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E D I T A L DE LICITAÇÃO  

PROCESSO DE COMPRAS Nº 24/2015 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2015 

 

OBJETO: Locação de infraestrutura (equipamentos de som, iluminação, estrutura de palco, 

camarins, grades de proteção, pavilhão e outros) para realização das festividades de 134 anos 

do Municipio de Campos Novos, conforme especificações do termo de referência. 

 

Recebimento Das Propostas: Até às 14h20min do dia 26 de fevereiro de 2015. 

Abertura Das Propostas: Às 14h30min do dia 26 fevereiro de 2015. 

 

LOCAL: Protocolo Central da Prefeitura Municipal de Campos Novos, sita à Rua Expedicionário, 

323, Centro, Campos Novos/SC. 

CONTATO: Clarice, Junior, Luana - Telefone: (49) 3551-6200 

E-mail: compras@camposnovos.sc.gov.br 

Horário de atendimento: das 13h30min às 18h30min. 

 

ÁREA RESPONSÁVEL: Departamento de Compras e Licitações. 

ÁREA REQUISITANTE: Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo.  

 

ESTE EXEMPLAR DE EDITAL É TRANSCRIÇÃO FIEL DO ORIGINAL ARQUIVADO NO 

PROCESSO DO PRESENTE PREGÃO.  

Para maior comodidade o Município disponibilizará aos licitantes, formulário proposta, para 

preenchimento através do software "Compras-AutoCotação", disponível para download no site 

http://download.betha.com.br. As empresas interessadas deverão baixar no site da prefeitura em 

arquivo anexo ao edital, o arquivo para preenchimento no software. Depois de preenchidos os valores 

e as marcas no software referido no item anterior, o licitante deverá imprimir sua proposta, que 

deverá ser assinada pelo representante legal da empresa e apresentada no respectivo envelope, 

acompanhada do pen drive. 

Ressaltamos que no caso de divergência de dados entre a proposta escrita e a contida em arquivo 

eletrônico, prevalecerá a escrita. 

  

1 – PREÂMBULO 

1.1 - O Município de Campos Novos, CNPJ 82.939.232/0001-74, torna público e faz saber que, por 

determinação do Prefeito Municipal Nelson Cruz, em 12 de fevereiro de 2015, acha-se aberto o 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2015, tipo de Licitação a de "MENOR PREÇO POR LOTE – 

Lote Único" que será processado em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto 

5411/2005 e subsidiariamente com a Lei 8.666/93 com suas modificações.  

1.2 - O envelope nº 1 PROPOSTA e o envelope nº 2 HABILITAÇÃO, deverão ser entregues até às 

14h20min do dia 26/02/2015, não se aceitando justificativas de atraso na entrega das propostas 

devido a problemas de trânsito ou de qualquer outra natureza, lacrados no protocolo central da 

Prefeitura, sito à Rua: Expedicionário João Batista de Almeida, nº 323 - Centro - Campos Novos/SC., 

mailto:compras@camposnovos.sc.gov.br
http://download.betha.com.br/
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contendo no anverso destes respectivamente os seguintes dizeres: 

  

            a) ENVELOPES Nº 1 - PROPOSTA DE PREÇOS 

                 RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

                 ENDEREÇO COMPLETO 

                 PREGÃO Nº 09/2015 

  

              B) ENVELOPES Nº 2 - HABILITAÇÃO 

                 RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

                 ENDEREÇO COMPLETO 

                 PREGÃO Nº 09/2015 

 

1.4 - O INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO para a abertura dos envelopes, contendo uma 

PROPOSTA DE PREÇOS e o outro a DOCUMENTAÇÃO será às 14h30min, do dia 26/02/2015 na 

Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Campos Novos, localizado na Rua Expedicionário, 323, 

Centro, na Cidade de Campos Novos/SC. 

1.5 - As proponentes deverão examinar cuidadosamente as condições de fornecimento e prestação do 

serviço deste Edital, dando especial atenção para as penalidades estabelecidas para os casos de 

descumprimento das obrigações contratuais, ficando ciente de que o Município de Campos Novos, 

aplicará as sanções previstas, obedecido ao disposto no Artigo 87, § 2º da Lei nº 8.666/93.  

 

2 – OBJETO 

2.1 - Este edital refere-se à LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA (EQUIPAMENTOS DE SOM, 

ILUMINAÇÃO, ESTRUTURA DE PALCO, CAMARINS, GRADES DE PROTEÇÃO, PAVILHÃO 

E OUTROS) PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE 134 ANOS DO MUNICIPIO DE 

CAMPOS NOVOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 

2.2 - A minuta de contrato (Anexo I) contém as condições de fornecimento e deverá ser obedecida 

tanto na fase de proposta como na fase contratual. 

2.3 - Na minuta de contrato estão fixadas as condições de vigência, preço, valor do contrato, 

faturamento, pagamento, reajustes, condições de fornecimento, garantia, transferência das 

obrigações, penalidades, rescisão, disposições finais e foro. 

2.4 - Constituem anexos deste edital: 

Anexo I - Minuta de contrato; 

Anexo II - Modelo de proposta; 

Anexo III - Modelo de declaração do menor; 

Anexo IV - Folha de dados para elaboração de contrato; 

Anexo V - Modelo de credenciamento;  

Anexo VI - Modelo de declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação. 

Anexo VII- Termo de Referência. 

 

3. DOS PRAZOS 

3.1 - A vigência do contrato a ser firmado com a Proponente vencedora será até 31/12/2015 a contar 
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da data de sua assinatura, respeitadas as determinações do art. 57 da Lei 8.666/93 com suas 

alterações. 

3.2. A licitante vencedora deverá fornecer as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART’s) de 

todas as estruturas, assinadas pelos profissionais apresentados no processo licitatório, até o dia 15 de 

Março de 2015; 

3.3. Os estandes internos deverão estar montados e disponíveis para os expositores até às 15h do dia 

25 de Março de 2015; 

3.4. Toda a estrutura restante deverá estar pronta para a vistoria geral da CCO e Órgãos de Segurança 

Pública até às 15h do dia 26 de Março de 2015. 

 

4 - CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1 - DAS CONDIÇÕES: 

4.1.1. Empresas cujo ato Constitutivo comtemple, dentre os objetivos sociais, a atividade comercial 

compatível com o ramo de atividade pertinente ao objeto do edital, a que propõe, sob pena de 

inabilitação. 

