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EDITAL Nº 077/2018-SELIC-PMM 
PREGÃO PRESENCIAL PP-036/2018-SELIC-PMM 

(Processo Administrativo nº 2018.0716.0832/SELIC-PMM) 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

 

 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A 

ORGANIZAÇÃO DE SHOWS E EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO, CONFORME CRONOGRAMA DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE TURISMO. 

 

 

 
RECIBO 

 
 
A Empresa _______________________ CNPJ n°. __.___.___/____-__, retirou 
o Edital de Nº ___________, referente ao objeto 
_________________________________ e deseja ser informada de quaisquer 
alterações, respostas a esclarecimentos e impugnações pelo e-mail: 
________________________________. 

____________, aos __/_____/____. 
______________________ 

Representante Legal 

OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO AO PREGOEIRO PELO E-

MAIL: selicmelgaco@gmail.com PARA EVENTUAIS COMUNICAÇÕES AOS 

INTERESSADOS, QUANDO NECESSÁRIO. 

 

http://www.melgaco.pa.gov.br/
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EDITAL Nº 077/2018-SELIC-PMM 
PREGÃO PRESENCIAL PP-036/2018-SELIC-PMM 

(Processo Administrativo nº 2018.0716.0832/SELIC-PMM) 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

1. PREÂMBULO: 

O MUNICÍPIO DE MELGAÇO, ESTADO DO PARÁ, Pessoa Jurídica de Direito Público 

Interno, com sede localizada na Av. Senador Lemos, 213 – Centro – Melgaço/PA – CEP: 

68.490-000, inscrito no CNPJ sob o n° 04.876.470/0001-74, por intermédio do Setor de 

Licitações e Contratos, torna público, para conhecimento dos interessados, que no dia, hora 

e local designados neste Edital, realizará certame licitatório para REGISTRO DE PREÇOS, 

na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo Menor Preço Por Item, para 

aquisição do objeto do certame, de acordo com as normas estabelecidas neste Edital.  

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Este Pregão será regido pela Lei Federal nº 10.520/02, de 

17 de julho de 2002 - Instituto do Pregão, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 

8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores - Lei de Licitações, Lei 

Federal nº 8.078, de 11.09.90 - Código de Defesa do Consumidor, Lei Complementar 

123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações posteriores - Estatuto da Microempresa 

e da Empresa de Pequeno Porte, pelos Decretos Federais nº 7.892 de 23 de janeiro de 

2013 e nº 8.250, de 23 de maio de 2014 e pelos Decretos Municipais nº 075, de 30 de 

março de 2007 – Regulamenta o Pregão no âmbito municipal e 001/08 de 03 de janeiro 

de 2008 – Regulamento o Sistema de Registro de Preços no âmbito municipal. 

1.1 O Pregão será realizado pelo Pregoeiro FÁBIO PACHECO DE SOUZA, designada 

pela Portaria nº 005/2018, de 05 de janeiro de 2018 e Equipe de Apoio, função 

exercida pela Comissão Permanente de Licitação, constituída pelos servidores 

FÁBIO PACHECO DE SOUZA, Presidente; TIAGO PACHECO DE SOUZA, 

Secretário; ARNALDO PANTOJA DO MONTE, Membro; DEMÓCRITO LACERDA 

LEÃO JÚNIOR, membro 1; ISAÍAS CORRÊA GUEDES, membro 2, designados 

pela Portaria nº 0182B/2018, de 30 de abril de 2018. 

1.2 A abertura da sessão pública dar-se-á no dia, horário e local abaixo indicados: 

1.2.1 Dia: 23/08/2018. Horário: às 08h30min. Local: Setor de Licitações e Contratos – 

Rua 12 de Outubro, s/nº - Centro – Melgaço/PA. 

1.3 Se no dia supracitado não houver expediente, a Sessão Pública para o início da 

abertura dos envelopes referentes a este Pregão será realizada no próximo dia útil 

subsequente, desde que este não esteja agendado para novo certame. 

http://www.melgaco.pa.gov.br/
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1.4 Caso se configure a hipótese do subitem anterior, a Sessão Pública para o início da 

abertura dos envelopes referentes a este Pregão será realizada no primeiro dia útil 

vago para tal fim. 

1.5 Em princípio, no local e horário indicados serão realizados os procedimentos 

pertinentes a este Pregão, com respeito ao: 

1.5.1 Credenciamento dos representantes legais das licitantes interessadas em 

participar do certame; 

1.5.2 Recebimento e rubrica dos envelopes de Proposta e Documentação; 

1.5.3 Abertura dos envelopes de Proposta e exame da conformidade das propostas; 

1.5.4 Divulgação das licitantes classificadas e das desclassificadas; 

1.5.5 Condução dos trabalhos relativos aos lances verbais; 

1.5.6 Abertura dos envelopes Documentação da licitante detentora do menor preço e 

exame da habilitação; 

1.5.7 Devolução dos envelopes Documentação fechados às demais licitantes, após o 

recebimento do contrato pela licitante vencedora e 

1.5.8 Outros que se fizerem necessários à realização deste Pregão. 

1.5.9 As decisões do Pregoeiro serão comunicadas diretamente aos interessados 

durante a sessão, lavradas em ata, ou, ainda, a critério do Pregoeiro, por 

intermédio de ofício, com comprovação de seu arecebimento. O resultado final do 

certame será divulgado mediante publicação na imprensa oficial. 

1.5.10 A solicitação de esclarecimento de dúvidas a respeito das condições deste Edital 

e de outros assuntos relacionados à presente licitação, deverá ser efetuada pelas 

empresas interessadas em participar do certame, até o 2º (segundo) dia útil que 

anteceder à data estabelecida no preâmbulo deste Instrumento Convocatório para 

a reunião de recebimento e abertura dos envelopes Proposta e Documentação. 

1.5.11 A resposta do Pregoeiro ao pedido de esclarecimento formulado será 

comunicada mediante ofício ou publicação na imprensa oficial. 

1.6 Para efeito deste Edital devem ser consideradas algumas definições importantes, 

tais quais:  

1.6.1 Pregão - modalidade de licitação em que a disputa pelo fornecimento de bens ou 

serviços comuns é feita em sessão pública, por meio de propostas de preços 

escritas e lances verbais;  

http://www.melgaco.pa.gov.br/
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1.6.2 Bens e Serviços Comuns - aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade 

possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais 

no mercado; 

1.6.3 Sistema de Registro de Preços - conjunto de procedimentos para registro formal 

de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações 

futuras;  

1.6.4 Ata de registro de preços - documento vinculativo, obrigacional, com característica 

de compromisso para futura contratação, em que se registram os preços, 

fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as 

disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas;  

1.6.5 Unidade Gestora - Órgão licitador;  

1.6.6 Licitante - pessoa jurídica individual que adquiriu o presente Edital e seus 

elementos constitutivos/Anexos;  

1.6.7 Licitante Vencedora - pessoa jurídica individual habilitada neste procedimento 

licitatório e detentora da proposta mais vantajosa, a quem for adjudicado o objeto 

deste Pregão. 

2 DO OBJETO: 

2.1 A presente licitação tem como objeto o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA A ORGANIZAÇÃO DE SHOWS E EVENTOS A SEREM 

REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO, CONFORME 

CRONOGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE TURISMO, 

conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência – Anexo 

I, parte integrante do presente Edital. 

2.2 A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de 

Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu 

interesse. 

3 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO: 

3.1 Poderão participar deste Pregão interessados cuja principal atividade econômica 

seja compatível com o objeto desta licitação e que comprovem possuir os 

documentos de habilitação requeridos. 

http://www.melgaco.pa.gov.br/
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3.1.1 Nos itens de contratação cujo valor estimado seja de até R$: 80.000,00 (oitenta mil 

reais) somente poderão participar empresas enquadradas como Microempresas, 

Empresas de Pequeno Porte, Microempreendedor Individual e Cooperativas 

Equiparadas conforme art. 48, I da Lei Complementar 123/2006, do ramo de 

atividade pertinente ao objeto deste Pregão Presencial, que atendam as exigências 

desta Edital. 

3.1.2 Entende-se por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, a sociedade 

empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada 

e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 

(Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no 

Registro Civil de Pessoas Jurídicas, que se encontram dentro da definição do art. 3º 

da Lei Complementar nº 123/06 e que não se enquadram em nenhuma das 

situações previstas no § 4º deste mesmo art. 3º da Lei Complementar nº 123/06; 

3.1.3 O Microempreendedor Individual – MEI é modalidade de microempresa, conforme 

disciplina o art. 18-E § 3º da Lei Complementar nº 123/06, e tem sua participação 

garantida no certame. 

3.1.4 Se equiparam os benefícios exclusivos para as microempresas e empresas de 

pequeno porte às cooperativas, conforme art. 34 da Lei nº 11.488/07 e Lei nº 

5.764/71, posteriormente alterado pela Lei nº 6.981/82, que tenham auferido, no 

ano-calendário anterior, receita bruta anual até o limite definido no inciso II do caput 

do art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123/06, conforme disciplina o art. 3º-A da 

referida Lei. 

3.1.5 Será permitida a participação de cooperativas, desde que apresentam modelo de 

gestão operacional adequado ao objeto desta licitação, com compartilhamento ou 

rodízio das atividades de coordenação e supervisão da execução dos serviços, e 

desde que os serviços contratados sejam executados obrigatoriamente pelos 

cooperados, vedando-se qualquer intermediação ou subcontratação. 

3.1.6 As microempresas e empresas de pequeno porte poderão se beneficiar, nesta 

licitação, do tratamento diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar n° 

123/2006, desde que não se enquadrem em qualquer das exclusões relacionadas 

no seu § 4º do artigo 3º1 

                                                             
1Segundo o dispositivo citado, não se inclui no regime diferenciado e favorecido previsto nesta Lei Complementar, para nenhum efeito 

legal, a pessoa jurídica: 

I - de cujo capital participe outra pessoa jurídica; 

II - que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior; 

http://www.melgaco.pa.gov.br/
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3.1.7 Para participar da presente licitação e usufruir dos benefícios previstos na Lei 

Complementar Federal nº 123/06, os Microempreendedores Individuais, as 

Microempresas, as Empresas de Pequeno Porte e as Cooperativas Equiparadas 

deverão declarar enquadramento no momento do Credenciamento conforme 

modelo do anexo II – Kit Credenciamento. 

3.1.8 No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, quando desejar os 

benefícios da Lei Complementar nº 123/06, quando optante pelo Simples Nacional 

deverá apresentar comprovante pelo Simples Nacional emitido pela Secretaria da 

Receita Federal ou 

3.1.9 Quando não optante pelo Simples Nacional apresentar declaração de imposto de 

renda ou balanço patrimonial e demonstração do resultado econômico do exercício 

comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do 

art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, ou ainda comprovante da condição de ME 

ou EPP expedido pela Junta Comercial. 

3.2 Não poderão participar da presente licitação os interessados: 

3.2.1 Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma 

da legislação vigente; 

3.2.2 Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

3.2.3 Que se enquadrem nas vedações previstas /no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

3.2.4 Que não atuem no ramo pertinente ao objeto da licitação (Acórdão TCU nº 

1.021/2007 - Plenário); 

                                                             
III - de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento 

jurídico diferenciado nos termos desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste 
artigo; 

IV - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada por esta Lei 
Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo; 

V - cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global 
ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo; 

VI - constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo; 

VII - que participe do capital de outra pessoa jurídica; 

VIII - que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, 
financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de 
arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar; 

IX - resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um 
dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores; e 

X - constituída sob a forma de sociedade por ações. 

§ 5º O disposto nos incisos IV e VII do § 4º deste artigo não se aplica à participação no capital de cooperativas de crédito, bem como em 
centrais de compras, bolsas de subcontratação, no consórcio previsto nesta Lei Complementar, e associações assemelhadas, sociedades de 
interesse econômico, sociedades de garantia solidária e outros tipos de sociedade, que tenham como objetivo social a defesa exclusiva dos 
interesses econômicos das microempresas e empresas de pequeno porte. 

§ 6º Na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte incorrer em alguma das situações previstas nos incisos do § 4º deste 
artigo, será excluída do regime de que trata esta Lei Complementar, com efeitos a partir do mês seguinte ao que incorrida a situação impeditiva. 
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3.2.5 Que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de 

credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação; 

3.2.6 Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;  

3.2.7 Que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração 

Pública, direta ou indireta, federal, estadual ou municipal, bem como as que estejam 

punidas com suspensão do direito de contratar ou licitar com o Órgão ou Entidade 

Promotora da Licitação; 

3.2.8 Que possuam como diretores, responsáveis técnicos ou sócios, servidor, 

empregado ou ocupante de cargo comissionado do Órgão ou Entidade Promotora 

da Licitação ou que tenham tido vínculo há menos de cento e oitenta dias anteriores 

à data da publicação deste Edital; 

3.2.9 Que se encontrem sob o controle de um mesmo grupo de pessoas físicas ou 

jurídicas. 

3.2.10 Cujo sócio seja servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao Órgão 

promotor da licitação; 

3.2.11 Cujo sócio seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 

afinidade, até o terceiro grau, inclusive, do pregoeiro ou da autoridade administrativa 

da PMM. 

3.2.12 Empresas que não possuam endereço físico, bem como local e instalações 

adequadas e compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma. 

3.2.13 Faculta-se ao pregoeiro, visitar in loco, a sede da empresa participante deste 

Pregão Presencial, para fins de comprovação da existência de endereço físico e 

confirmação da autenticidade das fotografias porventura apresentadas, bem como 

constatar que o local e instalações são adequadas e compatíveis para o exercício 

do ramo de atividade. Havendo a referida visitak reserva-se ao Pregoeiro fotografar 

a área externa (fachada) e a área interna do imóvel onde está localizada a empresa. 

