PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALZINHO
Paço Municipal Prefeito José de Li ma Franco Sobrinho
P.M.PINHALZINHO
P.A. Nº 011/2020
FL. Nº________
Visto___________

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2020
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW
ARTÍSTICO – BANDA MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2020.
DATA DA REALIZAÇÃO: 06 DE FEVEREIRO DE 2020
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: 09:30 HORAS
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de
Pinhalzinho, localizada na Rua Cruzeiro do Sul, nº 225, Centro, (Prédio do Paço Municipal).
A sessão será conduzida pela Pregoeira Magali Minelli Pinha Cezar, designada
na Portaria 3.175 de 01 de fevereiro de 2019. Os envelopes contendo a proposta e os
documentos de habilitação serão recebidos na sessão de processamento, logo após os
credenciamentos dos interessados.
RETIRADA DO EDITAL, ESCLARECIMENTOS e IMPUGNAÇÕES: Seção de
Licitação e Compras, localizada na Rua Cruzeiro do Sul, nº 225, Centro, e-mail:
licitacoes@pinhalzinho.sp.gov.br
ou
compras@pinhalzinho.sp.gov.br.
Os
esclarecimentos prestados e as decisões sobre eventuais impugnações serão disponibilizados
na página da Internet http://www.pinhalzinho.sp.gov.br e encaminhados aos interessados.
O Senhor Prefeito do Município de Pinhalzinho, usando das suas atribuições
legais, torna público que se acha aberta nesta Prefeitura a licitação na modalidade PREGÃO
(Presencial), do tipo MENOR PREÇO, objetivando a contratação de show artístico – banda
de carnaval, objeto relacionado no Anexo I.

Este certame será regido pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de
2002, Decreto Municipal nº 2.707/2.014 de 03 de Fevereiro de 2.014, e no que
couberem, as disposições da Lei Federal nº. 8.666, e pela Lei Complementar nº.
123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de
agosto de 2014.
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Integram este Edital os seguintes Anexos:
ANEXO I
ANEXO II
ANEXO III
ANEXO IV

ANEXO V
ANEXO VI
ANEXO VII
ANEXO VIII
ANEXO IX

Termo de Referência/Especificações
Modelo de Proposta de Preços
Modelo de Carta Credenciamento
Modelo de declaração de pleno atendimento aos
requisitos de habilitação e inexistência de qualquer
fato impeditivo à participação
Modelo de declaração de microempresa ou
empresa de pequeno porte
Modelo de declaração de que se encontra em
situação regular perante o Ministério do Trabalho
Minuta do Contrato
Termo de Ciência e Notificação
Resumo dos dados cadastrais do licitante

As propostas deverão obedecer às especificações e exigências constantes deste
instrumento convocatório, bem como o Anexo I – Especificações.
1- CONSIDERAÇÃO INICIAL
1.1- O valor total estimado para o presente processo licitatório é de: R$
56.525,67 (cinquenta e seis mil, quinhentos e vinte e cinco reais e sessenta e sete
centavos) e as despesas decorrentes da execução deste contrato correrão por conta da
dotação consignada no orçamento vigente da CONTRATANTE, codificada sob o nº
01.04.13.392.2505.4.114.339039.
2- PARTICIPAÇÃO
2.1. Somente poderão participar desta licitação Microempresas (ME),
Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedores Individuais (MEI), nos termos
do Inciso I do Artigo 48 da Lei Complementar nº 147 de 07/08/2014, que legalmente se
dediquem à exploração da atividade econômica relativa ao objeto da futura contratação e
que atendam aos requisitos de habilitação previstos neste Edital.
2.1.1 – A participação neste Pregão é exclusiva as microempresas,
empresas de pequeno porte definidas no art. 3º, da Lei Complementar nº 123/2006,
porém, caso não haja a participação de nenhum fornecedor enquadrado de acordo com
o subitem 2.1 deste edital e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no
instrumento convocatório para os itens objeto do presente edital, fica designada a data
do dia 06 de FEVEREIRO de 2020 às 10:00 horas para a repetição do certame, com a
abertura dos envelopes propostas das demais empresas interessadas em participar da
presente licitação.
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2.2- Não será permitida a participação de empresas:
2.2.1- Estrangeiras que não funcionem no País;
2.2.2- Reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de
constituição;
2.2.3- Suspensas temporariamente para licitar e impedidas de contratar com esta
Administração nos termos do inciso III do artigo 87 da lei 8.666/93 e suas alterações
posteriores;
2.2.4- Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 7º da Lei 10.520/02;
2.2.5- Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 10º da Lei 9.605/98 (Lei
de Crimes Ambientais);
2.2.6- Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 9º da Lei Federal nº
8666/93;
2.2.7 - Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas.
3- CREDENCIAMENTO
3.1- Por ocasião da fase de credenciamento dos licitantes, deverá ser
apresentado o que se segue:
3.1.1- Quanto aos representantes:
a) Tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou
assemelhado), instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, ou tratandose de sociedade simples, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas
Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações
em decorrência de tal investidura;
b) Tratando-se de Procurador, instrumento público de procuração ou instrumento
particular, do qual constem poderes específicos para formular ofertas e lances, negociar preço,
interpor recursos e desistir de sua interposição, bem como praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame, podendo ser utilizado o modelo do Anexo III. No caso de instrumento
particular, o procurador deverá apresentar instrumento constitutivo da empresa na forma
estipulada no subitem “a”;
c) O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá
identificar-se exibindo documento oficial que contenha foto;
d) O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda
que presente, não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de
documentação defeituosa, ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociar
preços, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso,
ficando mantido, portanto, o preço apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada
para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço;
e) Encerrada a fase de credenciamento pelo Pregoeiro, não serão admitidos
credenciamentos de eventuais licitantes retardatários;
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f) Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciado,
sendo que cada um deles poderá representar apenas um licitante credenciado.
3.1.2- Quanto ao pleno atendimento aos requisitos de habilitação:
Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e inexistência de
qualquer fato impeditivo à participação, que deverá ser feita de acordo com o modelo
estabelecido no Anexo IV deste Edital, e apresentada no momento do Credenciamento.
3.1.3- Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte:
Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, que deverá ser feita
de acordo com o modelo estabelecido no Anexo V deste Edital, e apresentada FORA dos
Envelopes nº 1 (Proposta) e nº 2 (Habilitação).
3.1.3.1- A falsidade das declarações prestadas objetivando os benefícios da Lei
Complementar Federal nº 123/2006 poderá caracterizar o crime de que trata o artigo 299 do
Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e da aplicação das
sanções administrativas previstas na legislação pertinente, observado o devido processo legal
e poderá implicar também no afastamento da licitante se o fato vier a ser constatado durante o
trâmite da licitação.
3.1.4. Declarado o encerramento do credenciamento, nenhum outro licitante será
aceito para participação no pregão.
3.1.5. O tempo mínimo de credenciamento será de 10 minutos.
4-FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO
A Proposta e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados
separadamente, em dois envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa
os seguintes dizeres:

