ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
DIRETORIA DE LICITAÇÕES
EDITAL DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2017

Edital de Pregão Presencial para a contratação de
empresa para prestação de serviços de
sonorização, iluminação e Cerimonial, para a
realização de eventos no Município.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO/RS, no uso de suas atribuições legais,
torna público, para o conhecimento dos interessados, que às 09:00 horas, do dia 31 do mês de
Agosto do ano de 2017, na sala de reuniões do Departamento de Habitação, localizado no prédio da
Prefeitura Municipal, na Avenida Flores da Cunha, nº 1264, se reunirão o(a) pregoeiro(a) e a equipe de
apoio, designados pela Portaria nº 414/2017, objetivando a contratação de empresa para prestação de
serviços de sonorização, iluminação e Cerimonial para realização de eventos, nos termos da Lei Federal
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Executivo nº 133/2002, com aplicação subsidiária da Lei
Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993. A presente licitação será do tipo MENOR PREÇO POR
LOTE, consoante às condições estatuídas neste Edital.
Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao
objeto da contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital.
1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO:
Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para prestação de
serviços de sonorização, iluminação e Cerimonial para realização de eventos do Município,conforme
especificações constantes do ANEXO I – Termo de Referência que integra este Edital.
2. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES:
Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item 7 deste edital,
deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em envelopes distintos,
lacrados, não transparentes, identificados, respectivamente, como de n° 1 e n° 2, para o que se sugere
a seguinte inscrição:
AO MUNICÍPIO DE CARAZINHO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 061/2017
ENVELOPE N.º 01 - PROPOSTA
PROPONENTE (NOME EMPRESA E TELEFONE PARA CONTATO)
----------------------------------------------------------------AO MUNICÍPIO DE CARAZINHO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 061/2017
ENVELOPE N.º 02 - DOCUMENTAÇÃO
PROPONENTE (NOME EMPRESA E TELEFONE PARA CONTATO)
Observação: Do encaminhamento de envelopes por via postal: A administração aceitará
a participação de licitantes que encaminharem seus envelopes por via postal, desde que a
documentação atenda todos os requisitos do Edital, quanto ao credenciamento, proposta de preços e
habilitação
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3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO:
3.1
A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao(a) pregoeiro(a), diretamente,
por meio de seu representante legal, ou através de procurador regularmente constituído, que
devidamente identificado e credenciado, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no
interesse da representada. A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de
documento oficial de identificação que contenha foto.
3.2
A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3.1 deverá ser
apresentada fora dos envelopes.
3.3

O credenciamento será efetuado da seguinte forma:

a) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado,
deverá apresentar:
a.1) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado;
a.2) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade comercial
ou de sociedade por ações;
a.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no caso
de sociedade civil;
a.4) decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos inerentes
ao certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País;
a.5) registro comercial, se empresa individual.
b) se representada por procurador, deverá apresentar:
b.1) instrumento público ou particular de procuração, em que conste os requisitos mínimos
previstos no art. 654, §1º, do Código Civil, em especial o nome da empresa outorgante e de todas as
pessoas com poderes para a outorga de procuração, o nome do outorgado e a indicação de amplos
poderes para dar lance(s) em licitação pública; ou
b.2) carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da licitante,
comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para prática de
todos os demais atos inerentes ao certame, (Modelo Anexo II).
Observação 1: Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato deverá estar
acompanhado do ato de investidura do outorgante como representante legal da empresa.
Observação 2: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa
deva assinar a carta de credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma
invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório.
Observação 3: Cada credenciado poderá representar empresas distintas, desde que não
participem do mesmo Lote, ou seja, não sejam concorrentes, sob pena de desclassificação.
Observação 4: Para os casos de encaminhamento de envelopes por via postal, salienta-se
que a documentação de credenciamento deverá ser completa, inclusive quanto ao documento de
identificação do representante legal da empresa ou seu procurador.
3.4
Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatória
a licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação.
3.5
A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 6.15 à 6.18 e 7.3, deste edital,
deverão apresentar, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, declaração, firmada por
contador, de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte (Modelo Anexo
VI).
4. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:
4.1
No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das licitantes e
demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, o(a) pregoeiro(a), inicialmente, receberá os
envelopes nº 01 - PROPOSTA e nº 02 - DOCUMENTAÇÃO.
4.2
Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita
a participação de nenhuma licitante retardatária.
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4.3

