
 
                                                       
 

 

 

 

PREGAO PRESENCIAL Nº 017/2019 TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 

Regido pela Lei n° 10.520/2002, pelo Decreto Municipal N° 004/2017 (que regulamenta a 

modalidade pregão) 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. 

 

Objeto: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FESTAS PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALCO, SONORIZAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO, BARRACAS, BANHEIROS QUIMICOS, GERADORES, 

SERVIÇO DE BRIGADISTA, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO E 

ACOMPANHAMENTO PARA REALIZAÇÃO DA “FESTA DOS 

SERRAZULENSES E AMIGOS 2019”. CONFORME CONDIÇÕES, 

ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E 

SEUS ANEXOS. 

 

PREGÃO PRESENCIAL / TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 

 

 

Data: 11/06/2019 

 

 

Horário: 09:00 

 

 

 

Local: 

Prefeitura Municipal de Serra Azul de Minas /MG 

R: João Dias da Paixão nº 30 

Telefone: (38)35471222 

E-mail: licita@serraazuldeminas.mg.gov.br 

 

Pregoeira: 

 

Cássia Cristina Costa França Pacheco 

 

mailto:licita@serraazuldeminas.mg.gov.br


 
                                                       
 

 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO – NORMAS 

PAL Nº 26/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2019 

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 
 

 

1 - PREÂMBULO 

O MUNICÍPIO DE Serra Azul de Minas (MG), pessoa jurídica de direito público, com sede 

nesta cidade à Rua João Dias da Paixão nº 30-, Centro, CEP 39.165-000, inscrito no CNPJ sob 

o Nº 18.303.230/001-95, por intermédio da Pregoeira nomeada pela Portaria nº 068/2018, 

torna público que realizará licitação na modalidade Pregão - Tipo: Menor Preço por Lote, 

cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FESTAS PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE PALCO, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, BARRACAS, BANHEIROS QUIMICOS, 

GERADORES, SERVIÇO DE BRIGADISTA, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

PARA REALIZAÇÃO DA “FESTA DOS SERRAZULENSES E AMIGOS 2019”. CONFORME 

CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 

DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL:  

 APRESENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES:  

Dia: 11/06/2019 a partir das 08:00 horas até as 09:00 Horas, não será aceito empresa 

retardatária. 

 ABERTURA DA SESSÃO OFICIAL DO PREGÃO PRESENCIAL: 

Dia: 11/06/2019 às 09:00 horas. 

II - OBJETO 

2.1 - Objeto da presente licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FESTAS 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALCO, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, BARRACAS, 

BANHEIROS QUIMICOS, GERADORES, SERVIÇO DE BRIGADISTA, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO E 

ACOMPANHAMENTO PARA REALIZAÇÃO DA “FESTA DOS SERRAZULENSES E AMIGOS 2019”. 

CONFORME CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS 

ANEXOS. 

 

III - CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 

3.1 - Poderão participar deste Pregão as pessoas jurídicas que: 



 
                                                       
 

 

 

3.1.1 - Atendam a todas as exigências deste edital, inclusive quanto à documentação 

constante deste instrumento e seus Anexos bem como as vedações previstas no art. 9° da lei 

8666/93. 

3.1.2 - Tenham objeto social pertinente e compatível com o objeto licitado. 

3.2 - As empresas que desejarem participar deste pregão deverão no dia, hora e local 

estabelecido neste edital, proceder ao credenciamento, entregar a Pregoeira os envelopes 

separados e lacrados, respectivamente, a "PROPOSTA COMERCIAL" e “DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO” contendo na parte externa o nome da Pregoeira, nome da empresa, nome e 

número da modalidade, data e hora da realização do certame. Declarada a abertura da 

sessão pela Pregoeira, não mais serão admitidos novos proponentes. 

3.3 - Não poderão participar os interessados que se encontrem sob falência, concordata, 

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 pelo 

Município de Serra Azul de Minas/MG. 

IV - ENTREGA DOS ENVELOPES  

4.1 - Dos envelopes “Proposta Comercial” e “Documentação de habilitação”. 

4.1.1 - Os envelopes “Proposta Comercial” e “Documentação de habilitação” deverão ser 

entregues a Pregoeira, na sessão pública de abertura deste certame, conforme endereço, 

dia e horário especificados abaixo: 

DIA: 11/06/2019 

HORA: 09:00 

LOCAL: Rua João Dias da paixão, n° 30, Centro, Serra Azul de Minas/MG na sala de reuniões 

da Prefeitura Municipal de Serra Azul de Minas. 

