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EDITAL DE LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇO 
 

Processo Administrativo 0052 /Modalidade: Pregão Presencial n.º 
0020/2017. 
 

Regido pela Lei n° 10.520/2002, pelos Decretos Municipais N° 
0004/2008, (que regulamenta a modalidade pregão) e Decreto N° 
0008/2017 (que regulamenta o Sistema de Registro de preços em 
âmbito municipal) subsidiariamente, pela Lei 8.666/93 e alterações 
posteriores, bem como pela Lei Complementar N° 123/06 e alterações 
posteriores e Decreto Federal N° 8538/2015 

Por força do Parágrafo Único do Art. 47 da LC 147/2014 aplicar-se-á 
o Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015 que "Regulamenta o 
tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as 
microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores familiares, 
produtores rurais pessoa física, micro empreendedores individuais e 
sociedades cooperativas de consumo nas contratações públicas de 
bens, serviços e obras no âmbito da administração pública federal. 

 
PREÂMBULO 

 
A Prefeitura Municipal de Pocrane, Estado de Minas Gerais, com sede à 
Rua Nilo Moraes, n.º 322, Bairro: Centro, Pocrane, torna público a 
abertura do Processo Administrativo n.º 0052/2017, na modalidade 
Pregão Presencial 0020/2017 para registro de preço, do tipo Menor 
Preço Por Item, sob o regime de execução indireta. 
 
O pregão será realizado pela Pregoeira, designado pelo portaria 
693/2017 e regido pela Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002, 
LC 123/2006 e posteriores alterações, pela Lei Federal n.º 8.666 de 21 
de junho de 1993 e suas alterações e demais condições estabelecidas 
neste instrumento convocatório. 
 

ÁREA SOLICITANTE 
 

 REQUISITANTES 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, ESPORTE, LAZER, 
CULTURA E DIRIGENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
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APRESENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES: 
 
Local: Prefeitura Municipal de Pocrane. 
Dia: 06/07/2017 ás  09:30:00 
 

ABERTURA DA SESSÃO OFICIAL DO PREGÃO PRESENCIAL: 
 
Local: Prefeitura Municipal de Pocrane 
Dia: 06/07/2017 09:30:00 
 
Não havendo expediente na data supracitada, a data limite para 
recebimento dos envelopes e a abertura da sessão estarão prorrogadas 
para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário. 
 
CONSULTAS AO EDITAL: 
 
Para consulta e conhecimento dos interessados, o edital poderá ser 
obtido na sala da Comissão Permanente de Licitação, no endereço 
supramencionado, no horário de 08:00 às 11:00 e 13:00 às 16:00 horas, 
ou através do telefone (33) 3316-1367 ou e-mail: 
licitacao@pocrane.mg.gov.br. 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1. REGISTRO DE PREÇOS  PARA CONTRATAÇÃO  DE EMPRESA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  DE LOCAÇÃO  DE 
ESTRUTURAS  PARA  EVENTOS  NO GERAL EM ATENDIMENTO 
AO MUNICIPIO DE POCRANE. 
 
1.1.2. O prazo de validade deste Registro de Preços poderá ser de até 
12 (doze  meses a contar da data de sua assinatura 
 
1.2.3 DA RESPONSABILIDADE DA LICITANTE ADJUDICATÁRIA 

CONTRATADA 

a)  organização, execução e acompanhamento da preparação da 

infraestrutura física e logística para a realização do evento; 

mailto:licitacao@pocrane.mg.gov.br
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b) contratação de serviços terceirizados para o evento, de acordo com 

os itens levantados para a realização dos mesmos;  

c) Montagem de estruturas e complementos necessários para 

montagem e instalação de espaços; 

d) serviços de apoio aos participantes  como  segurança; 

e) disponibilidade de equipamentos e utilitários; 

f) desenvolvimento e assessoria na execução de projetos de montagem 

do sistema de Iluminação e decoração de palcos. 

g) coordenação e execução de todo o evento; 

h) Arcar com todas as despesas conforme descrições do presente 

instrumento referente a montagem de toda estrutura, incluindo os custos 

de locomoção, hospedagem, alimentação e outras despesas indiretas, 

bem como a execução de outros serviços correlatos necessários para 

execução do objeto contratual.   

i) os serviços deverão ser prestados em conformidade com o Termo de 

Referência apresentado pela Secretaria Municipal de Cultura. 

j) a empresa contratada, no prazo legal, deverá providenciar documento 

próprio que ateste a Responsabilidade Técnica, declarada junto ao 

órgão competente pela fiscalização das condições de segurança que 

comprove a liberação das estruturas dos palcos, geradores, tendas, 

específica para o evento conforme Instrução Técnica nº 33 do Corpo de 

Bombeiros (Eventos Temporários),toda documentação necessária para 

legalidade junto aos órgãos competentes para execução do objeto é por 

conta da contratada. 

m) proceder à montagem e desmontagem de toda infra-estrutura, sendo 

que toda montagem deverá estar concluída em  Pocrane/MG até a  data 

especificada no solicitação pedido sempre que for necessário 

n).A empresa contratada deve atender às necessidades do público, 

obedecendo a todos os quesitos de segurança, obedecendo também às 

normas ABNT, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Policia Militar e 

demais entidades que se fizerem necessários para o bom cumprimento 

do objeto. 

o) EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO DE COMBATE 

A INCÊNDIO e PÂNICO, inclusive disponibilização de luz de emergência 

e de extintores de incêndio conforme normas e determinações do Corpo 

de Bombeiro. 
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A empresa deverá elaborar o projeto considerando toda a área do 

evento incluindo, espaços em que são instaladas as tendas/bar, palco 

de shows etc 

p) Montar todas as estruturas e deixá-las em perfeitas condições de 

funcionamento 48(quarenta e oito) horas antes do dia do início do 

evento para visita previa do Corpo de Bombeiros 

q) O prazo se faz necessário em virtude da necessidade de análise e 

aprovação da estrutura pelos órgãos fiscalizadores competentes (Corpo 

de Bombeiros, CREA, Vigilância Sanitária etc.), sendo que havendo 

alguma irregularidade, deverá existir prazo suficiente para saná-las. 

r) Executar diretamente o contrato, sendo que, necessitando proceder à 

subcontratação para algum fim, responsabilizar-se por todo e qualquer 

ato praticado pela subcontratada. 

s) Cumprir dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas 

por força do contrato e as determinações do Município, inclusive a 

desmontagem e transporte dos equipamentos e demais itens que se 

obrigou a fornecer. 

t) Respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, legislação e posturas 

municipais.  

u) Participar à Contratante a ocorrência de qualquer fato, ou condição 

que possa atrasar ou impedir a conclusão dos serviços, no todo ou em 

parte;  

v) Responsabilizar por quaisquer danos que venha a causar à 

Contratante e a Terceiros, bem como, pelas demais situações previstas 

no contrato a que estará vinculado. .  

x) Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação. 

 

1.2.4- Destaca-se especial atenção à: 

a) Acessibilidade (rampas, acessos, espaços e apoio ao portador de 

necessidade especial); 

b) Segurança (obedecer às regras dos órgãos competentes, 

atendendo a todas as especificações de segurança); 

c) Conforto (obedecer aos quesitos necessários ao bem estar da 

população que frequentará o evento) 
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d) Segurança da Estrutura (Atender a todas as condições e normas 

relativos a segurança na estrutura física do evento); 

e) Sinalização de segurança, serviço e acessos (oferecer informação 

visual das áreas do evento); 

f) Configuração dos espaços (realizar uma montagem funcional, 

onde os espaços se integrem com fácil acesso); 

g) A montagem e desmontagem do palco e demais estruturas para a 

realização do evento serão de responsabilidade da empresa 

contratada, devendo estes ser desmontados até o dia seguinte ao 

término do evento; 

h) A estrutura do palco deverá ser bastante segura, capaz de 

suportar o peso das pessoas antes, durante e depois da 

apresentação dos artistas, sem danificações em toda a sua 

estrutura. 

i) Será de responsabilidade da proponente todos os encargos 

fiscais, extintores de incêndio, transporte, alimentação, 

fornecimento de água e hospedagem de todos os integrantes e 

pessoas responsáveis pela montagem e desmontagem do palco e 

equipamentos de sonorização/iluminação os quais deverão estar 

totalmente montados e funcionando até a data especificada na 

solicitação  pedido sempre que for necessário. 

 

1.3. Integrantes do processo:  

1.3.1 Órgão Gerenciador: Município de Pocrane - MG, através da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, ESPORTE, LAZER, 
CULTURA E DIRIGENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL  

, responsável pela execução do Pregão Presencial para o Registro de 
Preços.  

1.3.2 Fornecedor/Detentora da Ata de Registro de Preços: Empresa 
fornecedora do item de consumo, de acordo com as especificações e 
condições estipuladas no Edital do Pregão Presencial.  

1.3.3 Órgão Não Participante/Carona: Órgão ou entidades da 
administração pública não contempladas no quantitativo registrado que, 
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nos termos da cláusula XIII deste edital, faça adesão à ata de registro de 
preços 

 
1.3.4. Integram este edital, independente de transcrição: 
 
a) Anexo I – Modelo de Credenciamento. 
b) Anexo II – Modelo de Declaração de ciência e cumprimento dos 
requisitos de Habilitação. 
c) Anexo III – Declaração de Aceitação das Condições de Licitação e 
Submissão às Disposições Legais. 
d) Anexo IV – Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos.   
e) Anexo V – Declaração em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII 
do artigo 7.º da Constituição Federal.  
f) Anexo VI – Modelo Carta Proposta.   
g) Anexo VII – Minuta Ata do registro de Preço / Contratual. 
h) Anexo VIII – Termo de Referência. 
i) Anexo IX – Planilha especificação objeto 
j) ANEXO X – Declaração de Preços 
l) ANEXO XI – Recibo 
M) ANEXO XII- Minuta de Contrato 
 
 
 
 
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
 
2.1. Poderão participar da presente licitação as pessoas Jurídicas do 
ramo pertinente ao objeto deste certame.  
 
2.2. Não poderão participar os interessados que se encontrarem sob 
falência, concurso de credores, dissolução, liquidação, empresas 
estrangeiras que não funcionem no país, nem aqueles que tenham sido 
declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração 
Pública ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração Pública Municipal. 
 
2.3. Não será admitida a participação de um mesmo representante para 
mais de uma licitante. 
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2.4. A observância das vedações deste item é de inteira 
responsabilidade do licitante, que pelo descumprimento, se sujeita às 
penalidades cabíveis. 
 
2.5. A participação neste certame implica na aceitação de todas as 
condições estabelecidas neste Instrumento Convocatório. 

2.6. A participação nesta licitação é PREFERENCIAL às Microempresas 
- MEs e Empresas de Pequeno Porte - EPP, ou Equiparadas do ramo 
pertinente ao objeto licitado, que preencherem as condições de 
credenciamento constantes deste Edital observadas as demais normas 
insertas neste Instrumento e que atenderem a todas as exigências 
constantes deste Edital e seus Anexos. 

2.7. Excepcionalmente, nos termos do Art. 49 da Lei Complementar 
123/06 e Decreto Federal N° 8.538/2015 não se aplica o tratamento 
diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de 
pequeno porte indicados nos Artigos 47 e 48 da LC 123, quando: 

a) não houver o mínimo de três fornecedores competitivos enquadrados 
como microempresas ou empresas de pequeno porte sediadas local ou 
regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no 
instrumento convocatório; 

b) o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e as 
empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração 
pública ou representar prejuízo ao conjunto ou ao complexo do objeto a 
ser contratado, justificadamente; considera-se não vantajosa a 
contratação quando: 

b1) resultar em preço superior ao valor estabelecido como referência; ou 

b2) a natureza do bem, serviço ou obra for incompatível com a aplicação 
dos benefícios. 

c2) o tratamento diferenciado e simplificado não for capaz de alcançar, 
justificadamente, pelo menos um dos objetivos previstos no art. 1º do 
Decreto Federal N° 8.538/2015. 

