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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

PREGÃO (PRESENCIAL) N. 11/2018

Razão
Social:
Endereço:
Cidade:

Estado:

Telefone:

Fax:

Obtivemos através do www.presidentealves.sp.gov.br nesta data, cópia do
instrumento convocatório da licitação acima identificada.
Local:

,

de

de 2018.

Assinatura

Senhor Licitante,
Visando comunicação futura entre esta Prefeitura Municipal e essa empresa,
solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital ANEXO I e
remeter à Comissão de Licitações por meio do fax: (14) 35871271 ou e-mail
licitacao@presidentealves.sp.gov.br

A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Presidente Alves da
responsabilidade da comunicação por meio de fax ou e-mail de eventuais
esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de
quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer
reclamação.
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PREGÃO (PRESENCIAL) N.º 11/2018
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO UNITÁRIO
PROCESSO: 50/2018
DATA DA REALIZAÇÃO: 28/11/2018.
APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 28/11/2018
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: 14:00 hs.

E S C L A R E C I M E N T OS:
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: A sessão pública de processamento do
pregão será realizada na Rua Vereador Luis Michelan Filho, 73 – Centro – CEP:
16.670-000 - Paço Municipal de Presidente Alves/SP,
ou e-mail
licitacao@presidentealves.sp.gov.br
A sessão será conduzida pelo Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de Apoio,
designados nos autos do processo desta licitação.
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos
no endereço acima mencionado, na sessão de processamento do Pregão, logo após
o credenciamento dos interessados.
Os esclarecimentos prestados serão disponibilizados na página da Internet:
http://www.presidentealves.sp.gov.br e pelos Telefones (14) 35871271/35871333.
O Sr Prefeito Municipal de Presidente Alves – SP, na forma da lei, torna público
que se acha aberto nesta Prefeitura, licitação na modalidade PREGÃO (presencial);
objetivando a contratação de empresa especializada para o fornecimento de
equipamentos e prestação de serviços a fim de atender as demandas operacionais
para realização da Festa do Peão de Boiadeiro de Presidente Alves/SP.
Este certame será regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
Decreto Municipal 1919 de quatro de janeiro de 2005, aplicando-se,
subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21
de junho de 1993.
As propostas deverão obedecer às especificações e exigências constantes deste
instrumento convocatório, bem como do Formulário Padrão Proposta.
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Integram este edital:
Termo de Referência;
Minuta de Contrato;
Modelo do Formulário Padrão Proposta;
Modelo de Declarações.
Decreto Municipal nº. 1.919 de 04 de janeiro de 2005;
Decreto Municipal nº. 2.149 de 08 de março de 2009;
A despesa onerará os recursos orçamentários e financeiros, reservados na seguinte
conformidade: 020102- Administração Municipal; Cat. 3.3.90.39.23 – Festividades e
Homenagens – Ficha N.246.
Os valores da despesa estimada em R$ 103.683,92 e os quantitativos indicados no
TERMO DE REFERÊNCIA, correspondem o preço da pesquisa submetida a
apreciação do MINISTÉRIO DO ESPORTE, pela aprovação, que deverão ser os
preços máximos praticada no mercado e foram apuradas para efeito do valor do
objeto da respectiva licitação; não vinculado as concorrentes, que poderão adotar
outros que respondam pela competitividade e economicidade de sua proposta,
atendido os fatos e critérios de julgamento estabelecidos neste ato convocatório.
I - DO OBJETO:
1.1 - A presente licitação tem por objetivando a contratação de empresa
especializada para o fornecimento de equipamentos e prestação de serviços a fim
de atender as demandas operacionais para realização da Festa do Peão de
Boiadeiro de Presidente Alves/SP.
1.2 – A Festa será realizada nos dia 06, 07, 08 e 09/12 de 2018 no Centro
Municipal de Eventos Raul Ferreira da Silva - Recinto de Rodeios - Rua
Sebastião Lopes N.320, Jardim Colina do Sol II.
1.3 – O Município de Presidente Alves se reserva o direito de recusar o objeto que
não esteja dentro das normas técnicas e dos padrões exigidos e aplicados aos
mesmos, respondendo a Contratada; integralmente pelo custo de suas substituições,
tantas vezes quantas necessárias forem e apontarem a fiscalização do Município de
Presidente Alves.
1.4 – Os licitantes não estão obrigados a apresentar proposta para os diferentes
itens licitados neste certame; podendo, assim, concorrerem na licitação para o
fornecimento dos objetos descritos em apenas um dos itens licitados, ou, ainda,
concorrem para o fornecimento de todos os itens, a critério de cada concorrente.
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1.5 – A Contratada se responsabiliza, também, por todos os custos, diretos e
indiretos, incidentes e apurados na hipótese da ocorrência do previsto no item 1.2
deste Edital.
1.6 – A entrega do objeto licitado, deverá ser realizada pelo fornecedor, no Paço
Municipal situado à Rua Vereador Luiz Michelan Filho nº 73 – Centro, desta cidade
de Presidente Alves – SP, de acordo com os prazos e condições descritos neste
edital.
II - DA PARTICIPAÇÃO:
2.1 – Poderão participar deste pregão as empresas interessadas, do ramo de
atividade pertinente ao objeto desta licitação, que atenderem a todas as exigências
que dizem a respeito à habilitação e que não estejam impedidas de licitar e contratar
com a Administração Pública, na forma da legislação em vigor.
2.2 - Não será permitida a participação de empresas:
2.2.1 - Estrangeiras que não funcionem no País;
2.2.2 - Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;
2.2.3 - Que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar e
impedimento de contratar com a Administração nos termos do inciso III do artigo 87
da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores;
2.2.4 - Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 7º da Lei 10.520/02;
2.2.5 - Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 10º da Lei 9.605/98;
2.2.6 - Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas.
2.3 - Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte que pretendam
participar deste certame fazendo jus aos benefícios legais, deverá ser observado:
2.3.1 – Apresentação de declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte
visando ao exercício da preferência prevista na Lei Complementar nº. 123/06, que
deverá ser feita de acordo com o modelo VI a este Edital, e apresentada FORA dos
Envelopes.
2.3.2 – A não entrega da Declaração de Enquadramento de Micro Empresa ou de
Empresa de Pequeno Porte, ou apresentação de documento diferente do exigido no
subitem anterior deste edital implicará na anulação do direito da respectiva licitante
em usufruir o regime diferenciado garantido pela Lei Complementar 123/06.
2.3.3 - As microempresas e empresas de pequeno porte ou equiparadas terão o
tratamento nesta licitação na forma regulamentada pelo Decreto Municipal n.º 2.149,
de 18 de Março de 2009, que faz parte integrante desta Licitação.
3 - DO CREDENCIAMENTO
3.1 - O Representante da empresa interessada deverá se apresentar para o
credenciamento na data e horário estipulados no preâmbulo para a realização da
sessão.
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3.1.1 - Tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou
assemelhado), o credenciamento far-se-á por meio da apresentação do instrumento
constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos
os poderes em decorrência de tal investidura;
3.1.2 - Tratando-se de Procurador, o credenciamento far-se-á por meio da
apresentação de instrumento público de procuração ou de instrumento particular
com firma reconhecida do representante legal que o assina; do qual constem
poderes específicos para formular ofertas e lances, negociar preço, interpor recursos
e desistir de sua interposição, bem como praticar todos os demais atos pertinentes
ao certame.
3.1.2.1 - No caso de instrumento particular, o procurador deverá apresentar
instrumento constitutivo da empresa na forma estipulada no item 3.1.1.
3.2 - O Representante (legal ou procurador) deverá apresentar, juntamente com a
documentação acima referida, documento oficial de identidade.
3.3 - Encerrado o prazo para credenciamento pelo Pregoeiro, não serão admitidos
credenciamentos de eventuais representantes retardatários.
3.4 - Ainda que a sessão seja pública e que possa ser assistida por qualquer
pessoa, observamos que, para fins de efetiva participação no pregão; será admitido
tão somente 1 (um) representante para cada licitante, sendo que cada um deles
poderá representar apenas uma empresa.
4 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO, DA PROPOSTA, DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO E DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.
4.1 - A Proposta e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados
separadamente, em 2 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua
parte externa os seguintes dizeres:
Razão Social da empresa:
Envelope nº 1 - Proposta
Pregão nº 11/2018
Razão Social da empresa:
Envelope nº 2 - Habilitação
Pregão nº 11/2018
4.2 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e inexistência
de qualquer fato impeditivo deverá ser feita de acordo com o Modelo Anexo,
estabelecido neste edital;
4.2.1 - Referida declaração deverá ser apresentada FORA dos Envelopes nº 1 e 2.
5 - DA PROPOSTA
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5.1 - O Formulário Padrão Proposta, Modelo Anexo, poderá ser utilizado para a
apresentação da Proposta, datilografado, impresso de forma legível, em língua
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras,
emendas, borrões ou entrelinhas; sem cotações alternativas, datado e assinado pelo
representante legal da licitante ou pelo procurador, acompanhado da respectiva
procuração nos termos do item 3.1.2, caso não seja o próprio credenciado.
5.1.2 – Poderá ainda ser utilizado modelo próprio de proposta pelos licitantes, desde
que atenda integralmente aos critérios e seja elaborada de conformidade com os
dados indicados no Formulário Padrão Proposta Modelo Anexo.
5.1.3 - Uma cópia da proposta, preenchida na conformidade do arquivo (*.xml)
gravada em uma unidade de disco removível (como por exemplo, pen drive),
disponível para download no site: www.presidentealves.sp.gov.br, outras
informações ligue: (14) 35871271 setor de licitação. O motivo do presente objeto, a
ser apresentado dar-se-á pelo motivo de agilizar o processo de digitação das
propostas, de forma que com este padrão de arquivo (*.xml) o processo se torne
mais eficaz e ágil.