4.1.2 - Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes 

dizeres: 

 

 

 



 
                                                       
 

 

 

4.1.2.1 - Dizeres Envelope Proposta Comercial 

A/C DA PREGOEIRA: CÁSSIA CRISTINA COSTA FRANÇA PACHECO 

EMPRESA____________________________ 

Envelope 1 - “PROPOSTA COMERCIAL” 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 017/2019 

DATA: - 11/06/2019 – ÁS 09:00 

4.1.2.2 - Dizeres Envelope Habilitação 

 

A/C DA PREGOEIRA: CÁSSIA CRISTINA COSTA FRANÇA PACHECO 

EMPRESA________________________________ 

Envelope 2 - “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 017/2019 

DATA: 11/06/2019 – ÁS 09:00 

 

4.2 - A Prefeitura Municipal de Serra Azul de Minas (MG), não se responsabilizará por 

envelopes de “Proposta Comercial” e “Documentação de Habilitação” que não sejam 

entregues a Pregoeira designada, no local, data e horário definidos neste edital. 

V - DO CREDENCIAMENTO 

5.1 - O representante legal da licitante deverá, no horário indicado no preâmbulo deste 

Edital, apresentar-se à Pregoeira para efetuar seu credenciamento como participante deste 

Pregão, munido da sua carteira de identidade, ou de outra equivalente, e do documento 

que lhe dê poderes para manifestar-se durante a reunião de abertura dos envelopes 

"Proposta” e “Documentação” relativas a este Pregão. 

5.1.1 - Considera-se como representante legal qualquer pessoa habilitada pela licitante, 

mediante Estatuto/Contrato social, ou instrumento público/particular de procuração, ou 

documento equivalente. 

5.1.2 - Entende-se por documento credencial: 

a) Cópia do Registro Comercial no caso de empresa individual ou Estatuto/Contrato social, 

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; 

b) Procuração ou documento equivalente da licitante com poderes para que a pessoa 

credenciada possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase deste Pregão; 

5.2 - O documento deverá dar plenos poderes ao credenciado para formular ofertas e 

lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao 

direito de interposição de recursos, enfim, para praticar em nome da licitante todos os atos 

pertinentes a este Pregão; 

5.3 - Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante; 

5.4 - O representante legal da licitante que não se credenciar perante a Pregoeira ficará 

impedido de participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a 

intenção de interpor recurso, de renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, 

para representar a licitante durante a reunião de abertura dos envelopes "Proposta" ou 

"Documentação" relativos a este Pregão, nesse caso, a licitante ficará excluída da etapa de 

lances verbais e mantido o seu preço apresentado na proposta escrita, para efeito de 

ordenação das propostas e apuração do menor preço. 

5.5 - Para o exercício do direito de preferência de que trata este Edital, a qualidade de 

microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) ou equiparada deverá ser 

comprovada mediante apresentação de: 

a) Se inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, declaração de enquadramento 

arquivada ou a certidão simplificada expedida pela Junta Comercial, ou equivalente, da 

sede da pequena empresa; ou, 

b) Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, declaração de enquadramento 

arquivada ou a Certidão de Breve Relato do Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, 

ou equivalente, da sede da pequena empresa.  ou, 

c) Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 

podendo ser conforme o ANEXO VII,  junto ao credenciamento.  

5.6. A falsidade de declaração prestada, objetivando os benefícios da Lei Complementar 

nº.123, caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do 

../../../../jorge/Desktop/Prefeitura%20de%20Couto/Edital%20%20Servi�os%20Mecanicos%20-2019.doc#_ANEXO_VII_�


 
                                                       
 

 

 

enquadramento em outras figuras penais e da sanção administrativa prevista na Lei 

8.666/93. 

5.7 - Os documentos de credenciamento deverão vir autenticados ou deverão vir 

acompanhados dos originais para autenticação pela pregoeira e/ou equipe de apoio. 

5.8. ATENÇÃO, APÓS A FASE DE CREDENCIAMENTO SERÁ EXIGIDA DECLARAÇÃO CONFORME 

SUBCLAUSULA 8.1.1 DO PRESENTE EDITAL, COMO CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA 

PRESENTE LICITAÇÃO, CONFORME DISPOSTO NO INCISO VII DO ART 4º DA LEI 10520/2002 

(ANEXO IV). ESTE DOCUMENTO DEVERÁ ESTAR FORA DOS ENVELOPES. 