 
3. DO CREDENCIAMENTO 
 
3.1. Na sessão pública para recebimento dos envelopes de propostas e 
habilitação, o proponente e (ou) representante deverá se apresentar 
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para credenciamento junto a Pregoeira, devidamente munido de 
documento  procuração ou outro documento que o credencie a 
participar deste certame e a responder pela empresa licitante, devendo, 
ainda, identificar-se, apresentando a Carteira de Identidade ou 
outro documento equivalente.  
 

3.2. No caso de credenciamento por instrumento particular de 
procuração, com firma reconhecida de dirigente, sócio ou 
proprietário da empresa proponente, deverá ser apresentada Cópia 
do Registro Comercial no caso de empresa individual ou 
Estatuto/Contrato social em vigor e todas as alterações ou da 
consolidação se for o caso, quando a pessoa credenciada for sócia, 
proprietária, dirigente ou assemelhada da empresa licitante, no qual 
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura; 

 
3.3. O documento de credenciamento deverá obedecer ao modelo 
constante no Anexo I. 
 
3.4. Juntamente com o credenciamento, a licitante deverá 
apresentar a declaração que atende plenamente todos os 
requisitos de habilitação exigidos no certame, conforme modelo 
constante no Anexo II. 
 
OBS: OS DOCUMENTOS ACIMA CITADOS PARA 
CREDENCIAMENTO DEVERÃO ESTÁ FORA DOS ENVELOPES E 
APRESENTADO JUNTO A PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO, 
PODENDO A PREGOEIRA ANALISAR CASOS OMISSOS. 
 
 
4. DA ENTREGA DOS ENVELOPES 
 
4.1. Os envelopes “Proposta Comercial / Registro de preço” e 
“Documentação de Habilitação” deverão ser indevassáveis, 
hermeticamente fechados e entregues a Pregoeiro, na sessão pública 
de abertura deste certame, conforme endereço, dia e horário 
especificados abaixo: 
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4.1.1. Local de entrega dos envelopes: Prefeitura Municipal de Pocrane 
– Rua Nilo Moraes , n.º 322, Bairro: Centro, Pocrane, Minas Gerais – 
sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação. 
 
4.1.2. Data para entrega dos envelopes: 06/07/2017 09:30:00 
 
4.1.4. A Pregoeiro Oficial não se responsabilizará por envelopes de 
Documentação e Proposta endereçados por via postal ou por outras 
formas entregues em local diverso do disposto no preâmbulo deste 
instrumento convocatório e que, por isso, não cheguem na data e 
horário previstos.   
 
4.1.5. A abertura dos envelopes será feita no mesmo local indicado do 
preâmbulo deste instrumento. 
 
4.2. Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal 
os seguintes dizeres: 
 

ENVELOPE Nº 1 PROPOSTA COMERCIAL 
/ REGISTRO DE PREÇO 
Comissão Permanente de Licitação 
Prefeitura Municipal de Pocrane - Minas 
Gerais 
Processo 0052/2017 Pregão Presencial n.º 
0020/2017 
Proponente: .......................................... 
 

 

ENVELOPE Nº 2 DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO 
Comissão Permanente de Licitação 
Prefeitura Municipal de Pocrane– Minas 
Gerais 
Processo 0052/2017 Pregão Presencial n.º 
0020/2017 
Proponente: ............................................ 
 

 
5. DAS PROPOSTAS COMERCIAIS / REGISTRO DE PREÇO 
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5.1. As propostas deverão ser datilografadas ,impressas ou outra forma 
legivel, em uma via, rubricada e a última assinada pelo representante da 
empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, 
entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocadamente, tais falhas não 
acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à 
Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu 
conteúdo. No envelope de proposta deverá constar os Anexos VI – 
Carta Proposta e anexo IX – Planilha de Quantitativos e Especificação 
do Objeto e deverão constar: 
 
a) Nome, número do CNPJ, endereço, telefone, fax e endereço 
eletrônico da empresa proponente. 
 
b) Descrição completa do item ofertado, preço unitário e total em moeda 
corrente do país, com 02 (duas) casas decimais. 
 
c) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 
(sessenta) dias consecutivos, contados a partir da data da licitação. 
 
d) Declaração de que nos preços propostos encontram-se incluídos 
todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer 
outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do 
objeto da  presente licitação. 
 
e) Declaração do licitante ou do seu representante legal, garantindo que 
os preços cotados na proposta ou no lance que venha formular são 
valores aptos, satisfatórios e suficientes para atendimento da execução 
do objeto licitado. (Anexo X).  
 
f)  O valor de referência  contido  neste  edital é o  VALOR MÁXIMO 
admitido. Caso a licitante apresente valor superior à  referência  de  
preços  terá  sua  proposta  desclassificada. 
 
 
5.2. No caso de discordância entre os valores unitários e totais, 
lançados na proposta, prevalecerá o valor unitário. 
 
5.3. As propostas não poderão impor condições ou conter opções, 
sendo um preço para cada item do objeto desta licitação. 
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5.4. O prazo de entrega do objeto deverá ser conforme termo de 
referência conforme anexo VIII . 
 
5.6. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não ocorrer dentro do 
período mínimo de validade das propostas e, caso persista o interesse 
da Administração, esta poderá solicitar a todos os licitantes 
classificados, prorrogação da validade, por igual prazo. 
 
5.7. A apresentação da proposta será considerada com evidência de 
que o licitante examinou completamente o edital e todos os seus 
anexos; que os comparou entre si; que obteve da Prefeitura Municipal 
de Pocrane informações satisfatórias sobre qualquer ponto duvidoso e 
considera que o seu texto lhe permitiu preparar a proposta de preços de 
maneira completa e totalmente satisfatória. 
 
 
6. DA HABILITAÇÃO 
 
6.1. Regularidade Jurídica: 
 
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual. 
 
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e todas as 
alterações ou da consolidação se for o caso, devidamente registrados, 
em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por 
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores. 
 
c) 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. 
 
6.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista (art .29 da lei 8.666/93): 

6.2.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – 
CNPJ ; 

6.2.2.2 - 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 contratual. Lei 8666/93, art. 29, 
II; 
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6.2.2.3. prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a 
Seguridade Social, mediante apresentação de Certidão Conjunta de 
Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional; 

6.2.2.4. prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do 
domicílio ou sede do licitante, mediante apresentação de certidão 
emitida pela Secretaria competente do Estado; 

6.2.2.5. prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do 
domicílio ou sede do licitante, mediante apresentação de certidão 
emitida pela Secretaria competente do Município; 

6.2.2.6. prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço - FGTS, emitida pela Caixa Econômica Federal; 

6.2.2.7. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça 
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou certidão 
positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943 
 
6.3. Qualificação Técnica / Qualificação econômica - financeira: 
 
a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível com o objeto da licitação, através da apresentação de no 
mínimo 01 (um) atestado de desempenho anterior, fornecido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade 
técnica para atendimento ao objeto da  presente licitação. 
 
b) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo 
distribuidor da sede de pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, 
expedida no domicilio da pessoa física. 
 
6.4. Juntamente com os documentos referidos nesta cláusula serão 
apresentados para fins de Habilitação: 
 
a) Declaração de aceitação das Condições de Licitação e Submissão às 
Disposições Legais conforme Anexo III 
 
b) Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos conforme Anexo IV.   
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c) Cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da 
Constituição Federal, conforme Anexo V. 
 
6.5. Os documentos necessários à Habilitação poderão ser 
apresentados em original ou por qualquer processo de cópia legível, 
autenticada por cartório competente ou por servidor da 
Administração, com exceção dos extraídos pela internet, com 
vigência plena até a data fixada para a abertura desta licitação. Os 
documentos apresentados em copia de Xerox será autenticado 
pelo servidor da prefeitura no ato do certame, onde a licitante 
deverá apresentar a cópia original para autenticação do mesmo. 
 
6.6. A apresentação de documentos exigidos neste instrumento com 
prazo de validade vencido na data de abertura do envelope 
“Habilitação” importará na inabilitação do licitante, não sendo tal falta 
suprível por protocolo de solicitação dos mesmos. 
 
6.7 A empresa que pretender se utilizar os benefícios previstos na LC nº 
123/2006, posteriores alterações, deverá apresentar junto ao 
credenciamento, documento que comprove o enquadramento em ME ou 
EPP, além de todos os documentos previstos neste Edital. 
 
6.8 As ME e EPP que possuírem restrição em qualquer dos documentos 
de regularidade fiscal e trabalhista previsto neste Edital, terão sua 
habilitação condicionada à apresentação de nova documentação que 
comprove a sua regularidade em até 5 ( cinco ) dias uteis, a contar da 
data que recebeu a informação que foi declarada vencedora do certame; 
 
6.9 O beneficio de que trata o sub item anterior não eximirá as ME e 
EPP da apresentação dos documentos mesmo vencidos, exigidos na 
clausula VI deste Edital, sob pena de não habilitação; 
 
6.10 O prazo de que trata o subitem 6.8, supra, poderá ser prorrogado 
por igual período, um única vez., a critério da Administração, desde que 
requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo; 
 
6.11 A não regularização da documentação, fixada no subitem, implicará 
na decadência do direito de contratação, sem prejuízo das penalidades 
previstas na clausula XI, sendo facultado a Administração convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do 
ARP ou revogar a licitação. 
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7. DA SESSÃO DO PREGÃO 
 
7.1. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos 
representantes das empresas proponentes, a Pregoeira declarará 
aberta a sessão do Pregão, oportunidade em que não mais aceitará 
novos proponentes, dando início ao recebimento dos envelopes 
contendo a Proposta Comercial / Registro de Preço e os Documentos 
de Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente 
credenciados. 
 
8. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS / Registro 
de Preço 
 
8.1. Abertos os envelopes de Propostas Comerciais / Registro de Preço, 
estas serão analisadas pela pregoeira verificando o atendimento a todas 
as especificações e condições estabelecidas neste edital e seus 
anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem 
em desacordo. 
 
8.2. A Pregoeira classificará o autor da proposta de menor preço e 
aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e 
superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor preço, para 
participarem dos lances verbais. 
 
8.3. Se não houver, no mínimo 03 (três) propostas de preços nas 
condições definidas na cláusula anterior, a Pregoeira classificará as 
melhores propostas subseqüentes, até o máximo de 03 (três), para que 
seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os 
preços oferecidos nas propostas apresentadas.  
 
8.4. Para efeito de julgamento, serão desconsiderados valores a partir 
da terceira casa decimal, inclusive esta, caso apresentada. 
 
8.5. Prevalecerá o preço unitário, em caso de divergência entre este e o 
preço total do item. 
 
8.6. A Pregoeira, no julgamento das propostas poderá desconsiderar 
evidentes falhas formais sanáveis e que não afetem o seu conteúdo ou, 
ainda, adotar medidas saneadoras, quando cabíveis.    
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8.7. Na análise das propostas não serão consideradas ofertas e outras 
informações não solicitadas neste instrumento ou em diligências. 
 
8.8. Serão imediatamente desclassificadas as propostas que 
apresentem preço unitário simbólico, de valor zero, superestimado ou 
manifestamente inexeqüível, incompatível com os preços e insumos de 
mercado, assim considerados nos termos do disposto no art. 44 e art. 
48, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 
 
8.9. No julgamento das propostas o Pregoeiro poderá, a seu critério, 
solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais 
especializados. 
 
8.10. A (s) prestação (ões) por ventura não  cotados ou que não 
venham a ter proposta válida, serão considerados desertos para 
fins de aplicação do artigo 24, inciso V da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
9. DOS LANCES VERBAIS 
 
9.1. Aos licitantes classificados será dada oportunidade para nova 
disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e 
decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço 
e os demais. 
 
9.2. Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, 
ficarem empatadas, será realizado sorteio em ato público para definir a 
ordem de apresentação dos lances. 
 
9.3. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela 
Pregoeira, 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. 
 
10. DO JULGAMENTO 
 
10.1. O critério de julgamento será o de Menor Preço Por Item. 
 
10.2. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, 
a Pregoeira examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto 
ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 
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10.3. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a 
conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor 
estimado da contratação. 
 
10.4. Em havendo apenas uma oferta e, desde que atenda a todos os 
termos do Edital e que seu preço seja compatível com o valor estimado 
da contratação, esta poderá ser aceita, tendo a Pregoeira total liberdade 
de negociar diretamente com o licitante para possível redução de 
preços. 
 
