reclamação sobre a inexecução ou deficiente execução dos serviços ora 
contratados, deverá ser feita pelo CONTRATANTE à CONTRATADA, por escrito, e a 
esta entregue mediante protocolo. O não atendimento aos termos da reclamação, dentro 
de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da entrega da mesma, facultará a rescisão 
contratual, sem prejuízo do disposto na Cláusula Oitava, § 10º e da aplicação das 
penalidades estabelecidas neste contrato.  
 
§ 4º – Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa, bem como, toda prorrogação de prazo será 
justificada por escrito e previamente autorizada pelo CONTRATANTE, passando tal 
documento a integrar o contrato.  
 
§ 5º – As responsabilidades imputadas à CONTRATADA, por prejuízos decorrentes de 
ações delitivas perpetradas contra a CONTRATANTE, não cessam com a rescisão do 
contrato. 
 
§ 6º – A rescisão acarretará imediatamente a retenção dos créditos decorrentes do 
contrato, até o limite dos prejuízos causados a Administração Pública.   
 
§ 7º – O início da prestação dos serviços ocorrerá a partir da data de assinatura do 
contrato. 
  
CLÁUSULA NONA – PENALIDADES 

§ 1º - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela CONTRATADA, 
sem justificativa aceita pela  Administração Municipal, resguardados os procedimentos 
legais pertinentes, ensejará a aplicação das seguintes penalidades previstas no Art. 87, 
da Lei nº 8.666/93, garantida prévia defesa: 
 

I – Advertência por escrito e anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores; que 
poderá ser aplicada quando ocorrer: 

a) descumprimento das obrigações contratuais que não acarretem prejuízos para a 
Administração; 

b) execução insatisfatória ou pequenos transtornos ou desenvolvimento dos serviços 
desde que sua gravidade não recomende a aplicação da suspensão temporária 
ou declaração de inidoneidade. 

 
II – Multa - De 10% (dez por cento) por inadimplência, calculado sobre o valor total do 
contrato no caso de eventuais inadimplências. 

 
A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, não terá 

caráter compensatório, e a sua cobrança não isentará a CONTRATADA da obrigação de 
indenizar eventuais perdas e danos. 

 A multa aplicada à CONTRATADA e os prejuízos por ela causados serão deduzidos 
de qualquer crédito a ela devido, cobrada diretamente ou judicialmente. 

 
Não será aplicada a multa referida acima se o atraso decorrer de força maior ou caso 
fortuito.    

   



 

 

   

III – Suspensão temporária do direito licitar e contratar com a Administração, por prazo 
não superior a 2 (dois) anos, sem prejuízo de outras sansões, garantida a prévia defesa. 

 
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou 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. 
 
V – Impedimento de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) 
anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ao participante que 
apresentar documentação falsa ou falsificada exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, comportar-se de modo 
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade; 
 
§ 2º- As penalidades serão registradas no Cadastro de Fornecedores, e no caso de 
suspensão ou impedimento de licitar, o participante deverá ser descredenciado por igual 
período, cabendo ainda, prejuízo das multas previstas no Edital e no contrato e demais 
cominações legais.  
 
§ 3º- O valor correspondente a qualquer multa aplicada a participante CONTRATADA, 
respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa, deverá ser depositado em até 
10 (dez) dias após o recebimento da notificação, na conta bancária nº 8731-9, do Banco 
do Brasil, Agência nº 0927-X, em favor da Prefeitura Municipal de Pratinha, ficando a 
empresa participante vencedora a ser contratada obrigada a comprovar o recolhimento, 
mediante a apresentação da cópia do recibo de depósito efetuado. 

a) Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para recolhimento da multa, o débito será 
acrescido de 1% (um por cento) de juros de mora por mês/fração, inclusive 
referente ao mês da quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento com 
atraso em até 60 (sessenta) dias após a data da notificação, e, após este prazo, o 
débito poderá ser cobrado judicialmente. 

 
§ 4º- As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a empresa 
participante de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perda e 
danos junto a Administração, decorrente das infrações cometidas.   
 