O(a) pregoeiro(a) realizará o credenciamento das interessadas, a s q u a i s d e v e r ã o :

a) comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances
verbais, bem como para a prática dos demais atos do certame;
b) apresentar, ainda, declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação
(Modelo Anexo III).
5. PROPOSTA DE PREÇO:
5.1
A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 60 dias, deverá ser
apresentada em folhas sequencialmente numeradas e rubricadas, sendo a última datada e assinada
pelo representante legal da empresa, ser redigida em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas ou
entrelinhas, e deverá conter:
a) razão social da empresa;
b) descrição completa do objeto da presente licitação, em conformidade com as
especificações do Anexo I (termo de referência) deste Edital;
c) preços unitário e Total, de acordo com os preços praticados no mercado, conforme
estabelece o Art. 43, inciso IV, da Lei 8.666/93, indicado em moeda nacional, onde deverão estar
incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações
trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou,
ainda, despesas com transporte ou terceiros, que correrão por conta da licitante vencedora.
Observação 1: Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no
preço até, no máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver,
também em eventual contratação.
Observação 2: Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em
desconformidade com este edital e contiverem omissões, rasuras, entrelinhas ou forem ilegível, bem
como com preços superestimados ou inexequíveis.
6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:
6.1
Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a autora da oferta
de valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão
fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a proclamação da
vencedora.
6.2
Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior,
poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances, verbais e
sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas.
6.3
No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos itens
anteriores serão convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e sucessivos, em
valores distintos e decrescentes, a partir da autora da proposta classificada a de maior preço e as
demais em ordem decrescente de valor, até a proclamação da vencedora.
6.4
Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para
determinação da ordem de oferta dos lances.
6.5
A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à
licitante, obedecida a ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4.
6.5.1

Dada a palavra a licitante e esta poderá apresentar nova proposta.

6.6

É vedada a oferta de lance com vista ao empate.

6.6.1
A partir da segunda rodada de lances, a diferença entre cada lance não poderá ser inferior
ao valor indicado pelo(a) Pregoeiro(a) durante a sessão.
6.7
Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente
desistente às penalidades constantes no item 13 deste edital.
6.8
O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo(a) pregoeiro(a),
implicará na exclusão da licitante da etapa competitiva e, consequentemente, no impedimento de
apresentar novos lances, sendo mantido o último preço apresentado pela mesma, que será considerado
para efeito de ordenação das propostas.
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6.9
Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a
proposta escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo o(a)
pregoeiro(a) negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor.
6.10
O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo(a) pregoeiro(a), as
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
6.11
Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço
apresentado, o(a) pregoeiro(a) verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparandoa com os valores consignados em planilha de custos, decidindo motivadamente a respeito.
6.12
A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será
declarada vencedora a licitante que ofertar o menor preço unitário, desde que a proposta tenha sido
apresentada de acordo com as especificações deste edital e seja compatível com o preço de mercado.
6.13

Serão desclassificadas as propostas que:
a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação;
b) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas;

c) afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos
requisitos do item 5;
b) contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços manifestamente
inexequíveis.
Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar
direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não
for conflitante com o instrumento convocatório.
6.14

Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital.

6.15
Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art.
44, §2º, da Lei Complementar 123/06, sendo assegurada, como critério do desempate, preferência de
contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte que atenderem ao item 3.5, deste
edital.
6.15.1
Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela
microempresa e pela empresa de pequeno porte, sejam superiores em até 5% (cinco por cento) à
proposta de menor valor.
6.16

Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:

a) A microempresa, a empresa de pequeno porte detentora da proposta de menor valor
será convocada para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela
considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame.
b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte, convocada na forma da alínea
anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de
classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte remanescentes, que se
enquadrarem na hipótese do item 6.15.1 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo
previsto na alínea a deste item.
6.17
Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte, satisfizer as exigências do item
6.16 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente
de menor valor.
6.18
O disposto nos itens 6.15 a 6.17, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta
de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte.
6.19
Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de
outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem
de classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos.
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6.20
A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer
informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto a Diretoria de Licitações deste
Município, conforme subitem 16.1 deste Edital.
6.21
Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para
continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes.
7. DA HABILITAÇÃO:
7.1
Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar, dentro do ENVELOPE
Nº 02, os seguintes documentos:
7.1.1
Declaração que atende ao disposto no artigo 7.°, inciso XXXIII, da Constituição Federal,
conforme o modelo do Decreto Federal n.° 4.358-02 (Modelo Anexo V).;
7.1.2 HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) registro comercial, no caso de empresa individual;
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos
de eleição de seus administradores;
c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);
d) 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;
7.1.2.1
Será dispensada da apresentação, no envelope de habilitação, dos documentos referidos no
item 7.1.2, a empresa que já os houver apresentado no momento do credenciamento, previsto item 3
deste edital.
7.1.3 REGULARIDADE FISCAL:
a) prova de Regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão de
Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União, em vigor.
b) prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, em vigor.
c) prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante.
d) prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, em
vigor, demonstrando a situação regular ao cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei.
e) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se houver,
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades
7.1.4 REGULARIDADE TRABALHISTA:
a) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943, e Lei n° 12.440, de 7 de julho de
2011, sendo que esta pode ser expedida pelos sites do CSJT, TST e TRTs.
7.1.5 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA:
a) Certidão negativa de Ações de Falência, Concordata e Recuperação Judicial expedida
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, a certidão deve estar em plena validade e, na hipótese da
inexistência de prazo de validade a mesma deverá ter sido emitida no máximo 30 (trinta) dias da data
prevista para à abertura desta licitação.
7.1.6 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) Atestado de capacitação técnico-operacional fornecido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, de que executou, satisfatoriamente, contrato com objeto compatível em
características com o ora licitado;
7.1.7 OUTRAS COMPROVAÇÕES:
a) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante,
assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração (Modelo
Anexo VII).
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7.2.
Para as empresas cadastradas no Município, a documentação constante do certificado
poderá ser substituída pelo seu Certificado de Registro de Fornecedor, desde que seu objetivo social
comporte o objeto licitado e o registro cadastral esteja no prazo de validade.
Observação: Caso algum dos documentos fiscais obrigatórios, exigidos para cadastro
esteja com o prazo de validade expirado, a licitante deverá regularizá-lo no órgão emitente do cadastro
ou anexá-lo, como complemento ao certificado apresentado, sob pena de inabilitação.
7.3
A microempresa e a empresa de pequeno porte, que atender ao item 3.5, que possuir
restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos no item 7.1.3, deste edital, terá
sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade
em dois dias úteis, a da sessão em que foi declarada como vencedora do certame.
7.3.1
O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período,
a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o
transcurso do respectivo prazo.
7.3.2
Ocorrendo a situação prevista no item 7.3, a sessão do pregão será suspensa, podendo
o(a) pregoeiro(a) fixar, desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame, ficando os licitantes
já intimados a comparecer ao ato público, a fim de acompanhar o julgamento da habilitação.
7.3.3
O benefício de que trata o item 7.3 não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno
porte, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição.
7.3.4
A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 7.3, implicará na inabilitação
do licitante e a adoção do procedimento previsto no item 8.2, sem prejuízo das penalidades previstas no
item 13, deste edital.
7.3.5
O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do(a) pregoeiro(a) pelo
prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, após
aquele período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope.