4.1.2 - Entregar o objeto nas condições, no preço e nos prazos contratados deste edital. 

4.1.3 – Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação. 

4.1.4 – Não transferir a terceiros, em todo ou em parte, o objeto da presente licitação. 

4.1.5 - A Proponente detentora do menor preço será considerada vencedora, do objeto licitado.  

4.2 - DAS RESTRIÇÕES: 

4.2.1 - Empresa declarada inidônea de acordo com o previsto nos incisos III e IV do art. 87 da Lei 

Federal 8.666/93 e que não tenha restabelecida a sua idoneidade. 

4.2.2 - Concordatária ou com falência decretada. 

4.2.3 Consorciada. 

 

5– CREDENCIAMENTO 

5.1 Fica a critério do licitante se fazer representar ou não na sessão. 

5.2 A empresa participante deste processo licitatório que enviar representante legal deverá , até o 

horário indicado no preâmbulo deste Edital, apresentar-se ao Pregoeiro e/ou Equipe de Apoio para 

efetuar seu credenciamento como participante deste Pregão, apresentando os seguintes documentos, 

em cópia autenticada ou cópia e respectivo original (em mãos) para autenticação: 

5.2.1. Caso o representante seja sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente deverá 

apresentar: 

a-Cópia do ato constitutivo ou do contrato social, no qual estejam expressos seus poderes para 

exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

b-Cópia da cédula de identidade; 

c-Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação. 

5.3. Caso o representante seja preposto da empresa proponente, deverá apresentar:  

a. Instrumento procuratório ou Carta de Credenciamento, de acordo com o Anexo II deste Edital; 

b. Cópia da cédula de identidade; 

c. Cópia do ato constitutivo ou contrato social; 
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d. Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação. 

5.4. O não comparecimento do titular e/ou do representante credenciado não enseja a inabilitação, 

nem a desclassificação do Licitante. A empresa que não se fizer representar participará do certame 

apenas com a sua proposta escrita. 

5.5. A empresa que não se fizer representar fica automaticamente impedida de participar da fase de 

competição com lances verbais, da negociação de preços e de se manifestar motivadamente sobre os 

atos da Administração, decaindo, em consequencia do direito de interpor recurso.  

5.6. Nenhuma pessoa física ou jurídica poderá representar mais de um Licitante. 

5.7. Os documentos de credenciamento, os quais farão parte do presente processo de licitação, 

deverão ser entregues separadamente dos envelopes da Proposta e da Documentação.  

5.8. Far-se-á o credenciamento até o horário estipulado para o início da sessão de processamento do 

pregão. 

 

6 - ENVELOPES Nº 01 "PROPOSTA DE PREÇOS" 

6.1 O Envelope nº 01 “Da Proposta” deverá conter os seguintes elementos: 

6.1.1 Carta proposta, na forma impressa, de acordo com o modelo do Anexo II ou do Betha 

autocotação contendo: 

6.1.1.1 Preço unitário e total do item cotado, em moeda corrente nacional, incluso de taxas, fretes, 

impostos e descontos, conforme o caso, não sendo admitidos quaisquer outros adicionais ou 

supressões, após a abertura dos envelopes. Os preços poderão ser cotados com até 02 (dois) dígitos 

após a vírgula. 

6.1.1.2 Especificações pertinentes ao objeto desta licitação; 

6.1.1.3 Local e data; 

6.1.1.4 Assinatura do representante legal da proponente. 

6.3. Para a proposta apresentada será considerado o prazo de validade de 60 (sessenta) dias, 

independentemente de declaração expressa. 

6.4. A empresa vencedora fica submetida aos prazos especificados no presente Edital, 

independentemente de declaração expressa.  

6.5. A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa 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 e rubricada 

pelo representante legal do licitante ou pelo procurador. 

6.6. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou 

incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar preço 

inexequível, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de 

acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os produtos ser fornecidos sem ônus adicionais. 

6.7. O Pregoeiro considerará como formais erros que não impliquem em nulidade do 

procedimento. 

6.8. Com fundamento no inciso I do art. 48 da Lei nº 8.666/93, consolidada, serão desclassificadas 

as propostas que não atenderem as exigências deste Edital. 
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6.9. Vícios, erros e/ou omissões, que não impliquem em prejuízo para o Município, poderão ser 

considerados pelo Pregoeiro, como meramente formais, cabendo a este agir em conformidade com os 

princípios que regem a Administração Pública. 

6.10. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação da proposta implica em 

submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus anexos. 

6.11. As licitantes deverão apresentar anexada à proposta de preços a seguinte documentação: 

 

a. ATESTADO DE VISITA emitido pela CCO, com acompanhamento de Membro da 

Comissão Organizadora, declarando que o licitante através de seu responsável efetuou 

vistoria completa no local da realização do evento. A vistoria poderá se realizar quantas 

vezes o licitante julgar necessárias para a elaboração de sua proposta, em até três dias 

úteis antes da abertura da documentação de habilitação e  propostas de preços,  devendo 

a mesma ser previamente agendada junto à Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, 

através do telefone (49) 3541-6200, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro 

horas).  

 

7- DO CONTEÚDO DO ENVELOPE 02 “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” 

7.1. Para a habilitação no presente processo os interessados deverão apresentar no Envelope 02, os 

documentos a seguir relacionados: 

 

7.1.1. Documentação de Habilitação Jurídica  

a.  Cópia do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, consolidado ou original 

acompanhado de todas as alterações, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 

comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de 

seus administradores; 

 

Obs.: O representante da empresa que apresentar o documento citado acima, no ato de 

credenciamento fica dispensado de apresentá-lo dentro do envelope dos documentos de 

habilitação. 