10.5. Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope 
contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver 
formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias. 
 
10.6. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será 
declarado o proponente vencedor e a ele adjudicado o objeto deste 
edital, sendo o processo encaminhado para a autoridade competente 
para ser homologado. 
 
10.7. Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender às 
exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará as ofertas 
subseqüentes, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a 
verificação das condições de habilitação do proponente, na ordem de 
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, 
sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o 
objeto deste edital, para o qual apresentou proposta. 
 
10.8. Apurada a melhor proposta que atenda ao Edital, a Pregoeira 
deverá negociar para que seja obtido um melhor preço. 
 
10.9. Na reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão 
registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes 
e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelos 
licitantes. 
 
11. DOS RECURSOS 
11.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar 
imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será 
lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias  para 
apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde 
logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, 
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que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos.  
 
11.1.2. Os recursos deverão ser protocolados junto ao setor de compras 
/ licitações junto a Prefeitura Municipal de Pocrane. 
 
11.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante em 
intenção de recurso importará na decadência do direito de recurso. 
 
11.4. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos 
atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
 
12 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
12.1. Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a 
regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente 
adjudicará neste caso a pregoeira o objeto ao licitante vencedor e a 
autoridade competente homologará o procedimento licitatório. 
 
13 – DO PAGAMENTO 
 
13.1. O pagamento decorrente da concretização do objeto desta 
licitação será conforme Termo de Referência em anexo ( Anexo VIII 
).  
 
13.2. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o 
prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, 
desde que devidamente regularizados. 
 
13.3. Se o objeto não for entregue conforme condições deste edital, o 
pagamento ficará suspenso até seu recebimento definitivo. 
 
13.4. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto 
pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira decorrente de 
penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento 
de preços. 
 
13.4.1. O PAGAMENTO SE FARÁ COM A APRESENTAÇÃO PELO 
LICITANTE DOS SEGUINTES DOCUMENTOS: 
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AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, NOTA FISCAL. 
 
13.5. Os recursos para pagamento das despesas decorrentes do objeto 
licitado estão alocados no orçamento da Prefeitura Municipal de 
Pocrane, sendo que por ocasião da expedição da competente ordem de 
fornecimento, serão informadas as fichas correspondentes e respectivos 
vínculos.  
 
14. DO REAJUSTAMENTO 
 
14.1. Os preços são fixos e irreajustáveis e incluem todos os tributos, 
encargos sociais e trabalhistas, bem como outras incidências existentes, 
de qualquer espécie ou natureza, ficando assegurada à contratada e 
(ou) contratante, na forma do artigo 65, inciso II, alínea “d” da Lei 
Federal n.º 8.666/93 restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato.  
 
  
15 – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 

15.1 - O setor competente para receber, conferir e fiscalizar o objeto 
desta licitação será a  REQUISITANTE. 
 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, ESPORTE, 
LAZER, CULTURA E DIRIGENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 

 
 ou quem esta determinar, observados os artigos 73 a 76 da Lei Federal 
n.º 8.666/93. 
 
15.2. A existência da fiscalização não eximirá a Contratada de nenhuma 
responsabilidade pela execução do contrato nos aspectos de qualidade 
e segurança. 
 
15.3. O objeto licitado deverá ser prestado no local indicado na 
Autorização de Prestação de Serviço, de segunda a sexta-feira em 
Angelândia Minas Gerais nos horários de 08:00 às 17:00 horas. 
 
 

15.4.  REQUISITANTES 
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 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, ESPORTE, 
LAZER, CULTURA E DIRIGENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 

 
ou a quem esta determinar as atestará a entrega dos serviços no 
documento fiscal correspondente, o que servirá como meio de avaliação 
do cumprimento das obrigações da ata de Registro de Preço e 
constituirá requisito indispensável para a liberação dos pagamentos.  
 
15.5. A Prefeitura Municipal de Pocrane se reserva o direito de não 
receber os serviços em desacordo com o previsto neste instrumento 
convocatório, podendo cancelar o contrato e aplicar o disposto no artigo 
78, inciso I da Lei Federal n.º 8.666/93.  
 
15.6. A empresa registrada é obrigada a substituir, de imediato, às suas 
expensas, se tratando de serviços a contratada deverá corrigir o que por 
ventura não estiver em acordo com o objeto contratado. 
 
15.7. A empresa registrada é obrigado a assegurar e facilitar o 
acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto deste contrato 
pela Prefeitura Municipal de Pocrane-MG, bem como permitir o acesso 
a informações consideradas necessárias. 
 
15.8. A Prefeitura Municipal de Pocrane não se responsabilizará por 
eventuais contatos realizados com setores ou pessoas não autorizados, 
salvo nas hipóteses previstas, expressamente, neste Processo. 
 
15.9. Na ocorrência de atrasos na entrega do objeto, a Prefeitura 
Municipal de Pocrane poderá aplicar as penalidades previstas neste 
instrumento convocatório. 
 
OBS: O quantitativo deste processo é  estimativo para registro de preço, 
dando-lhe o direito a Administração de não solicitar todos os itens e 
quantitativos. 
 
16. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 
 
16.1. Os serviços, objeto deste instrumento e das Autorizações de 
serviço, serão recebidos pelo detentor da Ata de registro de Preço, no 



 

         PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE 
Rua  Nilo Moraes Pinheiro, 322 – POCRANE – MG 

CNPJ 18.334.318/0001-74 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

local determinado no item 15 (quinze) deste instrumento, em 
conformidade com o disposto no artigo 73, da Lei Federal n.º  8.666/93. 
 
16.2. O serviço deverá ser de qualidade, e a de prestação serviço será 
recebido em conformidade do objeto. 
 
16.3. No caso de defeitos ou imperfeições nos serviços, os mesmos 
serão recusados, cabendo à detentora da Ata de registro de Preço 
substituí-los, no prazo a ser determinado pela Prefeitura Municipal de 
Pocrane, sob pena de aplicação das penalidades e sanções previstas 
neste instrumento convocatório. 
 
16.4. Os serviços deverão ser substituídos por outros com as mesmas 
características exigidas no edital. 
 
16.5. Os serviços deverão ser prestados acompanhados dos 
documentos fiscais respectivos e devem conter, obrigatoriamente, 
descrição, quantidades, preços unitário e total, autorização de 
fornecimento expedida pela Prefeitura, CND FGTS, CND INSS e CND 
trabalhista. 
 
17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
17.1. O detentor da Ata de registro de Preço ensejar o retardamento da 
execução do objeto do registro de Preço, não mantiver a proposta, falhar 
ou fraudar sua execução, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 
fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração e 
será descredenciada dos sistemas de cadastramento em que estiver 
inscrita, pelo prazo de 02 (dois) anos, sem prejuízo das multas 
aplicáveis e demais cominações legais. 
 
17.2. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas aplicáveis 
quando do descumprimento da Ata de registro de Preço: 
 
a) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na entrega do 
objeto, até o 30.º (trigésimo) dia, calculado sobre o valor contratado; 
 
b) 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, no caso de atraso 
superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto, com a conseqüente 
rescisão contratual; 
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c) 20% (vinte por cento) sobre o valor registrado, na hipótese de a 
empresa, injustificadamente, desistir da Ata de registro de preço ou der 
causa a sua rescisão, bem como nos demais casos de inadimplemento 
contratual. 
 
17.3. O valor das multas aplicadas será pago pela empresa por meio de 
guia própria emitida pela Prefeitura Municipal de Pocrane, no prazo 
máximo de 03 (três) dias úteis a contar da aplicação da sanção.  
 
17.4. As sanções previstas neste capítulo, face à gravidade da infração, 
poderão ser aplicadas cumulativamente, após regular processo 
administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do 
contraditório e da ampla defesa. 
 
18. DA EXTENSÃO DAS PENALIDADES 
 
18.1. A sanção de suspensão de participar em licitação e firmar 
compromissos com a Administração Pública poderá ser também 
aplicada àqueles que: 
 
 a) Retardarem a execução do pregão; 
 b)Demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a 
Administração;  
 c)Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.   
  
19.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
  
19.1. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra e após 
apresentação da proposta e da documentação não serão aceitas 
alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos. 
 
19.2. É facultado a Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase 
do julgamento promover diligência destinada a esclarecer ou 
complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado, bem 
como solicitar a órgãos competentes a elaboração de pareceres 
técnicos destinados a fundamentar as decisões. 
 
19.3. É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela, depois de 
aberta a sessão do pregão. 
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19.4. A Pregoeira, no interesse da Administração, poderá relevar 
omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, 
desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometa a 
lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a 
esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
 
19.5. Toda a documentação apresentada neste instrumento 
convocatório e seus anexos são complementares entre si, de modo que 
qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em 
outro será considerado especificado e válido. 
 
19.6. Poderá a Administração exigir a qualquer época, a apresentação 
de documentos e informações complementares, atinentes a esta 
licitação. 
 
19.7. A empresa detentora da Ata de registro de Preço é responsável 
pela qualidade dos serviços ofertados, inclusive por eventuais danos 
causados à Prefeitura Municipal de Pocrane, independente de ser 
apenas representante, distribuidor e (ou) revendedor ou prestador de 
serviços. 
 
19.8. A presente licitação não importa, necessariamente, em 
contratação, podendo a Prefeitura Municipal de Pocrane revogá-la, no 
todo ou em parte, por razões de interesse público, derivados de fato 
superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação mediante ato escrito e fundamentado.   
 
19.9. Não caberá a qualquer licitante indenização de espécie alguma, 
pelo seu insucesso na licitação. 
 
19.10. A participação do licitante nesta licitação implica o conhecimento 
integral dos termos e condições inseridos neste instrumento 
convocatório, bem como das demais normas legais que disciplinam a 
matéria. 
 
19.11. Informações complementares que visam obter maiores 
esclarecimentos sobre a presente licitação serão prestadas pelo 
Pregoeiro, no horário de 08:00 às 11:00 e 13:00 às 16:00 horas, de 
segunda a sexta-feira, pelo e-mail licitacao@pocrane.mg.gov.br  ou 
através do telefone (33) 3316-1367. 
 



 

         PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE 
Rua  Nilo Moraes Pinheiro, 322 – POCRANE – MG 

CNPJ 18.334.318/0001-74 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
                                       Prefeitura Municipal de Pocrane, 22 de Junho   
de  2017. 
 

 

______________________________ 

Mislayne de Faria Silva Oliveira  

Pregoeira 
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ANEXO I 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 
 
 
 
 
A empresa/pessoa física .............................., inscrita no CNPJ / CPF 
sob o n.º ............................., com sede à............................., neste ato 
representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa – 
nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), pelo 
presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu (s) 
Procurador (es) o Senhor (es) (nome, CPF, nacionalidade, estado civil, 
profissão e endereço), a quem confere (m) amplos poderes para junto à 
Prefeitura Municipal de Angelândia (ou de forma genérica: para junto 
aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais) praticar os atos 
necessários para representar a outorgante no Processo Licitatório 
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Angelândia – Minas Gerais 
Processo 0052/2017, Pregão Presencial n.º 0020/2017 para Registro 
de Preços (ou de forma genérica: para licitações em geral), usando dos 
recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes 
especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances 
verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, 
desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, 
podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas 
de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso e, em especial, 
para (se for o caso de apenas uma licitação).  
 
 
Local, data e assinatura. 
 
 
Assinatura do representante legal da empresa 
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ANEXO II 
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS 

DE HABILITAÇÃO 
 

 
 
 
 
A empresa/pessoa física ..................................., inscrita no CNPJ / CPF 
sob o n.º ........................, declara, sob as penas da lei, que atende 
plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos para participar do 
Processo Administrativo 0052 /2017 Modalidade: Pregão Presencial 
n.º 0020/2017 para Registro de Preços. 
 
 
 
 
Data e local. 
 