5.1.4 - Os preços ofertados deverão ser equivalentes aos praticados no mercado, na
data da apresentação da proposta.
5.1.5 - Adotarão como critério de aceitabilidade de preços, aqueles indicados no
Modelo Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA, desclassificando-se as propostas cujos
preços sejam manifestamente inexequíveis (art. 48, inciso II e parágrafos, da Lei
Federal n.º 8.666/93).
5.2 - Deverá estar consignado na proposta:
5.2.1 - a razão social, endereço, CEP, telefone/fax, CNPJ da proponente e data;
5.2.2 – marca e demais especificações para perfeita identificação do objeto cotado;
5.2.3 – preço ofertado pela venda do objeto licitado em cada item, expressos em
moeda corrente nacional referente à data de sua apresentação; sem inclusão de
qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária, incluindo, além do lucro; todas
as despesas resultantes de impostos, taxas, tributos, frete e demais encargos, assim
como todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com o integral
fornecimento do objeto desta licitação.
5.3 - Os preços ofertados não serão reajustados.
5.3.1 – Para as licitantes que fizerem lances será considerada a última oferta.
5.4 – O prazo de validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias,
contados da data de realização da sessão pública deste Pregão;
6 - HABILITAÇÃO
6.1 – As licitantes deverão apresentar documentação referente a:
6.1.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA – conforme o caso:
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6.1.1.1 – Prova de registro comercial, no caso de empresa individual;
6.1.1.2 – Instrumento constitutivo devidamente registrado na Junta Comercial, no
qual deverá estar contemplado, dentre os objetivos sociais, a execução de
atividade da mesma natureza ou compatíveis com o objeto da licitação e no
caso de sociedades por ações acompanhadas de documentos de eleição de seus
administradores;
6.1.1.3 – Instrumento constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro
Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova
da diretoria em exercício;
6.1.1.4 – Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou
sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o
exigir.
6.1.1.5 - Observação: Os documentos relacionados acima não precisarão
constar do Envelope nº 2 “Habilitação”, se tiverem sido apresentados para o
credenciamento neste Pregão.
6.2 – REGULARIDADES FISCAIS E TRABALHISTAS
6.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério
da Fazenda (CNPJ);
6.2.2 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal relativo
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade compatível
com o objeto do certame;
6.2.3 - Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal
do domicílio ou sede do licitante ou outra equivalente na forma da lei, mediante a
apresentação das seguintes certidões:
6.2.3.1 - Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com
Efeito de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, com os
encargos sociais, expedida pela Secretaria da Receita federal;
6.2.3.2 - Certidão de Regularidade de ICMS – Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços, expedida pela Secretaria da Fazenda ou Certidão Negativa
de Débitos Tributários expedidos; pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo,
nos termos da Resolução Conjunta SF/PGE 03, de 13/08/2010 ou declaração de
isenção ou de não incidência assinada pelo representante legal do licitante, sob as
penas da lei;
6.2.3.3 - Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos
Mobiliários, expedida pela Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou
outra equivalente, na forma da lei;
6.2.4 - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), por meio da apresentação da CRF – Certificado de Regularidade do FGTS;
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6.2.5 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) – comprovação de
regularidade junto a Justiça do Trabalho.
6.2.6 - Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu
representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do
Trabalho, conforme Modelo Anexo;
6.3 - QUALIFICAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRA
6.3.1 - Apresentação de certidão negativa de falência ou concordata ou recuperação
judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, cuja
pesquisa tenha sido realizada em data não anterior a 90 (noventa) dias da data
prevista para a apresentação das propostas;
6.4 – Qualificações Técnica
6.4.1 – Certidão atualizada de registro dos responsáveis técnicos - Engenheiro Civil,
responsável pela montagem das estruturas e Engenheiro Elétrico responsável pela
montagem das instalações das redes elétricas, no CREA-Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, com todas as informações atualizadas, para
os respectivos Lotes.
6.4.1.1 – Devera também apresentar a Certidão atualizada de registro dos
responsáveis técnicos em Veterinária, responsáveis pela fiscalização do trato e bem
estar dos animais e equipamentos, no CRMV- Conselho Regional de Medicina
Veterinária.
6.4.2 – Comprovação de aptidão da licitante para o desempenho das atividades
pertinentes e compatíveis, em características semelhantes às do objeto da presente
licitação, mediante a apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica;
expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) que
a licitante (pessoa jurídica) forneceu infraestrutura de eventos, em relação ao objeto
licitado, nos moldes do TERMO DE REFERÊNCIA, deste Edital;
6.4.3 – Comprovação de que a empresa licitante possui em seu quadro de pessoal
permanente ou em sua diretoria, responsável técnico pela execução de serviços
referentes ao objeto do edital. A comprovação de que o responsável técnico
pertencente ao quadro da empresa licitante deverá ser feita através de fotocópia
autenticada da Carteira de Trabalho e Ficha Registro de Empregado, ou contrato de
prestação de serviços ou Contrato Social devidamente registrado admitida a
comprovação de contratação de profissional autônomo, nos termos da Súmula 25 do
TCESP (SÚMULA Nº 25 - Em procedimento licitatório, a comprovação de vínculo
profissional pode se dar mediante contrato social, registro na carteira profissional,
ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a contratação de
profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente
pela execução dos serviços), para os respectivos Lotes .
6.4.4 – Atestado de Visita Técnica, emitido pela Prefeitura Municipal de Presidente
Alves.
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6.5 - DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO:
6.5.1 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a
Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias
imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.
6.5.2 - Os documentos deverão ser apresentados no original, por qualquer processo
de cópia, autenticada por cartório competente, ou mesmo cópia simples, desde que
acompanhada do original para que seja autenticado por servidor desta
Administração.
6.5.3 - Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em
substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões.
6.5.4 - Documentos apresentados com a validade vencida, não sendo a falha
sanável na sessão, acarretarão a inabilitação da proponente.
6.5.5 – O Pregoeiro ou a Equipe de apoio poderão diligenciar efetuando consulta
direta na Internet nos “sites” dos órgãos expedidores para verificar a veracidade de
documentos obtidos por este meio eletrônico.
6.5.6 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz, e se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz.
7 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
7.1 - No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de
processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento das interessadas em
participar do certame.
7.2 - Juntamente com os documentos para o credenciamento, as licitantes
entregarão ao Pregoeiro a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de
Habilitação, nos termos do modelo anexo e, em envelopes separados, a Proposta
Comercial e a Documentação de Habilitação.
7.3 – O julgamento ocorrerá de acordo com as previsões deste edital e a
classificação das propostas será pelo critério de menor preço unitário por item,
observados os prazos máximos para fornecimento, assim como as especificações
definidas neste Edital.
7.4- A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:
7.4.1- cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste
Edital;
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7.4.2- que apresentem preço ou vantagem baseado exclusivamente em proposta
ofertadas pelas demais licitantes;
7.4.3- que contiverem cotação de objeto diverso daquele constante neste Edital;
7.5 - Na hipótese de todas as propostas serem desclassificadas, o Pregoeiro dará
por encerrado o certame, lavrando-se ata a respeito;
7.6 – As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com
observância dos seguintes critérios:
7.6.1 – Serão selecionadas pelo Pregoeiro as propostas de menor preço e as
demais com preços até 10% (dez por cento) superiores àquelas;
7.6.2 – Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida no item
anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até
o máximo de 3 (três). No caso de empate, serão admitidas todas as propostas
empatadas, independentemente do número de licitantes.
7.6.3 – O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas
selecionadas a formular lances de forma verbal e 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, sendo que a licitante sorteada em
primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação aos
demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de
lances.
7.7 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes
referente ao valor do respectivo objeto licitado, sempre inferiores à proposta de
menor preço, observada a redução mínima entre os lances, aplicável inclusive em
relação ao primeiro.
7.7.1 - O valor de redução mínima entre os lances para cada item será de 1% para
cada item.
7.8 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todas participantes
dessa etapa declinar da formulação de lances.
7.9 - Após este ato, serão classificadas, na ordem crescente dos valores, as
propostas não selecionadas por conta da regra disposta no item 7.6.1, e aquelas
selecionadas para a etapa de lances, considerando-se para estas, o último preço
ofertado.
7.10 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a
proponente desistente às penalidades constantes deste Edital.
7.11 – O Pregoeiro examinará a aceitabilidade do preço ofertado pela primeira
classificada, decidindo motivadamente a respeito.
7.11.1 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes,
apurados mediante pesquisa realizada pela Prefeitura que será juntada aos autos
oportunamente.