 

VI - DA PROPOSTA COMERCIAL 

6.1 - No envelope de proposta deverão conter os dizeres especificados no item 4.1.2.1 

6.1.1 - A PROPOSTA DEVERÁ SER IMPRESSA E APRESENTADA EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA, 

SEM EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS, SUAS FOLHAS DEVEM ESTAR RUBRICADAS E A 

ÚLTIMA ASSINADA PELO SEU REPRESENTANTE LEGAL, NOME DO PROPONENTE, NÚMERO DO 

CNPJ DA EMPRESA, ENDEREÇO. Deverão constar a proposta: 

6.1.2 - Especificação dos produtos/serviço, conforme objeto; 

6.1.3 - Preço unitário e total, em moeda nacional; 

6.1.3.1 - Em caso de divergência entre o preço unitário e o total, prevalecerá o de menor 

preço, do mesmo modo que prevalecerá o valor expresso por extenso sobre o valor 

numérico. 

6.1.4 - 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 V); 

6.2 - A simples participação neste certame implica em que: 

6.2.1 - Estão aceitas todas as condições estabelecidas neste Pregão; 

6.2.2 - A licitante vencedora compromete-se a prestar os serviços, objeto desta licitação em 

total conformidade com as especificações da ordem de serviço e em conformidade com 

este Edital; 

6.2.3 - A Proposta Comercial deverá ter validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data de 

sua apresentação, 



 
                                                       
 

 

 

6.2.3.1 - Caso esse prazo não esteja expressamente indicado na Proposta Comercial, o 

mesmo será considerado como aceito para efeito de julgamento. 

6.2.3.2 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento das propostas, sem 

convocação para assinatura do contrato, os licitantes ficam liberados dos compromissos 

assumidos.  

6.2.4 - Os Serviços serão executados conforme especificação constante no Anexo I do 

presente certame. 

6.2.5 - No caso de omissão na proposta, considerar-se-á que as suas especificações serão as 

que constam no Anexo I deste edital. 

6.2.6. - Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período 

de validade das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias poderão ser solicitadas prorrogação 

da validade das mesmas a todos os licitantes classificados, por igual prazo, no mínimo, caso 

persista o interesse desta Administração.  

6.2.7 - A prorrogação da validade das propostas, caso solicitada, nos termos do subitem 

anterior, dependerá do consentimento dos licitantes quanto à respectiva proposta.  

6.2.8. - A Proposta Comercial, ajustada ao preço final, do licitante classificado detentor do 

menor preço deverá ser protocolizada, no prazo e forma indicados no SUBITEM 8.25 do Título 

VIII.  

VII- DA HABILITAÇÃO 

7.1 - No envelope de habilitação deverá conter os dizeres conforme item: 4.1.2.2 - Envelope 

02. 

7.1.1 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, ou 

qualquer processo de cópia autenticada através de cartório competente, ou por servidor 

da administração publica, ou publicação em órgão da imprensa oficial ou de cópias, 

desde que acompanhadas dos originais para conferência pela Pregoeira ou sua equipe de 

apoio. 

7.2 - O licitante deverá apresentar os seguintes Documentos para habilitar-se na presente 

licitação: 

7.2.1 - REGULARIDADE JURÍDICA 

7.2.1.1 - Registro Comercial, no caso de empresa individual; 



 
                                                       
 

 

 

7.2.1.2 - Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente 

registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade de ações, 

acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores; 

7.2.1.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 

de diretoria em exercício; 

7.2.1.4 - 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. 

7.2.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

7.2.2.1 - Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério 

da Fazenda (CNPJ-MF); 

7.2.2.2 - Certidão de Regularidade de Situação ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa, 

perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, emitida pela Caixa Econômica 

Federal – CEF; 

7.2.2.3 - Certidão Conjunta negativa ou positiva com efeitos de negativa de Débitos 

Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, conforme previsto na 

Portaria RFB/PGFN no 1.751, de 02/10/2014; 

7.2.2.4 - Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, comprovando sua 

regularidade com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede da Licitante; 

7.2.2.5 - Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa da Fazenda 

Municipal, do domicílio ou sede da Licitante; 

7.2.2.6 - Certidão de Negativa de Débitos Trabalhista – CNDT; 

________________ 

Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em cópia autenticada 

através de cartório competente, ou cópia simples para autenticação pelo Pregoeiro ou 

Equipe de Apoio, desde que acompanhadas dos originais para conferência 

________________ 



 
                                                       
 

 

 

7.2.3 - QUALIFICAÇÃO ECONOMICA-FINANCEIRA 

7.2.3.1 - Certidão Negativa de Falência e Concordata emitida pelo Poder Judiciário da sede 

da licitante ou órgão equivalente, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias da 

data da sessão. 