 
 
Assinatura do representante legal da empresa  
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE LICITAÇÃO E 
SUBMISSÃO ÀS DISPOSIÇÕES LEGAIS 

 
 
 
 
Declaramos que estamos cientes e aceitamos todas as condições do 
Processo Administrativo 0052 /Modalidade: Pregão Presencial n.º 
0020 para registro de Preços, para REGISTRO DE PREÇOS  PARA 
CONTRATAÇÃO  DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
DE LOCAÇÃO  DE ESTRUTURAS  PARA  EVENTOS  NO GERAL EM 
ATENDIMENTO AO MUNICIPIO DE POCRANE, e que nos 
submeteremos às disposições regulamentares e legais sobre a licitação, 
especialmente a Lei Federal n.º 10.520/2002 e Lei n.º 8.666/93, no que 
couber. 
 
Declaramos, ainda que nos responsabilizamos pela autenticidade e 
veracidade dos documentos e informações apresentados para a 
presente licitação. 
 
 
Local e data 
 

 
 

Assinatura do representante legal da empresa 
CNPJ / CPF 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 
 
 
 
 
Ementa: Processo Administrativo 0052 /2017 Modalidade: Pregão 
Presencial n.º 0020/2017  para Registro de Preços 
 
 
 
 
A empresa/pessoa física ................................., inscrita no CNPJ / CPF 
sob o n.º .............................., sediada à ...................................., por 
intermédio de seu representante legal, Senhor (a) 
........................................., portador (a) da Carteira de Identidade de n.º 
....................................... e do CPF n.º .........................................., 
declara, sob as penas da Lei que até a presente data inexistem fatos 
impeditivos para sua habilitação no presente certame e que está ciente 
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  
 
 
 
Local e data 
 
 
 
Assinatura do representante legal da empresa 
CNPJ / CPF 
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ANEXO V 
MODELO DE DECLARAÇÃO 

(cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição 
Federal) 

 
 
EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 
 
 
Ementa: Processo Administrativo 0052 /2017 Modalidade: Pregão 
Presencial n.º 0020/2017  para registro de Preços. 

 

 
 
A empresa/pessoa física................................., inscrita no CNPJ/CPF sob 
o n.º .............................. , por intermédio de seu representante legal, 
Senhor (a) ........................................., portador (a) da Carteira de 
Identidade de n.º ....................................... e do CPF n.º 
.........................................., declara, para fins do disposto no inciso V do 
artigo 27 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido 
pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor 
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e (assinalar 
com “X”, conforme o caso): 
 
(   ) não emprega menor de dezesseis anos. 
 
(   ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 
 
 
Local e data 
 
 
 
Assinatura do representante legal da empresa 
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ANEXO VI 
MODELO DE CARTA PROPOSTA 

 
Local e data 
 
 
Comissão Permanente de Licitação 
Prefeitura Municipal de Pocrane – Minas Gerais 
 
Ementa: Processo Administrativo 0052 /2017 Modalidade: Pregão 
Presencial n.º 0020 /2017 para registro de Preços. 

Razão Social: 

CNPJ: 
Endereço: 
Telefone/fax: 
E-mail: 
Nome, identidade e CPF do Signatário (para assinatura do 
contrato): 
 
 
Prezados Senhores, 
 
Encaminhamos a Vossas Senhorias nossa proposta para  REGISTRO 
DE PREÇOS  PARA CONTRATAÇÃO  DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  DE LOCAÇÃO  DE ESTRUTURAS  
PARA  EVENTOS  NO GERAL EM ATENDIMENTO AO MUNICIPIO DE 
POCRANE, objeto do certame licitatório em epígrafe. 
 
a) O valor total da proposta é de R$ ........................... 
(.............................) e os preços unitários são os constantes da Planilha 
de Quantitativos e custos, anexo X e Especificação do Objeto. 
 

a) A validade desta proposta é de ........ (.........................) dias corridos, a 
contar da data de abertura da licitação (mínimo de 60 dias) 
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Esclarecemos que aceitamos todas as condições estabelecidas 
neste edital e o preço proposto inclui todos os tributos, encargos 
sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura 
possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente 
licitação. 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
Assinatura do representante legal da empresa 
 
 

 
ANEXO VII 

 
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  Nº ---------------/2017 
 
 
Processo Administrativo 0052/2017 Modalidade: Pregão Presencial 
n.º 0020/2017 para Registro de Preços. 
 

ADMINISTRAÇÃO 

Município de Pocrane, Estado de Minas Gerais, Pessoa Jurídica de 
Direito Público Interno, com sede administrativa, à Rua Nilo Moraes, 
322, Bairro Centro, Pocrane, inscrito no CNPJ sob o n.º 
18.334.318/0001-74, doravante denominado Contratante, neste ato  
representado  pelo Senhor Álvaro de Oliveira Pinto Júnior, Prefeito 
Municipal inscrito no CPF sob o n.º _______________, portador da 
Carteira de Identidade de n.º MG – _____________________ 

 

EMPRESA REGISTRADA 

Empresa -----------------, estabelecida à --------------, inscrita no CNPJ 
sob o n.º --------------------, doravante denominada Contratada, neste 
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ato representada pelo (a) Senhor (a) --------------------, inscrito (a) no 
CPF sob o n.º --------------------------,  

 

, em atendimento aos preceitos contidos na Lei 
Federal n.º 8.666/93 e 10.520/2002 e posteriores 
alterações, na qualidade de vencedora da 
licitação acima epigrafada, ajustam entre si 
presente Ata de registro de Preço de  se regerá 
pelas cláusulas  e condições abaixo, pelas quais 
se obrigam mutuamente a cumpri-las. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
A presente licitação tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS  PARA 
CONTRATAÇÃO  DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
DE LOCAÇÃO  DE ESTRUTURAS  PARA  EVENTOS  NO GERAL EM 
ATENDIMENTO AO MUNICIPIO DE POCRANE. 
 
1.1. § 1.º Constitui parte integrante do presente instrumento da ARP, 

independentemente de transcrição: 
 

a) O Edital de Licitação e seus anexos (ato convocatório ), 
 
    b) A (s) proposta (s) vencedora (s) da licitação. 
    c) A Ata de Julgamento. 
  

  CLÁUSULA  SEGUNDA – DO GERENCIAMENTO E 
UTILIZAÇÃO DA ATA  

2.1. O gerenciamento desta Ata, caberá a Secretaria Municipal de 
Planejamento, Gestão e Controle,por meio do Setor de Compras, que 
juntamente com o responsável ou pessoa indicada pela secretaria 
solicitante dos serviços que efetuará o recebimento e a conferência 
quanto a sua correta especificação e atendimento ao item 1.2. 

2.2. A presente contratação será fiscalizada e gerenciada em especial 
pelo Setor de Compras vinculado a Secretaria Municipal de 
Administração assim como as demais Secretarias municipais que 
requisitarem os produtos. 
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2.3. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para 
solicitações do respectivo objeto, por todos os Órgãos da Administração 
direta e indireta do Município. 

2.4.Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, qualquer Órgão ou 
Entidade da Administração poderá utilizar a Ata, mesmo que não tenha 
participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão 
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem. 

2.5. As aquisições ou contratações adicionais durante a vigência da ata 
de registro de preços, por qualquer órgão ou entidade da administração 
pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante 
anuência do órgão gerenciador não poderão exceder, por órgão ou 
entidade, a 3 (três) vezes os quantitativos dos itens do instrumento 
convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes.                         

2.6.  O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços 
não poderá exceder, na totalidade, a 9 (nove) vezes o quantitativo de 
cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos 
não participantes que aderirem. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
 
2.1. O objeto desta ARP será executado sob o regime de execução 
indireta, de acordo com a programação da Administração e mediante da 
emissão da ordem de fornecimento ou prestação de serviço. 
 
2.2. A ARP a ser firmado entre Administração e a empresa registrada 
incluirá as condições estabelecidas no instrumento convocatório e seus 
anexos, necessárias à fiel execução do objeto registrado. 
 
2.3. A ARP firmado com a Administração não poderá ser objeto de 
cessão ou transferência, ficando o mesmo passível de penalidade e 
sanção, inclusive rescisão. 
 
2.4. Correrá por conta da Empresa Registrada qualquer indenização por 
danos causados a Administração ou a terceiros, decorrentes da 
execução do objeto licitado. 
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2.5. Para atender a seus interesses, a Administração se reserva o 
direito de alterar quantitativos, sem que isso implique alteração dos 
preços unitários ofertados, obedecidos os limites estabelecidos no art. 
65 da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
2.6. A Administração se reserva o direito de não receber os serviços em 
desacordo com o previsto no instrumento convocatório, podendo 
cancelar a ARP e aplicar o disposto no artigo 78, inciso I da Lei Federal 
8.666/93. 
 
2.7. Verificando-se caso de força maior ou caso fortuito, nos exatos 
termos do Código Civil Brasileiro, a Empresa registrada se obriga a 
comunicar, por escrito, a Administração, a ocorrência do evento, 
suspendendo-se suas obrigações, enquanto perdurar tal situação. 
 
2.8. A empresa registrada obriga-se a manter, durante toda a vigência 
da ARP, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 
devendo comunicar à Prefeitura Municipal de Angelândia, 
imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a 
manutenção da ARP. 
 
2. 9. Recebida a Autorização de Fornecimento a contratada/detentora 

deverá  montar todas as estruturas e deixá-las em perfeitas condições 

de funcionamento 48(quarenta e oito) horas antes do dia do início do 

evento. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

3.1. O pagamento dos valores devidos pelos produtos de interesse da 
Prefeitura Municipal será efetuado em até 3(três) vezes, a partir de trinta 
dias da data da apresentação, pela DETENTORA, da Nota Fiscal, caso 
não haja nenhuma irregularidade ou até que a mesma seja sanada, os 
serviços serão prestados em conforme com necessidade do Município, 
conforme especificação anexo, fazendo parte integrante dessa ata de 
registro de preços. 

 
3.2. O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação 
será realizado pela Tesouraria do Contratante, por processo legal, nas 
condições exigidas e apresentação dos documentos fiscais devidos, em 
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até 90 dias a contar da data da prestação dos serviços, dividos em três 
parcelas. 
 
3.3. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o 
prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, 
desde que devidamente regularizados. 
 
3.3. Se o objeto não for prestado conforme condições deste edital, o 
pagamento ficará suspenso até seu recebimento definitivo. 
 
13.4. Nenhum pagamento será efetuado à empresa registrada, 
enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira 
decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a 
reajustamento de preços. 
 
13.4.1. O PAGAMENTO SE FARÁ COM A APRESENTAÇÃO PELO 
LICITANTE DOS SEGUINTES DOCUMENTOS: 
 
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, NOTA FISCAL. 
 
CLÁUSULA QUINTA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
4.1. Os recursos para pagamento das despesas decorrentes do objeto 
licitado estão alocados no orçamento da Prefeitura Municipal de 
Pocrane, sendo que por ocasião da expedição da competente ordem de 
fornecimento, serão informadas as fichas correspondentes e respectivos 
vínculos. 
DE ACORDO COM QDD 2017 e ano seguinte. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTAMENTO 
 
5.1. Os preços são fixos e irreajustáveis e incluem todos os tributos, 
encargos sociais e trabalhistas, bem como outras incidências existentes, 
de qualquer espécie ou natureza, ficando assegurada à empresa 
registrada e (ou) contratante, na forma do artigo 65, inciso II, alínea “d” 
da Lei Federal n.º 8.666/93 restabelecer o equilíbrio econômico-
financeiro do contrato.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DETENTOR DA ARP 
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6.1 executar a Ata de Registro de Preços dentro do melhor padrão de 
qualidade e executar os serviços através de pessoas 
idôneas,assumindo total responsabilidade por quaisquer danos ou faltas 
que as mesmas venham a cometer no desempenho de suas funções. 
 
6.2. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados. 
 
6.3. Permitir e facilitar à Fiscalização da Administração, inspeção dos 
serviços a serem entregues, prestando todas as informações solicitadas 
pela Administração. 
 
6.4. Informar à Fiscalização da Administração a ocorrência de quaisquer 
atos, fatos ou circunstâncias que possam atrasar ou impedir os serviços 
dentro do prazo requisitado pela Administração e estabelecido pela Ata 
de registro de Preço, sugerindo as medidas para corrigir a situação. 
 
6.5. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributários, 
previdenciários e trabalhistas, resultantes do cumprimento deste 
instrumento. 
 