 

b.  Cópia do Cartão de Inscrição no CNPJ, atualizado; 

 

7.1.2. Documentação de Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

a. Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos de Tributos e 

Contribuições Federais, inclusive quanto à Dívida Ativa da União; 

b. Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Estaduais, emitida pela 

Fazenda do Estado onde está sediada a empresa; 

c. Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Municipais, emitida pela 

Fazenda do Município onde está sediada a empresa; 

d. Comprovante de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

e. Certidão Negativa de Falência ou Concordata, com data de expedição de até 60 (sessenta) 

dias; 
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f. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

 

7.1.3. Documentação de Qualificação Técnica 

a. Atestado ou Certidão de Acervo Técnico fornecido por pessoa jurídica de direito público 

ou privado, devidamente registrado no CREA, conforme modelo padrão do órgão, que 

comprove ter realizado serviços similares a que se propõe, com características similares 

aos do objeto do Edital.  

b. Comprovação de possuir no quadro permanente da empresa, na data prevista para a entrega 

da proposta, o responsável técnico indicado para atender ao objeto, mediante a 

apresentação de cópia(s) da Carteira de Trabalho e Previdência Social ou da Ficha de 

Registro de Empregado, ou do Contrato de Trabalho, registrado no Cartório de Títulos e 

Documentos. Caso o responsável técnico seja sócio da empresa, o contrato social será 

aceito como comprovação.  

c. Credenciamento, junto ao CREA, do responsável técnico legal na área (Civil ou Mecânica 

e Elétrica) e demais conforme o caso e a competência legal (CONFEA) de cada item do 

objeto a que propõe, o qual ficará disponível para o acompanhamento efetivo dos serviços 

futuros a serem prestados.  

d. Declaração formal da disponibilidade, declarando que a licitante possui todos os 

equipamentos, materiais e pessoal de apoio para acompanhamento e manutenção do 

funcionamento dos equipamentos necessários aos serviços, relacionados exclusivamente 

com objeto a que propõe, em conformidade com a proposta, sob as penas do edital, 

devendo estar assinada pelo representante legal da licitante. 

 

7.1.4. Documentação de Qualificação Econômica-Financeira 

a. Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Extrajudicial ou Judicial. 

b. Comprovação de possuir capital social integralizado e/ou patrimônio líquido no valor 

mínimo de 10% do valor global do Lote, a comprovação se dará através da apresentação da 

Certidão simplificada da Junta Comercial ou do Balanço Patrimonial devidamente 

registrado na Junta Comercial do Estado, na forma da Lei.  

 

7.1.5. Documentação Complementar  

a. Declaração de inexistência de menores em seu quadro de pessoal, na forma do disposto no 

inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal; 

b. Declaração expressa da empresa licitante, sob as penas cabíveis, que não existem 

quaisquer fatos impeditivos de sua habilitação e que a mesma não foi declarada inidônea 

por Ato do Poder Público de Campos Novos, ou que esteja temporariamente impedida de 

licitar, contratar ou transacionar com a Administração. 

 

7.1.6. Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, fotocópia autenticada em 

Cartório, ou ainda, fotocópia acompanhada do original, que poderá ser conferida e autenticada 

por servidor municipal, devendo neste caso, ser apresentada preferencialmente até três dias 

corridos antes do prazo de entrega da documentação e proposta, em dias úteis de segunda a 

sexta-feira, das 13h30min ás 18.00horas, junto ao Departamento de Compras da Prefeitura 
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Municipal de Campos Novos, na Rua Expedicionário J. B. de Almeida, 323, Centro, Campos 

Novos. 

7.1.7. A Equipe de Apoio do Pregão poderá consultar o serviço de verificação de autenticidade das 

certidões emitidas pela INTERNET. 

7.1.8. No caso de apresentação de certidões das quais não conste o prazo de validade, será 

considerado o prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da emissão dos mesmos. 

7.1.9. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, de acordo com o art. 43 da Lei 

Complementar nº 123/2006, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, observando-

se o disposto no subitem 7.18.7 e seguintes do presente Edital. 

 

8. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

8.1. O recebimento da proposta de preços e dos documentos de habilitação ocorrerá até o horário 

estipulado neste edital. 

8.2. Após o credenciamento, será aberta a sessão de processamento do pregão, a partir das 

14h30min do dia 26 de fevereiro de 2015, momento em que os licitantes entregarão ao Pregoeiro o 

credenciamento e a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o 

estabelecido no Anexo VI do Edital. 

8.3. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas 

neste Edital e seus anexos. 

8.3.1. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem quaisquer das exigências deste Edital 

ou que se opuserem a quaisquer dispositivos legais vigentes, bem como aquelas que consignarem 

preços simbólicos, irrisórios, de valor zero, manifestamente inexeqüíveis ou financeiramente 

incompatíveis com o objeto da licitação, e ainda, àquelas que consignarem vantagens não previstas 

ou baseadas em oferta das demais licitantes. 

8.3.2. Não será motivo de desclassificação, simples omissões que sejam irrelevantes para o 

entendimento da proposta, que não venham causar prejuízo para a Administração.  

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

seguintes critérios: 

a. Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento) 

superiores àquela; 

b. Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 

selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três). No caso 

de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número 

de licitantes. 

8.5.  O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular 

lances de forma seqüencial, 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. 

8.5.1. O licitante sorteado em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances, em 

relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances. 

8.6. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de 

menor preço. 



 

 

8 

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

declinarem da formulação de lances.  

8.8. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas 

para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último 

preço ofertado, observando-se, quando aplicável, a Lei Complementar nº 123/2006. 

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

preço. 

8.10. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do preço oferecido, 

decidindo motivadamente a respeito. 

8.10.1. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação 

das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos autos 

por ocasião do julgamento.  

8.11. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos 

de habilitação de seu autor. 

8.11.1.  Quando houver mais de um item a ser licitado, o envelope dos documentos de habilitação 

será aberto após o final da etapa de lances de todos os itens.   

8.12. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o licitante será 

habilitado e declarado vencedor do certame. 

8.13. Se a oferta não for aceitável, ou se o licitante desatender as exigências para a habilitação, o 

Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre 

a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, 

caso em que será declarado vencedor. 

8.14. Da Sessão Pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de 

outros, o registro dos Licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem 

de classificação, da análise da documentação exigida para a habilitação e dos recursos interpostos. 

8.15. A Ata Circunstanciada deverá ser assinada pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e por todos os 

Licitantes presentes. 

8.16. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para a 

continuação dos trabalhos, devendo ficar intimados, no mesmo ato, os Licitantes presentes.  

8.17.  Para o bem dos serviços, o Pregoeiro, se julgar conveniente, reserva-se do direito, de suspender 

a licitação, em qualquer uma das suas fases, para efetivar as análises indispensáveis e desenvolver as 

diligências que se fizerem necessárias, internamente, condicionando a divulgação do resultado 

preliminar da etapa que estiver em julgamento, à conclusão dos serviços. 

8.18. Da preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte 

8.18.1. Nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, será assegurado, como critério de desempate, 

preferência de contratação para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. 

8.18.2. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao 

melhor preço. 