3.2.14 Concluída a vista in loco e constatado que o endereço da empresa participante é 

fictício, podendo esta ser considerado uma ‘empresa fantasma’, ou as fofografias 

apresentadas pela empresa licitante não corresponderem à realidade constatada in 

loco, o pregoeiro excluirá a participação da empresa do certame, declarando-a 

inidônea, garantida a prévia defesa em processo regular e encaminhará os autos do 

processo para o Ministério Público do Estado do Pará, para aplicar as demais 

penalidades previstas em lei. 

http://www.melgaco.pa.gov.br/
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3.2.15 Empresas que não apresentarem a declaração de enquadramento no momento 

do Credenciamento, conforme modelo do anexo II – Kit Credenciamento.. 

3.3 É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um licitante na 

presente licitação. 

3.4 Cada licitante apresentará uma só proposta de acordo com as exigências 

deste Edital. 

3.5 A participação no certame implica aceitar todas as condições 

estabelecidas neste Edital. 

4 DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: 

4.1 DO CREDENCIAMENTO: 

4.1.1 No dia, horário e local indicados no Preâmbulo deste edital, serão recebidos pelo 

Pregoeiro e equipe de apoio os documentos para Credenciamento, bem como os 

envelopes contendo as Propostas e Documentações dos proponentes que se 

fizerem presentes no Certame. 

4.1.2 Após o Pregoeiro declarar a abertura da sessão, não serão admitidos novos 

proponentes, salvo sob a condição de ouvinte. 

4.1.3 Para a realização do credenciamento o representante legal deverá apresentar-se 

ao pregoeiro munido dos seguintes documentos: 

a) Original e cópia simples da Cédula de Identidade ou outro documento 

equivalente; 

b) Procuração Específica, com firma reconhecida, obedecido o modelo do 

Anexo II – Kit Credenciamento, deste Edital, caso a empresa não tenha outro 

específico, da qual deverá constar a outorga de poderes necessários para a 

formulação de ofertas e lances de preços, e a prática dos demais atos 

pertinentes ao certame, em nome da licitante. 

c) Original e cópia simples ou cópia autenticada do Requerimento de 

Empresário ou; 

c.1). Original e cópia simples ou cópia autenticada do Contrato Social primitivo 

e última alteração contratual ou última alteração contratual consolidada 

devidamente registrado na Junta Comercial Competente; 
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c.2). Quando a representação for exercida na forma de seus atos de constituição, 

por sócio ou dirigente, o comprovante de representação consistirá, 

respectivamente, em cópia do ato que estabelece a prova de representação da 

empresa, em que conste o nome do sócio e os poderes para representá-la, ou 

cópia da ata da assembleia de eleição do dirigente, em ambos os casos 

autenticada em cartório ou no Setor de Licitações e Contratos, conforme 

disposto no item 4.1.5  

d) Declaração de Sujeição às Cláusulas do Edital e seus anexos – deverá 

obedecer ao modelo do Anexo II – Kit Credenciamento. 

e) Declaração da Condição de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno 

Porte (EPP) – deverá obedecer ao modelo do Anexo II – Kit Credenciamento. 

f) Envelope nº 1 – Proposta de Preços; 

g) Envelope nº 2 – Documentos Habilitatórios. 

Obs. 1: Os documentos solicitados nas alíneas “c”, “c.1” e “c.2” deverão 

ser apresentados na fase de credenciamento com autenticação do cartório 

competente ou do Setor de Licitações e Contratos e no envelope de 

habilitação deverão ser apresentados novamente, porém não sendo 

obrigatória a sua autenticação. 

Obs. 2: Caso o licitante opte por não se credenciar, os documentos 

solicitados nas alíneas “c”, “c.1” e “c.2” deverão ser apresentados com 

autenticação do cartório competente ou do Setor de Licitações e Contratos 

no envelope de habilitação, sob pena de inabilitação. 

4.1.4 Os documentos, uma vez rubricados, serão juntados aos autos do processo, 

recebendo a respectiva numeração, e não poderão dele ser desentranhados 

posteriormente. 

4.1.5  A documentação deverá ser apresentada em conformidade com o item 4.1.3 a fim 

de ser anexada ao processo. Caso o licitante opte por cópia do documento, 

acompanhada do original para conferência e autenticação no Setor de Licitações 

e Contratos, este procedimento poderá ser feito na própria sessão de abertura do 

certame. 

4.1.6 O Setor de Licitações e Contratos não autenticará documentos que forem cópias 

de cópias autenticadas. 
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4.1.7 As cópias de documentos retiradas nas dependências da Prefeitura Municipal de 

Melgaço que acaso sejam necessárias terão um custo que cobrirá a reposição do 

respectivo material de expediente. 

4.1.8 Qualquer documento solicitado neste edital que seja apresentado, sem 

autenticação do cartório competente ou do Setor de Licitações e Contratos será 

considerado inválido e a empresa licitante que o apresentou sofrerá as seguintes 

penalidades: 

• Na fase do credenciamento, o representante não será credenciado. 

• Na fase de julgamento das propostas de preços, a proposta será 

desclassificada. 

• Na fase de habilitação, a licitante será inabilitada. 

4.1.9 Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de 

uma empresa licitante neste Pregão, sob pena de exclusão sumária dos 

representantes. 

4.1.10 Nas licitações, será assegurada, como critério de desempate, a preferência de 

contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. 

4.1.11 Caso exista algum fato que impeça a participação de alguma licitante, ou a 

mesma tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, esta será desclassificada do certame, sem prejuízo das sanções legais 

cabíveis. 

4.1.12 A falsidade da declaração prestada objetivando os benefícios da Lei 

Complementar nº. 123/2006 caracterizará infração administrativa, sem afastar as 

demais infrações penais cabíveis. 

4.1.13 Se o credenciado se ausentar da sessão, sem autorização do pregoeiro, haverá 

desistência tácita da prática de qualquer ato relativo ao certame, tais como: novos 

lances ou recursos. 

4.2 DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO 

4.2.1  Os proponentes entregarão ao pregoeiro, em envelopes separados e lacrados, a 

Proposta de Preços (Envelope nº 1) e a Documentação de Habilitação (Envelope nº 

2). 

4.2.2 A Proposta Comercial e a Documentação de Habilitação exigidos neste edital 

deverão ser apresentados em envelopes distintos, indevassáveis e colados, sob 

pena de desclassificação. 
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4.3 DAS PROPOSTAS (ENVELOPE 1) 

4.3.1  As licitantes deverão apresentar envelope lacrado, tendo no frontispício os 

seguintes dizeres: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO 

AV. SENADOR LEMOS, 213 – CENTRO – MELGAÇO/PA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2018-SELIC/PMM 

PROCESSO N° 2018.0716.0832/SELIC-PMM 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A 
ORGANIZAÇÃO DE SHOWS E EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO, CONFORME CRONOGRAMA DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE TURISMO 

RAZÃO SOCIAL: _____________CNPJ: __.___.___/____-__ 

ENVELOPE 1 – PROPOSTA DE PREÇOS 

4.3.2 O envelope contendo a proposta comercial da empresa deverá conter a Carta-

Comercial e a Planilha de Preços, conforme o modelo do Anexo III – Kit Proposta, 

em única via, sendo emitida em papel que identifique o órgão (ou empresa) emissor, 

sem emendas, rasuras, entrelinhas e ressalvas, devidamente datada, assinada e 

rubricada em todas as suas páginas e anexos, de fácil leitura e compreensão, 

preferencialmente com carimbo do CNPJ, sob pena de desclassificação e contendo 

ainda, obrigatoriamente: 

a) Especificações do item cotado; 

b) Preços totais, expressos em moeda corrente nacional em algarismos e por 

extenso, relativos ao item cotado já incluso todos os tributos, fretes, seguros, e 

quaisquer outras despesas inerentes ao fornecimento dos produtos. Em caso de 

discordância entre os preços unitários e totais, prevalecerão os primeiros; 

ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão 

os últimos; 

b.1) os preços unitários deverão ser cotados em moeda corrente nacional, com 

02 (duas) casas decimais após a vírgula; 

c) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias 

corridos a contar da data prevista para a abertura das propostas. Caso a 

empresa apresente prazo menor que o estipulado, esta será desclassificada; 

4.3.3 A oferta deve ser firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra 

condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado. 

4.3.4 Uma vez abertas as propostas, não serão admitidos cancelamentos, retificações 

de preços ou alterações nas condições estabelecidas. Os erros, equívocos ou 
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omissões havidas nas cotações de preços, serão de inteira responsabilidade do 

proponente, não lhe cabendo, no caso de erro para mais e consequente 

desclassificação, qualquer recurso; nem tampouco, em caso de erro para menos, 

eximir-se do fornecimento do objeto da presente licitação, a menos que o tal erro 

para menos se traduza em um preço manifestadamente inexequível. 

4.3.5 A indicação externa nos envelopes, caso esteja incompleta ou com algum erro de 

transcrição, desde que não cause dúvida quanto a seu conteúdo ou não atrapalhe o 

andamento do processo não será motivo para exclusão do procedimento licitatório, 

mas sua falta será causa de desclassificação. 

4.3.6 Solicita-se às empresas participantes que preencham também a proposta em 

planilha eletrônica, apresentada conforme Anexo VI deste Edital e disponível em 

planilha de excel, 

4.3.7 E que a tragam, em mídia removível (CD ou Pendrive), dentro do envelope da 

proposta, para agilizar os trabalhos durante o processamento do pregão. 

4.3.8 Não será desclassificado o proponente que não enviar CD ou pendrive contendo a 

planilha eletrônica. 

4.3.8.1 DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

4.3.8.1.1  Realizada a abertura do envelope nº 1 e analisadas as propostas serão 

desclassificadas as que: 

a) Forem elaboradas em desacordo com os termos deste edital; 

b) Apresentarem preços excessivos ou manifestadamente inexequíveis, assim 

considerados aqueles preços que não venham a ter demonstrado sua viabilidade 

através de documentação que comprove que os custos dos insumos são 

coerentes com os de mercado e serão considerados excessivos quaisquer 

valores que sejam superiores ao valor estimado pela Prefeitura Municipal de 

Melgaço; 

c) Apresentarem preços, total ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero; 

d) Apresentarem proposta alternativa. 

4.3.8.1.2  Serão classificados para a fase de lances, os proponentes que apresentarem 

as propostas de Menor Preço Por Item, definido no objeto deste edital e seus 

anexos, e, em seguida, todas as propostas com preços até 10% (dez por cento) 

superiores àquele, ou em não as havendo, as 03 (três) melhores ofertas, 

quaisquer que sejam os percentuais superiores obtidos. 
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4.3.8.2 DOS LANCES 

4.3.8.2.1 Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o Pregoeiro dará início à 

etapa de apresentação de lances verbais pelos licitantes, que deverão ser 

formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes. 

4.3.8.2.2 O lance deverá ser ofertado preço unitário. 

4.3.8.2.3 O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma 

sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta 

classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor. 

4.3.8.2.4 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo 

Pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances e a manutenção 

do último preço por ele apresentado, para efeito de ordenação das propostas. 

4.3.8.2.5 Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro identificará as licitantes 

qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte, procedendo 

à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de 

maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o 

disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006. 

4.3.8.2.6 Caso a melhor oferta válida tenha sido apresentada por empresa de maior 

porte, as propostas de pessoas qualificadas como microempresas ou empresas 

de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) 

acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas 

com a primeira colocada. 

4.3.8.2.7 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de ofertar um 

último lance para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da 

primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos, contados a partir da 

convocação do pregoeiro. 

4.3.8.2.8 Caso a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno 

porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo 

estabelecido, serão convocadas as demais licitantes qualificadas como 

microempresa ou empresa de pequeno porte que se encontrem naquele 

intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício 

do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

4.3.8.2.9 Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá 

negociar com o licitante para que seja obtido melhor preço, observado o critério 
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de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas 

previstas neste Edital. 

4.3.8.2.10 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação da 

proposta. 

4.3.8.3 DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA VENCEDORA 

4.3.8.3.1 Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o 

Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 

compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação e 

sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do 

objeto. 

4.3.8.3.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao 

preço máximo fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

4.3.8.3.3 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários 

simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos 

insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que 

o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto 

quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio 

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

4.3.8.3.4 Configurando-se a necessidade o Pregoeiro poderá solicitar ao licitante 

classificado em primeiro lugar a apresentação de amostras do produto ofertado 

ou documento contendo as características do material ofertado, tais como 

marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações 

pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos, sob pena de não aceitação da 

proposta. 

4.3.8.3.5 Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto 

a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios 

previstos no subitem anterior, o licitante classificado em primeiro lugar terá 

sua proposta recusada. 

4.3.8.3.6 No caso de não haver entrega da amostra, sem justificativa aceita pelo 

Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas 

neste Edital, a proposta do licitante será recusada. 

4.3.8.3.7 Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados 

como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe 

técnica responsável pela análise. 
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4.3.8.3.8 Se as amostras apresentadas pelo primeiro classificado não forem aceitas, o 

Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo 

segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação das amostras e, assim, 

sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações 

constantes no Termo de Referência. 

4.3.8.3.9 Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as 

condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os 

manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito 

manuseio, quando for o caso. 

4.3.8.3.10 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando a 

nova data e horário para a continuidade da mesma. 

4.3.8.3.11 Sempre que a proposta melhor classificada não for aceita, e antes de o 

Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 

seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

4.3.8.3.12 Julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que 

não alterem sua substância, mediante despacho fundamentado, registrado em 

ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 

classificação. 

4.3.8.3.13 Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante deverá 

comprovar sua condição de habilitação, na forma determinada neste Edital. 

4.4 DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE 2) 

4.4.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá verificar o 

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

4.4.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também 

de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, 
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dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio 

de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

4.4.3 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por 

falta de condição de participação. 