6.6. Realizar o serviço no endereço indicado, de acordo com os prazos 
estabelecidos neste instrumento, visando assegurar o seu pleno uso, 
sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento.  
 

6.7. Executar o serviço conforme solicitação da  REQUISITANTES 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, ESPORTE, LAZER, 
CULTURA E DIRIGENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 

 
 responsável por gerir a ARP, em sua totalidade, dentro da melhor 
técnica, obedecendo rigorosamente às normas de segurança 
pertinentes. 
 
6.8. Atender prontamente às reclamações da Administração, bem como 
reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no todo ou em 
parte, o objeto da ARP em que se verifiquem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes do serviço. 
 
6.9. Designar um representante para acompanhar a execução da ARP, 
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6.10. Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços entregues, 
substituindo, imediatamente, aqueles que apresentarem qualquer tipo de 
vício ou imperfeição, ou não se adequarem às especificações 
constantes no instrumento convocatório, parte integrante deste contrato, 
sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão da ARP.  
 
6.11. Providenciar, imediatamente, a correção das deficiências 
apontadas pela Prefeitura Municipal de Pocrane, com respeito à 
execução desta ARP. 
 
6.12. A empresa registrada obriga-se no direito de manter em toda a 
vigência da ARP firmado entre as partes as condições de habilitação em 
dia. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO 
 

 REQUISITANTES 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, ESPORTE, 
LAZER, CULTURA E DIRIGENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
  

 
 ou quem esta determinar, responsável por gerir A ARP integralmente, 
fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades observadas no prestação 
de serviço. 
 
7.2. efetuar os pagamentos devidos à empresa Registrada nas 
condições estabelecidas. 
 
7.3. designar um representante para acompanhar e fiscalizar a 
execução desta ARP, nos termos do artigo 67, da Lei Federal n.º 
8.666/93. 
 
7.4. expedir atestado de fornecimento, que servirá de instrumento de 
avaliação do cumprimento das obrigações da ARP e dos pagamentos 
devidos, quando da detentora da ARP. 
 
7.5. prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao serviços 
que venham a ser solicitados pelos colaboradores ( empregados ) da 
Contratada. 
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CLÁUSULA NONA – DA ENTREGA E FISCALIZAÇÃO 
 

8.1. O setor competente para autorizar, conferir e fiscalizar o objeto 
desta licitação será a  REQUISITANTES 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, ESPORTE, 
LAZER, CULTURA E DIRIGENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 

 
 ou quem esta determinar, observados os artigos 73 a 76 da Lei Federal 
n.º 8.666/93. 
 
8.2. A Prefeitura Municipal de Pocrane reserva-se o direito de não 
receber qualquer serviço em desacordo com o previsto neste 
instrumento convocatório, podendo rescindir a ARP, nos termos do 
artigo 78, inciso I e aplicar o disposto no artigo 24, inciso XI, da Lei 
Federal n.º 8.666/93.  
 
8.3. A Empresa Registrada é obrigado a assegurar e facilitar o 
acompanhamento e a fiscalização dos serviços, bem como o acesso às 
fontes de informações que forem julgadas necessárias. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
 
9.1. O objeto desta ARP será recebido parceladamente conforme 
necessidade da requisitante do objeto deste contrato. 
 
9.2. O recebimento definitivo não exime a empresa registrada da 
responsabilidade pelos danos porventura causados pela utilização dos 
produtos. 
 
9.3. A Administração notificará a empresa registrada, podendo 
suspender o pagamento e até mesmo, rescindir a ARP, se algum 
serviço estiver em desacordo com as especificações e demais 
exigências do instrumento convocatório, independente de aplicação de 
sanções cabíveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES 
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10.1. Pelo descumprimento total ou parcial das condições da ARP, a 
Administração poderá aplicar a empresa registrada as sanções 
previstas no artigo 87 da Lei Federal 8.666/93, sem prejuízo da 
responsabilização civil e penal cabíveis, garantida a ampla defesa: 
 
I - Advertência 
 
II - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais das multas: 
 
a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 30.º (trigésimo) dia de 
atraso, sobre o valor da prestação de serviços não realizada na etapa. 
b) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos serviços não realizada, no 
caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, com o conseqüente 
cancelamento da ARP. 
 
III - Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a 
Administração por prazo não superior a dois anos. 
 
IV - Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com a 
Administração Pública. 

 
10.2. O recolhimento das multas nas alíneas “a” e “b” do item 7.2 desta 
cláusula deverá ser feito através de guia própria da Prefeitura Municipal 
de Angelândia, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data em que 
for aplicada a multa.   
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO DA ATA DO 
REGISTRO DE PREÇO 
 
11.1. A inexecução total ou parcial desta ARP enseja a sua rescisão, 
conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei Federal 8.666/93. 
 
11.2. A ARP poderá ser rescindido, judicial ou extrajudicialmente, por 
ato unilateral escrito da Administração, nos casos enumerados nos 
incisos I a XII, XVII e XVIII do artigo 78 da Lei 8.666/93. 
 
11.3. Nos casos de rescisão extrajudicial por ato unilateral, a empresa 
registrada será notificado, em observância aos princípios do 
contraditório e da ampla defesa. 
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§ 1.º. Além das hipóteses anteriores, poderá a Administração rescindir a 
ARP, independentemente de qualquer procedimento judicial ou 
pagamento de indenização, por falência, concordata, dissolução, 
insolvência da empresa registrada e em se tratando de firma individual, 
por morte de seu titular. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DAS ALTERAÇÕES 
 
12.1. Qualquer modificação de forma, qualidade ou quantidade 
(supressão ou acréscimo), bem como prorrogação do prazo do objeto 
ora registrado, poderá ser determinado através de aditamento, atendido 
o disposto nos artigos 57 e 65 da Lei Federal 8.666/93 e alterações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À 
PROPOSTA CONTRATADA 
 
13.1. Esta ARP fica vinculada de forma total e plena aos termos do 
Processo Administrativo n.º 0052 /2017,  Pregão Presencial: 0020/2017, 
que lhe deu causa e à proposta da ARP. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E OS 
CASOS OMISSOS 
 
14.1. Aplica-se à execução da presente Ata de registro de Preço, 
especialmente aos casos omissos a Lei Federal n.º 10.520/2002, Lei n.º 
8.666/93 e legislações aplicáveis. 
 
  
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA VIGÊNCIA 
 
15.1. O prazo de vigência da ARP será até 12 (Doze meses), a contar 
da data de sua assinatura, com eficácia legal após sua publicação. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– DO FORO 
 
17.1. Para dirimir qualquer controvérsia oriunda do cumprimento deste 
instrumento, elege-se o Foro da Comarca de Ipanema, Minas Gerais, 
renunciando as partes, a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
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E por estarem justas e registradas, firmam o presente ARP em 02 
(duas) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo. 
 

Prefeitura Municipal de Pocrane ,____,_______________,2017. 
 
 

 
____________________________

__ 
____________________________

__ 
Alvaro de Oliveira Pinto Júnior  

  PREFEITO MUNICIPAL 
 

CONTRATADA 
 

____________________________
__ 

 
____________________________

__ 
TESTEMUNHA 

CPF N.º 
TESTEMUNHA 

CPF N.º 
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ANEXO VIII 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

1 – DO OBJETO DA LICITAÇÃO E LEGALIDADE 

REGISTRO DE PREÇOS  PARA CONTRATAÇÃO  DE EMPRESA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  DE LOCAÇÃO  DE ESTRUTURAS  
PARA  EVENTOS  NO GERAL EM ATENDIMENTO AO MUNICIPIO DE 
POCRANE. 
 

 
2. - São reservados PREFERENCIALMENTE às microempresas e 

empresas de pequeno porte conforme cláusula 3.4.e 3.4.1, deste  edital 
 

 

ITE
M 

DESCRIÇÃO 
QUA
NT 

UNID VR. 
MÉDIO 
UNIT. 

VR. 
MÉDIO 
TOTAL 

 
 
 

01 

LOCAÇÃO DE PALCO Nº.  01: Palco 
Profissional, duas aguas, medindo no 
mínimo 12M de frente por 10M de 
profundidade, 09M de pé direito, todo em 
estrutura de box truss Q 30 de alumínio e 
Fly com piso de madeirite naval no mínimo 
1,8M de altura e coberto em lona branca 
anti-chama,02(dois) camarins medindo 04 
x 04m, com piso, independentes, cobertura 
em lona na cor branca, modelo chapéu de 
bruxa ,01(um) house mix medindo no 
mínimo 03x03m; 01 área de serviço 
medindo 04m x 04m na mesma altura do 
palco, conforme exigências do CBMG. 

 
06 

 
DIARIA 

  

 
 

02 

LOCAÇÃO DE PALCO Nº.  02: Palco 
Profissional, duas aguas, medindo no 
mínimo 08M de frente por 06M de 
profundidade, 04M de pé direito, todo em 
estrutura de box truss Q 30 de alumínio e 
Fly com piso de madeirite naval no mínimo 
1,5M de altura e coberto em lona branca 

08 

 
 
 

DIARIA   
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anti-chama, estrutura conforme exigências 
do CBMG 

 
 
 

03 

LOCAÇÃO DE GRID: 80 metros de 
estrutura de alumínio especial Q 30  similar 
ou superior de 1, 2, 3, e 4 metros, 16 box 
truss, 04 corner box, 04 dobradiças para 
box, 08 corner para q 30; 
parafusos/arruelas: 04 bases para q 30 ou 
similar, 04 sleeves para box, 04 sleeves 
para q 30 ou similar; talhas /motores: 08 
talhas manuais de 1 tonelada, 24 cintas de 
1 tonelada; conforme exigências do CBMG. 

06 

 
 
 

DIARIA 

  

 
 
 
 

04 
 
 
 
 

 
 

LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO Nº.  01 
Mesa PA: com no mínimo 01 mesa digital 
com 48 canais de entrada (Yamaha M7 CL, 
PM5D RH ou Digidesign D Show 
ProfileYamaha DM 2000, Soundcraft MH4, 
Allen Heath ML 5000 similar ou superior); 
Mesa Monitor: 01 mesa  digital com 48 
canais de entrada, 12 auxiliares; Sistema de 
PA: 24 caixas line array, 20 caixas de 
subgrave com 2 alto falantes de 18" cada, 
amplificação compatível com o sistema de 
P.A; Drive Rack: 01 processador digital com 
04 entradas e 12 saídas 01 software de 
gerenciamento dos sistemas, 01 
equalizador gráfico estéreo 31 bandas por 
canal, 01 cd player, 01 md; Insert Rack PA: 
06 canais de compressores limitares, 06 
canais de noise gate, 01 processadores de 
efeitos digitais; Insert Rack Monitor: 06 
canais de compressores limitares, 06 canais 
de noise gate), 01 processadores de efeitos; 
Monitor: 12 monitores tipo spot com alto 
falantes de 12" ou 15" e drive, amplificação 
compatível com o sistema de monitor; Side 
Fill: Side ativo dobrado mínimo 3 vias, 
amplificação compatível com o sistema de 
side fill); Microfones: 22 microfones Shure, 
SM 57, SM 58, SM 57 beta, SM 58, SM 81, 
SM 91, SM 98, Akg, C 451 EB, C 3000, C 

06 

 
DIARIA 
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414 EB, C 518, C 519, C 211, C 480 similar 
ou superior, Electrovoice. RE 209, RE 27, 
ND 408 similar ou superior, Sennheiser MD 
421, MD 441, MD 409, 609 similar ou 
superior, Newman KM 185, KM 185 KM 105 
similar ou superior, Audio Techinica AT 335, 
AT 4050 similar ou superior; Direct Box: 16 
direct box;  Equipamentos: Equipamentos 
Wireless: 02 microfones sem fio Shure UHF 
similar ou superior, distribuidor de antenas 
Shure  similar ou superior, baterias para 
alimentação dos equipamentos; 
Pedestais/Garras: 32 pedestais Boom 
similar ou superior, 10 garras LP similar ou 
superior;  Multicabo: 01 multicabo analógico 
de 56 canais com 60 metros de 
comprimento, 02 sub snakers de 12 canais 
cada com multipinos, Back Line: 01 bateria 
completa (Tama, Yamaha, Pearl, Premier 
similar ou superior ), 01 amplificador GK 
800 RB similar ou superior com caixa com 
01 falante de 15 e 01 caixa com 04 falantes 
de 10, 01 amplificador Fender Twin Reverb 
ou Jazz Chorus 120 similar ou superior; 
Sistema: Sistema de AC Elétrica: 01 main 
power trifásico de 250 ampéres com chave 
seletora de voltagem, 02 distribuidores de 
energia trifásicos; PA e monitor, 
cabeamento dimensionado para atender as 
necessidades de energia dos sistemas de 
PA monitor, aterramento geral dos 
sistemas.  
 