8. DA ADJUDICAÇÃO:
8.1
Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que ofertar o menor
preço será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
8.2
Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias o(a) pregoeiro(a) inabilitará a
licitante e examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e,
assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante
declarada vencedora, ocasião em que o(a) pregoeiro(a) poderá negociar diretamente com a proponente
para que seja obtido preço melhor.
8.3
Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o(a) pregoeiro(a) proclamará a
vencedora e, a seguir, proporcionará às licitantes a oportunidade para manifestarem a intenção de
interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa, imediata e motivada, importará
na decadência do direito de recorrer por parte da licitante.

9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:
9.1
Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a intenção de
recorrer, esta terá o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de recurso.
9.2
Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o
registro de que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestarem-se sobre as
razões do recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente,
proporcionando-se, a todas, vista imediata do processo.
9.3
A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão pública
do pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos.
9.4
O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o ato
recorrido, a qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir,
acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5
(cinco) dias úteis, contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade daquele que houver
dado causa à demora.
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10. DOS PRAZOS:
10.1
Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 02 (dois) dias,
convocará a vencedora para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas neste edital.
10.2
O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, uma vez e pelo mesmo período,
desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.
10.3
A licitante vencedora se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas nas licitação, conforme exigência contida no art. 55, inciso XIII, da Lei n.º 8.666/93.
10.4
Devem ser registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alterações que ocorrerem
durante a execução do contrato, especialmente as referentes a serviços extras não contemplados na
planilha de preços da contratada, e deverão ter seus preços fixados mediante prévio acordo. Ambas as
hipóteses deverão ser previamente autorizadas/aprovadas pela autoridade competente.

11. DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
11.1
As respectivas empresas adjudicatárias, deverão realizar o transporte dos seus equipamentos
ao local da realização das festividades, correndo por conta da contratada as despesas de seguro
transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução de objeto do
contrato, em conformidade com o estabelecido no Termo de Referência Anexo I deste edital, ficando
ainda a empresa contratada, responsável por qualquer avaria, danos, inclusive os provocados a
terceiros, ante os serviços contratados devidamente executados.
11.2
A licitante deverá realizar os serviços de sonorização nos dias aprazados conforme o Termo
de Referência.
11.3
Verificada a desconformidade do serviço, no todo ou em parte, o valor respectivo será
descontado da importância devida à contratada, sem prejuízo das sanções cabíveis
12. DO PAGAMENTO:
12.1
O pagamento será efetuado conforme o Decreto Executivo n° 011/2017, a partir do
recebimento da nota fiscal na Tesouraria devidamente vistada pelo(a) Secretário(a) responsável pela
pasta, correndo a despesa nas dotações orçamentárias abaixo descritas:
02 Secretaria Geral do Governo
02.08 Departamento de Eventos e Turismo
02.08.27 Desporto e Lazer
02.08.27.813 Lazer
02.08.27.813.0472 Promoção do Turismo
02.08.27.813.0472.2164 Manut. e Apoio aos Eventos Oficiais
32815/3.3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - PJ
12.2
A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a
indicação do número do processo, número do pregão e da ordem de execução, a fim de se acelerar o
trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.
12.3
Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo
IPCA/IBGE do período, ou outro índice que vier a substitui-lo, e a Administração compensará a
contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata.
13. DAS PENALIDADES:
13.1
Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de
contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
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a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar
e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da
contratação;
b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;
c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da
contratação;
d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e
sem prejuízo ao resultado: advertência;
e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 15 (quinze) dias úteis, após os
quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do
contrato;
f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não
adimplido do contrato;
g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;
h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública
pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.
13.2
As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
13.3
Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência
contratual.
14. DA FISCALIZAÇÃO:
14.1
A fiscalização do serviço caberá diretamente a Secretaria Geral do Governo, através de
servidor formalmente designado na forma do artigo 67 da Lei n.º 8.666/93, a quem compete verificar se
a licitante vencedora está executando o serviço, observando o contrato e os documentos que o
integram.
14.2
A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a licitante vencedora, inclusive
rejeitando o serviço que estiver em desacordo com o Contrato e com a melhor técnica consagrada pelo
uso, obrigando-se, desde já, a licitante vencedora assegurar e facilitar o acesso da fiscalização a todos
os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.
14.3
A fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo
executado dentro dos termos do Contrato, solicitando providências da licitante vencedora.
14.4
Cabe à fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo
o seu relatório com os documentos necessários, e, em caso de multa, a indicação do seu valor.
14.5
A ação e/ou omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá a licitante vencedora da
integral responsabilidade pela execução do objeto deste Edital.

15. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO:
15.1 Os licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo licitatório e a
execução do contrato, estando sujeitos às sanções previstas na legislação brasileiras.
16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
16.1
Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de
interpretação do edital, serão prestadas aos interessados no horário das 08:15h às 11:45h e das 13:30h
ás 17:00h, na Prefeitura Municipal de Carazinho, no departamento de licitações, sito Av. Flores da
Cunha, n.º 1264, onde poderão ser obtidas cópias do edital e seus anexos, ou pelo fone/fax n.º (54)
3331- 2699, ramal 102, preferencialmente com antecedência mínima de 03 (três) dias da data marcada
para recebimento dos envelopes.
16.2
Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital aquele que não o fizer até 2 (dois)
dias úteis antes da data designada para a realização do Pregão, apontando de forma clara e objetiva as
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falhas e/ou irregularidades que entenderem viciarem o mesmo.
16.3
Qualquer impugnação sobre o presente certame deverá ser formulada por escrito, e
protocolada ao Pregoeiro(a). Não serão aceitas impugnação via e-mail e fax.
16.4
Nos recursos e/ou impugnações serão avaliados o cabimento e a adequação, sendo que
o mérito será julgado somente se preenchidos os requisitos intrínsecos de admissibilidade, quais sejam,
interesse recursal, legitimidade e o pedido juridicamente possível, bem como os requisitos extrínsecos: a
regularidade formal (assinatura, juntada de procuração) e a tempestividade (tempo hábil para a
interposição do recurso), entre outros.
16.5
Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização
de ato do certame na data marcada, a data constante deste edital será transferida, automaticamente,
para o primeiro dia útil ou de expediente normal subsequente ao ora fixado.
16.6
Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na documentação
o seu endereço, e-mail e os números de fax e telefone.
16.7
Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser
apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou, ainda,
publicação em órgão da imprensa oficial. Os documentos extraídos de sistemas informatizados (internet)
ficarão sujeitos à verificação da autenticidade de seus dados pela Administração.
16.8
A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da
Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93, sobre o valor inicial
contratado.
16.9
Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente
de fato superveniente e aceito pelo(a) pregoeiro(a).
16.10
A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anulála por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº
8.666/93).
16.11
O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do
proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido vencedor, a rescisão de contrato ou de pedido
de compras, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
16.12
É facultado ao(a) pregoeiro(a), ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitação,
promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
16.13
Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no
prazo determinado pelo(a) pregoeiro(a), sob pena de desclassificação/inabilitação.
16.14
O não atendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do
proponente, desde que seja possível a aferição da sua habilitação e a exata compreensão da sua
proposta.
16.15
As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre proponentes, desde que não comprometam o interesse da administração, a finalidade e
a segurança da contratação.
16.16
Servidores Municipais, assim considerados aqueles do artigo 84, “caput” e parágrafos 1º, da
Lei nº 8.666/93 e suas alterações, estão impedidos de participar deste certame licitatório, (tanto como
membro da diretoria da empresa ou como do quadro de funcionários desta), por determinação do artigo
9º, Inciso III, da Lei nº 8.666/93.
16.17
Os interessados deverão acompanhar as modificações e os esclarecimentos sobre o edital,
disponibilizados na forma de aditamentos, esclarecimentos e comunicados no site
www.carazinho.rs.gov.br. Portanto, fica sob a inteira responsabilidade dos interessados que retiraram o
instrumento convocatório o acompanhamento das atualizações efetuadas pela Administração, que
poderão ocorrer a qualquer momento.
16.18

Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital:

I – Termo de Referência;
II – Modelo de Credenciamento;
III – Modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação;
IV – Minuta do contrato;
V – Modelo de declaração de inexistência de irregularidade quanto ao trabalho do menor;
VI – Modelo de declaração para microempresa e empresa de pequeno porte;
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VII – Modelo de Declaração de Fatos Impeditivos para Contratação;
VIII – Modelo de Proposta;
IX - Modelo de Declaração de concordância com o edital e minuta de contrato;

17. DO FORO:
17.1
Fica eleito o Foro da Comarca de Carazinho/RS para dirimir quaisquer litígios oriundos da
licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado
que seja.