4.4.4 Ainda como condição prévia à habilitação, em se tratando de licitação exclusiva 

para microempresas (ME), empresas de pequeno porte (EPP) e cooperativas 

enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007 (COOP), o Pregoeiro poderá 

consultar órgãos competentes, para verificar se o somatório dos valores das ordens 

bancárias recebidas pelo licitante detentor da proposta classificada em primeiro 

lugar, no exercício anterior, extrapola o limite previsto no artigo 3°, inciso II, da Lei 

Complementar n° 123, de 2006, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, § 

2°, do mesmo diploma, em caso de início de atividade no exercício considerado. 

4.4.5 Não ocorrendo a inabilitação mencionada no subitem anterior, a documentação de 

habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar será 

verificada. 

4.4.6 Com vistas à habilitação na presente licitação as empresas deverão apresentar 

envelope lacrado contendo no frontispício os seguintes dizeres: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO 

AV. SENADOR LEMOS, 213 – CENTRO – MELGAÇO/PA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2018-SELIC/PMM 

PROCESSO N° 2018.0716.0832/SELIC-PMM 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A 
ORGANIZAÇÃO DE SHOWS E EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO, CONFORME CRONOGRAMA DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE TURISMO 

RAZÃO SOCIAL: _____________CNPJ: __.___.___/____-__ 

ENVELOPE 2 –DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

4.4.7 Para a habilitação, o licitante deverá apresentar, dentro do envelope nº 2, os 

documentos a seguir relacionados: 

4.4.7.1 Documentos relativos à Habilitação Jurídica (artigo 28 da Lei Federal nº 

8.666/93) 

4.4.7.1.1 Cédula de Identidade autenticada do representante legal da licitante perante 

o CNPJ; 

4.4.7.1.2 Requerimento de Empresário, no caso de empresário individual; 
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4.4.7.1.3 Certificado da Condição de Microempreendedor Individual, no caso de 

microempreendedor individual; 

4.4.7.1.4 Ato Constitutivo, no caso de empresa individual de responsabilidade limitada; 

4.4.7.1.5 Estatuto Social ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedade empresária. 

4.4.7.1.5.1 Os documentos referidos deverão estar acompanhados de todos os aditivos 

ou da última alteração consolidada; 

4.4.7.1.6 Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada 

de prova da diretoria em exercício; 

4.4.7.1.7 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 

exigir. 

4.4.7.2 Documentos relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista (artigo 29 da Lei 

Federal nº 8.666/93) 

4.4.7.2.1 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no Cadastro Nacional 

de Pessoas Jurídicas (CNPJ), com comprovação pertinente quanto ao seu 

ramo de atividade ser compatível com o objeto contratual;  

4.4.7.2.2 Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado da licitante, 

com comprovação pertinente quanto ao seu ramo de atividade ser compatível 

com o objeto contratual; 

4.4.7.2.3 Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes do Município da 

licitante, com comprovação pertinente quanto ao seu ramo de atividade ser 

compatível com o objeto contratual; 

4.4.7.2.4 Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e 

Municipal, sendo: 

4.4.7.2.4.1 Fazenda Federal - Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos 

Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Receita Federal do Brasil 

- RFB; 

4.4.7.2.4.2 Fazenda Estadual - Certidão de Regularidade de Débito de Tributos 

Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda do domicílio ou 

sede das proponentes, podendo ser apresentadas certidões que tenham 
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sido expedidas de forma genérica, abarcando todos os tributos, ou ainda de 

forma específica desde que seja contemplado o referido tributo; 

4.4.7.2.4.3 Fazenda Municipal - Certidão de Regularidade de Tribulo Municipal do 

domicílio ou sede da proponente que comprove a inexistência de débito com 

ISSQN, podendo ser apresentadas certidões que tenham sido expedidas de 

forma genérica, abarcando todos os tributos, ou ainda de forma específica 

desde que seja contemplado o referido tributo. 

4.4.7.2.5  Prova de Regularidade Relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (CRF – FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos 

encargos sociais instituídos por lei, expedida pela Caixa Econômica Federal; 

4.4.7.2.6  Prova de Regularidade Relativa às Questões Trabalhistas, mediante 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo 

Tribunal Superior do Trabalho, que constituirá prova de inexistência de débitos 

inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho. 

4.4.7.2.7  Nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional, para a comprovação 

da regularidade fiscal, inclusive quando da celebração do contrato, a certidão de 

que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança 

executiva em que tenha sida efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja 

suspensa (Certidão Positiva com Efeito de Negativa) será aceita em 

substituição à certidão negativa. 

4.4.7.3 Documentos relativos à Qualificação Técnica (artigo 29 da Lei Federal nº 

8.666/93) 

4.4.7.3.1 Comprovante de inscrição e regularidade da licitante e de seus responsáveis 

técnicos perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, 

relativo à sede da licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto 

desta licitação. 

4.4.7.3.2 Comprovação da capacidade técnico-operacional da licitante, a ser feita por 

intermédio de atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito 

público ou privado, acompanhados da Certidão de Acervo Técnico - CAT, 

registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA em 

que figurem o nome da licitante na condição de “contratada”, comprovando 

especificamente que a licitante já prestou atividade pertinente e compatível 

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

4.4.7.4 Documentos Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 
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4.4.7.4.1 Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor 

da sede da pessoa jurídica, ou execução patrimonial, expedida no domicílio da 

pessoa física, emitida nos últimos 06 (seis) meses. 

4.4.7.4.2 Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei2, que comprovem a boa situação 

financeira da empresa ou balanço de abertura, no caso de empresa recém-

constituída, vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 

mas admitida a sua atualização por índices oficiais. 

4.4.7.4.3 O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro 

profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de 

Contabilidade; 

4.4.7.4.4 As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia 

do balanço de abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, 

inclusive com os termos de abertura e encerramento; 

4.4.7.4.5 Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser 

acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 

112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que 

tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador; 

4.4.7.4.6 No caso de licitação para fornecimento de bens para pronta entrega, não se 

exigirá da microempresa ou empresa de pequeno porte a apresentação de 

balanço patrimonial do último exercício social; 

4.4.7.4.7 Os microempreendedores individuais - MEI, estão dispensados da 

apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último 

exercício.  

                                                             
2 Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados: 
I – Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima): 

a) Registrados e arquivados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 
b) Publicação em Diário Oficial; 
c) Publicados em jornal de grande circulação; 
d) Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante 

II – Sociedades Limitadas (Ltda): 
a) Por fotocópia do livro Diário, inclusive como os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial 

da sede ou domicílio da licitante ou em outro equivalente; e 
b) Fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou 

domicílio da licitante; 
III – Sociedades sujeitas ao regima estabelecido na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006: 

a) Por fotocópia do livro Diário, inclusive como os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial 
da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; e 

b) Fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou 
domicílio da licitante. 

IV – Sociedades criadas no exercício em curso: 
a) Por fotocópia do Balanço de Abertura devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante. 

b) O Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente, 
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 
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4.4.7.4.8 No caso de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, o balanço 

patrimonial poderá ser substituído pela última declaração de imposto de renda 

da pessoa jurídica; 

4.4.7.4.9 A composição da boa situação financeira da empresa será verificada por 

meio do cálculo do índice contábil da empresa a ser entregue, considerando-se 

habilitadas as licitantes que apresentarem os Índices de Liquidez Geral (LG), 

Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais a 01 (um), 

extraídos das seguintes fórmulas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.7.4.10 As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos 

juntado ao balanço; 

 
4.4.7.4.11 Caso o memorial não seja apresentado, a Comissão de Cadastramento 

reserva-se o direito de efetuar os cálculos; 

 
4.4.7.4.12 Se necessária a atualização do balanço e do patrimônio líquido, deverá ser 

apresentado com os documentos em apreço, o memorial do cálculo 

correspondente. 

 
4.4.7.5 Da Documentação complementar: 

4.4.7.5.1 Declaração Conjunta (de Idoneidade, de Inexistência de Fatos 

Supervenientes Impeditivos para a Habilitação e de Não Existência de Trabalho 

de Menores), conforme modelo apresentado no Anexo IV – Kit Habilitação deste 

Edital. 

4.4.7.6 Disposições Gerais da Habilitação: 

4.4.7.6.1 Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em 

original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente 

ou em cópia simples acompanhada do respectivo original para ser autenticada 

pelo pregoeiro ou por membro de sua equipe de apoio, no momento da análise 

dos documentos de habilitação, ou ainda em publicação feita em veículo de 

imprensa apropriado. 

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
LG = 

 

ATIVO TOTAL 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
SG = 

 

ATIVO CIRCULANTE 

PASSIVO CIRCULANTE
LC = 
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4.4.7.6.2 Caso a empresa seja isenta de apresentação de alguma certidão, deverá 

comprovar tal isenção e ou declaração do contador justificando a isenção; 

4.4.7.6.3  A documentação deverá: 

a) Estar em nome da licitante; 

b) Estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor competente;  

c) Referir-se a apenas uma das filiais ou apenas a matriz. 

4.4.7.6.4 As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos 

para a habilitação ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste 

edital ou com irregularidades, serão inabilitadas, não se admitindo 

complementação posterior; 

4.4.7.6.5 Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as 

ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo pregoeiro, equipe de 

apoio e os proponentes presentes. 

4.4.7.6.6 Os envelopes Documentos de Habilitação das licitantes desclassificadas 

serão devolvidos ao término da sessão do pregão. 

4.4.7.7 DO JULGAMENTO E DA DESQUALIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

4.4.7.7.1 Após examinados e julgados os documentos apresentados para efeito de 

habilitação das licitantes, mediante confronto com as condições deste Edital 

serão desqualificados e não aceitos aqueles que não atenderem às exigências 

aqui estabelecidas. 

4.4.7.7.2 Quando todas as licitantes forem inabilitadas, o Pregoeiro poderá, 

obedecendo a ordem de classificação das propostas, fixar-lhes o prazo de 8 

(oito) dias úteis para a apresentação de novos documentos escoimados das 

causas referidas no ato inabilitatório. 

4.4.7.7.3 Serão exigidos para reapresentação apenas os documentos desqualificados 

e não aceitos. 

5 DO TIPO DE LICITAÇÃO: 

5.1 Trata-se de licitação do tipo menor preço, conforme disposto no art. 4º, inciso X, da 

Lei nº 10.520/2002, Sistema de Registro de Preços, previsto no art. 15 da Lei 8.666, 

de 21 de junho de 1993. 

6 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

6.1 O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, 

na forma do Anexo V e nas condições previstas neste Edital. 
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7 DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

7.1 Homologada a licitação, a Ata de Registro de Preços resultante deste certame terá 

vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, com o fornecedor 

primeiro classificado para cada item e, se for o caso, com os demais classificados 

que aceitarem fornecer o objeto pelo preço do primeiro, obedecida a ordem de 

classificação e os quantitativos propostos. 

7.2 O Sistema de Registro de Preços regula-se pelas normas e procedimentos previstos 

no Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, na Lei Federal nº 10.520/02 e, 

subsidiariamente, na Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações, além das 

disposições deste Edital e demais normas complementares aplicáveis ao Sistema 

de Registro de Preços. 

7.3  No âmbito do Sistema de Registro de Preços a adjudicação significa tão somente o 

registro dos preços ofertados. 

7.4  A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Melgaço a 

efetivar as contratações que dele poderão advir, ficando-lhe facultada a adoção de 

outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao 

detentor do Registro à preferência em igualdade de condições. 

7.4.1 O exercício de preferência previsto no item anterior dar-se-á caso a Prefeitura 

Municipal de Melgaço opte por realizar a aquisição através de licitação específica, 

quando o preço encontrado for igual ou superior ao registrado, caso em que o 

detentor do Registro de Preços terá assegurado seu direito à contratação. 

7.5  Uma vez registrados os preços, a Prefeitura Municipal de Melgaço poderá convocar 

o detentor do Registro a fornecer os produtos respectivos, na forma e condições 

fixadas no presente Edital e na Ata de Registro de Preços. 

7.6  Encerrado o processo licitatório será firmada, entre a Prefeitura Municipal de 

Melgaço e (os) detentor (es) dos preços registrados, Ata de Registro de Preços, à 

qual se aplicam as disposições da Lei nº. 8.666/93. 

7.7  Durante a vigência do Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de Melgaço 

convocará cada detentor a cumprir as obrigações decorrentes do presente processo 

licitatório e do Contrato de Compromisso de Fornecimento, através da emissão de 

Ordem de Fornecimento, à qual deverá ser anexada a Nota de Empenho respectiva. 

7.8  A contratação com os fornecedores registrados, após a indicação pelo órgão 

gerenciador do registro de preços, será formalizada pelo órgão interessado, por 

intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, 
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autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme o disposto no art. 62 

da Lei Federal nº. 8.666 de 1993. 

7.9  O Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados da data de 

publicação da Ata de Registro de Preços não sendo admitida sua prorrogação. 

7.10 A Ata de Registro de Preços será utilizada para futura e eventual contratação pelo 

Município, sendo permitida Adesão à Ata por outros entes da Administração Pública, 

desde que previamente autorizado pelo Município. 

8 DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES: 

8.1 O órgão gerenciador será a Prefeitura Municipal de Melgaço, por intermédio da 

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. 

8.2 São participantes os seguintes órgãos: Prefeitura Municipal de Melgaço e suas 

Secretarias / Fundo Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Assistência 

Social. 

9 DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

9.1 A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer 

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

licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente 

justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regas 

estabelecidas na Lei Federal nº 8.666/93 e no Decreto nº 7.892, de 2013. 

9.2 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde 

que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com 

o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

9.3 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão 

exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do 

instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 

gerenciador e órgãos participantes. 

9.4 As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do 

quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão 

gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não 

participantes que eventualmente aderirem. 
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9.5 Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança 

do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a 

aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades 

decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas 

próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

9.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar 

a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata 

de Registro de Preços. 