NOME DA EMPRESA
Envelope nº. 1 - Proposta
Pregão nº. 06/2020
Processo Admin. nº 011/2020

NOME DA EMPRESA
Envelope nº. 2 - Habilitação
Pregão nº. 06/2020
Processo Admin. nº 011/2020

5- PROPOSTA
5.1- O Anexo II poderá ser utilizado para a apresentação da Proposta,
datilografado, impresso ou preenchido a mão de forma legível, em língua portuguesa, salvo
quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas,
sem cotações alternativas, datado e assinado pelo representante legal do licitante ou pelo
procurador.
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5.2- Não serão admitidas, posteriormente à apresentação das propostas
comerciais, alegações de enganos, erros ou distrações na apresentação das propostas
comerciais, como justificativas de quaisquer acréscimos ou solicitações de reembolsos e
indenizações de qualquer natureza.
5.2.1- Verificada a existência de falha(s) formal(is) na proposta, o(a)
PREGOEIRO(A), na própria sessão, poderá permitir ao(s) licitante(s) que corrija(m) essa(s);
desde que isso não acarrete alteração no(s) preço(s) proposto(s), no(s) objeto(s) ofertado(s) e
no prazo da prestação de serviços; bem como não comprometa a segurança da licitação;
5.3- Deverão estar consignados na proposta:
5.3.1- A denominação, endereço/CEP, telefone/fax, e-mail e CNPJ do licitante;
5.3.2- PREÇO GLOBAL DO ITEM, em algarismos, expressos em moeda corrente
nacional, apurados à data de sua apresentação, incluindo, além do lucro, todas as despesas
resultantes de impostos, taxas, tributos, frete e demais encargos, assim como todas as
despesas diretas ou indiretas relacionadas com a integral execução do objeto da presente
licitação;
a) Sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária.
b) O preço ofertado é fixo e irreajustável e deverá ser apresentado com precisão
de até duas casas decimais;
c) Para os licitantes que fizerem lances será considerado o último valor ofertado.
5.3.3- Especificação dos serviços e nome da banda.
5.3.4- Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias corridos,
contados a partir da data de abertura dos envelopes, podendo ser prorrogado por acordo das
partes;
5.3.5- Declaração impressa na proposta de que os itens ofertados atendem
todas as especificações exigidas no Anexo I – Especificações.
5.3.6- Declaração impressa na proposta de que o preço apresentado contempla
todos os custos diretos e indiretos referentes ao objeto licitado;
5.3.7- A proposta deverá estar acompanhada de comprovação de que a
banda indicada atua no mercado musical. A comprovação dar-se-á por meio de
contrato(s) registrado(s) de prestação de serviços; reportagens publicadas; notas
fiscais; folders; cartazes; impressão da página oficial da banda (site).
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6- DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
Para a habilitação todos os licitantes poderão apresentar inscrição válida no CRC
(Certificado de Registro Cadastral) emitido pela Municipalidade (Prefeitura Municipal de
Pinhalzinho/SP) ou apresentar a Documentação Completa:
6.1- No que se refere ao Cadastro na Prefeitura de Pinhalzinho/SP - CRC:
6.1.1- O cadastro deverá ter classificação pertinente à categoria do objeto desta
licitação;
6.1.2- O licitante regularmente cadastrado junto ao Cadastro da Prefeitura de
Pinhalzinho terá sua condição verificada no sistema pelo pregoeiro ou pela equipe de apoio.
6.1.3- O licitante deverá apresentar junto com o CRC, os documentos que
estiverem com a validade vencida ou desatualizados;
6.1.4- O CRC deverá ser acompanhado dos documentos do item do 6.2.3 –
“Qualificação Técnica” e das declarações constantes do item 6.2.5 – “Documentação
Complementar”.
6.2- No que se refere à DOCUMENTAÇÃO COMPLETA, os licitantes deverão
apresentar:
6.2.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA (art. 28, da Lei nº 8.666/93):
a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual ou
Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI;
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
(documento inicial e última alteração, ou instrumento consolidado), em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de
eleição de seus administradores;
c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercício;
d) decreto de autorização e ato de registro de autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, quando se tratar de firma estrangeira em funcionamento no
país e a atividade assim o exigir.
e) Em se tratando de microempreendedor individual (MEI), o Certificado de
Condição do Microempreendedor Individual – CCMI.
6.2.1.1 – Caso a empresa licitante tenha entregado a documentação relativa à
habilitação jurídica quando do credenciamento, não será necessário a juntada da mesma
dentro do envelope “Documentação de Habilitação”.
6.2.2 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (art. 29, da Lei nº
8.666/93):
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda (CNPJ);
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b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto deste certame;
c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com
Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais, ao Sistema de Seguridade Social (INSS) e
à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal;
d) Certidão de Regularidade (ICM/ICMS), expedida pela Secretaria da Fazenda
Estadual da sede da licitante ou declaração de isenção ou de não incidência assinada pelo
representante legal do licitante, sob as penas da lei; ou Certidão Negativa (ou Positiva com
efeitos de Negativa) de Débitos Tributários da Dívida Ativa expedida pela Procuradoria Geral
do Estado/Coordenadoria da Dívida Ativa;
e) A regularidade com a Fazenda Municipal será comprovada pela Certidão de
Tributos Mobiliários de acordo com o estabelecido pelo município da sede do licitante.
f) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), por meio da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa (CNDT), que pode ser obtida através do
seguinte endereço eletrônico: http://www.tst.jus.br/certidao.
6.2.2.1- A prova de regularidade deverá ser feita por Certidão Negativa ou
Certidão Positiva com efeitos de Negativa.
6.2.2.1.1- Considera-se Positiva com efeitos de Negativa a certidão de que conste
a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido
efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa por moratória ou depósito de seu
montante integral, ou reclamações e recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo ou concessão de medida liminar em Mandado de Segurança.
6.2.2.2- As Microempresas ou empresas de pequeno porte deverão apresentar
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que
apresente alguma restrição, devendo ser promovida a regularização nos termos deste Edital;
6.2.2.3- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das
microempresas ou empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias
úteis, nos termos da LC nº 147/2014, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa;
6.2.2.4- A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem
anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no
art. 81, da Lei no 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a
licitação.
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6.2.3 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (art. 30, da Lei nº 8.666/93):
a) No mínimo 1 (um) atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, necessariamente em nome da licitante, que comprove prestação de serviço compatível
com o objeto do presente certame;
a.1) No(s) atestado(s) obrigatoriamente deverá constar a composição da(s)
banda(s), constando as quantidades dos músicos e bailarinas(os), dias e/ou períodos,
horários e locais onde foram realizados as apresentações, a fim de aferir o
quantitativo mínimo de 50% a 60% da execuç ão pretendida, conforme
disposto na Súmula nº 24 do Tribunal de Contas do Estado.
b) Relação e declaração formal de disponibilidade, sob as penas da Lei, dos
equipamentos para as apresentações, de acordo com os constantes no Anexo I Termo de Referência.