Carazinho, 18 de Agosto de 2017.

_________________________________

MILTON SCHMITZ
Prefeito Municipal

Este edital se encontra examinado e aprovado por esta
Assessoria Jurídica.
Em ___-___-______.

________________________
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Secretaria Municipal da Fazenda
Setor de Compras

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO:
1.1 Constitui objeto do presente certame a contratação de empresa para prestação de serviços de
sonorização, iluminação e cerimonial, para a realização de eventos, conforme condições estabelecidas
no edital e seus anexos.

2. DOS ITENS DA LICITAÇÃO:
LOTE ITEM
01

01

02

QTDE

2

1

UNIDADE

Serviço

serviço

Processo nº 115/2017

DESCRIÇÃO

SONORIZAÇÃO E MESTRES DE CERIMÔNIA PARA DESFILE CÍVICO E
FARROUPILHA 07/09 e 20/09
Sonorização no Altar da Pátria e esquinas da Avenida Flores da Cunha com as Ruas
Alferes Rodrigo, Rua Bernardo Paz, Rua Pedro Vargas e Alexandre da Motta da
Avenida com estruturas de som distribuídas no altar da Pátria e nas esquinas das
ruas citadas contendo:
ALTAR DA PÁTRIA:
08 caixas de som Line Array 1 x 10 + Wave Guide e TI;
04 Caixas de som 2 x 18;
02 Torres treliça alumínio de sustentação do sistema de caixas;
01 Rack com 3 amplificadores para todas as vias do sistema;
01 Processador digital;
02 Monitores;
01 Mesa de som digital;
02 Microfones com fio;
02 Microfones sem fio;
01 Main Power;
02 Pedestais de microfone;
02 apresentadores para o evento;
Cabos de microfone, cabos de A/C e de conexão, Técnicos para instalação e
operação do sistema.
TORRES SONORIZAÇÃO NAS RUAS:
08 Caixas 1 x 15 + Ti
04 Andaimes para Elevação das Caixas;
02 Amplificadores;
Cabeamento
SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA AUDITÓRIO CÍVICO
04 Caixas de Som em Pedestais 1 x 15 + TI
01 Mesa de Som 20 canais
01 Amplificador 2000 watts;
02 Monitores de Chão ou Side Fill;
01 Equalizador 31vias;
04 Microfones com fio;
04 Microfones sem fio;
01 Torres de Iluminação alumínio com 08 canhões LED 3 Watts;
01 Mesa Controladora DMX;
01 Técnico de som/luz;
01 apresentador para o evento;
Fiação, Cabos de microfone, cabos de A/C e conexão;
Pregão Presencial nº 061/2017
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03

2

serviço

SONORIZAÇÃO PARA CHEGADA DO FOGO SIMBÓLICO,
ABERTURA SEMANA PÁTRIA E FARROUPILHA
02 Caixas de som em pedestais 1 x 15 + Ti
01 Mesa de som 8 Canais
01 Amplificador 1200 watts;
01 Equalizador 31vias;
02 Microfones com fio;
02 Microfones sem fio;
01 apresentador para o evento