9.7 Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a 

prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência 

da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante. 

10 DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS: 

10.1 O preço registrado poderá ser cancelado quando: 

Pelo CONTRATANTE: 

a) A Contratada deixar de cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços; 

b) A Contratada não atender à convocação para firmar Ata decorrente de Registro 

de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem 

justificativa aceita pela Administração; 

c) A Contratada praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita; 

d) Ficar evidenciada incapacidade de cumprir as obrigações assumidas pela 

Contratada, devidamente caracterizada em relatório de inspeção; 

e) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata decorrente do 

Registro de Preços; 

f) Quando, por força de fusão ou incorporação da CONTRATADA, bem como 

associação com terceiros, cessão da posição contratual, cisão, não for 

comunicado ao CONTRATANTE até 05 (cinco) dias úteis dos respectivos atos, 

devidamente registrados; 

g) Os preços registrados apresentarem-se superiores aos praticados no mercado 

e a Contratada se recusar a baixá-los. 

h) Por razões de interesse público, mediante despacho motivado, devidamente 

justificado, conforme inciso XII do artigo 78 da Lei Federal nº. 8666/93. 

i) Demais situações previstas no artigo 78 da Lei Federal nº. 8666/93. 

10.2 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o lugar da Contratada, a 

comunicação será feita por publicação na Imprensa Oficial, por uma vez e afixado 
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no local de costume do órgão responsável pelo Registro, considerando-se cancelado 

o registro na data da publicação na imprensa oficial. 

Pela CONTRATADA: 

a) Mediante solicitação por escrito, aceita motivadamente pela Administração, a 

Contratada deverá comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências da 

Ata de Registro de Preços. 

10.3 A comunicação do cancelamento do preço registrado será feita por correspondência 

com recibo de entrega, juntando-se comprovante nos autos que deram origem ao 

Registro de Preços. 

10.4 A solicitação da Contratada para cancelamento do preço registrado deverá ser 

formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultada à Administração, 

a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, assegurada 

defesa prévia do fornecedor, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93. 

11 DA FORMALIZAÇÃO DO CADASTRO RESERVA: 

11.1 Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços 

ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

11.2 A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado 

do certame em relação ao licitante melhor classificado. 

11.3 Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao 

do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta 

individual apresentada durante a fase competitiva. 

11.4 Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas 

contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não 

assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 

e 21 do Decreto nº 7.892/2013. 

12 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

12.1 Declarado o vencedor, fracassado ou deserto o item qualquer licitante poderá 

manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será 

lavrada em ata. 

12.1.1 O pregoeiro negará admissibilidade ao recurso quando interposto sem 

motivação ou fora do prazo estabelecido. 
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12.1.2 A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de recorrer dos 

licitantes importará decadência do direito de recurso. 

12.1.3 Admitido o recurso será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para 

apresentação de suas razões. 

12.1.4 Os demais licitantes ficarão automaticamente intimados a apresentar 

contrarrazões no prazo de 03 (três) dias úteis, contados do término do prazo do 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista dos autos. 

12.1.5 O licitante poderá também apresentar as razões do recurso na sessão do 

pregão, as quais serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais 

licitantes automaticamente intimados a apresentar contrarrazões no prazo de 03 

(três) dias úteis, contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista dos 

autos. 

12.1.6 A apresentação das razões de recurso e das contrarrazões, assim como 

documentos complementares, será efetuada obrigatoriamente mediante protocolo 

junto ao Setor de Licitações e Contratos, sito a Rua 12 de Outubro, s/nº - Centro - 

Melgaço/PA, CEP: 68.490-000, no horário de 08h00min (oito horas) às 14h00min 

(quatorze), observados os prazos estabelecidos em Lei. 

12.1.7 Os recursos e contrarrazões de recurso devem ser endereçados ao pregoeiro, 

que poderá: 

12.1.8 Motivadamente, reconsiderar a decisão; 

12.1.9 Motivadamente, manter a decisão, encaminhando o recurso para a Autoridade 

Competente. 

12.1.10 Não serão conhecidos os recursos quando não forem apresentadas as razões 

ou estas forem apresentadas fora dos prazos estabelecidos. 

12.1.11 Os recursos não terão efeito suspensivo e seu acolhimento importará a 

invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento, exceto quando 

manifestamente protelatórios ou quando o pregoeiro reconsiderar sua decisão. 

12.1.12 Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados 

do encerramento do prazo para apresentação de contrarrazões. 

12.1.13 As decisões de eventuais recursos serão divulgadas mediante publicação no 

Diário Oficial do Estado do Pará. 
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13 DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO: 

13.1 Quando inexistir recurso ou quando reconsiderar sua decisão, o Pregoeiro, na 

própria sessão pública, adjudicará o objeto do certame ao autor do menor preço, 

encaminhando o processo para homologação ao Sr. JOSÉ DELCICLEY PACHECO 

VIEGAS, Prefeito Municipal de Melgaço. 

13.2 Decididos os recursos porventura interpostos e, constatada a regularidade dos atos 

procedimentais pela autoridade competente, esta adjudicará o objeto ao licitante 

vencedor e homologará o procedimento licitatório. 

13.3 O resultado final do Pregão será publicado no Diário Oficial do Estado do Pará, em 

Jornal de grande circulação e no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de 

Melgaço. 

14 DA CONTRATAÇÃO: 

14.1 Depois de declarado o vencedor, o Pregoeiro e Equipe de Apoio da Prefeitura 

Municipal de Melgaço encaminharão o processo à Autoridade Superior para 

homologação e lavrarão a Ata de Registro de Preços, conforme modelo constante 

do Anexo V deste Edital, destinada a subsidiar o Sistema de Controle do registro de 

Preços e que conterá: 

a) Número de ordem em série anual; 

b)  Número do Pregão; 

c) Descrição e especificações dos produtos, objeto do registro; 

d) Qualificação dos detentores do Registro e nome dos representantes legais; 

e) Preços ofertados pelo detentor; 

f) Prazo de entrega pactuado. 

14.2 A Ata de Registro de Preços será lavrada e encaminhada ao sistema de Controle do 

registro de Preços e aos gestores do contrato. 

14.3 CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA 

14.3.1 Concluído o processo licitatório, inclusive, homologado o seu resultado, a 

Prefeitura Municipal de Melgaço adjudicará o objeto do certame à concorrente 

vencedora. 

14.3.2 A Prefeitura Municipal de Melgaço convocará a licitante vencedora, que terá o 

prazo de cinco dias úteis, contado da data da convocação, para assinar a Ata, de 

acordo com a minuta que constitui o Anexo V deste Edital. 
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14.3.3 A empresa convocada poderá pedir prorrogação do prazo, por igual período, para 

assinatura da Ata, desde que formulado no curso do prazo inicial e alegado justo 

motivo, condicionado o atendimento do requerido à aceitação pela Prefeitura 

Municipal de Melgaço, através do Setor de Licitações e Contratos – SELIC. 

14.3.4 Transcorrido o prazo sem que a Ata seja assinada, a Prefeitura Municipal de 

Melgaço poderá, a seu critério, convocar as licitantes remanescentes obedecidas à 

ordem de classificação, para assinar Ata em idêntico prazo e nas mesmas condições 

negociadas com a licitante vencedora. 

14.3.5 Havendo recusa injustificada por parte da licitante vencedora quando da 

assinatura da Ata, a Prefeitura Municipal de Melgaço, poderá aplicar multa à 

empresa no valor equivalente a 10% (dez por cento) calculado sobre o valor anual 

estimado da contratação, sem prejuízo de outras sanções previstas na Lei Federal 

nº 9.666/93. 

14.3.6 A licitante vencedora, no momento da assinatura do contrato, deverá apresentar 

documentos hábeis que comprovem a regularidade de suas obrigações junto à 

Seguridade Social, FGTS e a Fazenda Municipal, Estadual e Federal, exceto nos 

casos em que os documentos acostados no processo estejam em vigor. 

15 DO REAJUSTAMENTO E REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DE PREÇOS: 

15.1 Considerando o prazo de validade da Ata de Registro de Preços e as disposições 

da Lei Federal nº. 10.192/01 Lei Federal 9.069/95 e demais legislações pertinentes, 

fica vedado o reajustamento de preços. 

15.2 Os preços registrados poderão ser revistos nos termos da alínea "d" do inciso II do 

caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93, em decorrência de eventual redução dos preços 

praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos materiais registrados, 

cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores. 

15.3 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior 

ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá: 

15.3.1 Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua 

adequação ao praticado pelo mercado; 

15.4 Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar 

o registro, sem aplicação de penalidade; 

15.4.1 Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação, 

observada a ordem de classificação original do certame. 

15.5 Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o 

fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o 

compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
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15.6 Convocar o fornecedor visando à negociação de preços e sua adequação ao 

praticado pelo mercado nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da 

Lei nº 8.666/93, quando cabível, para rever o preço registrado em razão da 

superveniência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências 

incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda em 

caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica 

extraordinária e extracontratual. 

15.7 Caso inviável ou frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso 

assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, sem 

aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 

apresentados;  

15.8 Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 

negociação, quando cabível. 

15.9 A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as 

alterações havidas na planilha apresentada anteriormente, demonstrando 

analiticamente a variação dos componentes dos custos devidamente justificada. 

15.10 Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará, 

para verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o 

pedido, pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, 

produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela própria unidade, devendo a 

deliberação, o deferimento ou indeferimento da alteração solicitada ser instruída com 

justificativa da escolha do critério e memória dos respectivos cálculos, para decisão 

da Administração no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os documentos utilizados para 

a análise do pedido de revisão de preços serão devidamente autuados, rubricados 

e numerados, sendo parte integrante dos autos processuais. 

15.11 É vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do 

processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas 

no Edital Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista nesta 

Ata. 

15.12 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 

revogação parcial ou total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no 

Diário Oficial do Estado, e adotar as medidas cabíveis para obtenção de contratação 

mais vantajosa, nos termos do parágrafo único do art. 19 do Decreto 7.892/13. 

15.13 É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo. 

15.14 Não cabe repactuação ou reajuste de preços da contratação. 

15.15 Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da 

Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver. 
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16 DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

16.1 Os serviços serão executados sob demanda e de acordo com o solicitado pela 

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e terão como parâmetro eventos com as 

seguintes proporções: 

I) EVENTO DE PEQUENO PORTE: Público de 1 a 500 pessoas; 
 

II) EVENTO DE MÉDIO PORTE: Público de 501 a 5.000 pessoas; 
 

16.2 Os locais serão previamente designados pelo referido órgão à CONTRATADA, com 

a antecedência necessária à montagem da estrutura de atendimento (mínima de 72 

horas), através da emissão da ordem de serviço. 

16.3 A contratante poderá solicitar qualquer item, em qualquer volume, com um prazo 

mínimo de 72 horas. 

16.4 O prazo de execução será estabelecido pela Secretaria de Cultura e Turismo, 

mediante observância das datas de realização dos eventos, disponibilizadas à 

CONTRATADA com a antecedência necessária de forma a permitir a montagem 

da estrutura, após assinatura do Instrumento de Contrato e Ata de Registro de 

Preços. 

17 DOS ENCARGOS DA CONTRATANTE E DA LICITANTE VENCEDORA: 

17.1 Caberá à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo do Município de Melgaço: 

17.1.1 Permitir acesso dos técnicos e/ou empregados da licitante vencedora às 

instalações dos eventos para execução dos serviços constantes do objeto; 

17.1.2 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 

técnicos da licitante vencedora; 

17.1.3 Rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as 

especificações constantes do Anexo I. 

17.1.4 Impedir que terceiros executem os serviços objeto deste Pregão, ressalvados os 

casos autorizados pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. 

17.1.5 Solicitar que seja refeito o serviço que não atenda às especificações constantes 

do Anexo I. 

17.1.6 Disponibilizar à licitante vencedora espaço físico em suas dependências para a 

execução de trabalhos simples; e 

17.1.7 Atestar as faturas correspondentes e supervisionar os serviços por intermédio de 

servidor nomeado para esse fim. 

17.2 Caberá à licitante vencedora: 
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17.2.1 Responder em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrente 

da execução dos serviços, tais como: salários, taxas, impostos e contribuições e 

outros que, porventura, venham a ser criadas e exigidas pelo Governo. 

18 DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS: 

18.1 À licitante vencedora caberá, ainda: 

18.1.1 Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações 

sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-

los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo 

empregatício com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo do Município de 

Melgaço. 

18.1.2 Assumir também a responsabilidade por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em 

ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos 

serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependências da 

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo do município de Melgaço/PA. 

18.1.3 Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal 

relacionadas a esse processo licitatório e respectivo Contrato, originariamente ou 

vinculados por prevenção, conexão ou continência; e 

18.1.4 Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais 

resultantes da adjudicação deste Pregão. 

18.1.5 A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos na 

condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Secretaria 

Municipal de Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal de Melgaço, nem pode 

onerar o objeto deste Pregão, razão pela qual a licitante vencedora renuncia 

expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a 

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo do município de Melgaço/PA. 

19 DAS OBRIGAÇÕES GERAIS: 

19.1 Deverá a licitante vencedora observar, também, o seguinte: 

19.1.1 É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de 

Pessoal da Prefeitura Municipal de Melgaço durante a prestação dos serviços, objeto 

desta licitação; 

19.1.2 É expressamente proibida, também, a veiculação da publicidade acerca deste 

Pregão, salvo se houver prévia autorização da Secretaria Municipal de Cultura e 

Turismo do Município de Melgaço/PA; e 
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19.1.3 É vedada a subcontratação para a prestação dos serviços objeto deste Pregão, 

ressalvados os casos previstos na Lei Complementar 123/2006 e alterações 

posteriores, e demais legislações em vigor atinentes à matéria, bem como as 

exigências preconizadas neste edital e seus anexos. 