 

7.2.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

7.2.4.1 Apresentar atestados de capacidade técnica original ou cópia autenticada, 

expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a capacidade 

técnica da empresa em promover eventos compatíveis em características, quantidades e 

prazos com o objeto licitado. 

7.2.4.2 Para o Lote nº 6 - Elaboração do Projeto do Corpo de Bombeiros – deverá ser 

elaborado por profissional qualificado (engenheiro, devidamente registrado no CREA) que 

atenda todas as exigências para aprovação do mesmo, inclusive quanto à emissão de 

ART’s. 
 

 

 

7.2.4.3 Para o LOTE n° 12 (Locação de banheiros químicos) as licitantes deverão apresentar: 

a) Declaração da empresa de que dispõe de todas as condições técnicas, previstas na 

legislação vigente, inclusive quanto a licenciamento ambiental para transporte e descarte 

de dejetos relativos aos banheiros químicos, bem como dispõe de material, equipamentos e 

pessoal técnico especializado necessário à execução do serviço – ANEXO VIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

7.2.4.4 Para os itens DOS LOTES 09, 13 e 20 as licitantes deverão apresentar ainda:  

a) Prova de registro da empresa licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia – CREA.  

b) Prova de registro do responsável técnico pela empresa licitante junto ao Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia – CREA.  

 

 

7.2.5 - DECLARAÇÕES DE CARATER GERAL 

7.2.5.1 - Declaração de cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal, 

sob as penas da lei, firmada pelo representante legal da empresa, conforme Anexo VI;  

7.2.5.2 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em 

certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 



 
                                                       
 

 

 

Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 

proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério 

da administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 

de certidão negativa. 

VIII - DA SESSÃO, DOS LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

8.1 -  Após o encerramento e identificação dos representantes das empresas proponentes, 

a Pregoeira declarará aberta a sessão do PREGÃO, observando ao que dispõe no subitem 

8.1.1, oportunidade em que não mais aceitará novos proponentes, dando início ao 

recebimento dos envelopes contendo a Proposta Comercial e os Documentos de 

Habilitação, dos participantes devidamente credenciados e dos não-credenciados 

impedidos de ir para a fase de lances verbais, podendo continuar no certame com a 

proposta escrita desde que cumpra ao que dispõe no subitem 8.1.1 e serão proclamados, 

pela pregoeira, os proponentes que apresentarem as propostas de menor preço, e em 

seguida, as propostas até 10% superiores àquela. 

8.1.1 -  Declarada aberta a sessão pela Pregoeira, o(s) representante(s) da(s) licitante(s) 

apresentará(ao) declaração dando ciência de que não há fatos impeditivos a habilitação 

(Anexo IV), como condição para a participação na presente licitação, conforme disposto 

no inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002. Este documento não deverá ser entregue dentro 

dos envelopes, mas sim, junto com os documentos para o Credenciamento. 

8.2 - Analisadas as propostas serão desclassificadas as que: 

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

b) apresentarem percentuais excessivos ou manifestadamente inexeqüíveis, assim 

considerados aqueles que não venham a ter demonstrados sua viabilidade através de 

documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de 

mercado; 

b1) Não comprovando sua viabilidade, serão considerados preços inexiquiveis e a licitante 

terá a sua proposta desclassificada; 

c) apresentam percentuais totais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero; 



 
                                                       
 

 

 

d) apresentam proposta alternativa. 

e) apresentarem preços baseados em cotações de outro licitante Lei 8666/93, art. 40, VII c/c 

art. 44, §2º. 

8.3 - Em caso de divergência entre o preço unitário e o total, prevalecerá o primeiro, do 

mesmo modo que prevalecerá o valor expresso por extenso sobre o valor numérico. 

8.4 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, será efetuado sorteio em ato 

público Lei 8666/93, art. 40, VII c/c art. 45, §2º, 15, §4o. 