3. DOS EVENTOS E ITENS A SEREM CONTRATADOS:
3.1 Os eventos compreendidos pelo presente certame são os seguintes:
a) SEMANA DA PÁTRIA – Abertura da Semana da Pátria que ocorrerá dia 01 de setembro, às 9h, no
Altar da Pátria da Praça Albino Hillebrand; Auditório Cívico, dia 01 de setembro, às 19 horas no Auditório
do Colégio Notre Dame Aparecida; e Desfile Cívico que ocorrerá no dia 7 de Setembro, na Avenida
Flores da Cunha, trecho compreendido entre as Ruas Alferes Rodrigo e 1º de Maio;
b) SEMANA FARROUPILHA – Abertura da Semana Farroupilha, dia 14 de setembro, às 10h na Praça
Albino Hillebrand; e Desfile Farroupilha que ocorrerá no dia 20 de setembro, na Avenida Flores da
Cunha, trecho compreendido entre as Ruas Polidoro Albuquerque e José Antônio Barlete (sentido bairro
– centro e centro - bairro)
4. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
4.1 A Contratada deverá instalar, nos locais indicados pela Contratante, os equipamentos, deixando os
mesmos em perfeita condição de funcionamento e produtividade, e assim mantê-los durante todo o
tempo de execução do serviço, garantindo a Contratante a eficiência dos mesmos, resguardando-os de
qualquer embaraço e turbações de terceiros.
4.2 A Contratada deverá responder integralmente por todos os vícios e defeitos de fabricação e
instalação dos equipamentos, e execução dos serviços.
4.3 Deverá fornecer todo e qualquer material de consumo necessário ao bom desempenho dos
equipamentos e execução dos serviços.
4.4 Em caso de defeito, tido como de difícil reparação, a Contratada promoverá a substituição do(s) do
objeto contratual defeituoso(s) por outro(s) com características iguais ou superiores, imediatamente e
sem ônus para Contratante.
4.5 Será de responsabilidade da Contratada qualquer dano ou prejuízo causado à Contratante ou a
terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste objeto.
4.6 Correrão por conta da Contratada todas as despesas de alimentação e hospedagens de seus
funcionários.
5. DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
5.1 Dos Serviços de Sonorização e Iluminação
5.1.1 Todos os equipamentos deverão estar instalados, testados e aptos para utilização com
antecedência de no mínimo 2 (duas) horas do início do evento, sendo retiradas imediatamente após o
término oficial do evento.
5.1.2 As instalações deverão atender as orientações técnicas do Corpo de Bombeiros e demais normas
vigentes expedidas pelo CREA-RS.
5.1.2.1 As exigências do item anterior serão comprovadas mediante a emissão de:
a) Laudo atestando a conformidade, características e segurança das instalações elétricas;
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b) Emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional responsável da licitante
contratada.
5.1.3 Será responsabilidade da Contratada a disponibilização de todos acessórios e periféricos (cabos,
plugs, fios, etc.) necessários para a prestação do serviço.
5.1.4 Nos desfiles da Semana da Pátria e da Semana Farroupilha serão contratados o item “01 Sistema de Sonorização”, as 04 (quatro) bases constantes de sua especificação deverão ser instaladas
nos seguintes pontos:
a) 01 na Av. Flores da Cunha nas proximidades da esquina com a Rua Alferes Rodrigo;
b) 01 na Av. Flores da Cunha nas proximidades da esquina com a Rua Bernardo Paz;
c) 01 na Av. Flores da Cunha nas proximidades da esquina com a Rua Pedro Vargas;
d) 01 na Av. Flores da Cunha nas proximidades da esquina com a Rua Alexandre da Motta.
5.1.4.1 Os equipamentos alocados no item anterior, deverão ser configurados com sistema
temporizador.
5.1.5 Todo o período de duração dos eventos deverá ser acompanhado por técnicos de som
disponibilizados pela Contratada.
6. DEMAIS CONDIÇÕES
6.1 O pagamento ao contratado será efetuado em até 30 (trinta) dias conforme a execução dos serviços,
mediante apresentação da Nota Fiscal.
6.1.1 A critério da Administração, poderá ser efetuado o pagamento fracionado de acordo com cada
etapa em que já tenha sido prestado o serviço.
6.2 As datas previstas poderão ser alteradas ou canceladas conforme necessidade da Administração,
mediante prévia anuência da Contratada, sem qualquer ônus para a Contratante;
6.3 Inicialmente os equipamentos deverão ser instalados nos locais e datas previstas no item 3 deste
Termo de Referência, no entanto, em havendo intempéries de natureza climática ou de interesse
público, poderá ser alterado para outro local a ser definido e indicado pela Contratante ou cancelado
definitivamente sem ônus para a Contratante.
7.DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
7.1 A CONTRATANTE se comprometerá:
7.1.1 Acompanhar, fiscalizar e avaliar a entrega do objeto do contrato;
7.1.2 Proporcionar todas as facilidades à boa execução das obrigações contratuais, inclusive, permitir o
livre acesso de representantes e empregados da Contratada às suas dependências;
7.1.3 Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tal;
7.1.4 Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela Contratada para a fiel execução do
contrato;
7.1.5 Solicitar o imediato reparo, a correção, a reconstrução ou a substituição do objeto do
contrato em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções;
7.1.6 No caso de não realização do evento por motivos de força maior, a contratante informará a
contratada nova data a ser realizados os eventos, sem ônus para a contratante.
8. DO JULGAMENTO E DA ADJUDICAÇÃO
8.1 O critério de julgamento será pelo menor preço por lote.

Processo nº 115/2017

Pregão Presencial nº 061/2017
Pág. 13

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Departamento de Licitações
ANEXO II
CREDENCIAMENTO
Pregão nº 061/2017
Através do presente, credenciamos o (a) Sr.(a) ..........................................................................,
portador(a) da Cédula de Identidade nº .......................................... e CPF nº .................................., a
participar da licitação instaurada pelo Município de Carazinho/RS, na modalidade de Pregão, sob o nº
061/2017, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciarse
em
nome
da
empresa
................................................................................,
CNPJ
nº ................................................, bem como formular propostas e praticar todos os demais atos
inerentes ao certame.
........................, ............... de .......................... de 2017
............................................................
Assinatura do dirigente da empresa
nome do dirigente da empresa

Obs.: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar o
credenciamento, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste procedimento
licitatório.
Este credenciamento deverá vir acompanhado obrigatoriamente, da documentação exigida no subitem
3.3 letra “b.2”, do edital.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Departamento de Licitações
ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Edital nº 061/2017.
Processo nº 115/2017.
................, estabelecida na Rua ...................., CEP .............., inscrita no CNPJ
sob n.° ......................................., neste ato representada pelo seu......................
(representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem:
DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as
penas da Lei, que cumpre plenamente aos requisitos de habilitação.
Declaro sob as penas da lei a inexistência de impedimento legal para contratar
com a Administração Pública.
Por ser verdade assina a presente.
..................., ............... de ................................ de 2017.