10

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE ALVES
ESTADO DE SÃO PAULO
“ADM. 2017/2020 - RESPEITO POR VOCÊ”

PAÇO MUNICIPAL “GERALDO CARVALHO LOPES”
Rua Vereador Luiz Michelan Filho, nº 73 - Centro – CEP: 16.670-000
Presidente Alves/SP - Fone/Fax (14) 3587-1271 – CNPJ (MF) 44.555.688/0001-41
Site: www.presidentealves.sp.gov.br - E-mail: secretaria@presidentealves.sp.gov.br
_______________________________________________________________________________________________

7.12 – O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com
vistas à redução do preço.
7.13 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, no momento oportuno a
critério do Pregoeiro, será verificado o atendimento da proponente às condições
habilitatórias estipuladas neste Edital.
7.13.1 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de
habilitação poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão,
até a decisão sobre a habilitação.
7.13.2 - A verificação de regularidade será certificada pelo Pregoeiro ou Equipe de
Apoio, anexando aos autos documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico,
salvo impossibilidade devidamente justificada.
7.13.3 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos
meios eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa
indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela
verificação, a licitante será considerada inabilitada.
7.14 - Constatado o atendimento pleno dos requisitos de habilitação previstos neste
Edital, a licitante será considerada habilitada e declarada vencedora.
7.14.1 - Se a oferta de menor preço não for aceitável, ou se a proponente não
atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará as ofertas
subsequentes; na ordem de classificação, podendo negociar com os respectivos
autores, até a apuração de uma proposta que, verificada sua aceitabilidade e a
habilitação da proponente, será declarada vencedora.
7.15 - Da reunião será lavrada ata circunstanciada, na qual serão registradas as
ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, Equipe de
Apoio e pelas proponentes.
7.16 - O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências
julgadas necessárias à análise das propostas e da documentação, devendo as
licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do
recebimento da convocação.
8 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA
HOMOLOGAÇÃO.
8.1 - Com antecedência superior a 2 (dois) dias úteis da data fixada para o
recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos,
providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.
8.1.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital.
8.2 - As impugnações devem ser protocoladas diretamente no serviço de protocolo
do Paço Municipal, conforme endereço único indicado no preâmbulo e dirigido ao
subscritor do edital.
8.2.1 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado,
será designada nova data para a realização do certame.
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8.3 - A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o
edital, implicará na plena aceitação, por parte das interessadas, das condições nele
estabelecidas.
8.4 - Dos atos do Pregoeiro cabe recurso, devendo haver manifestação verbal
imediata na própria sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da
motivação da sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias corridos para a
apresentação das razões, por meio de memoriais; ficando as demais licitantes desde
logo intimadas para apresentar contra razões em igual número de dias, que
começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos autos.
8.4.1 - A ausência de manifestação imediata e motivada pela licitante na sessão
pública importará:
8.4.1.1- na decadência do direito de recurso;
8.4.1.2- na adjudicação do objeto do certame à licitante vencedora;
8.4.1.3- no encaminhamento do processo à autoridade competente para a
homologação;
8.4.2 - Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a
sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.
8.4.3 - Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e,
constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará
o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório.
8.4.4 - O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu
acolhimento resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
8.5 - Depois de homologado o resultado desta licitação, a empresa adjudicatária
será convocada para a retirada da nota de empenho da despesa.
8.5.1 - A convocação de que trata o item anterior deverá ser atendida em, no
máximo, 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis apenas uma única vez, a critério da
Administração, sob a pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas neste Edital.
9 - VISITAS TÉCNICA
9.1 - A visita Técnica deverá ser agendada pela empresa licitante com Secretário da
Prefeitura Municipal, Sérgio Célis da Fonseca, pelo telefone (14) 35871271 e/ ou
35871333, devendo ser realizada das 13h30min às 14h30min horas do dia de
segunda feira a quinta-feira, a partir do dia: 13/11/2018 até 27/11/2018.
9.1.1- Será emitido pelo Secretário da Prefeitura Municipal, o TERMO DE VISITA
TÉCNICA, que deverá constar no ENVELOPE N.02 “DOCUMENTAÇÃO”,
necessários ao desenvolvimento dos trabalhos, de modo a não incorrer em
omissões que jamais poderão ser alegadas pela contratada em favor de eventuais
pretensões de acréscimos de serviços. (Modelo Anexo).
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9.1.2- Fica dispensada a visita Técnica somente para as empresas que já
realizaram a visita na licitação ora anulada (Pregão Presencial Nº 10/2018), não
havendo a necessidade da apresentação do Atestado no Envelope Nº 02
“HABILITAÇÃO”.
10 - DO PAGAMENTO
10.1 – Os serviços de prestação e as locações, serão pagos mediante a
apresentação da Nota Fiscal e a fatura correspondente que deverão vir
acompanhadas dos seguintes documentos:
a) Certidão do FGTS-CRF;
b) Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais;
c) Divida Ativa da União; e
d) Certidão Negativa de Débito, relativo às contribuições previdenciárias.
10.2 – Mediante a liberação do Ministério do Esporte, e aprovado pelo Ordenador de
Despesas, o pagamento será efetuado até 05 (cinco) dias após o protocolo da
Fatura pela CONTRATADA.
10.3 – Qualquer atraso ocorrido na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou dos
documentos exigidos como condição para pagamento por parte da CONTRATADA,
importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do
CONTRATANTE.
10.1.1 – Deverão constar do documento fiscal os números dos respectivos Termos
de compromisso e Proposta de aquisição, com a modalidade da licitação e número.
10.2 - A contagem do prazo para pagamento terá inicio e encerramento em dias de
expediente na PREFEITURA.
10.4 - Havendo divergência ou erro na emissão de documento fiscal fica
interrompido o prazo para o pagamento, sendo iniciada nova contagem somente
após a regularização.
10.5 – A Empresa vencedora deverá apresentar os dados bancários em nome da
Licitante em Conta Corrente no Banco da Caixa Econômica Federal, para a
Transferência dos Recursos.
11 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1 - A(s) empresa(s) vencedora(s) da licitação ficará(m) sujeita(s) às penalidades
previstas no edital, em casos de inexecução parcial ou total das condições
pactuadas, garantida a prévia defesa e o contraditório em regular processo
administrativo, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que seu (s) ato (s)
ensejar (em) no total ou parcial do objeto deste Pregão, a Administração Pública
Municipal poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes
sanções:
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11.2. Advertência.
11.3. Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso e por ocorrência
de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido no edital, até o máximo de
10%( dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, recolhida no prazo
máximo de 15 (quinze) dias decorridos, uma vez comunicada oficialmente.
11.4. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso
de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15
(quinze) dias corridos, contados a partir da comunicação oficial.
11.5. 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 a CONTRATADA ressarcir a entidade contratante e
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base
no subitem anterior.
11.6. Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública deste
município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantindo o direito prévio de licitação e
da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, a licitante que:
11.6.1. Ensejar o retardamento da execução do objeto deste pregão.
11.6.2. Não mantiver a proposta injustificadamente.
11.6.3. Comportar-se de modo idôneo.
11.6.4. Fazer declaração falsa.
11.6.5. Cometer fraude fiscal.
11.6.6. Falhar ou fraudar na execução do contrato.
11.7. Por descumprimento dos prazos e condições previstos neste pregão,
principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas na condição
anterior.
11.8. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado
e aceito pela mesma, em relação a um dos itens arrolados na condição do subitem
11.2, a licitante vencedora isenta das penalidades mencionadas.
11.9. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar de licitação, e
impedimento de contratar com a Administração Pública deste município, e
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública
poderão ser aplicadas a licitante vencedora juntamente com as de multa,
descontando a dos pagamentos a serem efetuados.
11.10. A penalidade será obrigatoriamente registrada no Cadastro de Fornecedores
de Bens e Serviços do município de Presidente Alves e no caso de suspensão de
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licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das
multas previstas neste Edital e no Contrato das combinações legais.
11.11. A recusa sem motivos justificados da convocada em aceitar ou retirar a Nota
de Empenho dentro do prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total da
obrigação assumida, sujeitando-a as penalidades aludidas no item 11. deste
instrumento.
12 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da
ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes,
desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança.
12.2 - O resultado do presente certame e demais atos que se fizerem necessários,
será divulgado no Diário Oficial Eletrônico do Município, com acesso através do:
http://www.diariooficialeletronico.jor.br/presidente_alves/.
12.3 - Após homologado o certame, os envelopes contendo os documentos de
habilitação das licitantes não adjudicadas ficarão à disposição para retirada, pelo
prazo de cinco dias, findo o qual serão destruídos.
12.4 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.
12.5 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na
esfera administrativa, será competente o Foro da Comarca de Pirajuí, Estado de São
Paulo.