8.18.3. No caso de empate entre duas ou mais propostas proceder-se-á da seguinte forma: 
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a. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá apresentar 

proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado 

em seu favor o objeto licitado. 

b. Não ocorrendo a contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma da 

alínea “a” do subitem 7.18.3, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 

hipótese do subitem 7.18.2 deste Edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.  

c. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.18.2 deste Edital, será 

realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que, primeiro, poderá apresentar melhor 

oferta.  

8.18.4. Na hipótese da não contratação nos termos previstos na alínea “a” do subitem 7.18.3, o objeto 

licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

8.18.5. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada será convocada para 

apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, 

sob pena de preclusão.  

8.18.6. O disposto no subitem 7.18.3 e suas alíneas somente se aplicarão quando a melhor oferta 

inicial não tiver sido apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. Nesse caso o 

desempate entre duas ou mais propostas, e não havendo lances, será efetuado mediante sorteio a ser 

realizado durante a sessão do presente Pregão. 

8.18.7. A Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, de acordo com o art. 43 da Lei Complementar 

nº 123/2006, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.  

8.18.7.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado, à 

mesma, o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 

proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 

Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito 

e emissão de eventuais Certidões Negativas ou Positivas com efeito de Certidão Negativa. 

8.18.7.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 7.18.7.1, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, 

sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 

para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.  

8.18.8. A empresa que não comprovar a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, no 

ato de credenciamento, de acordo com o disposto no subitem 2.7 deste Edital, não terá direito aos 

benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006. 

 

9. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO. 

9.1. No final da sessão, o licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a 

sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, 

ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra razões em igual número de 

dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 

dos autos. 

9.2. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito 
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de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro ao licitante vencedor e o 

encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação. 

9.3. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 

devidamente informado à autoridade competente. 

9.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

adjudicará o objeto do certame ao licitante vencedor e homologará o procedimento.  

9.5. A adjudicação será feita pelo MENOR PREÇO LOTE – Lote Único. 

 

10. DA CONTRATAÇÃO 

10.1. Fica estabelecido que com o licitante vencedor será celebrado contrato (Anexo V), que deverá 

ser assinado no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a partir da notificação para este fim, devendo 

neste ato, a Contratada indicar pessoa pertencente ao seu quadro funcional, com a qual a 

Administração poderá obter informações e/ou esclarecimentos, bem como encaminhar quaisquer 

outras informações. 

10.2. A recusa injustificada da licitante em assinar o contrato dentro do prazo previsto caracteriza o 

descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando as penalidades previstas no item 11 do 

presente Edital. 

11. DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

11.1 Cabe ao Município: 

11.1.1 Tomar todas as providências necessárias à execução do processo licitatório; 

11.1.2 Fiscalizar a correta execução do contrato; 

11.1.3 Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o item 14, deste Edital; 

11.1.4 Conceder revisões contratuais toda vez que se verificar alterações no equilíbrio econômico-

financeiro inicialmente estabelecido, mediante requerimento formal protocolado pela proponente 

vencedora, devidamente instruído, com a comprovação do aumento dos custos; 

11.1.5 Emitir Autorização de Fornecimento para a liberação dos serviços solicitados. 

 

11.2 Cabe à Proponente Vencedora:  

11.2.1 Executar o objeto de acordo com o disposto no subitem 1.2 – da forma de execução – do 

presente Edital, seguindo rigorosamente o descrito no Anexo VII; 

11.2.2 Manter, durante a execução do contrato todas as condições de habilitação previstas no Edital, 

e em compatibilidade com as obrigações assumidas; 

11.2.3 Responsabilizar-se por eventuais danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes 

de sua culpa ou dolo na execução do contrato; 

11.2.4 Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais, trabalhistas, 

previdenciários, securitários e de gerenciamento, resultantes da execução do contrato; 

11.2.5 Exigir da Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo da Autorização de Fornecimento para a 

liberação dos serviços solicitados, a fim de comprovar o seu fornecimento. 

11.2.6 Executar diretamente o contrato, não transferindo a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo 

parcialmente, nem subcontratar quaisquer das prestações a que está obrigada; 
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11.2.7 Acionar, de imediato, o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar ou Polícia Civil, se necessário, 

pelo telefone e apoiar a prestação dos primeiros socorros às possíveis vítimas; 

11.2.8 Cada segurança deverá ser capacitado para: 

11.2.9 Preservar e guardar o patrimônio da Contratante e demais prestadores de serviço no evento; 

11.2.10 Zelar pela segurança e manutenção da ordem nas instalações da Contratante e pela 

integridade física do público participante; 

11.2.11 Assumir o posto devidamente uniformizado e com aparência pessoal adequada; 

11.2.12 Comunicar à Contratante todo acontecimento entendido como irregular e que atente contra 

seu patrimônio ou à integridade física do público participante; 

11.2.13 Comunicar imediatamente à Contratante acerca de qualquer anormalidade verificada, 

inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias; 

11.2.14 Os seguranças não poderão usar de qualquer tipo de violência; 

11.2.15 Colaborar com as Polícias Civil e Militar nas ocorrências de ordem policial dentro das 

instalações da Contratante, facilitando, na medida do possível, a atuação daquelas, inclusive na 

indicação de testemunhas presenciais de eventual acontecimento; 

11.2.16 Responsabilizar-se por todos os encargos e benefícios decorrentes, bem como uniformes e 

todos os equipamentos e materiais necessários para execução dos serviços; 

11.2.17 Restringir as ações dos seguranças aos limites dos locais do evento, descrito no ANEXO VII. 

11.2.18 Inteirar-se da programação diária a fim de prestar informações corretas ao público e de 

direcionar as pessoas e veículos aos ambientes, conforme o caso; 

11.2.19 Seguir rigorosamente o contratado conforme descrito no ANEXO VII. 

 

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1. Nos termos do artigo 7° da Lei 10.520/2002, se o Licitante, convocado no prazo estipulado, não 

celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, 

ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 

execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de 

licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e será descredenciado nos 

sistemas de cadastramento de fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das 

multas previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

12.2. Pela inexecução do contrato a Contratante poderá aplicar multa de 20% sobre o valor total do 

contrato. 

12.2.1 A multa aludida acima não impede que a Administração aplique as outras sanções previstas em 

Lei. 