_________________________

Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.° do documento de identidade
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Departamento de Licitações
ANEXO IV
MINUTA DE CONTRATO
Processo Licitatório nº 115/2017

Modalidade: Pregão Presencial nº 061/2017

Aos ___ dias do mês de __________ do ano de _______________, presente, de um lado, o
Município de Carazinho/RS, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. MILTON SCHMITZ, doravante
denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa __________, CNPJ nº
__________, representada por seu Diretor, Sr. __________, doravante denominada simplesmente
CONTRATADA, é celebrado o presente contrato de prestação dos serviços discriminado(s) na Cláusula
Primeira - OBJETO, que serão executados, em conformidade ao disposto no Decreto Municipal nº
133/2002, Lei Federal nº 8.666/93, demais normas complementares e disposições deste instrumento,
vinculado ao edital PP n° 061/2017 e à proposta vencedora consoante as cláusulas que seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO
Constitui o objeto do presente contrato a prestação de serviços de sonorização , iluminação e
Cerimonial, para realização de eventos do Município, tudo de acordo com a legislação vigente, com o
Termo de Referência, anexo ao Edital de Pregão Presencial nº 061/2017, proposta da CONTRATADA e
demais documentos constantes do processo licitatório.

CLÁUSULA SEGUNDA: VIGÊNCIA
O presente contrato entrará em vigor a partir da data de assinatura do presente e findará com
a execução e pagamento dos serviços realizados.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E PAGAMENTO
3.1 O valor global do presente contrato é de R$
3.2 Os pagamentos serão efetuados conforme Decreto Executivo nº 011/2017 e agendamento no Setor
de Tesouraria do Município, mediante a apresentação da Nota Fiscal vistada e carimbada pelo
Secretário da Pasta.
3.3 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IPCA/IBGE do
período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros de
0,5% ao mês, pro rata.
3.5 Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que regula a matéria.

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
À CONTRATADA, além das obrigações estabelecidas em cláusulas próprias deste instrumento,
e daquelas estabelecidas em lei, cabe:
I – Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente.
II – Cumprir as posturas do Município e as disposições legais Estaduais e Federais que interfiram na
execução dos serviços.
III – Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, de âmbito
Federal, Estadual e Municipal resultantes da execução deste Contrato.
IV – Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros
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decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade à fiscalização do CONTRATANTE em seu acompanhamento.
V – Dar ciência imediata e por escrito ao CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade que verificar na
execução dos serviços.

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
Para a execução dos serviços objeto do presente contrato, o CONTRATANTE obriga-se a:
I – Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste contrato.
II – Facilitar, por todos os meios, o exercício das funções da CONTRATADA, promovendo o bom
entendimento entre seus servidores e os empregados da CONTRATADA e cumprindo suas obrigações
estabelecidas neste contrato.
III – Prestar aos empregados da CONTRATADA, informações e esclarecimentos que eventualmente
venham a ser solicitados, e que digam respeito à natureza dos serviços contratados.

CLÁUSULA SEXTA: DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial do contrato o CONTRATANTE poderá, garantida prévia
defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades:
- Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta a 20 (vinte) dias, após o qual
será considerado inexecução contratual;
- Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a
pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de
01 (um ano);
- Multa de 10 % (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena
de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02
(dois anos).
Observação 1: As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato.
Observação 2: As multas aplicadas na execução do contrato serão descontadas do pagamento, a
critério exclusivo do MUNICÍPIO e, quando for o caso, cobradas judicialmente.

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS ALTERAÇÕES
Eventual alteração será obrigatoriamente formalizada por meio de Termo Aditivo ao presente
Contrato.

CLÁUSULA OITAVA: DA RESCISÃO
Será rescindido o presente contrato, nos seguintes casos:
a) por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos previstos nos incisos I a XII e XVIII
do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993;
b) amigavelmente, por acordo entre as partes, mediante formalização através de aviso-prévio,
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, não cabendo indenização de qualquer das partes, desde
que haja conveniência para o CONTRATANTE;
c) judicialmente, nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULA NONA: DOS RECURSOS FINANCEIROS
As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão à conta das seguintes
dotações orçamentárias:
02 Secretaria Geral do Governo
02.08 Departamento de Eventos e Turismo
02.08.27 Desporto e Lazer
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02.08.27.813 Lazer
02.08.27.813.0472 Promoção do Turismo
02.08.27.813.0472.2164 Manut. e Apoio aos Eventos Oficiais
32815/3.3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - PJ