Presidente Alves, 12 de novembro de 2018.

VALDEIR DOS REIS
Prefeito Municipal
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FORMULÁRIO DE DADOS CADASTRAIS
I - DADOS DA EMPRESA:
1. Razão Social:
2. Endereço:

Bairro:

3. Município:

Estado:

CEP:

4. Inscrição no CNPJ:
5. Telefax: ( )
6. Banco:

Agência:

Conta Corrente:

7. e-mail:
II - DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ O CONTRATO:
1. Nome:
2. Nacionalidade:
3. CPF:

Estado Civil:
RG:

4. Endereço:
5. Município:

Bairro:
Estado:

CEP:

6- e-mail:
Local e Data: ________________________________________

Carimbo e Assinatura: ______________________________________
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MODELO ANEXO

DECLARAÇÃO MINISTÉRIO DO TRABALHO=

À PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE ALVES/SP.

Ref.: Licitação: _______, (indicar a modalidade e numero da licitação)

Eu,
_____________,
representante
legal
da
empresa
__________________________, interessado em participar da licitação em
referência, realizada pela Prefeitura Municipal de Presidente Alves – SP, DECLARO,
sob as penas da Lei, que, nos termos do artigo 27, inciso V, da Lei n.º 8.666/93 com
alteração introduzida pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, a empresa
acima, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se
refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição
Federal.

Data e assinatura do representante legal da empresa.
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MODELO - ANEXO
DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Eu, ____________ (nome completo), portador do RG.
____________,
representante
credenciado
(ou
legal)
da
empresa
________________ (razão social da empresa), inscrita no CNPJ sob n.º
____________, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente
com as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento
convocatório do Pregão n.º ______; realizado pela Prefeitura Municipal de
Presidente Alves – SP, inexistindo qualquer fato impeditivo à participação neste
certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Data e assinatura do representante legal da empresa.
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MODELO- ANEXO
CARTA CREDENCIAL

À PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE ALVES/SP.
Ref.: Licitação: _______, (indicar a modalidade e numero da licitação)

A empresa _________________, inscrita no CNPJ sob n.º
____________, neste ato, devidamente representada por __________, infraassinado, portador do RG. ________ e CPF. __________, na qualidade de _______
(proprietário, sócio, procurador) nomeia como seu bastante representante
_____________, portador do RG. ________ e CPF. _________, outorgando-lhe
poderes específicos para formular ofertas e lances, negociar preços, interpor
recursos e desistir de sua interposição, bem como praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame licitatório em referência.
Data e assinatura do representante legal da empresa.
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MODELO - ANEXO
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste
ato convocatório, que a empresa __________________(denominação da pessoa
jurídica), CNPJ nº. ________________________é microempresa ou empresa de
pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123,
de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaram conhecer na íntegra, estando
apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no
procedimento licitatório de PREGÃO PRESENCIAL nº _________, realizado pela
Prefeitura Municipal de Presidente Alves, Estado de São Paulo.

Nome e assinatura do representante legal
RG nº

Atenção: Apresentar esta carta fora dos envelopes.
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MODELO- ANEXO
TERMO DE VISITA TÉCNICA
EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) n° ___/2018
Processo de Licitação n° __/2018

OBJETO: A presente licitação tem por objetivando a contratação de empresa
especializada para o fornecimento de equipamentos e prestação de serviços a fim
de atender as demandas operacionais para realização da Festa do Peão de
Boiadeiro de Presidente Alves/SP.”

A empresa __________________________________________________________,
CNPJ_______________________, representada pelo Sr(a) ___________________,
portador do RG: __________________, conforme exigência visitou o local de
Realização do evento destinada à Festa do Peão de Boiadeiro, realizada nos dia 06,
07, 08 e 09/12 de 2018 no Centro Municipal de Eventos Raul Ferreira da Silva Recinto de Rodeios - Rua Sebastião Lopes N.320, Jardim Colina do Sol II, tendo
tomado conhecimento de todas as informações e das condições locais para o
cumprimento das obrigações objeto desta licitação, de modo a não incorrer em
omissões que jamais poderão ser alegadas pela contratada em favor de eventuais
pretensões
de
acréscimos
de
serviços.
Presidente Alves/SP, _______ de ___________ de 2018.

Assinatura do Representante Legal

Funcionário: ______________________
RG: _____________
Cargo: _______________
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TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO:
1.1. Contratação de empresas para o fornecimento de equipamentos e prestação de
serviços afim de atender as demandas operacionais para Realização da Festa de
Peão de Boiadeiro de Presidente Alves/SP.
2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
2.1. A aquisição de bens e serviços tem amparo legal disposto na Lei nº 10.520, de
17 de julho de 2002, especialmente os Decretos nº 5.450, de 31 de maio de 2005 e
3.555, de 08 de agosto de 2000 e suas alterações posteriores, da Lei 8.666, de 21
de julho de 1993 e suas alterações posteriores.
3. JUSTIFICATIVA:
3.1. A contratação objeto deste Termo de Referência se destina ao fornecimento de
recursos financeiros para a locação de equipamentos e prestação de serviços de
forma que atenda a Realização da Festa de Peão de Boiadeiro de Presidente
Alves/SP.
4. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS:
4.1 – Na proposta de preços deverá constar os bens especificados de forma clara,
cotados em conformidade com este Termo de Referência, com o edital e seus
anexos, citando marca e modelo ou outra característica que possa identificar o
material, a quantidade solicitada, o valor unitário e total, em moeda nacional, em
algarismo, já considerando todas as despesas, tributos, fretes, transportes e demais
despesas que incidam direta ou indiretamente sobre os produtos, mesmo que não
estejam registrados neste documento. Os materiais deverão obedecer às
características técnicas correspondentes aos elementos contidos nas especificações
expressas no Termo de Referência.
4.2. A Prefeitura Municipal de Presidente Alves, poderá se valer da analise técnica
dos bens propostos antes da adjudicação e homologação da licitante para
verificação do atendimento das especificações mínimas constantes neste termo de
referência.
4.3. A empresa vencedora no processo de licitação deverá fornecer os serviços e
locação de boa qualidade e se responsabilizar pelo fornecimento.
4.4. Será considerada vencedora a licitante que apresentar o menor valor, por item,
desde que atenta as exigências contidas neste Termo de Referencia e no edital do
Pregão.
5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
5.1. Executar o objeto observando rigorosamente o cumprimento das
responsabilidades, encargos, prazos e especificações técnicas e em conformidade
com as condições do edital e seus anexos, do contrato e das demais cominações
legais.
5.2. Dar início à execução dos serviços e locação conforme especificação,
estabelecido neste Termo de Referência.
22

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE ALVES
ESTADO DE SÃO PAULO
“ADM. 2017/2020 - RESPEITO POR VOCÊ”

PAÇO MUNICIPAL “GERALDO CARVALHO LOPES”
Rua Vereador Luiz Michelan Filho, nº 73 - Centro – CEP: 16.670-000
Presidente Alves/SP - Fone/Fax (14) 3587-1271 – CNPJ (MF) 44.555.688/0001-41
Site: www.presidentealves.sp.gov.br - E-mail: secretaria@presidentealves.sp.gov.br
_______________________________________________________________________________________________

5.3. A CONTRATADA deverá entregar o Objeto Contratado nos locais determinados
pela CONTRATANTE.
5.4. Substituir ou reparar o objeto contratado que comprovadamente apresente
condições de defeito ou em desconformidades com as especificações deste termo e
padrões de qualidade exigidos, com defeito, vicio ou má qualidade imediatamente.
5.5. Cientificar, por escrito, dentro do prazo de 24 horas a fiscalização da
CONTRATANTE quaisquer ocorrência anormal verificada na execução dos
fornecimentos, independentemente da comunicação verbal, sob pena de multa.
5.6. Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela CONTRATANTE, salvo quando implicarem as indagações de caráter
técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
5.7. A CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder ou transferir o Objeto do
Contrato, no todo ou em parte a terceiros, sem anuência da CONTRATANTE, sob
pena de rescisão.
5.8. Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto,
responsabilizando-se pelo período oferecido em sua proposta comercial, observando
o prazo mínimo 24 horas, Exigido pela administração.
5.9. Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do
objeto contratual, cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da
CONTRATANTE.
5.10. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a
incidir sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários,
pagamentos de recursos humanos, Previdência Social, impostos, encargos sociais,
transporte e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel
cumprimento das leis trabalhistas e especificas de acidente de trabalho e legislação
correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução contratual, previdenciários
e de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus
empregados no desempenho dos serviços objeto do contrato, ficando a
CONTRATANTE isentam de qualquer vínculo empregatício com os mesmos.
5.11. RECURSOS HUMANOS (Equipe de Trabalho)
5.11.1. Os Recursos Humanos (Equipe de Trabalho) deverão se apresentar no local
do evento 1 hora antes do início.
5.11.2. Atribuições da Equipe de Trabalho: conforme descrito no item 17.1 deste
Termo de Referência.
5.12. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto,
independente dos procedimentos de fiscalização e acompanhamento da execução
contratual, adotados pela CONTRATANTE, e independente de outras cominações
contratuais ou legais a que estiver sujeita.
5.13. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou
supressões limitados ao estabelecido na forma do preceituado no § 1º do Art. 65, da
Lei Federal 8.666/93, tomando-se por base o valor contratual.
5.14. Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigida na
licitação.
23