20 DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

20.1 A CONTRATANTE, por meio do Setor solicitante, doravante denominado 

GERENCIADOR, fiscalizará a execução dos serviços a qualquer instante, 

solicitando sempre que achar conveniente, informações que considere importantes 

à CONTRATADA, do seu andamento, devendo comunicá-la de qualquer fato ou 

anormalidade que possam prejudicar o bom andamento e sempre buscando a 

melhor adequação aos resultados pretendidos para a consecução deste contrato. 

20.2 É assegurado ao GERENCIADOR o direito de verificar, em qualquer tempo, a 

perfeita execução deste ajuste, sendo que sua eventual falta não eximirá a 

CONTRATADA de total responsabilidade de executar bem e fielmente os serviços. 

21 DA ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

21.1 A atestação de execução dos serviços caberá a servidor designado para este fim 

representando a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo do município de 

Melgaço. 

22 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

22.1 Por se tratar de licitação a ser realizada pelo Sistema de Registro de Preço (SRP), 

a fonte de recursos será informada no momento da formalização do contrato, 

conforme o art. 7º, §2º do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013. 

23 DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

23.1 A CONTRATANTE verificará se os produtos descritos na Nota Fiscal correspondem 

aos solicitados para aprová-los ou rejeitá-los. 

23.2 O fornecimento que estiver em desacordo com o solicitado será devolvido à 

CONTRATADA para as necessárias substituições, contando-se o prazo de 

pagamento quando da efetiva substituição aprovada pelo Setor de Compras. 
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23.3 A devolução dos produtos rejeitados/não aprovados pela CONTRATANTE em 

hipótese alguma servirá de pretexto para que a CONTRATADA suspenda o 

fornecimento.  

23.4 O pagamento será efetuado, em qualquer hipótese, após o recebimento. 

23.5 O prazo de pagamento, na hipótese de contratação, será de 30 (trinta) dias, 

contados da data da efetiva entrega, vedada a cobrança via banco e a negociação 

das respectivas duplicatas na rede bancária ou com outra empresa ou por interposta 

pessoa. Caso o banco informado seja outro diverso ao Banco do Brasil S/A, o 

custo do DOC/TED correspondente ficará a cargo da empresa contratada. 

24 DAS PENALIDADES: 

24.1 A desistência da Proposta após a fase de habilitação caracteriza o descumprimento 

total da obrigação assumida, ensejando o cancelamento e a cobrança pela 

Administração Pública, por via administrativa ou judicial, de multa equivalente a 20% 

(vinte por cento) do valor total consignado quando da adjudicação.  

24.2 Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devida e formalmente justificado 

e comprovado, ao não cumprimento, por parte da CONTRATADA, das obrigações 

assumidas, ou a infringência de preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, 

segundo a gravidade da falta, as seguintes penalidades: 

24.2.1 Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, 

para as quais tenha a CONTRATADA concorrida diretamente; 

24.2.2 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, sem prejuízo de 

outras sanções previstas no artigo 87 da Lei 8666/93, na hipótese de recusa 

injustificada pela licitante vencedora em aceitar ou receber as solicitações de 

fornecimento; 

24.2.3 Multa de 0,4% (quatro décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso 

na retirada da Ordem de Fornecimento, até o quinto dia corrido do atraso, após o 

que, a critério desta Administração Pública, poderá ser promovida a rescisão 

unilateral do contrato, com aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) do valor 

total do contrato; 

24.2.4 Suspensão temporária do direito de participar em licitações junto ao Poder 

Público Municipal e impedimento em contratar com a Administração Pública pelo 

prazo de até 02 (dois) anos; 
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24.2.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Poder Público 

Municipal enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

haja a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, concedido 

somente após ressarcimento dos prejuízos causados à Administração depois de 

decorrido o prazo da sanção. 

24.2.6 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato em caso de 

descumprimento do edital/contrato. 

24.2.7 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato em caso de 

cobrança via negociação das duplicatas em rede bancária ou com outras empresas, 

sem prejuízo de eventual cobrança por danos morais se o nome desta Administração 

Pública for remetido ao cartório de protestos.  

24.3 A multa prevista neste item tem caráter de sanção administrativa, 

consequentemente, sua aplicação não exime a CONTRATADA da reparação de 

eventuais perdas e danos que seu ato punível venha a acarretar à CONTRATANTE.  

24.4 Em se verificando a ocorrência de prejuízo ao Poder Público Municipal decorrente 

de ato punível praticado pela CONTRATADA será retido pela tesouraria o valor 

referente ao total do prejuízo sofrido junto aos créditos da mesma.  

24.5 A retenção de valor se dará a título de ressarcimento de prejuízo sofrido, não 

caracterizando penalidade, e não exime a CONTRATADA de aplicação de sanção 

administrativa pelo ato punível.  

25 DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES E COBRANÇA DE MULTAS: 

25.1 Sem prejuízo da observação das regras de direito comum para cobrança judicial ou 

amigável e em especial o rito estabelecido na Lei Federal 6.830/80, a aplicação das 

penalidades e cobrança de eventuais multas observarão o rito estabelecido a seguir:  

25.1.1 A ocorrência de falta de pouca gravidade sujeitará a CONTRATADA à pena de 

advertência por escrito e anotação nos registros do Poder Público Municipal; 

25.1.2 O processo de aplicação de penalidade e cobrança de multas previstas neste 

edital será iniciado através de notícia nos autos e endereçado à Administração, com 

sugestão da penalidade a ser aplicada, bem como da indicação de valores que o 

Poder Público Municipal tenha despendido a maior, para efeito de atendimento à 

necessidade do suprimento; 

25.1.3 A Diretoria Administrativa determinará a extração de cópias dos elementos 

informativos do protocolado, que entenda necessários ao aparelhamento do feito de 
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cobrança e remeterá à Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, que por 

simples cálculo aritmético, indicará o valor da multa a ser aplicado somado ao valor 

despendido a maior, nos termos do subitem anterior.  

25.1.4 Apurado o valor devido e autorizada a penalidade, nos termos do edital e na 

impossibilidade de retenção dos valores em créditos da CONTRATADA junto ao 

Poder Público Municipal, a Assessoria Jurídica providenciará a feitura de processo 

de cobrança, autuando as peças e publicando a decisão no Diário Oficial do Estado, 

que conterá a ordem para recolhimento do valor devido junto à Tesouraria da 

Prefeitura Municipal de Melgaço. Nessa ocasião será aberto o prazo de 05 (cinco) 

dias úteis para que a CONTRATADA, querendo, apresente sua defesa (art. 87, § 2º 

da Lei 8.666/93), em petição fundamentada endereçada ao Exm°. Sr. Prefeito, com 

indicação do número do protocolado e do procedimento licitatório respectivo, 

condição de recebimento; 

25.1.5 Transcorrido o prazo para defesa sem a sua apresentação ou tendo esta sido 

indeferida, verificado que não houve o pagamento, será iniciada a inscrição e 

posterior cobrança do valor devido, atualizado monetariamente de acordo com os 

índices legais, acrescido de juros e verba advocatícia na ordem de 10% (dez por 

cento); 

25.1.6 O valor apurado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças presume 

liquidez e certeza do crédito e será inscrito em livro próprio por termo, junto à 

Procuradoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Melgaço, extraindo-se Certidão de 

Dívida Ativa, observando, no que couber o disposto nos artigos 2º e ss. da Lei 

Federal n° 6.830/80.  

26 DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS: 

26.1 A Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, contados a partir 

da data de assinatura ou enquanto não se esvaírem os saldos dos produtos 

adquiridos. 

27 DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS: 

27.1 Os pedidos de esclarecimentos, referentes ao processo licitatório, poderão ser 

realizados por qualquer pessoa, inclusive licitante, e deverão ser enviados ao 

Pregoeiro até o 5º (quinto) dia após a publicação do aviso do edital.  
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27.2 Os pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados ao Pregoeiro, por escrito, 

por meio do e-mail: selicmelgaco@gmail.com. 

27.3 Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se 

identificar (CNPJ, Razão Social e nome do representante que pediu 

esclarecimentos, se pessoa jurídica e CPF para pessoa física) e disponibilizar as 

informações para contato (endereço completo, telefone, fax e e-mail). 

27.4 Os esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro, por escrito, por meio de e-mail 

àqueles que enviaram solicitações de retirada do Edital. 

28 DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO: 

28.1 Qualquer pessoa, inclusive licitante, poderá impugnar os termos do presente Edital 

até o 5º (quinto) dia após a publicação do aviso do edital, cabendo ao Pregoeiro 

decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.  

28.1.1 O interessado deverá apresentar instrumento de impugnação dirigido ao 

Pregoeiro, a ser protocolizado junto ao Setor de Licitações e Contratos, sito à Av. 

Senador Lemos, 213 – Centro – Melgaço/PA – CEP: 68.490-000, no horário de 

08h00min (oito) às 14h00min (quatorze) horas, observado o prazo previsto no item 

21.1, deste ato convocatório, fundamentando o alegado e, se for o caso, juntar as 

provas que se fizerem necessárias; 

28.1.2 Acolhida a petição contra o ato convocatório, a decisão será comunicada aos 

interessados. 

28.2 Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de 

publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 

estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 

formulação das propostas. 

29 DO FORNECIMENTO DO EDITAL: 

29.1 O presente Edital estará à disposição dos interessados no Setor de Licitações e 

Contratos da Prefeitura Municipal de Melgaço, sito à Av. Senador Lemos, 213 – 

Centro – Melgaço/PA – CEP: 68.490-000. 
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30 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

30.1 Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após encaminhamento da 

proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento. 

30.2 Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 

qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 

convocatório do pregão, através do e-mail: selicmelgaco@gmail.com, pelo fax n° 

(91) 3637-1296 ou através de petição protocolada no Setor de Expediente.  

30.3 A participação na presente licitação implica na expressa e automática concordância 

aos termos deste Edital e dos seus respectivos anexos, se houverem, não podendo 

alegar, posteriormente, desconhecimento das regras constantes deste instrumento. 

30.4 No caso de decretação de feriado ou outro fato superveniente de caráter público que 

impeça a realização da licitação na data fixada neste Edital, fica a mesma prorrogada 

para o próximo dia útil, prevalecendo o horário estabelecido. 

30.5 Nenhuma indenização será devida às proponentes por apresentarem documentação 

e/ou elaborarem proposta relativa ao presente pregão. 

30.6 A empresa vencedora da presente licitação deverá faturar os produtos em nome da 

Prefeitura Municipal de Melgaço / Órgão Participante. 

30.7 A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse 

público decorrentes de fatos supervenientes, devidamente comprovados, ou 

anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 

terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

30.8 O resultado desta licitação será lavrado em Ata, a qual será assinada pelo Pregoeiro, 

Equipe de Apoio e representantes das proponentes. 

30.9 Recomenda-se às proponentes que estejam no local marcado, com antecedência 

de 15 (quinze) minutos do horário previsto. 

30.10 A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

30.11 No interesse da Administração, sem que caiba às participantes qualquer recurso 

ou indenização, poderá a licitação ter adiada sua abertura ou alterado o Edital, com 

fixação de novo prazo para a realização da licitação. 

30.12 Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas/lances forem 

desclassificadas, o Pregoeiro poderá fixar às licitantes o prazo de 03 (três) dias úteis 
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para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas 

das causas que ensejaram sua inabilitação ou desclassificação. 

30.13 Os casos omissos relativos à aplicabilidade do presente Edital serão sanados 

pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, obedecida a legislação vigente. 

31 DOS ANEXOS: 

31.1 São parte integrante do presente Edital os seguintes Anexos: 

31.1.1 ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

31.1.2 ANEXO II – KIT CREDENCIAMENTO 

31.1.3 ANEXO III – KIT PROPOSTA 

31.1.4 ANEXO IV – KIT HABILITAÇÃO 

31.1.5 ANEXO V – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

31.2 Este Edital possui 62 páginas numeradas, sendo: 

31.2.1 Índice do Edital: página 01 a 02; 

31.2.2 Normas da Licitação: páginas 03 a 39; 

31.2.3 Anexo I – Termo de Referência: páginas 40 a 50; 

31.2.4 Anexo II – Kit Credenciamento: páginas 51 a 53; 

31.2.5 Anexo III – Kit Proposta: páginas 54 a 56; 

31.2.6 Anexo IV – Kit Habilitação: páginas 57 a 58; 

31.2.7  Anexo V – Minuta de Ata de Registro de Preços: páginas 59 a 62 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes do procedimento licitatório, elegem as 

partes o Foro da cidade de Melgaço, com renúncia expressa a qualquer outro por 

mais privilegiado que seja. 

 

Melgaço/PA, 25 de julho de 2018. 

 
 

JOSÉ DELCICLEY PACHECO VIEGAS 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ORGANIZAÇÃO DE 
SHOWS E EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MELGAÇO, CONFORME CRONOGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
CULTURA DE TURISMO. 

1.2. A licitante vencedora do lote deverá obedecer sempre à descrição de serviços da 
planilha orçamentária emitida pelo órgão demandante. 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. A contratação acima descrita está sendo solicitada, nos termos das especificações 
técnicas e informações complementares que a acompanham, quando for o caso, 
motivada: Pela necessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a 
promoção de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em 
relação aos objetivos programados, consideradas as diretrizes e metas definidas 
nas ferramentas de planejamento aprovadas. 

2.2. Informamos que existe disponibilidade de dotação específica no orçamento vigente 
para a execução do objeto a ser licitado, consoante consulta efetuada ao setor 
contábil. Certos de contarmos com imediata aprovação desta solicitação, 
indispensável à continuidade dos trabalhos desenvolvidos, ficamos a inteira 
disposição para maiores esclarecimentos que forem julgados necessários. 