 

13. DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO 

13.1 O contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos: 

a. Por ato unilateral escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XVII, 

do art. 78, da Lei 8.666/93; 

b. Amigavelmente, por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio de, no mínimo, 

30 (trinta) dias, não cabendo indenização a qualquer uma das partes, resguardado o interesse público; 

c. Judicialmente, nos termos da legislação vigente. 
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13.2 O descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigações legais e/ou contratuais, 

assegura ao CONTRATANTE o direito de rescindir o contrato a qualquer tempo, independente 

de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial; 

13.3 Fica reservado ao CONTRATANTE o direito de rescindir total ou parcialmente o presente 

contrato, desde que seja administrativamente conveniente ou que importe no interesse público, 

conforme preceituam os artigos 78, 79 e 80 da Lei 8.666/93 e alterações, sem que assista a 

CONTRATADA, direito algum de reclamações ou indenização. 

 

14. DA VIGÊNCIA E ACOMPANHAMENTO 

14.1. O contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2015 e deverá seguir o cronograma constante no 

Anexo VII; 

14.2. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por servidor ou comissão 

especial designada, que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do mesmo, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 

observados. 

 

15. DA FORMA DE PAGAMENTO, DO DOCUMENTO FISCAL, DO REAJUSTE E DA 

REVISÃO 

15.1 O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias, após a execução dos serviços e emissão de 

Nota Fiscal, importando os valores conforme a proposta apresentada, por item fornecido, de acordo 

com o serviço efetivamente prestado. 

15.1.1 O pagamento somente poderá ser efetuado após comprovação do recolhimento das 

contribuições sociais (FGTS e Previdência Social), correspondentes ao mês da última 

competência vencida, compatível com o efetivo declarado, na forma do § 4º, do art. 31, da Lei 

9.032/95, e apresentação da Nota Fiscal/Fatura atestada por servidor designado, conforme 

disposto nos artigos 67 e 73 da Lei 8.666/93. 

15.1.2  A Nota Fiscal Eletrônica ou outro documento fiscal correlato deverá ser emitido para a 

Prefeitura Municipal de Campos Novos, e ter a mesma Razão Social e CNPJ dos documentos 

apresentados por ocasião da habilitação, contendo ainda número do empenho e do processo 

licitatório. 

15.1.3 A apresentação do documento fiscal que contrarie essas exigências inviabilizará o pagamento, 

isentando o contratante do ressarcimento de qualquer prejuízo para a contratada. 

15.2 Os preços não serão reajustados. 

15.3 Os preços somente serão revisados quando houver alterações dos valores, devidamente 

comprovadas, podendo ocorrer nos termos do art. 65 da Lei 8.666/93 e alterações, mediante 

requerimento a ser formalizado pela CONTRATADA. 

 

16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

15.4 As despesas provenientes da execução deste Edital correrão por conta da seguinte Dotação 

Orçamentária: 

 

Secretaria Da Indústria, Comércio E Turismo 
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PROJ./ATIV: 2. 032  – Realização de Eventos em Geral 

Dotação: 3.3.90.39.99.00.00.00.00.0.01.000.0 – 93  

PROJ./ATIV: 2.081 – Realização da Festa do Município  

Dotação: 3.3.90.39.99.00.00.00.00.0.01.000.0 – 97  

 

17. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS 

17.1 As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, 

respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse 

público, a finalidade e a segurança da contratação. 

17.2 Vícios, erros e/ou omissões, que não impliquem em prejuízo para o Município, serão 

desconsiderados pelo Pregoeiro, como meramente formais, cabendo a este agir em conformidade 

com os princípios que regem a Administração Pública. 

17.3 Caberá ao Chefe do Poder Executivo Municipal, revogar, anular ou homologar esta Licitação, 

nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

17.4 Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital, o licitante que não o fizer até o 

2º (segundo) dia útil que anteceder a abertura dos envelopes. Após este prazo a comunicação que 

venha a apontar falhas ou irregularidades que o viciaria, não terá efeito de recurso.  

17.5 Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação regedora, em 

especial a Lei 8.666/93 atualizada, Lei 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006 e o Decreto 

Municipal nº 2.879/2006 e suas alterações.  

17.6 No interesse da Administração Municipal, e sem que caiba às participantes 

qualquer reclamação ou indenização, poderá ser adiada a abertura da licitação ou alteradas as 

condições do Edital, obedecido o disposto no § 4º do art. 21 da Lei 8.666/93, atualizada. 

17.7 Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 

poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão, através de 

documento formal endereçado ao Pregoeiro da Prefeitura de Campos Novos. 

17.7.1 Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas. 

17.7.2 Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 

certame. 

17.8 Para dirimir questões decorrentes do presente processo licitatório fica eleito o Foro da 

Comarca de Campos Novos (SC), por mais privilegiado que outro possa ser. 

 

Campos Novos 12 de fevereiro de 2015. 

 

 

MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS 

 

Nelson Cruz 

Prefeito Municipal 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2015 

ANEXO I 

MINUTA DE CONTRATO PÚBLICO ADMINISTRATIVO 

 

Pelo presente Contrato Administrativo, integrante do Processo Licitatório Nº 24/2015 Pregão 

Presencial nº 09/2015, de um lado  o Município de Campos Novos, representado pelo Prefeito 

Municipal, Sr. Nelson Cruz, e de outro a empresa XXXXXXXXXXXXXXX, com sede na Rua 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXX, Bairro XXXXXXX, XXXXXXXXXX, inscrita no 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nr. XX.XXX.XXX./XXXX-XX, 

neste ato representado pelo seu XXXXXXXX, Sr. XXXXXXXXXXXX, tem justo e acordado o 

seguinte: 

 

Aos .......... dias do mês de ...........2015, firmam o presente contrato de entrega, pelo qual se obriga a 

cumprir as condições estabelecidas do presente contrato e com amparo legal da Lei 8666/93, 

atualizada pela Lei 8883/94. 

 

Cláusula 1ª - DO OBJETO 

1.1- LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA (EQUIPAMENTOS DE SOM, ILUMINAÇÃO, 

ESTRUTURA DE PALCO, CAMARINS, GRADES DE PROTEÇÃO, PAVILHÃO E 

OUTROS) PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE 134 ANOS DO MUNICIPIO DE 

CAMPOS NOVOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

Cláusula 2ª - DA ENTREGA 

2.1. A montagem das estruturas/equipamentos deverão ser concluídas de acordo com as datas 

constantes no Temo de Referencia.  