6.2.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (art. 31, da Lei nº
8.666/93):
6.2.4. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial,
podendo, ainda, ser apresentada a certidão positiva de recuperação, hipótese em que a
licitante deverá demonstrar seu Plano de Recuperação, já homologado pelo juízo competente e
em pleno vigor, apto a comprovar sua viabilidade econômico financeira, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da
pessoa física.
6.2.5 – Os interessados deverão apresentar, ainda, para efeito de
habilitação:
a) Declaração do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu
representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho,
conforme Anexo VI deste Edital;
6.3- DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
6.3.1- Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer
processo de cópia, autenticada por cartório competente, ou mesmo cópia simples, desde que
acompanhada do original para que seja autenticada pelo Pregoeiro ou por um dos membros da
Equipe de Apoio no ato de sua apresentação;
6.3.2- Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos
em substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões;
6.3.3- Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões
apresentadas, esta Prefeitura aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias
imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas;
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6.3.4- Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz, e se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome
da matriz;
6.3.5- Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão acarretará a
inabilitação do licitante;
6.3.6- O Pregoeiro ou a Equipe de apoio diligenciará efetuando consulta direta
nos sites dos órgãos expedidores na Internet para verificar a veracidade de documentos
obtidos por este meio eletrônico.
7- PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
7.1- No horário e local indicado neste Edital será aberta a sessão pública,
iniciando-se pela fase de credenciamento dos licitantes interessados em participar deste
certame, ocasião em que serão apresentados os documentos indicados no item 3.1.
7.2- Encerrada a fase de credenciamento, os licitantes entregarão ao Pregoeiro
os envelopes nº. 1 e nº. 2, contendo, cada qual, separadamente, a Proposta de Preços e a
Documentação de Habilitação.
7.3- O julgamento será feito pelo critério de menor preço global, observados as
especificações técnicas e parâmetros mínimos de qualidade definidos neste Edital;
7.4- A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:
7.4.1- Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados
neste Edital;
7.4.2- Que contiver cotação de objeto diverso daquele constante neste Edital.
7.4.3- Que apresentarem valores superiores ao estimado pela municipalidade.
7.5- Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, o Pregoeiro dará
por encerrado o certame, lavrando-se ata a respeito.
7.6- As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com
observância dos seguintes critérios:
7.6.1- Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10%
(dez por cento) superiores àquela;
7.6.2- Não havendo pelo menos três propostas nas condições definidas no item
anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo
de três. No caso de empate das propostas, serão admitidas todas estas, independentemente
do número de licitantes;
7.6.3- O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas
selecionadas a formular lances de forma verbal e sequencial, a partir do autor da proposta de
maior preço e, os demais, em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio
no caso de empate de preços;
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7.6.4- O licitante sorteado em primeiro lugar escolherá a posição na ordenação de
lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa
da ordem de lances.
7.7- Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, com
intervalo mínimo de 1% (um por cento) do valor do menor lance, ou outro valor que seja
acordado entre os licitantes e o pregoeiro.
7.8 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo(a)
pregoeiro(a), implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do
último preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas.
7.9 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes
dessa etapa declinarem da formulação de lances.
7.10 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas
e não selecionadas para a etapa de lances, em ordem crescente de valores, considerando-se
para as selecionadas o último preço ofertado.
7.11 - Não será admitida desistência da proposta inicial ou dos lances ofertados,
sujeitando-se o licitante desistente às penalidades constantes no subitem 13.2 deste Edital.
7.12 - O(A) Pregoeiro(a) poderá negociar com o autor da oferta de menor valor
com vistas à redução do preço.
7.13 - Após a negociação, se houver, o(a) Pregoeiro(a) examinará a aceitabilidade
do menor preço, decidindo motivadamente a respeito.
7.14 - Considerada aceitável a oferta de menor preço será aberto o Envelope nº
02, contendo os documentos de habilitação de seu autor.
7.15 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de
habilitação poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a
decisão sobre a habilitação.
7.15.1 - A verificação será certificada pelo(a) Pregoeiro(a) e deverá ser anexada
aos autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade
devidamente justificada.
7.15.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade
dos meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não
sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado.
7.16 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste
Edital, o licitante será habilitado e declarado vencedor do certame.
7.17 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para
a habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o
seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de
habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda
os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.
7.18 - O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências
julgadas necessárias à análise das propostas, da documentação, e declarações apresentadas,
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devendo os licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do
recebimento da convocação.
7.19 - Da sessão será lavrada ata circunstanciada, na qual serão registradas as
ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro e Equipe de apoio.