2.3. A Secretaria de Cultura e Turismo, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, 
Secretaria de Trabalho e Promoção Social e demais secretarias da Prefeitura 
Municipal realizam e apoiam vários eventos de caráter cultural, esportivo, turístico 
e institucional.  A necessidade de realização desta ata visa gerar uma 
economicidade para administração pública pelas limitações de pessoal e estrutura 
para realizações de vários certames. 

 
3. DESCRIÇÃO DOS ITENS E CARACTERÍSTICAS GERAIS 

Demanda de itens: 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ITEM  OBJETO UNIDADE 
 QTD 

DIÁRIAS  
 QTD 

OBJETO  
 VLR. UNIT 

MÉDIO  
TOTAL 

/DIÁRIAS 
 TOTAL  

        1  

Locação de Palco - 12,00M X 
6,00M, em estrutura tubular 
metálica, com pilares CO tubos 
Galvanizados de Diâmetro 
Mínimo de 1 ¹/²polegadas 
(48,30MM), contraventados 
em tubos metálicos, com pisos 
em compensado naval com 
15MM de espessura, 
estruturados e fixados em 
tubos e perfis metálicos sem a 
utilização de pregos. As bases 
deverão ser montadas sobre 
sapatas ajustáveis em fusos 
metálicos com espessura 

Unidade              6                    2  R$ 4.015,00 R$ 8.030,00 R$ 48.180,00 
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mínima de 1¼ polegadas de 
modo a se fazer um perfeito e 
seguro nivelamento da 
estrutura - cobertura deverá 
ser em lona vinílica sobre 
tenda em estrutura tubular 
metálica galvanizada, devendo 
a lona ter gramatura mínima 
de 700G/M² e filtro solar, de 
modo a proporcionar maior 
conforto tèrmico no ambiente 
- as bases deverão ser 
montadas sobre sapatas 
ajustáveis em fusos metálicos 
com espessura mínima de 1 ¹/4 
polegadas  

        2  

Locação de som - médio porte, 
01 mesa de32 canais com 08 
auxiliares -01 processador - 
01processador de efeito - 04 
canais de gate - 04 canais de 
compressor - 01 sistema de 
caixas estéreo com 04 caixas 
de alta e 04 subs por lado, com 
seus amplificadores. - 02 
aparewlho de cd - 01 aparelho 
para gravação - 04 
equalizadores estéreos de 31 
bandas - 06 retornos de palco 
com falante de 12" + driver 01 
sistema de contrabaixo com 
uma caixa 4x10" e uma caixa 
1x15" - 01 cubo de guitarra - 
02 microfones sem - fio uhf - 
07 microfones sm 58 - 07 
microfones sm 57 - 01 kit de 
microfones bateria 9cm 08 
microfones no mínimo) - 06 
direct-boxes - 18 pedestais- 06 
clamps - 01 sistema de ac 
aterrado - cabemaneto 
necessário para interligação 
de tod o sistema (microfones, 
instrumentos, potências, 
caixas, insert, energia e etc). 

Unidade              4                    2  R$ 3.275,00 R$ 6.550,00 R$  26.200,00 

        3  

Locação de grades de 
proteção.Locação com 
ontagem e desmontagem, de 
fechamento, tipo grade com 
estrutura em tubos 
galvanizado 1¼ de diâmetro e 
2,65 MM de espessura, 
medindo 2,00 x 1,10, modular. 

Metro               6               200  R$  22,00 R$ 4.400,00 R$  26.400,00 

        4  

Locação de banheiros químico, 
confeccionado em polietileno 
contendo caixa de desjeitos 
não vísivel e assento mictório 
com piso antiderrapante, 
pontos de ventilação, teto 
translúcido, dispositivo de 
trinco com trava interna e com 

Unidade               4                 10  R$ 270,00 R$ 2.700,00 R$  10.800,00 
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identificação de 
ocupado/livre, suporte para 
papel higiênico e apoio para 
objetos e identificação de 
feminino /masculino.Incluir: 
transporte, carga, descarga, 
mão-de-obra de manutenção, 
limpeza, coleta e descarte 
correto, dos dejetos, papel 
higiênico e produto químico 
biodegrável,hospedagem e 
alimentação e da equipe,se 
necessári equipamento deve 
estar montado e funcionando 
perfeitamente 24 horas antes 
do evento iniciar. 

        5  

Locação de cobertura em 
tenda, tamanha 6 x 6 
cobertura em lona vinílica 
sobre tenda em estrutura 
tubular metálica galvanizada, 
devendo a lona ter gramatura 
mínima de 700G/M² e filtro 
solar, de modo a proporcionar 
maior conforto tèrmico no 
ambiente a ser coberto. -
deverá ser montada sobre 
pilares comtubos galvanizados 
de diâmetro mínimo de 1¹/² 
polegadas (48,30), 
contraventados em tubos 
metálicos, e devidamente 
estaiados no solo ouem outra 
estrutura de apio através de 
cabos de aço. 

Unidade               6                  5  R$ 1.314,00 R$ 6.570,00 R$  39.420,00 

        6  

Locação de mesas e cadeiras, 
cadeiras de material plástico, 
sem braços, nacor branca, 
com capacidade de peso 
mínimo de 100kg, atestada 
pelo inmetro. Mesas de 
material plástico, nacor 
branca, no formato quadrado, 
atestada elo inmetro, 
medindo aproximadamente 
70x70CM) 

Jogos               4                 10  R$   13,00 R$   130,00 R$       520,00 

        7  

Iluminação porte médio, 24 
canhões de 1000 watts com 
lâmpada pa 64 (foco 1 e foco 
5) e gelatinas 
coloridasconforme o 
espetáculo (se necessário o 
mesmo montado em varas 
de4 ou 6 refletores) - -1 rack 
de luz com 24 kw no mínimo 
(preferência digital com sinal 
dmx) - 01 mesa de luz com 
multicavo para ligar a mesma 
no rack com  50 mts no 
minímo.-Maquina de fumaça. 

Unidade               6                  2  R$ 2.115,00 R$ 4.230,00 R$ 25.380,00 
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-extençõe, cabos e conectores 
para ligação do mesmo. 

        8  

Gerador de energia, grupo 
motogerador compotência 
180 kva; cabinado; abastecido; 
motor movido a diesel; partida 
manual; painel elétrico. 
Potência do motor:potência 
contínua mínima de 10.5 cv. 
Voltagem: compatível com 
rede 127/220 v; 60 hz. 
Trifásico. Disponibilizar 
tècnico paraoperação, óleo 
diesel para todo o evento. O 
equipamento deverá estar em 
conformidade com a 
legislação em 
vigor.incluir:transporte,carga, 
desgarga, mão-de-
obra,hospedagem e 
alimentação da equipe, se 
necessário. equipamento deve 
estar montado e funcionando 
perfeitamente 24 horas 
andtes do evento iniciar. 

Unidade               4                  2   R$2.100,00   R$ 4.200,00   R$ 16.800,00  

        9  

Cerimonial da feira, 
profissional especializado em 
cerimoniais para evento 
"Agrobreves" 

Unidade               6                   2   R$1.700,00   R$3.400,00   R$20.400,00  

      10  

Transporte/exposição dos 
produtos agropecuários, 
transporte fluvial dos 
ribeirinhos até 
breves.Transporte terrestre 
com acomodação para 
passageiros e produtos 
agropecuários no trajeto. 

Unidade              4                   2   R$6.000,00   R$12.000,00   R$ 48.000,00  

      11  

Exposição 
artesanato/gastronomia, 
profissional responsável pela 
organização da exposição dos 
produtos artesanais e  de 
gastronomia - (orçamentação 
e padronização do evento e 
logística) 

Unidade               6                   2   R$6.050,00   R$12.100,00   R$ 72.600,00  

      12  Bandas Locais Unidade                    5   R$3.000,00   R$15.000,00   R$ 15.000,00  

      13  

Equipe de serviços gerais de 
apoio, profissionais 
especializados em limpeza em 
geral. 

Unidade              6                25   R$   70,00   R 1.750,00   R$ 10.500,00  

      14  

Equipe de 
segurança,profissionais 
capacitados para manter a 
segurança durante o período 
de realização do evento. 

Unidade              4                 35   R$ 100,00   R$3.500,00   R$ 14.000,00  

      15  
Divulgação - outdoor de 
3X9M² - carro -som 

Unidade 
               

6  
                 2   R$  800,00   R$1.600,00   R$ 9.600,00  

   TOTAL            
 
R$383.800,00  
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4. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (FORMA, LOCAIS E PRAZO) 

4.1. Os serviços serão executados sob demanda e de acordo com o solicitado pela 
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e terão como parâmetro eventos com as 
seguintes proporções: 

III) EVENTO DE PEQUENO PORTE: Público de 1 a 500 pessoas; 
 

IV) EVENTO DE MÉDIO PORTE: Público de 501 a 5.000 pessoas; 
 

4.2. Os locais serão previamente designados pelo referido órgão à CONTRATADA, com 
a antecedência necessária à montagem da estrutura de atendimento (mínima de 72 
horas), através da emissão da ordem de serviço. 

4.3. A contratante poderá solicitar qualquer item, em qualquer volume, com um prazo 
mínimo de 72 horas. 

4.4. O prazo de execução será estabelecido pela Secretaria de Cultura e Turismo, 
mediante observância das datas de realização dos eventos, disponibilizadas à 
CONTRATADA com a antecedência necessária de forma a permitir a montagem 
da estrutura, após assinatura do Instrumento de Contrato e Ata de Registro de 
Preços. 

5. TIPO/REGIME DE EXECUÇÃO 

5.1. Regime de empreitada, tipo menor preço global, por lote. 

6. EQUIPAMENTOS FERRAMENTAS E MATERIAIS 

6.1. A contratada deverá dispor de todos os equipamentos, ferramentas e materiais 
necessários, adequados e em quantidade suficiente para a perfeita execução dos 
serviços do objeto deste instrumento, observando as disposições constantes do 
ANEXO I. 

6.2. As ferramentas, equipamentos e materiais empregado na execução dos serviços 
deverão ser de propriedade da contratada e ficarão sob a sua responsabilidade. 

6.3. As ferramentas, equipamentos e materiais que se danificarem pelo uso ou 
extraviarem deverão ter sua reposição imediata pela contratada e o extravio não 
poderá ser usado como subterfúgio para o descumprimento de qualquer 
exigência contratual ou inobservância das disposições constantes do ANEXO I a 
este instrumento. 

7. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI 

7.1. A contratada deverá dispor aos seus prepostos utilizados na execução dos serviços 
todo o equipamento de proteção individual necessário à execução dos serviços 
contratados, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria n.º 3.214 do Ministério 
do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de segurança. 

7.2. A contratante não poderá ser responsabilizada por qualquer sinistro ou acidente de 
trabalho que envolva prepostos da contratada, que deverá prover seu pessoal de 
todo o equipamento e assistência necessária à execução dos serviços contratados. 
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8. UNIFORMES 

8.1. A contratada deverá uniformizar e identificar os prepostos utilizados na 
execução dos serviços objeto deste Instrumento. 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
9.1. Os materiais e equipamentos empregados na execução dos serviços serão de 

primeira qualidade, bem como será empregada a mais apurada técnica na 
execução dos serviços, comprovada eficiência para o fim a que se destina. 

9.2. Não será admitida, nos serviços, a aplicação de materiais, equipamentos usados 
ou diferentes dos especificados sem autorização prévia, por escrito, da fiscalização. 

9.3. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais 
causados pela ação ou omissão de seus empregados, funcionários, preposto ou 
representante ao Município do Salvador ou a terceiros decorrentes de culpa ou 
dolo durante a execução do contrato; 

9.4. Para a execução de quaisquer serviços deverão ser fornecidos e instalados os 
Equipamentos de Proteção Coletiva e Individual que se fizerem necessários, de 
acordo com o previsto na NR-18 da Portaria n.º 3.214 do Ministério do Trabalho, 
bem como nos demais dispositivos de segurança. 

9.5. Manter durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas quando da contratação; 

9.6. Quando da execução dos serviços, manter os locais de trabalho desobstruídos 
e bem sinalizados, quando for o caso, de maneira a não comprometer a 
segurança daqueles que ali trafegam, inclusive no passeio do logradouro e via 
pública. 

9.7. Responsabilizar-se pelo fornecimento dos equipamentos necessários à execução 
dos serviços ora contratados, que serão, no mínimo, os constantes de sua 
proposta, para o cumprimento dos prazos contratuais, dentro do projeto e das 
especificações técnicas. 

9.8. Assumir e promover sob sua exclusiva responsabilidade e à sua custa, o 
pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer outros tributos de origem 
federal, estadual e municipal, vigentes na data de assinatura do presente 
instrumento, sobre a realização dos serviços, ora contratados ou gerados por 
fatos ligados à execução do contrato, como também manter-se inteiramente em 
dia com as contribuições previdenciárias, mediante rigorosa comprovação de 
ausência de débitos para com os órgãos públicos. 

9.9. Corrigir, às suas expensas, os serviços porventura executados com vícios ou 
defeitos em virtude de ação, omissão, negligência, imprudência, imperícia, emprego 
de material inadequado ou de qualidade inferior, serão sob exclusiva e integral 
responsabilidade da Contratada, sem ônus para a Contratante, e sem importar em 
alteração do prazo contratual. 

9.10. Iniciar os serviços sob demanda da Secretaria de Cultura e Turismo, após 
emissão da ordem de serviço. 

9.11. A contratada deverá manter em Goiânia uma representação da sua matriz ou 
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escritório administrativo dotado de infraestrutura e unidades de forças de trabalho 
suficientes, visando atender com celeridade às solicitações referentes às 
obrigações constantes neste Termo de Referência e Contrato de Prestação de 
Serviços. 

9.12. A contratada deverá indicar formalmente um Gerente de Contrato (Preposto), 
que será o responsável local pela relação entre a Contratante e a Contratada, 
conforme instrumento contratual. 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
10.1. A revisão, quando for o caso, do cronograma para a execução do Contrato, em 

razão de alterações, modificações ou acréscimos necessários, ficará inteiramente 
sob responsabilidade da CONTRATANTE. 