2.2. A Contratada deverá fornecer as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART’s) de todas as 

estruturas, assinadas pelos profissionais apresentados no processo licitatório, até o dia 15 de Março de 

2015; 

2.3. Os estandes internos deverão estar montados e disponíveis para os expositores até às 15h do dia 

25 de Março de 2015; 

2.4. Toda a estrutura restante deverá estar pronta para a vistoria geral da CCO e Órgãos de Segurança 

Pública até às 15h do dia 26 de Março de 2015. 

 

 

Cláusula 3ª - DAS OBRIGAÇÕES DA VENDEDORA 

3.1 – Prestar os serviços nas condições, no preço e nos prazos estabelecidos no Edital de Pregão nº 

09/2015; 

3.2 - Fornecer toda e qualquer informação e orientação técnica referente aos equipamentos; 

3.3 - Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação; 

3.4 - Não transferir a terceiros, em todo ou em parte, o objeto da presente licitação. 

 

Cláusula 4ª - DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA 
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4.1 - Fiscalizar os serviços, comunicando a VENCEDORA, qualquer irregularidade constatada; 

4.2 - Efetuar o (s) pagamento (s) segundo os prazos e condições estabelecidas neste Contrato. 

 

Cláusula 5ª - DA ORIGEM DOS RECURSOS 

 As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta dos itens orçamentários: 

 

Secretaria Da Indústria, Comércio E Turismo 

PROJ./ATIV: 2. 032  – Realização de Eventos em Geral 

Dotação: 3.3.90.39.99.00.00.00.00.0.01.000.0 – 93  

PROJ./ATIV: 2.081 – Realização da Festa do Município  

Dotação: 3.3.90.39.99.00.00.00.00.0.01.000.0 – 97  

 

Cláusula 6ª - DO PREÇO 

O preço total contratado por este instrumento, de acordo com proposta apresentada pela 

CONTRATADA no Pregão Presencial nº 09/2015 é de R$ XX.XXX,XX 

(XXXXXXXXXXXXXXXXX). 

 

Cláusula 7ª - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após realização do evento e emissão da nota fiscal 

de prestação serviços. 

 

Cláusula 8ª - DOS PRAZOS CONTRATUAIS 

A CONTRATADA deverá comparecer ao Setor de Compras da Prefeitura, até 02 (dois) dias após a 

comunicação do resultado da licitação para assinatura do presente instrumento. 

 

Cláusula 9ª - DA RESCISÃO E DA REVOGAÇÃO 

9.1 - O presente instrumento poderá ser rescindido unilateralmente por iniciativa da PREFEITURA, 

atendida sempre a conveniência administrativa, independentemente de interpelação judicial ou 

extrajudicial, sem que caiba a CONTRATADA, qualquer espécie de indenização. 

9.2 - A critério da PREFEITURA, caberá ainda resilição deste CONTRATO, quando a 

VENDEDORA: 

9.2.1 - Não cumprir qualquer das diretrizes contratuais; 

9.2.2 - Transferir ou ceder o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia e expressa 

autorização da PREFEITURA; 

9.2.3 - Entrar em concordata ou falência, resultando no inadimplemento das obrigações constantes 

desse instrumento e no ato que o originou; 

9.3 - Ocorrendo a rescisão prevista nos itens 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.3, a VENDEDORA responderá por 

perdas e danos; 

9.4 - O presente instrumento poderá ser rescindido também por mutuo consenso das partes;  

9.5 - Fica ressalvado a PREFEITURA o direito de revogar o presente instrumento por razões de 

interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, incorrendo em tal 

hipótese, direito da VENDEDORA de receber qualquer indenização ou reparação. 
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Cláusula 10ª - DAS SANÇÕES 

O descumprimento por parte da VENDEDORA de qualquer das cláusulas do presente Contrato ou 

mesmo do ato que o originou, implicará numa multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor 

integral do Contrato, além da responsabilidade civil que advir da irregularidade por perdas e danos ao 

Município, bem como da suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, e declaração de inidoneidade. 

Ainda Ficam impedidos  de licitar pelo prazo de até 5 (cinco) anos, os licitantes que: 

 I - ensejarem o retardamento da execução deste pregão; 

 II- não mantiverem a proposta, injustificadamente; 

 III- fazer declarações falsas; 

 IV- falharem ou fraudarem na execução do contrato; 

 V- pelo fornecimento de mercadorias em desconforme com o especificado; 

 VI- pela não substituição, no prazo estipulado, das mercadorias recusadas; 

 VII- pelo descumprimento dos prazos e condições previstos neste pregão; 

 VIII- Além  das  penalidades    previstas    nos    incisos  anteriores,  o  município poderá  aplicar  ao  

licitante vencedor  as  sanções  previstas  no  Art.87 da Lei nº   8.666/93. 

 

Cláusula 11ª - DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Campos Novos, para dirimir as questões decorrentes do presente 

Contrato. 

E, por assim estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em quatro vias de 

igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo nomeadas, a tudo presentes, para que fazendo 

parte integrante do Edital de Pregão Presencial nº 09/2015, produza seus jurídicos e legais efeitos. 

 

Campos Novos, XX de XXXX de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

Nelson Cruz 

Prefeito Municipal 

 

VENDEDOR (A): 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

 



 

 

17 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2015 

 

ANEXO II 

 

PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 

(Modelo que pode ser preenchido pela Proponente como sua proposta) 

Nome da Proponente: 

Endereço: 

Telefone/Fax: 

CNPJ/MF: 

Banco: Conta Corrente: 

Agência: Cidade: 

Conforme estipulado no edital e suas especificações no formulário proposta. 

 

 

Nos preços propostos estão inclusos todos os custos e despesas, encargos e incidências, diretos ou 

indiretos, inclusive IPI ou ICMS, se houver incidência, não importando a natureza, que recaiam sobre 

o fornecimento do objeto da presente licitação, inclusive o frete, a carga e descarga, que correrão 

também por nossa conta e risco. 

 Prazo de validade da presente proposta é de ____dias 

da data estipulada para sua apresentação não inferior a 60 (sessenta) dias. 

 Declaramos que esta proposta, nos termos do edital, é firme e concreta, não nos cabendo desistência 

após a fase de habilitação, na forma do art. 43, § 6º, da Lei nr. 8.666/93 com suas alterações. 

 

Data: 

 

Assinatura: 

 

Nome: 

 

RG: 

 

 

CPF: 

 

 

 

 

 

 



 

 

18 

 

 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2015 

 

ANEXO III 

 

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE MENORES 

 

 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº xxx /2015. 