8- IMPUGNAÇÕES
HOMOLOGAÇÃO

AO

EDITAL,

RECURSO,

ADJUDICAÇÃO

E

8.1- Até dois dias úteis da data fixada para o recebimento das propostas,
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório
do Pregão.
8.2- Eventual impugnação deverá ser formalizada por escrito e dirigida ao
subscritor deste edital no Balcão de Atendimento da Seção de Licitação e Compras (Prédio
da Prefeitura Municipal) de 2ª à 6ª feira, das 09:00 às 11:30 e das 13:00 às 16:00 horas.
8.2.1Admite-se
impugnação
por
intermédio
de
e-mail
(licitacoes@pinhalzinho.sp.gov.br ou compras@pinhalzinho.sp.gov.br), ficando a validade do
procedimento condicionada à protocolização do original na Seção de Licitação e Compras no
prazo de 48 horas de seu envio;
8.2.2- Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado,
será designada nova data para a realização deste certame.
8.3- A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este
Edital, implicará na plena aceitação, por parte das interessadas, das condições nele
estabelecidas.
8.4- Dos atos do Pregoeiro cabe recurso, devendo haver manifestação verbal
imediata na própria sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da
sua intenção, abrindo-se então o prazo de três dias úteis que começará a correr a partir do dia
em que houver expediente nesta Prefeitura para a apresentação das razões, por meio de
memoriais, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarrazões,
em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendolhes assegurada vista imediata dos autos;
8.4.1- Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro encaminhará os autos
devidamente fundamentados à autoridade competente;
8.4.1.1- O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu
acolhimento resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;
8.4.2- As razões e contrarrazões de recurso deverão ser protocoladas por escrito
na Seção de Licitação e Compras do MUNICÍPIO, até às 16 horas do último dia do tríduo
legal, e dirigidas ao(à) Sr(a). PREGOEIRO(A); o(a) qual poderá ou não reconsiderar sua
decisão;
8.4.2.1Admitem-se
recursos
por
intermédio
de
e-mail
(licitacoes@pinhalzinho.sp.gov.br ou compras@pinhalzinho.sp.gov.br), ficando a validade do
procedimento condicionada à protocolização do original na Seção de Licitação e Compras no
prazo de 48 horas de seu envio.
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8.5- A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso,
por parte da(s) proponente(s), importará na decadência do direito de recurso, na adjudicação
do objeto do certame ao licitante vencedor e no encaminhamento do processo à autoridade
competente para a homologação.
8.6- Existindo recurso(s) e constatada a regularidade dos atos praticados e após a
decisão do(s) mesmo(s), a autoridade competente, no interesse público, deve adjudicar o
objeto e homologar o certame para posterior convocação dos beneficiários para a assinatura
da ata.
9 – DA CONTRATAÇÃO
9.1 - A contratação, objeto desta licitação será efetivada mediante termo de
contrato conforme minuta anexa, que fica fazendo parte integrante deste Edital (Anexo VII);
9.2 - O contrato será elaborado em conformidade com os artigos 55, 60 a 64 da
Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei Federal nº 8.883/94 e Lei Federal nº 9.648/98.
9.3 - Homologado o resultado do julgamento e Adjudicado o objeto da licitação à
empresa vencedora, um de seus responsáveis deverá comparecer à Divisão de Licitação,
devidamente credenciado, no prazo de máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da
convocação.
9.4 - A recusa da participante vencedora em assinar o contrato dentro do prazo
assinalado caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, ficando sujeita à multa de
20% (vinte por cento) do valor total estimado do contrato, além das penalidades referidas em
Lei. Nesta circunstância a Prefeitura poderá, a seu exclusivo critério, convocar outra
participante, obedecida à ordem de classificação, para a assinatura do mesmo, nos prazos e
condições estabelecidas neste Edital, para fazê-lo nas mesmas condições propostas pela
primeira classificada, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei Federal nº
8.666/93.
9.5 - O objeto contratado em decorrência da presente licitação poderá sofrer, nas
mesmas condições, acréscimos ou supressões do valor inicial, nos termos do artigo 65, § 1º,
da Lei Federal nº. 8.666/93.
9.4- O licitante adjudicatário deverá apresentar, para assinatura do contrato:
a-) Quando o valor original da proposta tiver sido alterado por conta de lance
oferecido na sessão pública do pregão, nova planilha de preços, com os valores
correspondentes à adjudicação, a qual substituirá a primitiva, como parte integrante da ata,
exceto quando os valores já estiverem expressos na ata da sessão. O prazo poderá ser
alterado pela Pregoeira na sessão.
b-) Documento hábil que comprove a condição do representante legal da
empresa;
c-) Provas de regularidade fiscal e trabalhista;
d-) Todos os documentos pendentes para entrega no ato da assinatura da ata.
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9.4.1- Fica a empresa dispensada da apresentação dos documentos do item 9.4,
“c” caso as certidões apresentadas da habilitação na Licitação ainda estejam dentro do prazo
de validade na data da assinatura do contrato.

10- PRAZOS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
10.1- Os serviços/fornecimentos ocorrerão conforme as especificações e
condições estabelecidas no Anexo I deste Edital, correndo por conta da empresa proponente
todas as despesas pertinentes, tais como embalagens, seguro, transporte, tributos, encargos
trabalhistas e previdenciários.
10.1.1- O objeto desta contratação será executado mediante a emissão de ordem
de serviço/fornecimento emitida pela Administração Municipal, considerando que o envio desta
se dará através de e-mail, fax ou correios ou pessoalmente.
10.2- Constatadas irregularidades no objeto, esta Prefeitura, sem prejuízo das
penalidades cabíveis, poderá:
10.2.1- Rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do
Anexo I, determinando sua substituição;
10.2.2- Determinar sua complementação se houver diferença de quantidades.
10.3- As irregularidades deverão ser sanadas imediatamente, do recebimento
pelo adjudicatário da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.
11- FORMA DE PAGAMENTO
11.1- O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias contados da emissão
do Atestado de Recebimento, diretamente em conta corrente da detentora.
11.2- Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais
apresentados ou outros necessários à contratação contenham incorreções.
11.3- A contagem do prazo para pagamento terá início e encerramento em dias
de expediente nesta Prefeitura.
11.4- Os documentos de cobrança deverão ser entregues na Secretaria
requisitante.
11.5- Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será
imediatamente solicitada à Contratada, carta de correção, quando couber, ou ainda pertinente
regularização, que deverá ser encaminhada a esta Prefeitura no prazo de 3 (três) dias úteis;
11.5.1- Caso não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para
pagamento será recontado, a partir da data da sua apresentação.
12- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, onerarão os
recursos orçamentários e financeiros reservados no orçamento vigente da Prefeitura,
codificado sob nº 01.04.13.392.2505.4.114.339039, respeitando L.DO e P.P.A.
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13- SANÇÕES
13.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não
celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito às sanções previstas no artigo 7° da Lei
Federal n°. 10.520/02, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as sanções da Lei
Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993.
13.2. Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificado
e comprovado, o não cumprimento, por parte da empresa vencedora, das obrigações
assumidas, ou a infringência de preceitos legais pertinentes, ensejarão a aplicação, segundo a
gravidade da falta, das seguintes penalidades:
a) Advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo
para o serviço;
b) Multa, que não excederá, em seu total, 20% (vinte por cento) do valor do
contrato, nas hipóteses de inexecução, com ou sem prejuízo para o serviço;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração Pública do Município de Pinhalzinho /SP, por prazo não superior a dois
anos, nas hipóteses de execução irregular, atrasos ou inexecução de que resulte prejuízo para
o serviço;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os seus motivos determinantes ou até que seja promovida a
reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, nas hipóteses em que a execução
irregular, os atrasos ou a inexecução associem-se à prática de ilícito penal.
13.3- As multas, previstas neste Edital, serão descontadas, sucessivamente, das
garantias, dos pagamentos eventualmente devidos à licitante vencedora/contratada e, caso
não haja ou sejam insuficientes, serão cobradas judicialmente.
13.4- Ao MUNICÍPIO é facultado o direito de rescindir o contrato, em caso de
falência, recuperação judicial ou extrajudicial ou dissolução da sociedade, bem como em
outros, previstos nos arts. 77 e 78, da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores.
14- DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1- As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da
ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes, desde que
não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.
14.2- Os envelopes contendo os documentos de habilitação, não abertos,
não serão devolvidos na sessão. Transcorrido o prazo de validade das propostas,
ficarão à disposição, para retirada, por um período de trinta dias, findo o qual serão
inutilizados.
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14.3- Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.
14.4- O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do
Município e no endereço eletrônico www.pinhalzinho.sp.gov.br (Licitações).
14.5- Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, o
MUNICÍPIO
dará
amplo
conhecimento
aos
interessados
na
página
www.pinhalzinho.sp.gov.br (Licitações).
14.6- O MUNICÍPIO, responsável pelo Pregão, reserva-se o direito de:
a) revogá-lo, no todo ou em parte, sempre que forem verificadas razões de
interesse público decorrente de fato superveniente, ou anular o procedimento, quando
constatada ilegalidade no seu processamento;
b) alterar as condições deste Edital, reabrindo o prazo para apresentação de
propostas, na forma de legislação, salvo quando a alteração não afetar a formulação das
ofertas;
c) adiar o recebimento das propostas (data limite, horário e local), divulgando,
mediante aviso público, a(s) nova(s) informação(ões);
d) suspender o andamento da sessão única, por motivo devidamente justificado.
14.7- O MUNICÍPIO não se responsabiliza pelas propostas enviadas pelos
Correios ou através de transportadoras, empresas de ônibus ou por qualquer outro meio de
transporte, caso cheguem atrasadas ou violadas.
14.8 – Para aquisição impressa do Edital deste Pregão Presencial deverá ser
feito, conforme o procedimento do MUNICÍPIO, perante recolhimento da quantia junto ao setor
cópias para fins de reprodução gráfica da documentação fornecida.
14.9 – O Microempreendedor Individual (MEI) é equiparado à microempresa e
empresa de pequeno porte para todos os fins legais.
14.10- Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas
na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Pinhalzinho - SP.
14.11- Para que ninguém alegue desconhecimento, o presente edital é publicado
em resumo na Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, no Diário Oficial Eletrônico do
Município de Pinhalzinho, afixado no quadro de avisos da Prefeitura Municipal e disponível na
íntegra no site www.pinhalzinho.sp.gov.br.
Pinhalzinho, 23 de Janeiro de 2020.