10.2. À Secretaria de Cultura e Turismo fica reservado o direito de paralisar ou 
suspender a qualquer momento a execução do contrato, caso haja qualquer 
infringência das normas legais ou procedimentos aplicados. 

10.3. Fica a Contratante isenta de quaisquer reclamações ou ações que possam 
advir, de infração decorrente da execução do Contrato. 

10.4. Fica a CONTRATANTE obrigada a efetuar o pagamento à CONTRATADA após 
a execução dos serviços, objeto deste instrumento convocatório, após atesto 
de recebimento definitivo. 

11. RECEBIMENTO DO OBJETO 

 
11.1. Quando os serviços contratados ficarem inteiramente concluídos, de perfeito 

acordo com o presente instrumento, dar-se-á o recebimento provisório pelo 
responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante recibo, para efeito 
de posterior verificação da conformidade dos serviços com as especificações 
solicitadas. 

11.2. O recebimento definitivo dos serviços dar-se-á por servidor ou comissão 
designada pela autoridade competente, após o decurso do prazo de observação, 
ou vistoria que comprove a perfeita condição técnica do objeto contratado. 

11.3. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da 
contratada quanto à qualidade, correção e segurança do objeto contratado. 

11.4. Correrá por conta da contratada toda e qualquer despesa com ensaios, testes, 
laudos e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, para a perfeita 
execução do objeto deste instrumento, caso se faça necessário. 

12. DO PAGAMENTO 

 
12.1. Os pagamentos à contratada serão realizados através de crédito em conta corrente 

junto à agência bancária indicada na declaração ou documento similar fornecido por 
estabelecimento bancário, constante da proposta de preços, no prazo de 10 (dez) 
dias após a realização dos serviços, condicionados ao atesto definitivo de 
recebimento dos serviços prestados. 

12.2. No valor pago pela contratante estão incluídas todas as despesas da contratada 
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necessárias à execução dos serviços, não cabendo nenhum pagamento adicional 
ao estipulado no presente contrato. 

12.3. Na ocorrência de necessidade de providências complementares, seja por haver 
erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, 
o decurso do prazo para pagamento será interrompido, reiniciando-se sua 
contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será 
devida nenhuma atualização financeira. 

12.4. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de 
penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preço. 

13. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

 
13.1. A contratante deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestação do 

serviço e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito 
cumprimento do ajuste, por meio de um representante especialmente designado, na 
forma dos art. 67 e 73 da Lei 8.666/1993. 

13.2. A fiscalização da Contratante não permitirá que a contratada execute tarefas em 
descordo com as pré-estabelecidas. 

13.3. Durante a vigência do contrato, a fiscalização será exercida por um servidor 
designado pela contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as 
ocorrências e as deficiências verificadas a dirimir as dúvidas que surgirem no curso 
da prestação do serviço, de tudo dando ciência a contratada, conforme 
procedimentos estabelecidos na minuta do Contrato. 

13.4. O representante da Contratante deverá ter conhecimento do objeto contratado 
visando o acompanhamento e controle da execução do serviço e do contrato. 

13.5. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com 
base nos critérios previstos no Termo de Referência. 

13.6. A fiscalização da Contratada terá livre acesso aos locais onde estão sendo 
prestado o serviço contratado. 

13.7. O fiscal do contrato deverá verificar a conformidade da mão-de-obra e do material 
utilizado na execução do serviço através de documento da Contratada que 
contenha a relação detalhada dos mesmos e de acordo com o estabelecido no 
Termo de Referência e na proposta. 

13.8. A fiscalização não exclui, nem reduz a responsabilidade da Contratada por 
qualquer irregularidade, inclusive perante terceiros, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas, vícios, emprego de material inadequado ou de qualidade 
inferior, não implicando em corresponsabilidade da contratante ou de seus agentes 
e prepostos e de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/1993. 

14. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

14.1. Após a homologação da licitação, a empresa vencedora assinará Contrato 
e Ata de Registro de Preços, ambos os documentos com validade de 01 (um) 
ano a partir da data das suas assinaturas. 
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14.2. A empresa deverá iniciar suas atividades no prazo designado pela Secretaria de 
Cultura e Turismo, após assinatura do Contrato e da Ata de Registro de Preços. 

14.3. A Contratada ficará obrigada a aceitar as mesmas condições contratuais para 
atender os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite 
de 25% do valor inicial atualizado do contrato; 

14.4. É vedada a subcontratação total do objeto do Contrato, salvo os casos 
autorizados expressamente pela CONTRATANTE. 

14.5. O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das 
condições de habilitação da Contratada, deverá dar ensejo a rescisão contratual, 
sem prejuízo das demais sanções, sendo vedada a retenção de pagamento caso 
a mesma não incorra em inexecução parcial ou total do serviço ou não o tê-lo 
prestado a contento. 

14.6. O Contrato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação 
pela Contratada do pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais e 
previdenciária e cumprimento das exigências técnicas e jurídicas constantes deste 
Termo de Referência. 

14.7. Os Aditivos ao Contrato, caso ocorram, deverão ser promovidas mediante 
celebração de Termo Aditivo. 

15. DOS DIREITOS E DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES: 

15.1. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do CONTRATO, 
em conformidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas na licitação; 

15.2. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais resultantes da execução do CONTRATO; 

15.3. A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos estabelecidos 
nesta CLÁUSULA, não transfere à Prefeitura Municipal de Melgaço, 
responsabilidade por seu pagamento nem poderá onerar o objeto do CONTRATO; 

15.4. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
CONTRATO, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou 
o acompanhamento pelo órgão interessado; 

15.5. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 
às suas expensas, no total ou em partes, o objeto do CONTRATO em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços; 

15.6. A CONTRATADA é obrigada a facilitar a mais ampla e minuciosa fiscalização 
da execução dos serviços objeto do presente CONTRATO que a Prefeitura 
Municipal de Melgaço, considerar imperfeitos; 

15.7. A CONTRATADA é obrigada a comunicar imediatamente à Prefeitura Municipal 
de Melgaço, qualquer alteração que, porventura venha a sofrer em seu contrato 
social; 

15.8. A CONTRATADA obriga-se ao reconhecimento de que a inexecução total ou 
parcial do presente CONTRATO enseja a sua rescisão, com as consequentes 
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penalidades contratuais e as demais previstas em Lei ou regulamento; 

15.9. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar acréscimos ou supressões que se 
fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 
do Contrato, na forma prevista na Lei Federal nº 8.666/93; 

15.9.1. As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de 
acordo entre as partes; 

15.10. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preço previsto neste 
Contrato, as atualizações, compensações ou penações financeiras decorrentes 
das condições de pagamento aqui previstas, bem como o empenho de dotações 
orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam 
alteração do mesmo podendo ser registrados por simples apostila dispensando a 
celebração de aditamento. 

15.11. É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da CONTRATADA 
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como 
a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA, não se responsabilizando o 
CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros. 

16. DAS PENALIDADES 

16.1. Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a 
natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração 
Pública e a reincidência na prática do ato conforme discriminado a seguir. 

16.2. ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento 
inadequado do licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves 
que não acarretem prejuízos graves ao Município; 

16.3. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais 
números 8.666/93 e 10.520/02, assim como em decreto regulamentador do 
pregão, sujeitando-se os infratores às cominações legais, garantida a prévia e 
ampla defesa em processo administrativo; 

16.4. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do 
contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo 
com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos: 

16.5. - 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento 
total da obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, 
ou ainda na hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 
(dez) dias contados da data de sua convocação; 

16.6. 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o 
valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado; 

16.7. 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço 
não realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo. 

16.7.1. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei; 

16.7.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada 
da garantia do contratado faltoso; 
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16.7.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, 
a contratada responderá pela sua diferença, que será descontada dos 
pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, se for o 
caso, cobrada judicialmente; 

16.7.4. Não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de 
descontar diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer 
multa porventura imposta; 

16.7.5. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu 
pagamento não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos 
decorrentes das infrações cometidas; 

16.7.6. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar 
e licitar e impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem 
nos ilícitos previstos nas disposições legais citada; 

16.7.7. Serão p u n i d o s    com   a   pena   de   declaração   de   inidoneidade   
para   licitar e contratar com a Administração, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que incorram 
em outros ilícitos previstos em lei. 
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ANEXO II – KIT CREDENCIAMDENTO 

 

[TIMBRE DA FIRMA] 

 

PROCURAÇÃO 

 

 

  

A empresa ____________________________, inscrita no CNPJ sob o n° 00.000.000/0000-

00, com sede à ____________________________, neste ato representado por 

____________________________, portador da Cédula de Identidade RG nº 

_______________, residente e domiciliado à ______________________, inscrito no CPF 

sob o nº _________________, pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, 

como Procurador, o Sr.   ____________________________, portador da Cédula de 

Identidade RG nº _____________, residente e domiciliado à 

_________________________, inscrito no CPF sob o nº ________________, a quem 

confere amplos poderes para representar a outorgante nos atos necessários na licitação 

Pregão Presencial n° _____/2018-PMM, realizada pela Prefeitura Municipal de Melgaço, 

conferindo-lhe ainda, poderes especiais para apresentar proposta, lances verbais, negociar 

preços e demais condições, interpor e desistir de recursos, apresentar declarações, firmar 

compromissos ou acordos, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem 

reservas de iguais poderes. 

 
__________,_____ de ____________ de 2018. 

 
 

 
_____________________________________________ 

FULANO DE TAL DOS ANZÓIS PEREIRA 
Representante Legal da Outorgante 
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[TIMBRE DA FIRMA] 

 
DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CLAUSULAS DO EDITAL 

 

 

MODALIDADE: Pregão Presencial n° ____/2018-PMM 

OBJETO: 

_______________________________________________________________________ 

 

Prezados Senhores, 

 

____________________________, abaixo assinado, portador da Cédula de Identidade RG 

nº _______________, residente e domiciliado à ______________________, inscrito no CPF 

sob o nº _________________, na qualidade de responsável legal da proponente 

____________________________, inscrita no CNPJ sob o n° 00.000.000/0000-00, com 

sede à ____________________________, DECLARA expressamente que se sujeita às 

condições estabelecidas no Edital acima citado e que acatará integralmente qualquer 

decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das 

proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no Edital e que demonstrem 

integral capacidade de executar o fornecimento do bem previsto. 

 
__________,_____ de ____________ de 2018. 

 
 

 
_____________________________________________ 

FULANO DE TAL DOS ANZÓIS PEREIRA 
Representante Legal da Outorgante 
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[TIMBRE DA FIRMA] 

 

DECLARAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MEI, MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE OU COOP 

 

 

MODALIDADE: Pregão Presencial n° ____/2018-PMM 

OBJETO: 

_______________________________________________________________________ 

 

 

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

convocatório, para os devidos fins, e especialmente para o certame licitatório em epígrafe, 

Pregão Presencial n° ____/2018-PMM, que ____________________________, inscrita no 

CNPJ sob o n° 00.000.000/0000-00, com sede à ____________________________, é [( ) 

Microempreendedor Individual, conforme art. 18ª da Lei Complementar nº 123/06, sendo 

modalidade de microempresa, conforme disciplina o art. 18-E § 3º da mesma lei; // ( ) 

Microempresa, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06; // ( ) 

Empresa de Pequeno Porte], confome disciplina o insico II do artigo 3º da Lei 

Complementar nº: 123, de 14 de dezembro de 2006, para fins do que estabelece aquela Lei. 

 
__________,_____ de ____________ de 2018. 

 
 

 
_____________________________________________ 

FULANO DE TAL DOS ANZÓIS PEREIRA 
Representante Legal da Outorgante 
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ANEXO III – KIT PROPOSTA 

 

[TIMBRE DA FIRMA] 

 

CARTA-COMERCIAL 

 

MODALIDADE: Pregão Presencial n° ____/2018-PMM 

OBJETO: 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Prezado Senhor, 

A empresa ____________________________, inscrita no CNPJ sob o n° 00.000.000/0000-

00, com sede à ____________________________, abaixo assinada por seu representante 

legal, interessada na participação da licitação em epígrafe, propõe o fornecimento do objeto 

deste ato convocatório, de acordo com a presente proposta comercial, nas seguintes 

condições: 

Condições de Pagamento: Conforme Edital 

Validade da proposta: 60 (sessenta dias) a contar da data de abertura desta licitação 

Prazo de Entrega: Imediato 

Local de Prestação dos Serviços: Município de Melgaço. 

1.1 Valor Global da Proposta: R$ 0,00 (_______________________________)  

 

Declaramos, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:  

a) A proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira 

independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante 

potencial ou de fato do certame em epígrafe, por qualquer meio ou por qualquer 

pessoa; 

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar deste processo 

licitatório não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante 

potencial ou de fato deste certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 

qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em apreço quanto a 

participar ou não da referida licitação; 
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d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da sessão pública desta 

licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou 

discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato deste certame antes 

da adjudicação do objeto da referida licitação; 

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar deste certame não foi, no 

todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 

qualquer integrante do órgão licitador antes da abertura oficial das propostas;  

f) E que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém 

plenos poderes e informações para firmá-la.  

 

Declaramos, por fim, que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas 

determinações, bem como, informamos que nos preços propostos estão incluídos todos os 

custos, como custos, fretes, impostos, obrigações, entre outros, bem como eventuais lances 

ofertados na sessão pública do certame.  Segue em anexo a Planilha de Preços. 