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE ALVES
ESTADO DE SÃO PAULO
“ADM. 2017/2020 - RESPEITO POR VOCÊ”

PAÇO MUNICIPAL “GERALDO CARVALHO LOPES”
Rua Vereador Luiz Michelan Filho, nº 73 - Centro – CEP: 16.670-000
Presidente Alves/SP - Fone/Fax (14) 3587-1271 – CNPJ (MF) 44.555.688/0001-41
Site: www.presidentealves.sp.gov.br - E-mail: secretaria@presidentealves.sp.gov.br
_______________________________________________________________________________________________

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
6.1. Solicitar a execução do objeto à CONTRATADA através da emissão da Nota de
Empenho (Ordem de Serviços).
6.2. Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno
cumprimento das obrigações decorrente do objeto contratual, consoante estabelece
a Lei Federal Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
6.3. Fiscalizar a execução do objeto contratual através de sua unidade competente,
podendo, em decorrência solicitar providências da CONTRATADA, que atenderá ou
justificará de imediato.
6.4. Rejeitar os serviços e locações que não atendam aos requisitos constantes das
especificações constantes do Termo de Referência.
6.5. Designar servidores para acompanhar o fornecimento dos serviços e locações.
6.6. Notificar a CONTRATADA, de qualquer irregularidade decorrente da execução
do objeto contratual.
6.7. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA nas condições estabelecidas
neste instrumento.
6.8. Indicar os locais e horários em que deverão ser executados os serviços e
locações.
6.9. A data e horário para execução dos serviços e locações deverão ser agendados
previamente através do telefone: (14) 3587-1271, no endereço do Centro Municipal
de Eventos situado na Rua Sebastião Lopes nº 320, Jardim Colina do Sol II,
Presidente Alves, SP.
7. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
7.1. A(s) empresa(s) vencedora(s) da licitação ficará(m) sujeita(s) às penalidades
previstas no edital, em casos de inexecução parcial ou total das condições
pactuadas, garantida a prévia defesa e o contraditório em regular processo
administrativo, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que seu (s) ato (s)
ensejar (em) no total ou parcial do objeto deste Pregão, a Administração Pública
Municipal poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes
sanções:
7.1.1. Advertência.
7.1.2. Multa de 0,3% (zero virgula três por cento) por dia de atraso e por ocorrência
de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido no edital, até o máximo de
10%( dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, recolhida no prazo
máximo de 15 (quinze) dias decorridos, uma vez comunicada oficialmente.
7.1.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no
caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15
(quinze) dias corridos, contados a partir da comunicação oficial.
7.1.4. 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 a CONTRATADA ressarcir a entidade contratante e
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base
no subitem anterior.
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7.2. Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública deste
município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantindo o direito prévio de licitação e
da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, a licitante que:
7.2.1. Ensejar o retardamento da execução do objeto deste pregão.
7.2.2. Não mantiver a proposta injustificadamente.
7.2.3. Comportar-se de modo idôneo.
7.2.4. Fazer declaração falsa.
7.2.5. Cometer fraude fiscal.
7.2.6. Falhar ou fraudar na execução do contrato.
7.3.
Por descumprimento dos prazos e condições previstos neste pregão,
principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas na condição
anterior.
7.4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado
e aceito pela mesma, em relação a um dos itens arrolados na condição do subitem
7.2, a licitante vencedora isenta das penalidades mencionadas.
7.5. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar de licitação, e
impedimento de contratar com a Administração Pública deste município, e
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública
poderão ser aplicadas a licitante vencedora juntamente com as de multa,
descontando a dos pagamentos a serem efetuados.
7.6. A penalidade será obrigatoriamente registrada no Cadastro de Fornecedores de
Bens e Serviços do município de Presidente Alves e no caso de suspensão de licitar,
o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas
previstas neste Edital e no Contrato das combinações legais.
7.7. A recusa sem motivos justificados da convocada em aceitar ou retirar a Nota de
Empenho dentro do prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total da
obrigação assumida, sujeitando-a as penalidades aludidas no item 7 deste
instrumento.
8. DO PAGAMENTO:
Os serviços de prestação e as locações, serão pagos mediante a apresentação da
Nota Fiscal e a fatura correspondente que deverão vir acompanhadas dos seguintes
documentos:
a) Certidão do FGTS-CRF;
b) Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais;
c) Divida Ativa da União; e
d) Certidão Negativa de Débito, relativo às contribuições previdenciárias.
8.2 – Mediante a liberação do Ministério do Esporte, e aprovado pelo Ordenador de
Despesas, o pagamento será efetuado até 05 (cinco) dias após o protocolo da
Fatura pela CONTRATADA.
8.3 – Qualquer atraso ocorrido na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou dos
documentos exigidos como condição para pagamento por parte da CONTRATADA,
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importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do
CONTRATANTE.
8.1.1 – Deverão constar do documento fiscal os números dos respectivos Termos de
compromisso e Proposta de aquisição, com a modalidade da licitação e número.
8.2 - A contagem do prazo para pagamento terá inicio e encerramento em dias de
expediente na PREFEITURA.
8.4 - Havendo divergência ou erro na emissão de documento fiscal fica interrompido
o prazo para o pagamento, sendo iniciada nova contagem somente após a
regularização.
8.5 – A Empresa vencedora deverá apresentar os dados bancários em nome da
Licitante em Conta Corrente no Banco da Caixa Econômica Federal, para a
Transferência dos Recursos.
9. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
9.1. As despesas correntes da contratação, objeto desta licitação, correrão à conta
das seguintes dotações Orçamentárias: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros
Pessoa Jurídica.
10. DA FISCALIZAÇÃO:
10.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo(a) Setor de
Cultura do Município, através de servidor Secretário Municipal, especialmente
designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art.
67, da Lei Federal nº 8.666/1993.
11. LOCAL E PRAZO PARA ENTREGA DOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES:
11.1. O objeto contratual deverá ser entregue em conformidade com as
especificações estabelecidas deste instrumente, conforme a execução do objeto ou
de acordo com a necessidade da CONTRATANTE no prazo de 03 (Três) dias antes
do início do evento contado a partir do recebimento da nota de empenho ou
instrumento hábil (ordem de serviços). O objeto licitado deverá ser entregue no local
designado pelo Setor de Cultura do Município.
11.2. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que
justificados, até 01 (um) dia útil antes do término do prazo de entrega, e aceitos pela
contratante, não serão considerados como inadimplemento contratual.
11.3. A contratada deverá anexar à nota fiscal, uma cópia da solicitação e do
contrato na entrega do serviços e locações.
12. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES:
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12.1. Os serviços e locações serão recebidos por servidor designado pelo Setor de
Cultura.
12.2. PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da
conformidade do objeto contratual com as especificações, devendo ser feito por
pessoa credenciada pela contratante.
12.3. DEFINITIVAMENTE, sendo expedido termo definitivo de serviços prestados
após a verificação da qualidade e da quantidade do objeto, certificando-se de que
todas as condições estabelecidas foram atendidas e consequente aceitação das
notas fiscais pelo gestor da contratação, devendo haver rejeição no caso de
desconformidade.
13. DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO:
13.1. Para a aquisição dos serviços e locações serão emitidas ordens de serviços,
em conformidade com as propostas vencedoras e de acordo com a necessidade do
Setor da contratante.
13.2. O contrato ficará adstrito à vigência do respectivo crédito orçamentário, a partir
da data de sua assinatura, nos termos do art. 57, da Lei 8.666/1993.
14. DO REGIME DE FORNECIMENTO:
14.1. 03 (três) dias antes da realização do evento.
15. DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS:
15.1. Aditivo ao Contrato envolvendo aumento real de preço será admitido somente
em caso de comprovada majoração no preço dos produtos, relativo aos preços
praticados antes e após a solicitação do reajuste, para que o equilíbrio financeiro do
contrato possa ser mantido na conformidade do que estabelece o Estatuto das
Licitações.
16. DA RECISÃO DO CONTRATO:
16.1. A decisão de rescindir o contrato, no caso previsto no subitem 11.1, caberá ao
Setor contratante, após prévia consulta ao setor solicitante dos serviços e locações,
e desde que se vislumbrem possibilidades de prejuízos a este Setor.
16.2. Nos casos em que se justifique a rescisão contratual a contratada ficará sujeira
às penalidades previstas no subitem 7.1.4 deste instrumento.
17. ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS:
17.1. Deverão ser rigorosamente atendidas às especificações constantes da tabela
abaixo:
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VALOR MÉDIO COTADO
ITEM