BENEDITO LAURO DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO PRESENCIAL N. 06/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW
ARTÍSTICO – BANDA MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2020.
BANDA MUSICAL
REPERTÓRIO MÍNIMO A SER EXECUTADO:
Repertórios atuais e consagrados de axé music, forró, reggae, dance music, sambas,
pagodes, pop rock, country/sertanejo, MPB e marchinhas de carnaval, entre outros.
LOCAL: Praça Nossa Senhora de Copacabana, Centro, Pinhalzinho – SP.
DATAS E HORÁRIOS DAS APRESENTAÇÕES:
I)

A banda deverá realizar 04 (QUATRO) apresentações:

Dias 22, 23, 24 de Fevereiro de 2020 –
Horário previsto: Das 21h00min às 02h00min;
Dia 25 de Fevereiro de 2020 – Terça Feira
Horário previsto: Das 20h00min às 24h00min
II) A banda deverá realizar 02 (DUAS) apresentações (matinês):
Dias: 23 e 25 de Fevereiro de 2020 –
Horário previsto: Das16h00min às 19h00min.
FORMAÇÃO MÍNIMA DA BANDA:
01 Baterista, 01 Baixista, 01 Tecladista, 01 Guitarrista, 01 Pistão, 02 cantores, 02 cantoras,
04 bailarinas(os) e equipe técnica.
DOS SERVIÇOS:
A banda deverá se apresentar com iluminação, cenário, painel de LED de no mínimo 4x3m,
efeitos especiais, instrumentos musicais próprios destinados a esse fim e serviço de
sonorização.
Será de responsabilidade da empresa contratada toda a equipe técnica especializada para
montagem, desmontagem, instalação e operação de todos os serviços deste item.
Todos os fios, cabos e afins, necessários para interligação dos equipamentos será por conta
da empresa contratada, que deverá garantir a total funcionalidade dos equipamentos
conforme solicitado.
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Todos os serviços citados neste item deverão ser totalmente instalados pela empresa
contratada, conforme orientação e determinação da Prefeitura Municipal de Pinhalzinho.
A empresa contratada deverá iniciar a execução do objeto deste anexo, conforme ordem de
execução / fornecimento emitida pela Prefeitura Municipal de Pinhalzinho.
No dia da apresentação da banda, os instrumentos musicais e iluminação deverão estar
totalmente instalados, em perfeito condições de funcionamento, com todos os testes
necessários já realizados, com no máximo 01 (uma) hora antes do início da apresentação.
A guarda dos equipamentos e instrumentos musicais será de inteira responsabilidade da
empresa contratada. A Prefeitura Municipal de Pinhalzinho se isenta desde já do pagamento
de quaisquer danos ou prejuízos eventualmente causados aos equipamentos da empresa
contratada, quando da realização das festividades.
Todos os ajustes, configurações e testes dos equipamentos serão de responsabilidade da
empresa contratada.
Deverá haver a presença de pelo menos uma equipe técnica, durante todo o evento, para
que seja corrigido e/ou reparado qualquer falha durante a execução dos serviços deste item.
Todos os equipamentos, cabos, fios, instrumentos musicais, materiais em geral, que serão
utilizados pela empresa contratada na execução deste item deverão estar bom estado de
uso e conservação e dentro de todas as normas técnicas exigidas em Lei.
A empresa vencedora arcará com todas as despesas de transporte, alojamento e
alimentação, respondendo ainda por todos os encargos trabalhistas, sindicais,
previdenciários e sociais respectivos.
SONORIZAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
Será de responsabilidade da empresa contratada toda a equipe técnica especializada para
montagem, desmontagem, instalação e operação de todos os serviços deste item.
Todos os fios, cabos e afins, necessários para interligação dos equipamentos será por conta
da empresa contratada, que deverá garantir a total funcionalidade dos equipamentos
conforme solicitado.
Todos os serviços citados neste item deverão ser totalmente instalados, pela empresa
contratada, conforme orientação e determinação da Prefeitura Municipal de Pinhalzinho.
A empresa contratada deverá iniciar a execução do objeto deste contrato, conforme ordem
de execução / fornecimento emitida pela Prefeitura Municipal de Pinhalzinho;
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Todos os ajustes, configurações e testes dos equipamentos serão de responsabilidade da
empresa contratada.
Deverá haver a presença de pelo menos uma equipe técnica, durante todo o evento, para
que seja corrigido e/ou reparado qualquer falha que venha a ocorrer nos serviços
contratados;
Todos os equipamentos, cabos, materiais em geral, que serão utilizados pela empresa
contratada na execução deste item deverão estar bom estado de uso e conservação e
dentro de todas as normas técnicas exigidas em Lei.
Poderão ser utilizados equipamentos compatíveis, equivalentes ou superiores aos
especificados abaixo:
Caixas de som com potência 1600 watts e 800 W RMS cada,
Caixas para altas sub com 8 falantes com potência musical de 2400 watts e 1200 WRMS
cada,
Amplificadores compatíveis com o sistema;
Divisor(es) de frequência com no mínimo 4 vias com mínimo 24 db por oitava, ajuste de
ângulo de fase entre bandas, entradas e saídas balanceadas;
Equalizador(es) estéreo com 32 bandas, equalizados digital ultracurve;
Mixing console contendo 16 canais;
Microfones sem fio;
Microfones para uso diversos;
Laptop(s);
Painel de Led de, no mínimo, 3x4m.