CLÁUSULA DÉCIMA – LOCAL DA PRESTAÇÃO E HORÁRIO DE TRABALHO 
 A presente prestação de serviços dar-se-á na Sede da contratante. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DISPOSIÇÕES FINAIS 

§ 1º- O CONTRATANTE poderá, na forma que julgar conveniente, exercer ampla 
fiscalização para o fiel cumprimento das condições estipuladas.  
 
§ 2º- É vedado a CONTRATADA caucionar ou utilizar o presente contrato como garantia 
para qualquer operação financeira. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO REGIME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Em nenhuma hipótese, resultará deste contrato, qualquer vínculo empregatício da 
CONTRATADA com o CONTRATANTE, dada a natureza do mesmo, que é de prestação 
de serviços nos termos da Lei . 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO  
 As partes elegem o foro da Cidade de Ibiá-MG, para dirimir as dúvidas oriundas 
do presente contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 



 

 

   

 
E por se acharem justos e contratados, assinam as partes o presente instrumento 

em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo, para todos os fins 
de direito. 
 
  Prefeitura Municipal de Pratinha-MG. 
  Em xx de xx de 2018. 
 
 
Contratante:  __________________________________ 
                                  John Wercollis de Morais 
                                    Prefeito Municipal 
 
 
Contratada:_________________________________________ 
                       
 
 
Testemunhas:  
 
_________________________________________ 
Nome 
CPF:  
  
_________________________________________ 

Nome: 
CPF: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   

ANEXO VI 
 

Modelo de Declaração para fins do disposto no inciso V 
do art. 27 da Lei nº 8.666/93. 

 
 
 

DECLARAÇÃO 
 

 
 

Ref.: Pregão Presencial Nº 5/2018 
Processo Nº 5/ 2018 
 

 
...................................., inscrito(a) no CNPJ nº........................, por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr.(a) .................................................., portador(a) da Carteira de 
Identidade nº ............................e do CPF..........................., DECLARA, para fins do 
disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela 

Lei nº 9.854, 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 (  ).       
 

 
                                                 ............................................. 
            data 

          
     
       .............................................. 
           nome 
            
 
  
 

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

 
 
 
 
 



 

 

   

ANEXO VII 
 

Modelo de Declaração de Enquadramento de Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte 
 
A empresa __________________________________________________________, 
inscrita no 
CNPJ sob o nº _________________________________________________, por 
intermédio de 
seu representante 
legal,Sr(a)_______________________________________________________________
_, 
portador(a) da Carteira de Identidade n.º ______________________________________ 
e do 
CPF n.º ____________________________________________________________, 
 
 
DECLARA , para fins do disposto no Edital, sob as sanções administrativas cabíveis e 

sob as penas da lei, ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos da 
legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos, no §4 do artigo 
3° da Lei Complementar n° 123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido 
estabelecido nos 
termos da referida lei e suas alterações. 
 
 
 

................................................................................. 
Local e Data, 

.............................................................................. 
. (nome do participante e representante legal) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   

AVISO DE LICITAÇÃO 
 
 

 
                                            O Prefeito Municipal de Pratinha-MG, torna público para 
conhecimento dos interessados que fará realizar-se na sede da Prefeitura Municipal de 
Pratinha localizada à Praça do Rosário, nº 365, Centro, sala de licitações a seguinte 
licitação: 
 

Processo nº 5/2018 
 

Pregão Presencial nº 5/2018 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de organização 

de eventos, para realização de evento em comemoração ao Carnaval 2018. Licitação 
exclusiva para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte nos termos da Lei 
Complementar n  1 47/2014. 
 
Sessão de julgamento dos envelopes: Dia 2/Fevereiro/2018 às 13:30 horas. 

 
Observação: Declarada a abertura da sessão pela Pregoeira, não mais serão admitidos 

novos proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes. 
 
O Edital em inteiro teor estará a disposição dos interessados no Setor de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Pratinha localizada à Praça do Rosário, nº 365, Centro, de 2ª a 6ª 
feira, das 08:00 às 17:00 horas, e no site www.pratinha.mg.gov.br, sem qualquer ônus. 
Quaisquer outros esclarecimentos poderão ser obtidos neste mesmo setor, através do 
telefone (034) 3637-1220. 
 
 
   Pratinha-MG, 18 de Janeiro de 2018. 
 
 
 
                                                           John Wercollis de Morais 

Prefeito Municipal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.pratinha.mg.gov.com.br/