DESCRIÇÃO

1

Locação de Sistema de
Iluminação: Do tipo médio
porte estrutura Q 30 – 82
metros
04
torres
de
300x300x500mm, 14 torres de
300x300x200, 19 torres de
300x300x300, 04 cubos de
300x300x3 faces tubulares
com sapata 750x750mm, 04
sleeve de 500x500mm, 04 pau
de carga 770x760x660mm, 02
cubos
box
truss
de
760x760x600mm
Equipamentos 24 pares, 64
focos 1, lâmpada GE em
canhões de alumínio (meca),
48 pares de 64 focos 2 lamp
GE em canhões de alumínio
(meca) lampge em canhões de
alumínio (meca) 2 acliampge
56 foco 1 em canhões de
alumínio (meca), 06 mini-brut
de 6 lampdwe-ge (teleten
tm6006/6) 08 elipsoidal com
íris e faca zoom de 25 a 50
(telem gm-771) 02 canhões
seguidor
a
alógen-longa
1000W 9 inox) 60 canais de
dimmer, modelo power lighthpl 02 apto sprinter isolador (1
inxSout)-HPL 02 módulos para
muving light (24 canais x
1000W) hpl, 02 máquinas de
fumaça modelo gog 2002 taiga
01 mesa de liz (cirusxilver
fênix), 01 mesa de luz
(Bochringer curo light le 2412)
08 talhas manuais (01 onx
10m de corrente), 16 cintas
levtec (01 tonx 10,5), fiação
completa para interligação do
sistema .

QUANT. UNIDADE

01

04 Diárias

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

R$
2.025,00

R$ 8.100,00
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2

Locação de Arquibancadas
cobertas em estrutura metálica
com pisos e forração em
compensado
naval.
As
arquibancadas
possui
8
patamares com 70,0 metros
de comprimento cada patamar
em um total de 560,00 metros
lineares.

01

04 Diárias

R$
4.116,67

16.466,68

3

Locação
de
Estrutura
metálica de arena e bretes:
Composto de conjunto de 08
bretes de solda e 08 bretes de
espera.
Arena
medindo
30x45mt, 14 currais para
acomodação de 50 touros.

01

04 Diárias

R$
1.333,33

R$ 5.333,32

30

04 Diárias

R$ 72,50

R$ 8.700,00

05

04
Diárias

R$ 325,00

R$ 6.500,00

08

04
Diárias

R$ 154,76

R$ 4.952,32

4

5

6

Locação
de
Banheiros
químicos unissex , individual
e portátil, confeccionada em
polietileno em alta densidade,
resisitente
e
totalmente
lavável, com teto translúcido,
piso antiderrapante, orifício
para ventilação, trava interna
de segurança, resistente a
violação e com indicação
livre/ocupado, contendo vaso
sanitário, mictório, medindo
aproximadamente 2,00 m de
altura,
1,20
m
de
profundidade, abertura de
portas aproximado de 220
litros, limpeza dos banheiros
antes do início dos eventos.
Locação de Tenda Piramidal:
Medindo 10x10 com sua base
em estrutura metálica com
calhas de chuvas em lona
medindo
com
pé
de
sustentação de 9,00 mt de
altura.
Locação Tenda Piramidal:
Medindo 8x8 com sua base
em estrutura metálica com
calhas de chuvas em lona
medindo
com
pé
de
sustentação 3 m de altura.
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7

8

9

10

11

12

Locação
Energia

de

Gerador

de

Contratação de Seguranças
noturno
Atribuição: experiência na
área. Garantir a segurança e
bem estar do público.
Contratação de Auxiliar de
Juíz:
Atribuição: experiência na área
administrativa.
Cuidar
da
documentação e inscrições do
participante.
Contratação de Juiz de Brete
e Arena: 04 juizes: 02 para
Arena, 01 para a monta dentro
do brete, e 1 para coordenar a
soltura do animal.
Atribuição: Experiência na
área e filiados a confederação
de rodeios. Entre as suas
funções,
estão,
fazer
a
verificação de todos esses
equipamentos de montaria e
confederação de rodeios.
Contratação de Porteiros e
Auxiliares de Brete:
Atribuição: Experiência na
área e filiados à confederação
de Rodeios. 2 porteiros + 13
auxiliares, para manejo. Abrir
e fechar as porteiras por onde
saem os touros, organizar,
auxiliar, e conferir a largada
dos competidores.
Contratação de Locutores:
Atribuição:
Experiência
comprovada na área, 2
locutores em revezamento é
suficiente para o tipo de
evento. Narrar as competições
locução do rodeio .

01

04
Diárias

R$
1.508,33

R$ 6.033,32

20

04
Diárias

R$ 105,00

R$ 8.400,00

01

04
Diárias

R$ 554,00

R$ 2.216,00

04

04
Diárias

R$ 218,75

R$ 3.500,00

15

04
Diárias

R$ 108,56

R$ 6.513,60

02

04
Diárias

R$ 804,17

R$ 4.833,36
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13

Contratação de Salva Vidas:
Experiência comprovada na
área, para salvaguardar a
integridade física dos peões
dentro da arena.

04

04
Diárias

R$ 156,17

R$ 2.498,72

14

Contratação de Brigada de
Incêndio:
Experiência
na
área, conforme exigências da
Defesa Civil.

10

04
Diárias

R$ 110,83

R$ 4.433,20

15

Contratação de Técnico de
Som
Atribuição: Experiência na
área, auxiliar dos locutores na
apresentação e narração das
apresentações.

03

04
Diárias

R$ 538,89

R$ 6.466,68

16

Contratação de Eletricistas
Atribuição: Experiência na
área de alta e baixa tensão.

02

04
Diárias

R$ 269,17

R$ 2.153,36

17

Contratação de Veterinários:
Experiência em eventos que
exige a categoria. Mínimo
suficiente
exigido
para
fiscalização do trato e bem
estar
dos
animais
e
equipamentos.

02

04
Diárias

R$ 822,92

R$ 6.583,36

VALOR TOTAL R$ 103.683,92
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ANEXO
FORMULARIO PADRÃO PROPOSTA
OBJETO: A presente licitação tem por objetivando a contratação de empresa
especializada para o fornecimento de equipamentos e prestação de serviços a fim
de atender as demandas operacionais para realização da Festa do Peão de
Boiadeiro de Presidente Alves/SP.
INTRUÇÕES:
1 - Na planilha abaixo a linha contendo o item, a indicação do objeto, quantidade,
unidade de fornecimento é destinada para o licitante cotar, preço unitário e valor
total e a linha em branco é destinada a indicação DA MARCA/PROCEDÊNCIA e
outras especificações de cada item por ele cotado;
2 - Na entrega da proposta o fornecedor está concordando com as normas contidas
no Edital (leia com atenção);
3 - As propostas que apresentarem erros manifestos de cálculos serão
automaticamente corrigidas prevalecendo o valor unitário;
03.01 - Para o(s) item(s) não cotado(s), deverá constar a expressão “não cotada” no
campo preço do item;
DECLARO, sob as penas da lei, que os serviços ofertados atendem todas as
especificações exigidas no Memorial Descritivo.
DECLARO que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e
indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros:
tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.
DECLARO que os documentos fiscais serão emitidos de forma eletrônica (Nfe), com
remessa
no
endereço
eletrônico
da
Municipalidade
(contabilidade@presidentealve.sp.gov.br),(financeiro@presidentealves.sp.gov.br) e
licitacao@presidentealves.sp.gov.br.