Pinhalzinho, 23 de Janeiro de 2020.

BENEDITO LAURO DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO n°. 06/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW
ARTÍSTICO – BANDA MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2020.
NOME DO LICITANTE:
CNPJ:
ENDEREÇO:
TELEFONE DO LICITANTE:
E-MAIL DO LICITANTE:
DECLARAMOS POR ESTE E NA MELHOR FORMA DE DIREITO QUE NOSSA
PROPOSTA COMERCIAL É A SEGUINTE:
ITEM

1

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
APRESENTAÇÃO
DE
SHOW
ARTÍSTICO – BANDA MUSICAL,
DURANTE AS FESTIVIDADES DO
CARNAVAL 2020, EM CONFORMIDADE
COM
AS
ESPECIFICAÇÕES
CONSTANTES DO ANEXO I –

QTDE
APRESENTAÇÕES

06

VALOR GLOBAL

R$ ..........
(.........valor por
extenso..............)

NOME DA BANDA:
................................................

DECLARO, sob as penas da lei, que os serviços/produtos ofertados atendem todas as
especificações exigidas no Anexo I do Edital.
DECLARO que o preço indicado contempla todos os custos diretos e indiretos incorridos na
data de apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais,
material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.
VALIDADE DA PROPOSTA: _______(mínimo 60 dias).

Pinhalzinho, XX DE XXXXX DE 2020.
______________________________________
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO III
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

Pregão n.º 06/2020
Proc.Adm. n. 011/2020
Objeto __________

A

__________________________________________(nome

do

licitante),

por

seu

representante legal (doc. anexo), inscrita no CNPJ sob n. ___________, com sede
_____________________________________, credencia como seu representante o(a)
Sr(a). _______________________ (nome e qualificação), para em seu nome participar do
certame em epígrafe, conferindo-lhe poderes especialmente para a formulação de propostas
e a prática de todo os demais atos inerentes ao Pregão, nos termos do artigo 4º da Lei
10.520/2002.

_______________, em ____ de ________________ de 2020.

Assinatura do representante legal
RG e CPF
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Eu

__________________________

(nome

completo),

RG

nº.

________________, representante legal da _______________________ (denominação da
pessoa jurídica), CNPJ nº. _______________, DECLARO, sob as penas da lei, que a
empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no
instrumento convocatório do Pregão nº. 06/2020, realizado pelo Município de Pinhalzinho,
inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.

Pinhalzinho, em ____ de ________________ de 2020.
Assinatura do representante legal
RG e CPF
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas
no
ato
convocatório,
que
a
empresa
_________________________________________(denominação da pessoa jurídica), CNPJ
nº _______________________é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos
do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui qualquer
dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto
de 2014, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a participar do
procedimento licitatório do Pregão nº 06/2020, realizado pela Prefeitura Municipal de
Pinhalzinho.
DECLARO, ainda, ter conhecimento do disposto no artigo 13 do Decreto
Municipal nº 2.777, de 26 de novembro de 2014, que dispõe que a falsidade das declarações
prestadas objetivando os benefícios da Lei Complementar Federal nº 123/2006 poderá
caracterizar o crime de que trata o artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo do
enquadramento em outras figuras penais e da aplicação das sanções administrativas
previstas na legislação pertinente, observado o devido processo legal e implicará também no
afastamento da licitante se o fato vier a ser constatado durante o trâmite da licitação.

Pinhalzinho, em ____ de ________________ de 2020.

Nome e assinatura do representante legal
RG e CPF nº...........................
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O
MINISTÉRIO DO TRABALHO
Eu ________________________ (nome completo), representante legal da
empresa __________________________________ (nome da pessoa jurídica), interessada
em participar do Pregão Presencial nº. 06/2020, do Município de Pinhalzinho, declaro, sob
as penas da lei, que, nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei nº.8.666, de 21 de junho de
1993 e alterações posteriores, a ___________________________ (nome da pessoa
jurídica) encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere
à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal*.
*XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a
menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;

Pinhalzinho, em ____ de ________________ de 2020.

Assinatura do representante
RG e CPF nº. ..........................................
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ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO
Gestor(a): .......................................

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALZINHO
E A EMPRESA _______________.