8.5 - Poderão fazer lances verbais e sucessivos, desde que presentes, o autor da proposta de 

valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela, 

pela ordem decrescente de classificação, até a proclamação do vencedor. 

8.6 - Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item anterior, 

poderão os autores das melhores propostas até o máximo de 03 (três), oferecerem novos 

lances verbais e sucessivos, pela ordem decrescente de classificação, até a proclamação 

do vencedor. 

8.7 - Não poderá haver desistência dos lances apresentados, sob pena de aplicação das 

penalidades previstas neste Edital. 

8.8 - Os lances sucessivos deverão ser feitos em valores decrescentes, em relação ao menor 

preço POR LOTE. 

8.9 - A Pregoeira abrirá, de maneira ordenada, a oportunidade para que todos ofertem 

lances, sendo, respeitadas as regras deste Edital. 

8.10 - Não serão aceitos dois ou mais lances de igual valor, prevalecendo, nesse caso, 

aquele ofertado primeiro. 

8.11 - A desistência da proponente em ofertar lances, quando convocada pela Pregoeira, 

implicará em exclusão da disputa do ITEM em questão, restando sua última oferta registrada 

para fins de classificação definitiva. 

8.12 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa 

etapa declinarem da formulação de lances. 

8.13 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não 

selecionadas para essa etapa, na ordem crescente de valores, considerando-se para as 

selecionadas, o último preço ofertado. Com base nessa classificação, será assegurada às 



 
                                                       
 

 

 

licitantes microempresas e empresas de pequeno porte preferência à contratação, 

observadas as seguintes regras: 

a) A pregoeira convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte, detentora da 

proposta de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores até 10% 

(dez por cento) ao valor da proposta melhor classificada, para que apresente preço inferior 

ao da melhor classificada, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão  do direito 

de preferência. 

b) A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver propostas empatadas, nas 

condições do subitem anterior. 

c) Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor 

classificada, serão convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada a 

ordem de classificação, as demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujos 

valores das propostas, se enquadrem nas condições indicadas na alínea “a” do subitem 

8.13. 

8.14 - Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata o 

subitem 8, seja microempresa ou empresa de pequeno porte, não será assegurado o direito 

de preferência, passando-se, desde logo, à negociação do preço.  

8.15 - A pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, obtida com base 

nas disposições das alíneas “a” e “b” do subitem 8.13, ou, na falta desta, com base na 

classificação de que trata o subitem 8.13, com vistas à redução do preço. 

8.16 - Após a negociação, se houver, a Pregoeira examinará a aceitabilidade do menor 

preço, decidindo motivadamente a respeito. 

8.17 - A Pregoeira poderá a qualquer momento solicitar às licitantes a composição de 

preços unitários de serviços e/ou de materiais/equipamentos, bem como os demais 

esclarecimentos que julgar necessário.  

8.18 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 

documentos de habilitação de seu autor.  

8.19 - A Pregoeira procederá a verificação por meio eletrônico hábil da veracidade das 

Certidões apresentadas.   



 
                                                       
 

 

 

8.19.1 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 

eletrônicos, no momento da verificação.  

8.20 - Para habilitação de microempresas ou empresas de pequeno porte, não será exigida 

comprovação de regularidade fiscal, mas será indispensável a apresentação dos 

documentos indicados neste Edital, devendo obrigatoriamente vincular restrições 

impeditivas à referida comprovação. 

8.20.1 - A apresentação de certidões vencidas, por si só, não comprovam restrições, 

devendo a licitante apresentar documentos que indiquem impossibilidade da 

comprovação da regularidade fiscal.  

8.20.2 - Para efeito de assinatura do Contrato, a licitante habilitada nas condições do 

subitem 8.20 deste item VIII deverá comprovar sua regularidade fiscal, sob pena de 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

8.20.3 - A comprovação de que trata o subitem 8.20 deste item VIII deverá ser efetuada 

mediante a apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas 

com efeitos de negativas, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir do momento em 

que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período, a 

critério da Administração.  

8.21 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste edital, a 

licitante será habilitada e declarada vencedora do certame. 

8.22 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a 

habilitação, a Pregoeira, respeitada a ordem de classificação de que trata o subitem 8.13 

deste item VIII, examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu 

autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de 

habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor 

atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor. 