VÁLIDA DA PROPOSTA: MÍNIMO DE 60 (SESSENTA) DIAS _________.
PRAZO DE ENTREGA: Os dias da realização do evento.
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ITEM

DESCRIÇÃO

1

Locação de Sistema de
Iluminação: Do tipo médio
porte estrutura Q 30 – 82
metros
04
torres
de
300x300x500mm, 14 torres
de 300x300x200, 19 torres
de 300x300x300, 04 cubos
de
300x300x3
faces
tubulares
com
sapata
750x750mm, 04 sleeve de
500x500mm, 04 pau de
carga 770x760x660mm, 02
cubos
box
truss
de
760x760x600mm
Equipamentos 24 pares, 64
focos 1, lâmpada GE em
canhões de alumínio (meca),
48 pares de 64 focos 2 lamp
GE em canhões de alumínio
(meca) lampge em canhões
de alumínio (meca) 2
acliampge 56 foco 1 em
canhões de alumínio (meca),
06 mini-brut de 6 lampdwege (teleten tm6006/6) 08
elipsoidal com íris e faca
zoom de 25 a 50 (telem gm771) 02 canhões seguidor a
alógen-longa 1000W 9 inox)
60 canais de dimmer,
modelo power light-hpl 02
apto sprinter isolador (1
inxSout)-HPL 02 módulos
para muving light (24 canais
x 1000W) hpl, 02 máquinas
de fumaça modelo gog 2002
taiga 01 mesa de liz
(cirusxilver fênix), 01 mesa
de luz (Bochringer curo light
le 2412) 08 talhas manuais

QUANT. UNIDADE

04

Diária

VALOR
DIARIA

VALOR
TOTAL
(04 DIAS)

R$

R$
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(01 onx 10m de corrente), 16
cintas levtec (01 tonx 10,5),
fiação
completa
para
interligação do sistema .
Cotação, marcas e outras especificações:

2

Locação
de
Arquibancadas
cobertas
em estrutura metálica com
pisos
e
forração
em
compensado
naval.
As
arquibancadas possui 8
patamares com 70,0 metros
de
comprimento
cada
patamar em um total de
560,00 metros lineares.

04

Diária

R$

Diária

R$

R$

Diária

R$

R$

Cotação, marcas e outras especificações:

3

Locação
de
Estrutura
metálica de arena e bretes:
Composto de conjunto de 08
bretes de solda e 08 bretes
de espera. Arena medindo
30x45mt, 14 currais para
acomodação de 50 touros.

04

Cotação, marcas e outras especificações:

4

Locação de 30 Banheiros
químicos
unissex
,
individual
e
portátil,
confeccionada em polietileno
em
alta
densidade,
resisitente
e
totalmente
lavável, com teto translúcido,
piso antiderrapante, orifício
para ventilação, trava interna
de segurança, resistente a
violação e com indicação
livre/ocupado,
contendo
vaso sanitário,
mictório,
medindo aproximadamente
2,00 m de altura, 1,20 m de
profundidade, abertura de
portas aproximado de 220

04
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litros, limpeza dos banheiros
antes do início dos eventos.
Cotação, marcas e outras especificações:
Locação de 05 Tendas
Piramidal: Medindo 10x10
com sua base em estrutura
5
metálica com calhas de
04
chuvas em lona medindo
com pé de sustentação de
9,00 mt de altura.
Cotação, marcas e outras especificações:
Locação de 08 Tenda
Piramidal: Medindo 8x8
com sua base em estrutura
6
metálica com calhas de
04
chuvas em lona medindo
com pé de sustentação 3 m
de altura.
Cotação, marcas e outras especificações:
7

Locação de Gerador de
Energia

04

Diária

R$

R$

Diária

R$

R$

Diária

R$

R$

Diária

R$

R$

Diária

R$

R$

Diária

R$

R$

Cotação, marcas e outras especificações:
Contratação
de
20
Seguranças noturnos
8
Atribuição: experiência na
04
área. Garantir a segurança e
bem estar do público.
Cotação, marcas e outras especificações:
Contratação de 01 Auxiliar
de Juíz:
Atribuição: experiência na
9
04
área administrativa. Cuidar
da
documentação
e
inscrições do participante.
Cotação, marcas e outras especificações:

10

Contratação de 04 Juiz de
Brete e Arena: 02 para
Arena, 01 para a monta
dentro do brete, e 1 para
coordenar a soltura do

04
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animal.
Atribuição: Experiência na
área
e
filiados
a
confederação de rodeios.
Entre as suas funções,
estão, fazer a verificação de
todos esses equipamentos
de montaria e confederação
de rodeios.
Cotação, marcas e outras especificações:
Contratação
de
02
Porteiros e 13 Auxiliares
de Brete:
Atribuição: Experiência na
área
e
filiados
à
confederação de Rodeios. 2
11
04
porteiros + 13 auxiliares,
para manejo. Abrir e fechar
as porteiras por onde saem
os touros, organizar, auxiliar,
e conferir a largada dos
competidores.
Cotação, marcas e outras especificações:
Contratação
de
02
Locutores:
Atribuição:
Experiência
comprovada na área, 2
12 locutores em revezamento é
04
suficiente para o tipo de
evento.
Narrar
as
competições locução do
rodeio.
Cotação, marcas e outras especificações:
Contratação de 04 Salva
Vidas:
Experiência
comprovada na área, para
13
04
salvaguardar a integridade
física dos peões dentro da
arena.
Cotação, marcas e outras especificações:

Diária

R$

R$

Diária

R$

R$

Diária

R$

R$
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14

Contratação de 10 Brigada
de Incêndio: Experiência na
área, conforme exigências
da Defesa Civil.

04

Diária

R$

R$

Diária

R$

R$

Diária

R$

R$

Diária

R$

R$

Cotação, marcas e outras especificações:
Contratação de 03 Técnico
de Som
Atribuição: Experiência na
15
04
área, auxiliar dos locutores
na apresentação e narração
das apresentações.
Cotação, marcas e outras especificações:
Contratação
de
02
Eletricistas
16
04
Atribuição: Experiência na
área de alta e baixa tensão.
Cotação, marcas e outras especificações:
Contratação
de
02
Veterinários: Experiência
em eventos que exige a
17
categoria. Mínimo suficiente
04
exigido para fiscalização do
trato e bem estar dos
animais e equipamentos.
Cotação, marcas e outras especificações:

VALOR TOTAL R$
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MINUTA
CONTRATO
PROCESSO N.º _____
CONTRATO N.º _____
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE
ALVES
A
EMPRESA
ABAIXO
QUALIFICADA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE ALVES, inscrita no CNPJ sob n.º
44.555.688/0001-41, com sede na Rua Vereador Luiz Michelan Filho, n.º 73, Centro,
desta cidade de Presidente Alves – SP, neste ato, devidamente representada por
seu Prefeito Municipal Valdeir dos Reis, infra-assinado, a seguir denominado
simplesmente CONTRATADO e a empresa ______________, inscrita no CNPJ, sob
n.° _______________, estabelecida na Rua _______________ da cidade de
______________, neste ato representada por _____________, portador do RG.
_______ e inscrito no CPF sob n.° __________, a seguir denominada simplesmente
CONTRATADA, têm entre si ajustado o presente contrato, que se regerá pela Lei n°
8.666/93 e suas alterações, pelos termos da proposta da CONTRATADA, pelo
estabelecido na Pregão Presencial n.º __/2018 e pelas cláusulas e condições
seguintes, que as partes se obrigam e se comprometem a cumprir fielmente:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO DO CONTRATO
1.1 – O presente contrato tem por objeto, a contratação de empresa especializada
para o fornecimento de equipamentos e prestação de serviços a fim de atender as
demandas operacionais para realização da Festa do Peão de Boiadeiro de
Presidente Alves/SP.
1.2 – A Festa será realizada nos dia 06, 07, 08 e 09/12 de 2018 no Centro Municipal
de Eventos Raul Ferreira da Silva - Recinto de Rodeios - Rua Sebastião Lopes
N.320, Jardim Colina do Sol II.
1.3 – Integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, exceto no que de
forma diferente ficar aqui estabelecido, para todos os efeitos de direito, os elementos
constantes do Edital do Pregão Presencial e seus anexos.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA
2.1 - Para a execução dos serviços licitados será permitida subcontratação.
2.1.1 - O Município de Presidente Alves não reconhecerá qualquer vínculo com
empresas subcontratadas, sendo que qualquer contato porventura necessário, de
natureza técnica, administrativa, financeira ou jurídica que decorra dos trabalhos
realizados será mantido exclusivamente com a Contratada, que responderá por seu
pessoal técnico e operacional e, também, por prejuízos e danos que eventualmente
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estas causarem.
CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZOS DE VIGÊNCIA
3.1 – O prazo do presente contrato é por tempo determinado, entrará em vigor na
data de sua assinatura e vigorará até a data em que concretizar o pagamento total
do objeto licitado.
CLÁUSULA QUARTA - VALOR, REAJUSTE DOS PREÇOS, RECURSOS E
PAGAMENTO.
4.1 - O valor do presente contrato é de R$ ______________ ( ____________ ).
4.2 – Os preços não serão reajustados.
4.3 – As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte
rubrica: 020102- Administração Municipal; Cat. 3.3.90.39.23 – Festividades e
Homenagens – Ficha N.246.
4.4 - O pagamento será efetuado pela Tesouraria da PREFEITURA em favor da
CONTRATADA mediante a apresentação da Nota Fiscal e a fatura correspondente
que deverão vir acompanhadas dos seguintes documentos:
a) Certidão do FGTS-CRF;
b) Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais;
c) Divida Ativa da União; e
d) Certidão Negativa de Débito, relativo às contribuições previdenciárias.
4.5 – Mediante a liberação do Ministério do Esporte, e aprovado pelo Ordenador de
Despesas, o pagamento será efetuado até 05 (cinco) dias após o protocolo da
Fatura pela CONTRATADA.
4.6 – Qualquer atraso ocorrido na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou dos
documentos exigidos como condição para pagamento por parte da CONTRATADA,
importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do
CONTRATANTE.
4.7 – Deverão constar do documento fiscal os números dos respectivos Termos de
compromisso e Proposta de aquisição, com a modalidade da licitação e número.
4.8 - A contagem do prazo para pagamento terá inicio e encerramento em dias de
expediente na PREFEITURA.
4.9 - Havendo divergência ou erro na emissão de documento fiscal fica interrompido
o prazo para o pagamento, sendo iniciada nova contagem somente após a
regularização.
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES
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5.1- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
5.1.1. Executar o objeto observando rigorosamente o cumprimento das
responsabilidades, encargos, prazos e especificações técnicas e em conformidade
com as condições do edital e seus anexos, do contrato e das demais cominações
legais.
5.1.2. Dar início à execução dos serviços e locação conforme especificação,
estabelecido neste Termo de Referência,
5.1.3. A CONTRATADA deverá entregar o Objeto Contratado nos locais
determinados pela CONTRATANTE.
5.1.4. Substituir ou reparar o objeto contratado que comprovadamente apresente
condições de defeito ou em desconformidades com as especificações deste termo e
padrões de qualidade exigidos, com defeito, ou má qualidade imediatamente.
5.1.5. Cientificar, por escrito, dentro do prazo de 24 horas a fiscalização da
CONTRATANTE quaisquer ocorrência anormal verificada na execução dos
fornecimentos, independentemente da comunicação verbal, sob pena de multa.
5.1.6. Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a
ser solicitados pela CONTRATANTE, salvo quando implicarem as indagações de
caráter técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas.
5.1.7. A CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder ou transferir o Objeto do
Contrato, no todo ou em parte a terceiros, sem anuência da CONTRATANTE, sob
pena de rescisão.
5.1.8. Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto,
responsabilizando-se pelo período oferecido em sua proposta comercial, observando
o prazo mínimo 24 horas, Exigido pela administração.
5.1.9. Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do
objeto contratual, cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da
CONTRATANTE.
5.1.10. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham
a incidir sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários,
pagamentos de recursos humanos, Previdência Social, impostos, encargos sociais,
transporte e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel
cumprimento das leis trabalhistas e especificas de acidente de trabalho e legislação
correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução contratual, previdenciários
e de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus
empregados no desempenho dos serviços objeto do contrato, ficando a
CONTRATANTE isentam de qualquer vínculo empregatício com os mesmos.
5.2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
5.2.1. Solicitar a execução do objeto à CONTRATADA através da emissão da Nota
de Empenho (Ordem de Serviços).
5.2.2. Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno
cumprimento das obrigações decorrente do objeto contratual, consoante estabelece
a Lei Federal Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
5.2.3. Fiscalizar a execução do objeto contratual através de sua unidade
competente, podendo, em decorrência solicitar providências da CONTRATADA, que
atenderá ou justificará de imediato.
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5.2.4. Rejeitar os serviços e locações que não atendam aos requisitos constantes
das especificações constantes do Termo de Referência.
5.2.5. Designar servidores para acompanhar o fornecimento dos serviços e
locações.
5.2.6. Notificar a CONTRATADA, de qualquer irregularidade decorrente da execução
do objeto contratual.
5.2.7. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA nas condições
estabelecidas neste instrumento.
5.2.8. Indicar os locais e horários em que deverão ser executados os serviços e
locações.
5.2.9. A data e horário para execução dos serviços e locações deverão ser
agendados previamente através do telefone: (14) 3587-1271 no endereço do Centro
Municipal de Eventos situado na Rua Sebastião Lopes nº 320, Jardim Colina do Sol
II, Presidente Alves, SP.
CLÁUSULA SEXTA - RESCISÃO
6.1 - Constituem motivos para rescisão do presente Contrato as situações referidas
nos artigos 77 e 78 da Lei Federal 8.666 de 21 de Junho de 1999 e suas alterações,
a qual será processados nos termos do artigo 79 e 80, incisos e seus parágrafos do
mesmo Diploma Legal.
6.2 - No caso de rescisão administrativa unilateral, a CONTRATADA reconhecerá os
direitos da PREFEITURA em aplicar as sanções previstas no instrumento
convocatório da licitação citada no preâmbulo deste e na legislação que rege esta
contratação.
CLAUSULA SETIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
7.1 - A(s) empresa(s) vencedora(s) da licitação ficará(m) sujeita(s) às penalidades
previstas no edital, em casos de inexecução parcial ou total das condições
pactuadas, garantida a prévia defesa e o contraditório em regular processo
administrativo, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que seu (s) ato (s)
ensejar (em) no total ou parcial do objeto deste Pregão, a Administração Pública
Municipal poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes
sanções:
7.2. Advertência.
7.3. Multa de 0,3% (zero virgula três por cento) por dia de atraso e por ocorrência de
fato em desacordo com o proposto e o estabelecido no edital, até o máximo de 10%(
dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, recolhida no prazo máximo
de 15 (quinze) dias decorridos, uma vez comunicada oficialmente.
7.4. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso
de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15
(quinze) dias corridos, contados a partir da comunicação oficial.
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7.5. 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 a CONTRATADA ressarcir a entidade contratante e
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base
no subitem anterior.
7.6. Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública deste
município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantindo o direito prévio de licitação e
da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, a licitante que:
7.6.1. Ensejar o retardamento da execução do objeto deste pregão.
7.6.2. Não mantiver a proposta injustificadamente.
7.6.3. Comportar-se de modo idôneo.
7.6.4. Fazer declaração falsa.
7.6.5. Cometer fraude fiscal.
7.6.6. Falhar ou fraudar na execução do contrato.
7.7.
Por descumprimento dos prazos e condições previstos neste pregão,
principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas na condição
anterior.
7.8. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado
e aceito pela mesma, em relação a um dos itens arrolados na condição do subitem
7.2, a licitante vencedora isenta das penalidades mencionadas.
7.9. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar de licitação, e
impedimento de contratar com a Administração Pública deste município, e
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública
poderão ser aplicadas a licitante vencedora juntamente com as de multa,
descontando a dos pagamentos a serem efetuados.
7.10. A penalidade será obrigatoriamente registrada no Cadastro de Fornecedores
de Bens e Serviços do município de Presidente Alves e no caso de suspensão de
licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das
multas previstas neste Edital e no Contrato das combinações legais.
7.11. A recusa sem motivos justificados da convocada em aceitar ou retirar a Nota
de Empenho dentro do prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total da
obrigação assumida, sujeitando-a as penalidades aludidas no item 7. deste
instrumento.
CLÁUSULA OITAVA – FORO
8.1 - Fica eleito o Foro desta Comarca de Pirajuí – Estado de São Paulo, com
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para toda e
qualquer ação oriunda do presente contrato e que não possa ser resolvida por
comum acordo entre as partes.
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E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente contrato em conjunto
das testemunhas abaixo identificadas, para que produza seus jurídicos efeitos na
forma da LEI.
Presidente Alves,____de ______ de 20____.
________________
Prefeito Municipal
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS
CONTRATANTE:
CONTRATADA:
CONTRATO N° (DE ORIGEM):
OBJETO:
ADVOGADO(S): (*)
Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima
identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO, para fins de instrução e julgamento; damo-nos por CIENTES e
NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até
julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos
prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor
recursos e o mais que couber.
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões
que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no
Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar
Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos
interessados.
LOCAL e DATA:
CONTRATANTE
Nome e cargo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Assinatura:
CONTRATADA
Nome e cargo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal
Assinatura:
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído.
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CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS
CADASTRO DO RESPONSÁVEL
CONTRATANTE:
CONTRATADA:
CONTRATO N°(DE ORIGEM):
OBJETO:
Nome
Cargo
RG nº
Endereço(*)
Telefone
e-mail
(*) Não deve ser o endereço do Órgão e/ou Poder. Deve ser o endereço onde
poderá ser encontrado(a), caso não esteja mais exercendo o mandato ou cargo.
Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP
Nome
Cargo
Endereço
Órgão/Setor

Comercial

do

Telefone e Fax
e-mail
LOCAL e DATA:
RESPONSÁVEL: (nome, cargo e assinatura)
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANEXO LC-03 –
DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP
CONTRATANTE:
CNPJ Nº:
CONTRATADA:
CNPJ Nº:
CONTRATO N° (DE ORIGEM):
DATA DA ASSINATURA:
VIGÊNCIA: OBJETO:
VALOR (R$):
Declaro (amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada,
sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à
correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo
arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e
serão remetidos quando requisitados.

LOCAL e DATA:
RESPONSÁVEL: (nome, cargo, e-mail e assinatura)

46