 

Declaro que a empresa __________________________________________________ inscrita 

no CNPJ nº ________________________________________, por intermédio de seu representante 

legal Sr. (a)_____________________________________________ portador 

(a) da Carteira de Identidade nº ______________________________ CPF nº 

______________________________ DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da 

Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) 

anos. 

(  )Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (catorze) anos, na condição de aprendiz. 

Campos Novos_______ de _________________________ de 2015. 

Representante Legal 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2015 

ANEXO IV 

FOLHA DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE CONTRATO 

 

 

Razão Social: ______________________________________________________________. 

Endereço: _________________________________________________________________. 

Cidade: __________________ Estado: ___________ CEP: ________________. 

Telefone: (______) ______________________ Fax: (______) _______________________ . 

Nome da pessoa para contatos: _________________________________________________. 

Telefone: (______) ______________________ E-mail: __________________________. 

Nome completo da pessoa da pessoa que assinará o contrato: _________________________. 

Cargo que a pessoa ocupa na empresa: ___________________________________________. 

RG nr.: ______________________________ CPF: ______________________________. 

Obs.: em caso de representação por procurador, juntar o instrumento de mandato específico para 

assinatura do contrato. 

Data: 

_______________________________________________________ 

(Carimbo e assinatura do responsável pelas informações) 

 

Observação: Solicitamos a gentileza de preencher este formulário, e entregá-lo juntamente com os 

envelopes da presente licitação. Caso essa empresa seja vencedora, estes dados facilitarão a 

elaboração e assinatura do contrato referente a este procedimento licitatório. A não apresentação 

dessa folha  implicará a inabilitação da Proponente. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2015 

ANEXO V 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

A empresa __________________________, com sede na 

rua:____nº______bairro____________cidade_____estado___________. 

C.N.P.J. sob nº _____________________, representada pelo Sr. _______________________, 

CREDENCIA o Sr. _________________________, ______________________(CARGO), 

portador do R.G. nr. _______________________ e C.P.F. nr. ________________________, 

para representá-la perante a Prefeitura Municipal de Campos Novos em licitação na modalidade 

Pregão Presencial nº 0..../2014 podendo formular lances, negociar preços e praticar todos os atos 

inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias. 

NOME: 

R.G.: 

CARGO: 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2015 

ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 

 

 

 

A empresa __________________________, com sede na 

rua:____nº______bairro____________cidade_____estado___________. 

CNPJ sob nº ___________________, por seu representante Sr. _______________________, 

RG nr. __________________________ e C.P.F. nr. _______________________________, 

declara que cumpre plenamente os requisitos de habilitação. 

 

________________________, ______ de _______________ de 2015. 

________________________________________ 

Empresa: 

Representante legal: 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2015 

 

ANEXO VII 

 

TERMO DE REFERENCIA 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA NÃO ARMADA NOS EVENTOS ALUSIVOS 

AOS 134 ANOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS E NO CARNAVAL DE RUA DO 

BAIRRO APARECIDA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERENCIA. 

 

1. Obrigações da vencedora: 

Item Descrição Quantida

de 

Valor unitário 

(R$) 

Valor total 

(R$) 

01 Locação, montagem e desmontagem de palco 

tamanho mínimo 16m x 14m, pé-direito 10m, piso 

com chapas de compensado naval 25,00mm, altura 

mínima de 2,00m, com 02 escadas de acesso com 

corrimão, house mix para operação de monitor e 

house mix para operação de P.A dois níveis, 

tamanho 05m x 05m, 01 testeira, torres fly para 

P.A., 02 estruturas laterais para fixação de telões de 

projeção tamanho 04m x 03m; 02; montado em 

estrutura de alumínio tipo P-30/P50; 02 extintores 

de incêndio com placas de identificação padrão e 02 

luzes de emergência; passarela para acesso de 

artistas no meio do público em formato de "t", com 

montagem na parte frontal do palco, partindo do 

centro, com tamanho mínimo 12m de comprimento 

e 2m de largura x 15m de comprimento e 2m de 

largura, seguindo a altura do palco principal, piso 

com chapas de compensado naval 25,00mm; 

utilização nos dias 27 de março de 2015 - show de 

abertura mais show de Nenhum de Nós; 28 de 

março de 2015 - show de abertura mais show de 

Fernando E Sorocaba; 29 de março de 2015 - Show 

de Patati Patatá e Show De Jads E Jadson; 

01 uni 14.000,00 14.000,00 

02 Locação, montagem e desmontagem de camarins 

cobertos, tamanho 04x04m cada, com divisórias em 

ts, com portas de acesso com chaves, com piso em 

madeira e com revestimento de carpet, para o palco 

principal; cobertura com duas estruturas piramidais 

3 uni 3.915,00 11.745,00 
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de 10m x 10m; 02 extintores de incêndio com 

placas de identificação padrão e 03 luzes de 

emergência; 

03 Locação, montagem e desmontagem de grades de 

proteção altura mínima de 1,2m módulos de 1,5m a 

3,0m 

200 m 15,00 3.000,00 

04 Locação, montagem e desmontagem manutenção de 

sistema de sonorização e iluminação de grande 

porte, que atenda todos os riders dos artistas 

contratados: 27 de março de 2015 - show de 

abertura mais show de Nenhum de Nós; 28 de 

março de 2015 - show de abertura mais show de 

Fernando e Sorocaba; 29 de março de 2015 - show 

de Patati Patatá e Show de Jads e Jadson; conforme 

descritivo:  

P.A.: 01 console digital com 56 canais de entrada, 

24 auxiliares, 20 sub-grupos, 16 dca's, 8 matrix, 

controle de máster e lcr - com sistema de automação 

- equalizador paramétrico com ajuste de "Q" com 

atenuação e reforço, com 01 equalizador + 01 

compressor + 01 gate + 05 multi-efeitos; 01 

processador digital - mínimo 4 entradas e 12 saídas; 

24 caixas de som tipo line array contendo no 

mínimo 02 alto falantes de 12 polegadas e 02 

drives; 24 caixas de som subgrave - com 02 alto 

falantes de 18 polegadas; 16 canais de 

amplificadores digitais para drives; 16 canais de 

amplificadores digitais para alto falantes; 08 

amplificadores para subgrave; 08 caixas de som tipo 

line array contendo no mínimo 02 falantes de 12 

polegadas e 02 drives, com sistema de amplificação 

e sistema completo de elevação para delay; 01 

aparelho de cd player; 01 sistema de comunicação 

f.o.h/monitor; demais cabos e acessórios para 

ligação do sistema.;  