 
 
 
 

05 

LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO Nº.  02 : 
Para o PA Mesa de Som M-7 CL Digital de 
48 canais com 24 auxiliares  similar ou 
superior; 03 - Equalizador Bss, klark teknik, 
Yamaha  similar ou superior de 31 Bandas 
Estéreo Cada; 02-  Processadores Digital 
deive rack similar ou superior; 12 – Caixas 
Line  Similar ou superior que atendam 

06 
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demanda de público até 5000 pessoas; 12 – 
Caixas Subgrave compatíveis que atendam 
demanda;01 - Mesa de som digital 48 
canais para uso em back stage – palco;06 – 
Monitores Mod. SM 400, SM 222  similar ou 
superior ; 01 – Cabeçote para contra baixo 
com 800 watts de potência com 1 caixa 
original de: 4x10.01 – Amplificador de 
Guitarra Marshall com 2 falantes de 12 
Polegadas ou similar01 – Cabeçote para 
guitarra jazz Quorus para viola/violão 
01 – Multicabo de 48 Vias de 30 metros 
para o PA e com 10 metros de spliter para o 
monitor. 
03 – Microfones SM 58 sem Fio Similar ou 
superior. 
02 – Kit de Microfone para Bateria Com 
Garras Completo. 
08 – Microfones sm 58  Similar ou superior. 
08 – Microfones sm 57 Similar ou superior. 
08 – Direct Boxs, ativo ou passivo. 
18 – Pedestais de microfone. 
05 – Camples para microfone. 
08 - Praticáveis de Alumínio medindo 2x1 
cada. 
01 – Um Not Book para reprodução de 
musicas. 
 
 

 
 
 
 
 
 

DIARIA 

 
 
 
 
 

06 

LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO Nº.  03 :  
04- Caixas de som, com o woofer de 12” ou 
15”, e um drive de titânio de 1,25” com 
potência mínima de 400w cada caixa. 
04- Tripés para as caixas de som. 
06- Pedestais modelo Girafa, para 
microfones. 
06- Microfones sm 58. 
01- Aparelho para tocar MP3/CD. 
01- Mesa com no mínimo 16 canais. 
04- Direct Box, ativo ou passivo. 

12 

 
 
 
 
 

DIARIA   

 LOCAÇÃO ILUMINAÇÃO Nº.  01 06    
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07 

08 – Moving Ligths BEAN 200 ou 300 
12 - Refletores Par 64 foco5. 
12 - Refletores Par 64 foco1. 
12 – PAR LED RGBW 10 WATTS 
02 - Maquinas de Fumaça 3000 DMX c/ 
Ventilador 
06 - Strobos Atomic 3000 ou similar 
06 - Mini Brutt 6 Lâmpadas cada. 
08 - Elipsoidal de 1000watts completos. 
03 - Racks de Luz Dmx 12 canais 
4000watts por canal. 
01 - Mesa de controle de iluminação DMX 
avolite similar ou superior ;01 – Sistema de 
AC elétrico (Main Power Trifásico de 100 
Amperes com chave seletora de voltagem e 
distribuidores de energia trifásicos steck 
com Aterramento) 

 
 
 
 
 
 
 

DIARIA 

 
 
 
 
 

08 
 

LOCAÇÃO ILUMINAÇÃO Nº.  02 
12 - Refletores Par 64 foco5. 
12 – PAR LED RGBW 8 WATTS 
01 - Maquina de Fumaça 3000 DMX 
02 - Strobo Atomic 3000  similar ou superior 
02 - Mini Brutt 6 Lâmpadas cada. 
02 - Rack de Luz Dmx 12 canais 4000watts 
por canal. 
01 - Mesa de controle de iluminação DMX 
01 - Sistema de AC elétrico completo. Main 
Power com distribuidores de energia 
bifásicos com aterramento). 
 
 

06 

 
 
 
 
 

DIARIA 

  

 
 
 
 

09 

LOCAÇÃO DE TENDA/BARRACA: 
Locação com montagem e desmontagem 
de tenda aberta, nas dimensões mínimas 
de 03M X 03M de profundidade, com 02 
metros altura em seus pés de sustentação, 
cobertura do tipo chapéu de bruxa, anti-
chama, com balcão, com lona branca, 
estrutura em tubo galvanizado, para uso do 
público em geral.  

 
 
 

60 
 
 
 

 

 
 

 
DIARIA 

  

 LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA: Locação 15    



 

         PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE 
Rua  Nilo Moraes Pinheiro, 322 – POCRANE – MG 

CNPJ 18.334.318/0001-74 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

10 

com montagem e desmontagem de tenda 
aberta, nas dimensões mínimas de 06 
metros de frente x 06 metros de 
profundidade, com 03 metros altura em 
seus pés de sustentação, cobertura do tipo 
chapéu de bruxa,anti-chama com lona 
branca, estrutura em tubo galvanizado, 
para uso do público em geral.  
 

 
 
 
DIARIA 

 
 
 

11 

LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO: 
Locação de 01 banheiro químico individual, 
portáteis, com montagem, manutenção 
diária e desmontagem, em polietileno, 
similar ou superior, com teto translúcido, 
dimensões mínimas de 1,10m de frente x 
1,10m de fundo x 2,10 de altura, composto 
de caixa de dejeto, porta papel higiênico, 
fechamento com identificação de ocupado, 
para uso do público em geral. 

100 

 
 
 

DIARIA 

  

 
12 

LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR: 
Locação de grupo gerador de energia, 
móvel, silencioso, com capacidade mínima 
de 260 KVA, trifásico, tensão 380/220/127 
watts, 60 Hz, chave reversora, disjuntor de 
proteção, operador e cabos elétricos para 
ligação, com carência de utilização de 
10h/dia. 

10 

 
 

DIARIA 

  

13 

LOCAÇÃO DE TELÃO: 02 telas medindo 
4m x 3 m, em estrutura Q30 em alumínio, 
com projetores de 3.000 lumes, 3 câmeras  
para filmar, transmitir durante  os 03 dias do 
evento e gravar um DVD da festa. 

06 

 
 

DIARIA   

 
14 

LOCAÇÃO DE FECHAMENTO: Locação 
com montagem e desmontagem 
fechamento, sendo os mesmos em placas 
metálicas na altura mínima de 2,20 metros; 

200 

 
M 

  

 
15 

LOCAÇÃO DE GRADES DE 
ISOLAMENTO, grades em tubo para 
isolamento de áreas, medindo 2 x 1,2m 
 

200 

 
M 

  

TOTAL  
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JUSTIFICATIVA: A futura e eventual contratação se dá em 
atendimento ao município de Pocrane  em realização de eventos  
na cidade com finalidade de emprego temporário, valorizar a  
cultura local e contribuir com economia local. 

 

 
AVALIAÇÃO DO CUSTO: 
O valor estimado da ARP é de:  
R$ _______________ (_________________), de conformidade com 
consulta de mercado para verificação dos preços e estimativa dos 
custos. 
 

 
METODOLOGIA: 
O critério de aceitação das propostas será o de Menor Preço Por Item 
ofertado, de acordo com as especificações do objeto acima relacionado. 
 

 
CONDIÇÕES COMERCIAIS: 
 
LOCAL DE ENTREGA: 
  
PRAZO DE ENTREGA:  
 
PRAZO PARA PAGAMENTO: 
 
O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação 
será efetuado, pela Tesouraria do Contratante, por processo legal, após 
a devida comprovação do serviço total constante na Autorização da 
prestação de serviço nas condições exigidas e apresentação dos 
documentos fiscais devidos em até 30 (trinta) dias a data de entrega 
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dos serviços. 
 
 

 

 

 
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
a) Realizar o serviço no endereço indicado, de acordo com os prazos 
estabelecidos na proposta, visando assegurar o seu pleno uso, sob pena 
de aplicação das sanções previstas neste instrumento.  
 
b) executar a ARP dentro do melhor padrão de qualidade e executar os 
serviços através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade 
por quaisquer danos ou faltas que as mesmas venham a cometer no 
desempenho de suas funções. 
 
c) executar o serviço conforme solicitação do responsável por gerir a 
ARP, em sua totalidade, condições normais, embalagens adequadas, 
dentro da melhor técnica, obedecendo rigorosamente às normas de 
segurança pertinentes. 
 
d) prestar os esclarecimentos que forem solicitados. 
 
8) atender prontamente às reclamações da Administração, bem como 
reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no todo ou em 
parte, o objeto da ARP em que se verifiquem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes do serviço 
 
h) designar um representante para acompanhar a execução da ARP. 
 
i) responsabilizar-se pela qualidade dos serviços entregues, substituindo, 
imediatamente, aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou 
imperfeição, ou não se adequarem às especificações constantes no 
instrumento convocatório, parte integrante desta ARP, sob pena de 
aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão contratual.  
 
j) permitir e facilitar à Fiscalização da Administração, inspeção dos 
serviços a serem entregues, prestando todas as informações solicitadas 
pela Administração 
 
k) providenciar, imediatamente, a correção das deficiências apontadas 
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pela Prefeitura Municipal de Angelândia, com respeito à execução desta 
ARP. 
 
l) informar à Fiscalização da Administração a ocorrência de quaisquer 
atos, fatos ou circunstâncias que possam atrasar ou impedir o serviço 
dentro do prazo requisitado pela Administração, sugerindo as medidas 
para corrigir a situação. 
 
m) responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributários, 
previdenciários e trabalhistas, resultantes do cumprimento deste 
instrumento. 
 
n) A empresa registrada obriga-se no direito de manter em toda a 
vigência da ARP firmado entre as partes as condições de habilitação em 
dia. 
 

 
 

3 – NORMAS DE EXECUÇÃO (A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ 
ATENDER AO DISPOSTO NOS SUBITENS ABAIXO) 
3.1 - organização, execução e acompanhamento da preparação da 

infraestrutura física e logística para a realização dos  eventos. 

3.2 – Disponibilizar equipe de trabalho suficiente para o evento, de 

acordo com os itens levantados para a realização dos mesmos;  

3.3 – Responsabilizar por toda estruturas e complementos necessários 

para montagem e instalação de espaços; 

3.4 - serviços de apoio aos participantes como  segurança; 

3.5 – Responsabilizar por  equipamentos e utilitários; 

3.6 - desenvolvimento e assessoria na execução de projetos de 

montagem do sistema de Iluminação e decoração de palcos. 

3.7 - coordenação e execução de todo o evento; 

3.8 - a empresa contratada, no prazo legal, deverá providenciar 

documento próprio que ateste a Responsabilidade Técnica, declarada 

junto ao órgão competente pela fiscalização das condições de 

segurança que comprove a liberação das estruturas dos palcos, 

geradores, tendas, especificadas para o evento conforme Instrução 

Técnica nº 33 do Corpo de Bombeiros (Eventos Temporários),toda 
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documentação necessária para legalidade junto aos órgãos 

competentes para execução do objeto é por conta da contratada. 

 
4 – DA ESTRUTURA DO EVENTO  
10.1 -. Recebida a Autorização de Fornecimento a contratada/detentora 

deverá  montar todas as estruturas e deixá-las em perfeitas condições 

de funcionamento 48(quarenta e oito) horas antes do dia do início do 

evento. 