O MUNICÍPIO DE PINHALZINHO, inscrito no CNPJ sob nº 45.623.600/0001-44, com sede
na Rua Cruzeiro do Sul, 225, Pinhalzinho – S.P., representado, pelo Senhor Prefeito
BENEDITO LAURO DE LIMA, RG nº ................... e CPF nº ................................, conforme
atribuições legais, de ora em diante designado CONTRATANTE, e a empresa
XXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob nº. XXXXXXXXXX, com sede na
XXXXXXXXXXXXX, nº XXXXX, no município de ..................................., representada na
forma de seu estatuto/contrato social por xxxxxxxxxx, portador da cédula de identidade do
RG nº. XXXXXXXXXX e CPF nº. XXXXXXXXXXXX, na qualidade de vencedora do Pregão
Presencial nº 06/2020, firmam o presente contrato de acordo com o que consta do Edital –
Processo Administrativo nº 011/2020, que fica fazendo parte integrante deste, sujeitando-se,
ainda, às normas da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Leis Complementares nºs
123/2006 e 147/2014, sob as cláusulas e condições seguintes e em consonância com o
instrumento convocatório:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.
1. A CONTRATADA, por força do presente instrumento, e por este e na melhor forma de
direito, se obriga e se compromete para com a CONTRATANTE à prestação de serviços
de APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO – BANDA MUSICAL ............................,
DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2020, nas especificações contidas na
cláusula segunda deste, de conformidade com Edital e Anexos do Pregão Presencial nº
06/2020, proposta da CONTRATADA e demais elementos que ficam fazendo parte
integrante e inseparável deste instrumento, como se aqui estivessem transcritos.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS / OBRIGAÇÕES DA
CONTRATADA.
1. Os serviços, materiais e principalmente os profissionais deverão obedecer às normas
técnicas reconhecidas e aplicáveis, em suas últimas revisões, tal como:
a) Decretos, Regulamentos e Dispositivos Legais emitidos pelas autoridades
governamentais, em âmbito Municipal, Estadual e Federal pertinentes à execução dos
serviços contratados.
2. Os serviços ora contratados, serão executados por regime de empreitada por preço
global.
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3. Fornecer mão-de-obra, maquinaria, equipamentos, materiais, acessórios e tudo mais que
for necessário ao pleno desenvolvimento do objeto contratado, em volume, qualidade e
quantidades compatíveis para sua conclusão dentro do prazo estabelecido.
4. Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas, inclusive de mão de obra,
acessórios, transporte, estadia, alimentação, tributos, encargos de leis sociais e quaisquer
outras despesas acessórias e necessárias não especificadas neste edital, relativos aos
trabalhos objeto desta licitação.
5. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e
outros resultantes da execução deste contrato.
6. A inadimplência da CONTRATADA em relação aos encargos não transfere ao
CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste
contrato.
7. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, na execução deste contrato.
8. Não transferir, no todo ou em parte, o presente contrato.
9. O CONTRATANTE se exime desde já de toda e qualquer responsabilidade civil e criminal,
por danos e acidentes causados aos usuários ou a terceiros pela CONTRATADA ou por seu
pessoal, por imprudência, imperícia, negligência, omissão ou qualquer outro ato,
independentemente de apuração, ficando a CONTRATADA obrigada a reparar ou indenizar
tais prejudicados.
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS.
Fica ajustado o preço global constante da proposta apresentada pela CONTRATADA, ora
aceita pela CONTRATANTE.
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR
1. O valor total deste contrato é de R$ ________ (_______________).
2. Não haverá reajuste de preços.
3. Fica, todavia, ressalvada a possibilidade de revisão contratual, para a manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos
imprevisíveis, ou previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis, prejudiciais à execução
do contrato, de efeitos extraordinários, retardadores ou impeditivos da execução do
ajustado, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito, ficando a cargo da parte
interessada a apresentação de todo tipo de prova da ocorrência, sem o que o pedido não
será aceito.
CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO.
1. As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão por conta da dotação
consignada no orçamento vigente da CONTRATANTE, codificada sob o nº
01.04.13.392.2505.4.114.339039.
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CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO
6.1. O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a entrega da Nota Fiscal,
referente aos serviços efetivamente executados no período e desde que devidamente
atestado pela CONTRATANTE o recebimento dos mesmos nos termos ora contratados.
6.2. O valor de cada fatura não poderá ser superior ao preço dos serviços executados até a
data de sua emissão.
6.3. Em caso de irregularidade(s) no(s) serviços executados e/ou documentação fiscal, o
prazo de pagamento será contado a partir das correspondentes regularizações.
6.4. Qualquer erro ou omissão ocorridos na documentação fiscal, enquanto não solucionado
pela CONTRATADA ensejará a suspensão do pagamento.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS / RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS.
1. O prazo de vigência deste contrato será de 01 (UM) MÊS, iniciando-se a partir da sua
assinatura.
2. O prazo contratual poderá ser prorrogado em caso de motivo justo, a critério da
CONTRATANTE, desde que a prorrogação seja solicitada por escrito pela CONTRATADA
antes do término do mesmo.
3. Constatadas irregularidades no objeto, a CONTRATANTE, sem prejuízo das penalidades
cabíveis, poderá:
a) Rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do Memorial
Descritivo, determinando sua correção/substituição;
b) Determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou de partes.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.
1. A CONTRATANTE reserva-se o direito de, a qualquer tempo, solicitar a comprovação e
verificar o fiel cumprimento do contrato, de propor modificações nas especificações técnicas
dos serviços objeto da presente licitação, visando adaptá-los à sua viabilidade, bem como
complementá-los ou detalhá-los quando julgar conveniente, utilizando para tanto elementos
disponíveis e praticados no mercado.
2. A execução deste contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante da
CONTRATANTE designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo
de informações pertinentes a essa atribuição.
3. A CONTRATANTE, através de representante designado, anotará em registro próprio
todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
4. A CONTRATANTE obriga-se a empenhar, para cumprimento do contrato, os recursos
orçamentários necessários ao pagamento, observados as previsões estabelecidas, e pagar
as notas fiscais emitidas nos termos da cláusula sexta deste contrato.
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CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES.
1 - Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e
comprovada, ao não cumprimento, por parte da CONTRATADA, das obrigações assumidas,
ou a infringência de preceitos legais pertinentes, ser-lhe-ão aplicadas, segundo a gravidade
da falta, as seguintes penalidades, nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei Federal Nº
8666/93, e suas atualizações:
a) Advertência por escrito;
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratual em caso de:
b1 - Não dar início ao serviço contratado no prazo previsto, sem motivo justificável;
b2 - Descumprimento de qualquer cláusula contratual;
b3 - Descumprimento do prazo estipulado para a entrega dos serviços;
b4 - Interrupção igual ou superior a 1 (um) dia, sem motivo justificável e aceito pela
contratante;
c) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratual em caso de:
c1 - Abandono dos serviços, ora contratados.
2 - Quando for o caso, as multas serão descontadas sempre do primeiro pagamento a que
tiver a CONTRATANTE que efetuar à CONTRATADA, sem prejuízo de outras medidas
legais que se fizerem necessárias à cobrança das multas.
CLÁUSULA DEZ - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
1. Nos termos do disposto no art. 65 da Lei Federal Nº 8.666/93, a CONTRATADA obriga-se
a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessárias nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato,
podendo ser considerado, ainda, o que dispõe o Inciso II, acrescentado ao § 2º do referido
artigo 65 pela Lei Federal Nº 9.648/98.
2. A CONTRATADA será responsável, direta e exclusiva, pelos serviços objeto deste
contrato, respondendo por seus empregados, nos termos da lei, por todos os danos e
prejuízos que, na execução dos serviços venha provocar ou causar à CONTRATANTE ou a
terceiros.
3. A CONTRATADA deverá diligenciar permanentemente no sentido de preservar e manter a
CONTRATANTE à margem de todas as reivindicações, queixas e representações de
qualquer natureza, referentes aos serviços.
CLÁUSULA ONZE - DA RESCISÃO E SANÇÕES.
1. O não cumprimento das obrigações assumidas no presente contrato ou a ocorrência da
hipótese prevista no artigo 78, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada
pela Lei Federal nº. 8.883, de 8 de junho de 1994, autorizam, desde já, o CONTRATANTE
rescindir unilateralmente este contrato, independentemente de interpelação judicial, sendo
aplicável, ainda, o disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal, no caso de
inadimplência.
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2. Aplicam-se a este contrato as sanções estipuladas na Lei Federal nº. 8.666/93 que a
CONTRATADA declara conhecer integralmente.
3. No caso de rescisão administrativa unilateral, a CONTRATADA reconhece os direitos do
CONTRATANTE de aplicar as sanções previstas no Edital, neste ajuste e na legislação que
rege a licitação.
4. A aplicação de quaisquer sanções referidas neste dispositivo, não afasta a
responsabilização civil da CONTRATADA pela inexecução total ou parcial do objeto ou pela
inadimplência.
5. A aplicação das penalidades não impede o CONTRATANTE de exigir o ressarcimento dos
prejuízos efetivados decorrentes de quaisquer faltas cometidas pela CONTRATADA.
CLÁUSULA DOZE - DO FUNDAMENTO LEGAL.
1. A presente contratação é regida especialmente pela Lei Federal n.º 8.666/93, com suas
alterações e demais disposições legais pertinentes à espécie, não gerando qualquer vínculo
empregatício entre as partes, não cabendo a CONTRATADA pleitear por quaisquer
vantagens e/ou direitos oriundos da legislação trabalhista, previdenciária, social e/ou
fundiária;
2. Aplicar-se-á a Lei nº 8.666/93, e suas alterações, para os casos porventura omissos neste
termo de contrato.
3. E por estarem às partes de pleno acordo, firmam o presente perante duas testemunhas,
para que o mesmo produza todos os seus devidos e legais efeitos.
CLÁUSULA TREZE - DO FORO.
1. Fica eleito o Foro da Comarca de PINHALZINHO, sobre qualquer outro por mais
privilegiado que seja, para nele serem dirimidas as dúvidas oriundas do presente contrato.
E por estarem as partes de pleno acordo, firmam o presente perante duas testemunhas,
para que o mesmo produza todos os seus devidos e legais efeitos.
PINHALZINHO, ___ de ________________ de 2020.
CONTRATANTE
BENEDITO LAURO DE LIMA