CLÁUSULA DÉCIMA: DO FORO
Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Carazinho/RS, para
dirimir quaisquer litígios oriundos do presente contrato, com expressa renúncia a outro qualquer, por
mais privilegiado que seja.
E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento que, lido e achado
conforme, vai assinado pelas partes em 02 (duas) vias de igual teor e forma.
Carazinho/RS, .... de ................ de 2017

CONTRATANTE

CONTRATADA

.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Departamento de Licitações
ANEXO V
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE QUANTO AO TRABALHO DO MENOR
Pregão Presencial nº 061/2017

DECLARAÇÃO
Ref.: (identificação da licitação)
................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante legal o(a)
Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade n o............................ e do CPF
no ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de
junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) .
............................................
(data)
............................................................
(representante legal)
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Departamento de Licitações
ANEXO VI
DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Pregão Presencial nº 061/2017

___________________________________________________________________________ (Nome da
Empresa) sediada na ______________________________________________________________
(Endereço Completo) inscrita no CNPJ/MF sob o número ________________________, declara, sob as
penas da lei, que na presente data é considerada:
( ) MICROEMPRESA, conforme o inciso I, do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro
de 2006.
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme o inciso II, do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123, de
14 de dezembro de 2006 Declara ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do
parágrafo 4º, do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
______________________________, em ______ de ____________ de 2017.

(Assinatura do Representante Legal)
(Nome Completo do Representante Legal)
(Carimbo da Empresa)

Assinatura do Contador da Empresa
Nome Completo do CONTADOR DA EMPRESA
Identificação no órgão Competente (CRC)
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Departamento de Licitações
ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Edital nº 061/2017.
Processo nº 115/2017.

A empresa _____________, sediada no _________________________, declara
sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos do
direito de participar de licitações no âmbito da Administração Pública Federal,
Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores.
Por ser verdade assina a presente.
..................., ............... de ................................ de 2017.

_________________________
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.° do documento de identidade
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Departamento de Licitações

ANEXO XIII
MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

Razão Social:
CNPJ:
Cidade/UF:
Endereço:
Processo: 115/2017

Telefone:
Fax:
email:
Pregão: 061/2017

À Prefeitura Municipal de Carazinho

Apresentamos nossa proposta referente ao Pregão Presencial 061/2017, cujo objeto trata da
contratação de empresa para prestação de serviços de sonorização, iluminação e cerimonial, para a
realização de eventos, conforme descrição no Edital.
ITEM

QTDE

DESCRIÇÃO

LOTE 01

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
Forma de pagamento: O pagamento será efetuado conforme o Decreto Executivo n° 011/2017, a partir
do recebimento da nota fiscal na Tesouraria devidamente vistada pelo(a) Secretário(a) responsável pela
pasta.
Local de Entrega do Objeto: A licitante deverá realizar os serviços de sonorização nos dias aprazados
conforme o Termo de Referência
OBS: A licitante declara, expressamente, que os preços contidos na proposta acima incluem todos os
custos e despesas, tais como, impostos, pagamentos de funcionários, encargos trabalhistas,
previdenciários e comerciais, materiais, insumos, emolumentos, seguros, taxas, fretes, deslocamentos
de pessoal e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o custo direto ou
indireto, inclusive as decorrentes da garantia, sem qualquer encargo financeiro e/ou quaisquer ônus
adicionais para o Município de Carazinho

__________, ____ de ________________ de 2017

______________________________________
(nome ou razão social licitante)
(nome completo de seu representante legal)
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Departamento de Licitações
ANEXO IX
(MODELO DE DECLARACAO DE CONCORDANCIA COM O EDITAL E MINUTA DE CONTRATO)
DECLARAÇÃO

O licitante ______________________________________________________,(nome da empresa)
empresa estabelecida na __________________________________,(endereço da empresa), inscrita no
CNPJ sob o n.° ________________________ ________, declara para os devidos fins que concorda
com o edital de licitação na modalidade Pregão Presencial no 061/2017 e com a minuta de contrato.

Data: ___/____/_____

______________________________________
(nome ou razão social licitante)
(nome completo de seu representante legal)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO/RS.
DIRETORIA DE LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2017.
O Prefeito do Município de Carazinho/RS, torna público que às 09:00 horas, do dia 31 do mês de
Agosto do ano de 2017, na sala de reuniões do Departamento de Habitação, localizado no prédio
da Prefeitura Municipal, na Avenida Flores da Cunha, nº 1264, reunir-se-à o(a) pregoeiro(a) e
equipe de apoio para receber os envelopes de Habilitação e Proposta do Pregão Presencial nº
061/2017, que tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de
sonorização, iluminação e Cerimonial para realização de eventos no Município.
A retirada do edital deverá ser feita junto a diretoria de licitações do Município
licitacao@carazinho.rs.gov.br ou site www.carazinho.rs.gov.br. Maiores informações pelo fone
(0XX) 54- 3331-2699 ramal 102.
Carazinho, 18 de Agosto de 2017.
__________________________________
MILTON SCHMITZ
Prefeito Municipal
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