Monitor: 01 console digital com 56 canais de 

entrada, 24 auxiliares, 08 dca's, 08 matrix, controle 

de máster 5.1 - com sistema de automação - 

equalizador paramétrico com ajuste de "q" com 

atenuaçao e reforço, com 01 equalizador + 01 

compressor e + 01 gate + 08 multi-efeitos; 01 

1 uni 27.000,00 27.000,00 
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gerenciador de sistemas 4 vias stereo; 30 

microfones com fio, para voz e instrumentos; 04 

microfones sem fio para voz; 02 side fill, contendo 

04 caixas de som 02 ou 03 vias e 04 caixas de som 

sub-grave; 04 amplificadores (side); 12 monitores 2 

x 12' e driver; 06 amplificadores; 01 bateria 

completa; 01 caixa para subgrave de bateria; 30 

pedestais para microfone; 08 clamp para 

microfones; 06 direct box ativos; 12 direct box 

passivos; 01 amplificador para contra baixo; 01 

caixa para contra baixo, com 4 falantes de 10; 01 

caixa para contra baixo, com 01 falante de 15; 01 

amplificador para guitarra; 01 caixa para guitarra; 

01 amplificador para guitarra; 01 multicabo 56 vias; 

cabos e acessorios para ligação do sistema; 03 

técnicos de som. 

Iluminação: 02 mesas de iluminação dmx com 2024 

canais cada; 48 canais digitais de dimmer; 36 

refletores par64 focos 2 e 5; 08 a 12 refletores mini 

brutt de 4 ou 6 lâmpadas; 16 refletores elipsiodal; 

24 refletores acl; 24 moving head spot; 16 moving 

beam 200; 24 refletores led 3w cabos e acessórios 

para ligação do sistema, 01 man power, para 

distribuição 220v e 110v, contendo 03 fases + 

neutro + aterramento, de acordo com as normas 

vigentes; 02 técnicos de iluminação;  

Obs.: para os shows de abertura de bandas locais no 

palco principal a empresa deverá disponibilizar os 

técnicos e, se considerar necessário, uma mesa de 

som digital de 32 canais; 

05 Locação, montagem, desmontagem e manutenção 

de sistema de sonorização e iluminação de pequeno 

porte para palco alternativo, que atenda todos os 

riders dos artistas locais e regionais contratados nos 

dias 27, 28 e 29 de março de 2015; conforme 

descritivo:  

P.A.: 01 console digital com 32 canais de entrada, 

12 auxiliares, 08 sub-grupos; 01 processador digital 

- mínimo 2 entradas e 08 saídas; 12 caixas de som 

tipo line array contendo no mínimo 02 alto falantes 

de 08 polegadas e 01 drive; 12 caixas de som 

1 uni 12.000,00 12.000,00 
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subgrave - com 02 alto falantes de 18 polegadas; 04 

canais de amplificadores digitais para drives; 12 

canais de amplificadores digitais para alto falantes; 

04 amplificadores para subgrave; 01 aparelho de cd 

player; 01 sistema de comunicação F.O.H/monitor; 

demais cabos e acessórios para ligação do sistema;  

monitor: 01 console digital com 32 canais de 

entrada, 12 auxiliares, 12 microfones com fio para 

voz e instrumentos; 02 microfones sem fio para 

voz; 06 monitores 2x12' e driver; 03 

amplificadores; 01 bateria completa; 01 caixa para 

subgrave de bateria; 12 pedestais para microfones; 

04 clamp para microfones; 08 direct box passivos; 

01 amplificador para contra baixo; 01 caixa para 

contra baixo, com 4 falantes de 10 + 01 caixa com 

01 falante de 15'; 01 amplificador para guitarra com 

caixa combo; 01 multi-cabo 32 vias; cabos e 

acessórios para ligação do sistema; 02 técnicos de 

som; iluminação: 01 mesa de iluminação dmx 512 

com 1012 canais; 12 canais digitais de dimmer; 12 

refletores par64, focos 2 e 5; 02 refletores mini brutt 

de 4 lâmpadas; 04 refletores elipsiodal; 12 refletores 

led 3w; efeitos 08 moving beam 200 ou 300; cabos 

e acessórios para ligação do sistema; 01 man power, 

para distribuição 220v e 110v, contendo 3 fases + 

neutro + aterramento, de acordo com as normas 

vigentes; 01 técnico de iluminação; 

06 Locação de grupo gerador trifásico de no mínimo 

260KVA para sistema de sonorização e iluminação, 

silenciado e estabilizado e com caixas de passagens 

e chave reversora e aterramento, de acordo com as 

normas vigentes - funcionamento de 12 horas 

diárias para palco principal nos shows descritos no 

item 01; 

2 uni 7.500,00 15.000,00 

07 Locação e manutenção de estrutura metálica tipo 

pavilhão para praça de alimentação, montado com 

treliças de alumínio tipo P-30/P-50, formato duas 

águas simétricas medidas totais de 20,00m x 

75,00m (1.500m²), com pé- direito de 5,00m, 

medindo no ápice da cumeeira 9,00m; cobertura e 

fechamento lateral num dos lados de 70,00m e nos 

1.500 m² 30,00 45.000,00 
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dois lados de 20,00m em lona de PVC anti-chamas, 

devidamente tensionadas com trilhos ajustáveis, 

cintas de catracas, fixadas ao solo com pinos tipo 

pontas-de-eixo, sendo as cintas aplicadas a cada 

5,00m, em todos os pés; 04 extintores de incêndio 

com placas de identificação padrão e 04 luzes de 

emergência. 

08 Locação, montagem e desmontagem de palco 

alternativo medindo no mínimo 8m x 6m, altura de 

1m, com base metálica, revestida de compensado 

naval, com escada de acesso com corrimão, 

acabamento em tecido ao redor do mesmo, montado 

dentro do pavilhão da praça de alimentação, para 

shows de artistas locais e regionais contratados nos 

dias 27, 28 e 29 de março de 2015; 

01 uni 4.000,00 4.000,00 

09 Locação, montagem e desmontagem de pórtico para 

entrada do evento, tamanho mínimo de 4,5m x 

8,0m, construído em estrutura Q30 / Q30, para 

instalação de banner do evento, com todos os 

acessórios de segurança padrão. 

01 uni 4.000,00 4.000,00 

Total 

R$ 135.745,00 

 

 