 
5 - DA RESPONSABILIDADE DIRETA DA PREFEITURA 
a) Disponibilizar ambulância com Motorista, enfermeiro e médico 

plantonista para os dias de evento; 
b) Comunicar a Polícia Militar e Civil - Corpo de Bombeiro, Conselho 

Tutelar, Ministério Público, Juizado da infância e Adolescência e ao 
Poder Judiciário, sobre o evento a ser realizado em Angelândia 
através de ofício. Solicitar efetivos da Policia Militar para prestar 
serviços durante a realização do evento. 

c) Entregar o local em perfeitas condições de uso; 
d) Fornecimento de luz elétrica, para todos os eventos inclusive todos 

os procedimentos necessários junto à CEMIG.  
 
 
6 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

13.1- A despesa resultante do processo ocorrerá à conta da seguinte 

dotação orçamentária do ano de 2017 e subsequente. 

 

 

 

 

 

________________________________________ 
Mislayne de Faria Silva Oliveira 

Pregoeira Municipal 
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ANEXO IX 

 
PLANILHA  

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 
Processo Administrativo 0052/2017 Modalidade: Pregão Presencial 

n.º 0020/2017 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE – MINAS GERAIS 

 

 

OBJETO:  

REGISTRO DE PREÇOS  PARA CONTRATAÇÃO  DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  DE LOCAÇÃO  DE ESTRUTURAS  PARA  
EVENTOS  NO GERAL EM ATENDIMENTO AO MUNICIPIO DE POCRANE. 

 

 
 

ITE
M 

DESCRIÇÃO 
QUA
NT 

UNID 
VR. UNIT. 

VR. 
TOTAL 

 
 
 

01 

LOCAÇÃO DE PALCO Nº.  01: Palco 
Profissional, duas aguas, medindo no 
mínimo 12M de frente por 10M de 
profundidade, 09M de pé direito, todo em 
estrutura de box truss Q 30 de alumínio e 
Fly com piso de madeirite naval no mínimo 
1,8M de altura e coberto em lona branca 
anti-chama,02(dois) camarins medindo 04 
x 04m, com piso, independentes, cobertura 
em lona na cor branca, modelo chapéu de 
bruxa ,01(um) house mix medindo no 
mínimo 03x03m; 01 área de serviço 
medindo 04m x 04m na mesma altura do 
palco, conforme exigências do CBMG. 

 
06 

 
DIARIA 

  

 
 

02 

LOCAÇÃO DE PALCO Nº.  02: Palco 
Profissional, duas aguas, medindo no 
mínimo 08M de frente por 06M de 

08 
 
 
 

  



 

         PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE 
Rua  Nilo Moraes Pinheiro, 322 – POCRANE – MG 

CNPJ 18.334.318/0001-74 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

profundidade, 04M de pé direito, todo em 
estrutura de box truss Q 30 de alumínio e 
Fly com piso de madeirite naval no mínimo 
1,5M de altura e coberto em lona branca 
anti-chama, estrutura conforme exigências 
do CBMG 

DIARIA 

 
 
 

03 

LOCAÇÃO DE GRID: 80 metros de 
estrutura de alumínio especial Q 30  similar 
ou superior de 1, 2, 3, e 4 metros, 16 box 
truss, 04 corner box, 04 dobradiças para 
box, 08 corner para q 30; 
parafusos/arruelas: 04 bases para q 30 ou 
similar, 04 sleeves para box, 04 sleeves 
para q 30 ou similar; talhas /motores: 08 
talhas manuais de 1 tonelada, 24 cintas de 
1 tonelada; conforme exigências do CBMG. 

06 

 
 
 

DIARIA 

  

 
 
 
 

04 
 
 
 
 

 
 

LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO Nº.  01 
Mesa PA: com no mínimo 01 mesa digital 
com 48 canais de entrada (Yamaha M7 CL, 
PM5D RH ou Digidesign D Show 
ProfileYamaha DM 2000, Soundcraft MH4, 
Allen Heath ML 5000 similar ou superior); 
Mesa Monitor: 01 mesa  digital com 48 
canais de entrada, 12 auxiliares; Sistema de 
PA: 24 caixas line array, 20 caixas de 
subgrave com 2 alto falantes de 18" cada, 
amplificação compatível com o sistema de 
P.A; Drive Rack: 01 processador digital com 
04 entradas e 12 saídas 01 software de 
gerenciamento dos sistemas, 01 
equalizador gráfico estéreo 31 bandas por 
canal, 01 cd player, 01 md; Insert Rack PA: 
06 canais de compressores limitares, 06 
canais de noise gate, 01 processadores de 
efeitos digitais; Insert Rack Monitor: 06 
canais de compressores limitares, 06 canais 
de noise gate), 01 processadores de efeitos; 
Monitor: 12 monitores tipo spot com alto 
falantes de 12" ou 15" e drive, amplificação 
compatível com o sistema de monitor; Side 
Fill: Side ativo dobrado mínimo 3 vias, 

06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIARIA 
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amplificação compatível com o sistema de 
side fill); Microfones: 22 microfones Shure, 
SM 57, SM 58, SM 57 beta, SM 58, SM 81, 
SM 91, SM 98, Akg, C 451 EB, C 3000, C 
414 EB, C 518, C 519, C 211, C 480 similar 
ou superior, Electrovoice. RE 209, RE 27, 
ND 408 similar ou superior, Sennheiser MD 
421, MD 441, MD 409, 609 similar ou 
superior, Newman KM 185, KM 185 KM 105 
similar ou superior, Audio Techinica AT 335, 
AT 4050 similar ou superior; Direct Box: 16 
direct box;  Equipamentos: Equipamentos 
Wireless: 02 microfones sem fio Shure UHF 
similar ou superior, distribuidor de antenas 
Shure  similar ou superior, baterias para 
alimentação dos equipamentos; 
Pedestais/Garras: 32 pedestais Boom 
similar ou superior, 10 garras LP similar ou 
superior;  Multicabo: 01 multicabo analógico 
de 56 canais com 60 metros de 
comprimento, 02 sub snakers de 12 canais 
cada com multipinos, Back Line: 01 bateria 
completa (Tama, Yamaha, Pearl, Premier 
similar ou superior ), 01 amplificador GK 
800 RB similar ou superior com caixa com 
01 falante de 15 e 01 caixa com 04 falantes 
de 10, 01 amplificador Fender Twin Reverb 
ou Jazz Chorus 120 similar ou superior; 
Sistema: Sistema de AC Elétrica: 01 main 
power trifásico de 250 ampéres com chave 
seletora de voltagem, 02 distribuidores de 
energia trifásicos; PA e monitor, 
cabeamento dimensionado para atender as 
necessidades de energia dos sistemas de 
PA monitor, aterramento geral dos 
sistemas.  
 

 
 
 
 

LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO Nº.  02 : 
Para o PA Mesa de Som M-7 CL Digital de 
48 canais com 24 auxiliares  similar ou 
superior; 03 - Equalizador Bss, klark teknik, 

06 
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05 Yamaha  similar ou superior de 31 Bandas 
Estéreo Cada; 02-  Processadores Digital 
deive rack similar ou superior; 12 – Caixas 
Line  Similar ou superior que atendam 
demanda de público até 5000 pessoas; 12 – 
Caixas Subgrave compatíveis que atendam 
demanda;01 - Mesa de som digital 48 
canais para uso em back stage – palco;06 – 
Monitores Mod. SM 400, SM 222  similar ou 
superior ; 01 – Cabeçote para contra baixo 
com 800 watts de potência com 1 caixa 
original de: 4x10.01 – Amplificador de 
Guitarra Marshall com 2 falantes de 12 
Polegadas ou similar01 – Cabeçote para 
guitarra jazz Quorus para viola/violão 
01 – Multicabo de 48 Vias de 30 metros 
para o PA e com 10 metros de spliter para o 
monitor. 
03 – Microfones SM 58 sem Fio Similar ou 
superior. 
02 – Kit de Microfone para Bateria Com 
Garras Completo. 
08 – Microfones sm 58  Similar ou superior. 
08 – Microfones sm 57 Similar ou superior. 
08 – Direct Boxs, ativo ou passivo. 
18 – Pedestais de microfone. 
05 – Camples para microfone. 
08 - Praticáveis de Alumínio medindo 2x1 
cada. 
01 – Um Not Book para reprodução de 
musicas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIARIA 

 
 
 
 
 

06 

LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO Nº.  03 :  
04- Caixas de som, com o woofer de 12” ou 
15”, e um drive de titânio de 1,25” com 
potência mínima de 400w cada caixa. 
04- Tripés para as caixas de som. 
06- Pedestais modelo Girafa, para 
microfones. 
06- Microfones sm 58. 

12 

 
 
 
 
 

DIARIA 
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01- Aparelho para tocar MP3/CD. 
01- Mesa com no mínimo 16 canais. 
04- Direct Box, ativo ou passivo. 

 
 
 
 
 

07 

LOCAÇÃO ILUMINAÇÃO Nº.  01 
08 – Moving Ligths BEAN 200 ou 300 
12 - Refletores Par 64 foco5. 
12 - Refletores Par 64 foco1. 
12 – PAR LED RGBW 10 WATTS 
02 - Maquinas de Fumaça 3000 DMX c/ 
Ventilador 
06 - Strobos Atomic 3000 ou similar 
06 - Mini Brutt 6 Lâmpadas cada. 
08 - Elipsoidal de 1000watts completos. 
03 - Racks de Luz Dmx 12 canais 
4000watts por canal. 
01 - Mesa de controle de iluminação DMX 
avolite similar ou superior ;01 – Sistema de 
AC elétrico (Main Power Trifásico de 100 
Amperes com chave seletora de voltagem e 
distribuidores de energia trifásicos steck 
com Aterramento) 

06 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIARIA 
  

 
 
 
 
 

08 
 

LOCAÇÃO ILUMINAÇÃO Nº.  02 
12 - Refletores Par 64 foco5. 
12 – PAR LED RGBW 8 WATTS 
01 - Maquina de Fumaça 3000 DMX 
02 - Strobo Atomic 3000  similar ou superior 
02 - Mini Brutt 6 Lâmpadas cada. 
02 - Rack de Luz Dmx 12 canais 4000watts 
por canal. 
01 - Mesa de controle de iluminação DMX 
01 - Sistema de AC elétrico completo. Main 
Power com distribuidores de energia 
bifásicos com aterramento). 
 
 

06 

 
 
 
 
 

DIARIA 

  

 
 
 
 

09 

LOCAÇÃO DE TENDA/BARRACA: 
Locação com montagem e desmontagem 
de tenda aberta, nas dimensões mínimas 
de 03M X 03M de profundidade, com 02 
metros altura em seus pés de sustentação, 
cobertura do tipo chapéu de bruxa, anti-

 
 
 

60 
 
 

 
 

 
DIARIA 
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chama, com balcão, com lona branca, 
estrutura em tubo galvanizado, para uso do 
público em geral.  

 
 

 
 
 
 

10 

LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA: Locação 
com montagem e desmontagem de tenda 
aberta, nas dimensões mínimas de 06 
metros de frente x 06 metros de 
profundidade, com 03 metros altura em 
seus pés de sustentação, cobertura do tipo 
chapéu de bruxa,anti-chama com lona 
branca, estrutura em tubo galvanizado, 
para uso do público em geral.  
 

15 

 
 

 
 
DIARIA 

  

 
 
 

11 

LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO: 
Locação de 01 banheiro químico individual, 
portáteis, com montagem, manutenção 
diária e desmontagem, em polietileno, 
similar ou superior, com teto translúcido, 
dimensões mínimas de 1,10m de frente x 
1,10m de fundo x 2,10 de altura, composto 
de caixa de dejeto, porta papel higiênico, 
fechamento com identificação de ocupado, 
para uso do público em geral. 

100 

 
 
 

DIARIA 

  

 
12 

LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR: 
Locação de grupo gerador de energia, 
móvel, silencioso, com capacidade mínima 
de 260 KVA, trifásico, tensão 380/220/127 
watts, 60 Hz, chave reversora, disjuntor de 
proteção, operador e cabos elétricos para 
ligação, com carência de utilização de 
10h/dia. 

10 

 
 

DIARIA 

  

13 

LOCAÇÃO DE TELÃO: 02 telas medindo 
4m x 3 m, em estrutura Q30 em alumínio, 
com projetores de 3.000 lumes, 3 câmeras  
para filmar, transmitir durante  os 03 dias do 
evento e gravar um DVD da festa. 