 

__________,_____ de ____________ de 2018. 

 
 

_____________________________________________ 
FULANO DE TAL DOS ANZÓIS PEREIRA 

Representante Legal da Outorgante 
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[TIMBRE DA FIRMA] 
 

PLANILHA DE PREÇOS  
 
 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO MARCA  QTD  UND 
 PREÇO MÉDIO  

 UNIT   TOTAL  

1 ……………………………… ……… …… …… …… …… 

2 ……………………………… ……… …… …… …… …… 

3 ……………………………… ……… …… …… …… …… 

 TOTAL    R$              

 
 

__________,_____ de ____________ de 2018. 
 
 
 

_____________________________________________ 
FULANO DE TAL DOS ANZÓIS PEREIRA 

Representante Legal da Outorgante 
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ANEXO IV – KIT HABILITAÇÃO 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS HABILITATÓRIOS 

 

Para uma maior celeridade do certame recomenda-se que dentro do Envelope 2 – 

Documentos de Habilitação estejam todos os documentos elencados a seguir e nessa 

mesma ordem. 

 

1. Habilitação Jurídica: 

a. Documentos pessoais dos proprietários da firma: (Carteira de Identidade e 

CPF); 

b. Documentos de Constituição da firma: (Requerimento de Empresário / 

Contrato Social / Estatuto Social / Ato Constitutivo ou outro similar na forma 

da lei); 

2. Regularidade Fiscal: 

a. Cadastro de Contribuinte Federal – CNPJ; 

b. Cadastro de Contribuinte Estadual – Inscrição Estadual; 

c. Cadastro de Contribuinte Municipal – (se houver) Alvará; 

d. Prova de Regularidade com a Fazenda Federal - CND_RFB 

e. Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual - CND_SEFA; 

f. Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal - CND_ISS; 

g. Prova de Regularidade com o FGTS - CRF_FGTS; 

h. Prova de Regularidade com a Justiça do Trabalho - CND_TST; 

3. Qualificação técnica: 

a. Registro na entidade de classe competente 

b. Atestado de capacidade técnica, substituído pela Relação de Previsão de 

Faturamento para empresas recém-constituídas; 

4. Qualificação Econômico-Financeira: 

a. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis, substituído pelo Balanço 

de Abertura para empresas constituídas recentemente; 

b. Certidão Negativa de Falência ou Concordata. 
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[TIMBRE DA FIRMA] 

DECLARAÇÃO CONJUNTA 

 

MODALIDADE: Pregão Presencial n° ____/2018-PMM 

OBJETO: 

_______________________________________________________________________ 

 

A empresa ____________________________, inscrita no CNPJ sob o n° 00.000.000/0000-

0, com sede à ____________________________, por intermédio do seu representante 

legal, infra-assinado, e para os fins da licitação Pregão Presencial  n° _____/2018-PMM, 

realizada pela Prefeitura Municipal de Melgaço, DECLARA expressamente, sob as 

penalidades cabíveis que: 

 

a) Não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário 

noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, 

em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal de 1988; 

 

b) Não está impedida de participar de licitações ou de contratar com a Administração 

Pública, assim como não foi declarada inidônea por qualquer órgão das 

Administrações Públicas da União, de Estados ou de Municípios, estando, portanto, 

apta a contratar com a Prefeitura Municipal de Melgaço; 

 

c) Até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para a habilitação 

no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores, em cumprimento ao que determina o art. 32, §2º, da Lei 

Federal nº 8.666/93; 

 

Declara, por fim, que detém conhecimento de todas as informações contidas neste edital e 

em seus anexos, e que a sua proposta atende integralmente aos requisitos citados no edital 

supra. 

 

__________,_____ de ____________ de 2018. 

 
_____________________________________________ 

FULANO DE TAL DOS ANZÓIS PEREIRA 
Representante Legal da Outorgante 
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ANEXO V – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Nº _____/2018-PMM 

Pregão Presencial  n° _____/2018-PMM – 
REGISTRO DE PREÇOS 

 

O MUNICÍPIO DE MELGAÇO, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO, 

pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº: 04.876.470/0001-74, 

localizada na Av. Senador Lemos, 213 - Centro - Melgaço/PA - CEP: 68.490-000, neste ato 

representada pelo Ordenador de Despesas, o Exmº Sr. Prefeito  JOSÉ DELCICLEY 

PACHECO VIEGAS, brasileiro, solteiro, agente político, portador do RG nº 4684033 PC/PA, 

inscrito no CPF/MF sob o nº: 912.201.832-34, residente e domiciliado na Rua Santos 

Dumont, próximo ao Canto Amazônico, Miritizal, Melgaço/PA, CEP: 68.490-000, nomeado 

por meio de eleições diretas, e a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, neste ato 

representada pelo Ilmo. Sr. EDER VAZ FERREIRA, brasileiro, solteiro, agente político, 

portador do RG nº 5422336 PC/PA, inscrito no CPF/MF sob o nº: 858.331.692-91, doravante 

denominados simplesmente MUNICÍPIO e as pessoas jurídicas identificadas  na Cláusula 

Segunda, firmam a presente ATA DE REGISTROS DE PREÇOS,  conforme decisão 

exarada no Processo Admin is t ra t i vo  de Licitação nº ...................., homologado às fls. 

.........., referente ao Pregão Presencial nº ....., para Registro de Preços de ......., 

relacionados no Anexo I do Edital, nos termos da Lei n.º 8.666/93, da Lei n° 10.520/02 e do 

Decreto Municipal, consoante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 

1.1 O objeto desta Ata é o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A 

ORGANIZAÇÃO DE SHOWS E EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO, CONFORME CRONOGRAMA DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE TURISMO, classificados no Pregão 

Presencial nº. ......./2018, conforme especificações e condições constantes neste 

instrumento, no qual estão contemplados o prazo de execução e a estimativa das 

quantidades a serem adquiridos pela Administração, na medida das suas 

necessidades e segundo a conveniência do serviço público, e que a este termo 

integram, como se transcritas. 

1.2 É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com 

outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, 

cisão ou incorporação da contratada, não se responsabilizando o contratante por 

nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros. 

1.3 Durante seu prazo de validade, as propostas selecionadas no registro de preços 
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ficarão à disposição da Administração, para que efetue as contratações nas 

oportunidades e quantidades de que necessitar, até o limite estabelecido. 

1.4 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 

contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros 

meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurada ao 

beneficiário do registro a preferência em igualdade de condições. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1 O Fornecedor, os preços registrados, as especificações do objeto, bem como as 

quantidades e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) finais são as que 

seguem: 

2.1.1 _________________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 

no CNPJ/MF sob o nº: 00.000.000/0000-00, ___________________, ___ - 

_____________ - ____________ - _________/____, CEP: __.____-___, neste ato 

representada por sua titular, a Srª _________________________________ 

_________, ________, __________, portadora do RG nº _________ - 

OE/UF,inscrita no CPF/MF sob o nº: 000.000.000-00 ___________________, ___ - 

_____________ - ____________ - _________/____, CEP: __.____-___, telefone: 

     , e-mail exemplo@exemplo.com cuja proposta foi classificada em 1º lugar no 

certame para os seguintes itens: 

 

Produtos/Serviços 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QTD UNID 
VALOR REGISTRADO 

 UNIT.   TOTAL  

1 ............................     .......      .......       0,00       00.000,00  

2 
............................         

....... 
    .......       0,00       00.000,00  

3 
............................         

....... 
    .......       0,00       00.000,00  

 TOTAL    00.000,00 

 
2.2 São registrados no CADASTRO DE RESERVA abaixo, nos termos do art. 11 do 

Decreto nº 7.892/13, os seguintes fornecedores que aceitaram cotar preços para o 

fornecimento dos materiais com preço igual ao dos vencedores da licitação: 

 
ITEM Nº 01 PREÇO UNITÁRIO: R$ 00,00 (zero real) 

CLASSIF. RAZÃO SOCIAL QUANTIDADE 

2º       
50 

3º       

 
2.3 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 

contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação 
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específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do 

Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

3.1 O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. 

3.2 Durante a fase interna não houve participantes 

3.3 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde 

que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

3.4 As aquisições adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão 

ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento 

convocatório e registrados na ata de registro de preços. 

3.5 As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao 

quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços 

para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do 

número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem. 

3.6 Ao órgão não participante que aderir à presente ata competem os atos relativos à 

cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente 

assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais 

penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação 

às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

 

CLÁUSULA QUARTA -  DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1 A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de 

sua assinatura. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

5.1 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de 

preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

5.2 O preço registrado poderá ser revisto nos termos da alínea "d" do inciso II do caput 

do art. 65 da Lei nº 8.666/93, em decorrência de eventual redução dos preços 

praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos materiais registrados, 

cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores. 

5.3 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior 

ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá: 

5.3.1 Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua 

adequação ao praticado pelo mercado; 
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5.3.2 Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar 

o registro, sem aplicação de penalidade;  

5.3.3 Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação, 

observada a ordem de classificação original do certame. 

5.4 Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o 

fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o 

compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

5.5 Convocar o fornecedor visando à negociação de preços e sua adequação ao 

praticado pelo mercado nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da 

Lei nº 8.666/93, quando cabível, para rever o preço registrado em razão da 

superveniência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências 

incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda em 

caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica 

extraordinária e extracontratual. 

5.6 Caso inviável ou frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso 

assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, sem 

aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 

apresentados;  

5.7 Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 

negociação, quando cabível. 

5.8 A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as 

alterações havidas na planilha apresentada anteriormente, demonstrando 

analiticamente a variação dos componentes dos custos devidamente justificada. 

5.9 Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará, 

para verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o 

pedido, pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, 

produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela própria unidade, devendo a 

deliberação, o deferimento ou indeferimento da alteração solicitada ser instruída com 

justificativa da escolha do critério e memória dos respectivos cálculos, para decisão 

da Administração no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os documentos utilizados para 

a análise do pedido de revisão de preços serão devidamente autuados, rubricados 

e numerados, sendo parte integrante dos autos processuais. 

5.10 É vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do 

processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas no 

Edital Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista nesta Ata. 

5.11 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 

revogação parcial ou total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no 

http://www.melgaco.pa.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65iid
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65iid
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Diário Oficial do Estado, e adotar as medidas cabíveis para obtenção de contratação 

mais vantajosa, nos termos do parágrafo único do art. 19 do Decreto 7.892/13. 

5.12 É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo. 

5.13 Não cabe repactuação ou reajuste de preços da contratação. 

5.14 Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da 

Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 

6.1 O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo específico, 

quando: 

6.2 Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

6.3 Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar 

o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

6.4 Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 

1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

6.5 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 

decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 

devidamente comprovados e justificados: 

6.5.1 Por razões de interesse público; 

6.5.2 A pedido do fornecedor. 

6.5.3 Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento 

do registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES 

7.1 A contratação com o fornecedor registrado observará a classificação segundo a 

ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva da licitação que 

deu origem à presente ata e será formalizada mediante: (a) instrumento contratual; 

b) emissão de nota de empenho de despesa ou c) autorização de compra; conforme 

disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666/93, e obedecidos os requisitos pertinentes do 

Decreto nº 7.892/13. 

7.2 O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada 

contratação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, (a) efetuar a retirada da Nota de 

Empenho ou instrumento equivalente; ou, b) assinar o Contrato), sob pena de decair 

do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de 

Registro de Preços. 

7.3 Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do 

http://www.melgaco.pa.gov.br/


 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO | Setor de Licitações & Contratos 
CNPJ: 04.876.470/0001-74 | Av. Senador Lemos, 213 | Centro – Melgaço – Pará | CEP: 68490-000 

www.melgaco.pa.gov.br | pmm@melgaco.gov.br 

MELGAÇO 
Setor de 
Licitações e Contratos 

64 

fornecedor e aceita pela Administração. 

7.4 O beneficiário da Ata é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões contratuais que se fizerem necessários, até o limite de 

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

7.5 É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto do contrato. 

7.6 O beneficiário da ata deverá manter durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 

 

CLÁUSULA OITAVA - VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 

8.1 Cada contrato firmado com o fornecedor terá vigência de acordo com a necessidade 

demandada pelo setor técnico. 

 

CLÁUSULA NONA - DO PREÇO 

9.1 Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO 

10.1 As obrigações do contratante e do beneficiário da ata são aquelas previstas, 

respectivamente, na minuta do edital. 

10.2  

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO 

OBJETO 

11.1 Os materiais serão recebidos na forma do item “DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

E DEFINITIVO” do termo de referência 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DO PAGAMENTO 

12.1 O pagamento dar-se-á na forma do item “DO PAGAMENTO” do edital. 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

13.1 A fiscalização da contratação será exercida por um representante da 

Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da 

execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.  

13.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 

resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material 

inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de 

conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/93. 

http://www.melgaco.pa.gov.br/
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13.3 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à 

regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos 

à autoridade competente para as providências cabíveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES 

ADMINISTRATIVAS 

14.1 A apuração e aplicação de sanções dar-se-á na forma da Seção “DAS SANÇÕES” 

do edital. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1 Será anexada a esta Ata cópia do Termo de Referência. 

15.2 Integram o Edital, independentemente de transcrição, a Ata de Registro de Preços, 

o Termo de Referência e a proposta da empresa. 

15.3 Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520/02, do 

Decreto nº 5.450/05, do Decreto n° 3.555/00, do Decreto nº 7.892/13, do Decreto nº 

3.722/01, da Lei Complementar nº 123/06, e da Lei nº 8.666/93, subsidiariamente. 

15.4 O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o do município de 

Melgaço/PA, com exclusão de qualquer outro. 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de 

igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. 

 

Melgaço/PA,    de                  de 2018. 

 

 
MUNICÍPIO DE MELGAÇO 

JOSÉ DELCICLEY PACHECO VIEGAS 
Prefeito Municipal 

 

 ADJUDICATÁRIA VENCEDORA 
FULANO DE TAL DOS ANZÓIS PEREIRA 

Representante Legal 

TESTEMUNHAS:   
01) _____________________________  
CPF:_____________________ 

 

 02) _____________________________  
CPF:_____________________ 
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