CONTRATADA
(XXXXX)

Testemunhas:
_____________________________
Nome/RG:

_____________________________
Nome/RG:
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ANEXO VIII
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATANTE:_____________________ _________ _____________ ______________
CONTRATADA:______________________________ ______________________ ______
CONTRATO N° ( DE ORIGEM):__________________________ ____________________
OBJETO:____________________________________ ___________________________
ADVOGADO(S): (*)_____________ ________________________________________ __
Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima
identif icado , e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CI ENTES e
NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitaçã o processu al, até
julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos
prazos e nas form as legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interp or
recursos e o mais q ue couber.
Outrossim, estamos CIENTES, doravant e, de qu e todos os despachos e decisões que
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário
Oficial do Estado, Cader no do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Cont as do
Estado de São Paulo, de conf ormidade com o artigo 90 da Lei Complementar Est adual
n° 709, de 14 de janeir o de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos
interessados.
LOCAL e DATA :____________________________________________________ _____
CONTRATANTE
Nome e cargo:______________________________________________ __________ __
E-mail institucional: ________________________________________ ______________
E-mail pessoal:_________________________________________________________
Assinatura: ____ ______________________ ___________________________________
CONTRATADA
Nome e cargo:_____ _____________________________________________________
E-mail institucional ______________________________________________________
E-mail pessoal:_______________________ ______________________ ____________
Assinatura: _______________________________ __________ ____________________
(*) Facult ativo. Indicar quando já constit uído
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ANEXO IX - RESUMO DOS DADOS CADASTRAIS
P ar a m elh or a t en di ment o, e ra ci on al iz aç ão do s s er v iç os de L ic ita ç ão ,
sol i cit a m os a V. S. ª, o es pe ci a l ob sé qui o d e no s fo rn e ce r as s egu int es info rm aç õe s,
pr ee nc hen do e st a f i c ha, p a r a n o c as o de su a em pr e s a vi r a s er a v en c edo ra , j á te rmo s
os dad os n ec e ss á ri os pa r a a el abo r aç ã o do co ntr ato /p ed id o d e m at er i al e o r d em de
pag am ent o.

RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO COM CEP:
CNPJ:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

* CONTATO REFERENTE À LICITAÇÃO (assuntos referentes aos documentos de documentação / proposta
comercial / outros )
NOME

: .............................................................. ..............................................................

TELEFONE COM DDD

:................................................................

FAX COM DDD

:....................................... .........................

CELULAR COM DDD

:................................................................

EMAIL

:................................................................

* CONTATO REFERENTE
produtos/serviços)

À

ENTREGA

DOS

PRODUTOS

(assuntos

gerais

referentes

a

entregas

dos

NOME: ............................................................................. .....................................................................
TELEFONE COM DDD

:........................... ...................... ...............

FAX COM DDD

:......................... .......................................

CELULAR COM DDD

:................................................................

EMAIL

:.............................................. ..................

* PESSOA QUE ASSINARÁ O INSTRUMENTO CONTRATUAL
NOME: ................................................................. ...............................................................................
TELEFONE COM DDD

:....................................... .........................

CARGO QUE OCUPA

:................................................................

RG:

:................................................................

CPF:

:........................................... .....................

EMAIL

:.............................................. ..................

PARA EFEITO DE PAGAMENTO:
BANCO
C/C Nº.
AGENCIA Nº.
CIDADE

:
:
:
:

OBS: FAVOR APRESENTAR ESTA FOLHA (DEVIDAMENTE PREENCHIDA) DENTRO DO ENVELOPE
“DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO ou PROPOSTA COMERCIAL”. A SUA NÃO APRESENTAÇÃO NÃO
IMPLICARÁ NA INABILITAÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO DO LICITANTE

Rua Cruzeiro do Sul, nº 225, Centro – Pinhalzinho/SP – Fone (11) 4018 -4310