06 

 
 

DIARIA   

 
14 

LOCAÇÃO DE FECHAMENTO: Locação 
com montagem e desmontagem 
fechamento, sendo os mesmos em placas 
metálicas na altura mínima de 2,20 metros; 

200 

 
M 

  

 LOCAÇÃO DE GRADES DE 200    
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15 ISOLAMENTO, grades em tubo para 
isolamento de áreas, medindo 2 x 1,2m 
 

M 

TOTAL  
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ANEXO X – DECLARAÇÃO DE PREÇOS 

 
(Local e data) 
 
À 
Prefeitura Municipal de Pocrane/MG 
 
A/C Pregoeira  
 
Referência: Pregão Presencial 0020/2017. 
 
Prezado Senhor, 
 
A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o Nº 
__________________, neste ato representada por 
__________________________ (qualificação: nacionalidade, estado 
civil, cargo ocupado na empresa, RG), em atendimento ao disposto 
no Edital do Pregão 0020/2017, que tem como objeto o  
REGISTRO DE PREÇOS  PARA CONTRATAÇÃO  DE EMPRESA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  DE LOCAÇÃO  DE ESTRUTURAS  
PARA  EVENTOS  NO GERAL EM ATENDIMENTO AO MUNICIPIO DE 
POCRANE,vem perante Vossa Senhoria DECLARAR que os preços 
apresentados e os lances que vier a formular não são preços 
inexequíveis ou superfaturados estando em consonância com o 
mercado. 
 
Atenciosamente.  

 
NOME 

Representante Legal da Licitante 
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ANEXO XI 

 
RECIBO 

 
Edital de Licitação 
Processo Administrativo 0052/2017 Modalidade: Pregão Presencial 
n.º 0020/2017 
Tipo: Menor Preço Por Item 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS  PARA CONTRATAÇÃO  DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  DE LOCAÇÃO  DE 
ESTRUTURAS  PARA  EVENTOS  NO GERAL EM ATENDIMENTO AO 
MUNICIPIO DE POCRANE,conforme descritos e especificados no 
anexo IX deste instrumento convocatório. 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 

Declaramos que recebemos o Edital/Ato convocatório e os anexos do 
Pregão Presencial para Registro de Preço em referência, necessários 
ao cumprimento do objeto da licitação em apreço e que será informada 
sobre qualquer alteração através do e-mail 
____________________________________________________ ou 
pelo fax: _____________________. 

 
 

____________________, _____ / _____ / _____. 
 

             ______________________________________ 
Ass./nome:................................................................ 
Empresa:................................................................... 
CNPJ:........................................................................ 

 
OBS:  
ESTE RECIBO DEVERÁ SER ENVIADO À COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO PELO FAX: ( 33 ) 3516-9000 OU PELO E-MAIL: 
licitacao@pocrane.mg.gov.br, PARA EVENTUAIS COMUNICAÇÕES AOS 
INTERESSADOS, QUANDO NECESSÁRIO. 
A NÃO REMESSA DO RECIBO EXIME A CPL DA COMUNICAÇÃO DIRETA AO 
FORNECEDOR DE EVENTUAIS RETIFICAÇÕES OCORRIDAS NO 
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, BEM COMO DE QUAISQUER 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS. 

 

mailto:licitacao@pocrane.mg.gov.br
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ANEXO XII– MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, 
O MUNICÍPIO DE POCRANE, E, DE OUTRO, COMO 
CONTRATADA ___________________, DE 
CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS 
ESTABELECIDAS ABAIXO: 

CLÁUSULA I - DAS PARTES E FUNDAMENTOS 

1.1 - DA CONTRATANTE  

O Município de POCRANE-MG, pessoa jurídica de direito público 
interno, com sede na cidade de POCRANE, _________________, 
n°_______, Bairro: __________, inscrito no CNPJ sob o N° 
............................, neste ato representado por seu prefeito municipal, Sr. 
______________________, portador do CPF nº. ________________, 
residente e domiciliado neste município. 

1.2  - DA CONTRATADA 

A (QUALIFICAR) sediada à (QUALIFICAR), inscrita no CNPJ sob o N.º 
(QUALIFICAR), neste ato representada legalmente por (QUALIFICAR), 
residente e domiciliado em (QUALIFICAR), portador da C.I.n.º 
(QUALIFICAR), inscrito no CPF sob o N.º (QUALIFICAR). 

1.3 - DOS FUNDAMENTOS 

1.3.1. A presente contratação decorre do Processo Administrativo 
Licitatório Nº0052/2017 – Pregão Presencial N°  0020/2017, regido pelas 
Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93, e pelo Decreto Municipal nº 
338/2009 e 485/2013 e suas posteriores alterações e demais legislações 
aplicada ao objeto. 

CLAUSULA II - DO OBJETO E DAS NORMAS DE EXECUÇÃO 

2.1 - DO OBJETO 

2.1.1. Constitui objeto principal do presente o REGISTRO DE PREÇOS  
PARA CONTRATAÇÃO  DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS  DE LOCAÇÃO  DE ESTRUTURAS  PARA  EVENTOS  NO 
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GERAL EM ATENDIMENTO AO MUNICIPIO DE POCRANE, conforme 
especificações constantes no Anexo VIII deste Edital, de acordo com o 
processo licitatório n° 0052./2017, Pregão Presencial  0020/2017 e seu 
respectivo resultado, bem como, Ata de Registro de Preços 
(QUALIFICAR), nas quantidades, especificações e valores descritos 
(QUALIFICAR). 

 

 

2.2 – DA FORMA DE FORNECIMENTO E ENTREGA 

2.2.1. A aquisição decorrente do presente contrato seguirá as normas já 
previamente estabelecidas no Edital do Processo Licitatório nº..../2017 – 
Pregão Presencial  ...../2017 e respectiva Ata de Registro de Preços que 
gerou este respectivo contrato.  

CLÁUSULA III – DO PRAZO, VALOR DO CONTRATO E DA FORMA 
DE PAGAMENTO. 

3.1- DO PRAZO 

3.1. O Contrato terá seu prazo de validade até (QUALIFICAR), podendo, 
no entanto encerrar-se antecipadamente ou ser prorrogado nos termos 
da Lei 8.666/93. 

3.2 - DO VALOR 

3.2.1. Para fins legais e contratuais, inclusive a aplicação das 
penalidades, o presente contrato tem seu valor global estimado em 
R$.......................................(....................................................) e será 
pago parcelado, de acordo e na proporção da efetiva execução do 
objeto contratual devidamente recebido. Além de outras condições 
estabelecidas no Edital do Pregão Presencial nº  0020./2017 e seus 
anexos, observar-se-á, ainda: 

3.3.1 A Detentora da Ata de Registro de Preços, então Contratada, será 
a responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto do 
contrato, conforme Cláusula II (segunda) do presente contrato, e, 
consequentemente, responde, civil e criminalmente, por todos os danos 
e prejuízos que, na execução dele, venha, direta ou indiretamente, a 
provocar ou causar para o Município ou para terceiros. 
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3.4 . DA FORMA DE PAGAMENTO 

3.4.1. O pagamento dos valores devidos pelos serviços será efetuado 
em até 30(trinta) dias, a partir da data da apresentação, pela 
CONTRATADA, da Nota Fiscal, caso não haja nenhuma irregularidade 
ou até que a mesma seja sanada. 

3.4.3. Por ocasião de cada pagamento, serão efetuadas as retenções 
cabíveis, nos termos da legislação específica aplicável. 

3.4.4. Caso venha ocorrer à necessidade de providências 
complementares por parte da Contratada, a fluência do prazo será 
interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que 
estas forem cumpridas. 

3.4.7. Nos termos do inciso XV do art. 78 da Lei 8.666/93, o licitante 
deverá cumprir a ordem de fornecimento ou documento equivalente, 
mesmo estando o Município em débito para com a Contratada, até o 
prazo de 90 (noventa) dias. Após esse período, poderá a mesma optar 
pela rescisão contratual. 

CLÁUSULA IV - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas correrão por conta das seguintes dotações 
orçamentárias 2017 e suas subsequentes (se necessário) no ano 
seguinte: 

 

CLÁUSULA V - DAS OBRIGAÇÕES 

5.1. Além de observar todas as normas e condições previstas no Edital 
do Pregão Presencial nº  0020/2017 e seus anexos, incumbe à 
Contratada manter durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, as condições de 
qualificação e habilitação exigida na licitação à qual este se encontra 
vinculado, bem como, executar, com eficiência, pontualidade e 
qualidade, o objeto contratual; arcar com todas e quaisquer despesas 
decorrentes do fornecimento do objeto contratual. 

5.2. À Contratante compete, além das obrigações a que se refere este 
Instrumento e o Pregão nº 0020./2017, efetuar o pagamento de acordo 
com o estabelecido neste Instrumento, e acompanhar a execução 
contratual através das Secretarias Municipais de POCRANE. 
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CLÁUSULA VI - DAS MODIFICAÇÕES E/OU ALTERAÇÕES 

6.1. O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela 
Administração, quando necessária à modificação do valor contratual em 
decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos 
limites permitidos pela Lei 8.666/93 com as devidas justificativas. 

CLÁUSULA VII - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO 
CONTRATO 

8.1. A fiscalização do contrato será exercida pela Prefeitura Municipal 
POCRANE/MG por meio da secretaria solicitante, visando assegurar o 
cumprimento dos requisitos solicitados, um satisfatório equilíbrio 
econômico-financeiro da contratada e o atendimento dos aspectos 
legais em conformidade com a Lei Federal 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

CLÁUSULA IX - DAS PENALIDADES 

9.1. Recusando-se a vencedora a não entregar os materiais sem motivo 
justificado, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, 
sujeitando-se á multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor 
atualizado do Contrato, sem prejuízo da aplicação da sanção 
administrativa de suspensão temporária do direito de licitar pelo prazo 
de até cinco anos. 

9.2. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no 
contrato, erros ou atrasos no cumprimento do contrato e quaisquer 
outras irregularidades, a Administração poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar a contratada as seguintes sanções: 

9.2.1. advertência; 

9.2.2. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10º (décimo) dia de 
atraso, sobre o valor a ser pago, por ocorrência; 

9.2.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, 
no caso de atraso superior a 10 (dez) dias, com a consequente rescisão 
contratual, quando for o caso; 

9.2.4. 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos: 

a) inobservância do nível de qualidade dos materiais; 
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b) transferência total ou parcial do contrato a terceiros; 

c) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização 
formal da Contratante; 

d) descumprimento de cláusula contratual. 

9.3. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer 
fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, 
ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de 
até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade. 

9.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição ou até que o contratante promova sua reabilitação. 

9.5. O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia 
própria ao Município de POCRANE, no prazo máximo de 3 (três) dias 
úteis a contar da data da sua aplicação ou poderá ser descontado do 
pagamentos das faturas devidas pelo Município, quando for o caso. 

CLÁUSULA X - DA RESCISÃO 

10.1. A rescisão do presente contrato poderá ser: 

10.1.1. Determinada por ato motivado da Administração, após processo 
regular processo, assegurado o contraditório e ampla defesa, nos casos 
do artigo 78, I a XII e XVII. 

10.1.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no 
processo de licitação, desde que haja conveniência para a 
Administração; 

10.1.3. Judicial, nos termos da legislação. 

10.2. No caso de rescisão do Contrato, ficará suspenso o pagamento ao 
Contratado até que se apurem eventuais perdas e danos. 
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10.3. Haverá encerramento automático do contrato se a quantidade de 
bens contratados findarem antes de esgotar o prazo de vigência da 
avença. 

CLÁUSULA XI - DO FORO 

11.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Ipanema/MG para dirimir 
quaisquer dúvidas referentes a este Contrato, com renúncia expressa de 
qualquer outro, por mais especial que seja.  

E, por estarem justos e contratados, os representantes das partes 
assinam o presente instrumento, na presença das testemunhas abaixo, 
em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito. 

_________, __ de __________ de2017. 

 

Prefeito Municipal 

CONTRATANTE 

 

Nome da empresa 

Nome do Representante 

CONTRATADA 

Testemunhas: 

1:________________________________________________________
CPF:___________ 

 

2:________________________________________________________
CPF:___________ 
 