8.23 - DO RECURSO, E DO PROCEDIMENTO PARA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 

8.23.1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 

motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para 

apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para 



 
                                                       
 

 

 

apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do 

prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  

8.23.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a 

decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pela Pregoeira à 

licitante vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a 

homologação.  

8.23.3 - Interposto o recurso, a Pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-

lo devidamente informado à autoridade competente.  

8.23.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e 

homologará o procedimento.  

8.23.5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos 

atos insuscetíveis de aproveitamento.  

8.24 - No decorrer da sessão, havendo perturbação do bom andamento do certame por 

parte de algum(ns) licitante(s) devidamente credenciado, deverá a Pregoeira adverti-lo(s) 

por uma única vez, alertando-o(s) sobre a possibilidade de aplicação de sanções mais 

severas, lançando tudo em ata.  

8.24.1 - Prosseguindo a desordem, a despeito da advertência, poderá a Pregoeira impor a 

retirada do(s) licitante(s) do certame, recinto, mantendo a proposta para fins de 

classificação.  

8.24.2 - O licitante não cumprindo o estabelecido no subitem 8.24.1, recusando-se acatar a 

ordem direta da pregoeira, poderá a mesma requisitar força policial, podendo ocorrer a 

prisão em flagrante do licitante, nos termos do art. 93, da Lei nº 8.666/93. 

8.25 - Da devolução do Envelope de Habilitação  

a) Não havendo interposição de recurso, a pregoeira procederá imediata devolução do 

envelope de habilitação da licitante, cuja proposta seja desclassificada. 

b) Os envelopes pertencentes às licitantes que não restaram vencedoras do certamente 

serão devolvidos após adjudicação do objeto às licitantes que lograram êxito; 



 
                                                       
 

 

 

IX - DAS PENALIDADES 

9.1 - Nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/02, ficará impedida de licitar e contratar com o 

Município de Serra Azul de Minas, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 

previstas neste Edital e demais penalidades legais, a licitante que: 

9.1.1 - não assinar o contrato no prazo do edital. 

9.1.2 - apresentar documentação falsa; 

9.1.3 - deixar de entregar os documentos exigidos para o certame; 

9.1.4 - não mantiver a proposta, salvo por motivo aceito pela comissão/equipe de apoio. Lei 

8666/93, art 40, VI c/c art. 43, § 6º; 

9.1.5 - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; 

9.1.6 - retardar, falhar ou fraudar a execução da obrigação assumida. 

X - DA IMPUGNAÇÃO E RECURSOS 

10.1 - A impugnação ao ato convocatório poderá ser feita em até 02 (dois) dias úteis antes 

da data fixada para o recebimento das propostas. 

10.2 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) 

dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo 

intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começa a correr do 

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, nos termos 

do art. 4º, inciso XVIII da Lei 10.520/2002. 

10.3 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

10.4 - Os recursos quando da aplicação das penalidades previstas no capítulo IX deste 

edital, poderão ocorrer no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da intimação do ato 

ou da lavratura da ata. 

10.5 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na Sala 

da Comissão de Licitações, da Prefeitura Municipal de Serra Azul de Minas/MG, situada Rua 

João Dias da Paixão nº 30, Centro, Serra Azul de Minas/MG. 



 
                                                       
 

 

 

XI - DA HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO 

11.1 - Inexistindo interposição de recurso, a Pregoeira Adjudicará o objeto e o encaminhará 

o processo licitatório para homologação do resultado pela Autoridade Competente. 

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

procedimentais, a Autoridade Competente procederá à homologação e adjudicação e 

determinará a assinatura do Contrato. 

XII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

12.1 - São obrigações da contratada, além de outras decorrentes da legislação ou da 

natureza do objeto licitado: 

12.1.1 - prestar os serviços em estrita conformidade com as especificações exigidas neste 

Edital. 

12.1.2 - responsabilizar-se-á por todas as despesas e encargos de qualquer natureza com 

pessoal de sua contratação, necessário à entrega e ou execução do objeto contratual, 

inclusive de hospedagem, alimentação e encargos relativos à legislação trabalhista e 

quaisquer outros decorrentes dos serviços constantes da execução do contrato decorrente. 

12.1.3 - assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e 

prejuízos materiais ou pessoais causados diretamente ou por seus empregados ou prepostos, 

ao Município de Serra Azul de Minas (MG) ou a terceiros. 

12.1.4 - manter, por todo o período da execução contratual, as condições que garantiram a 

sua habilitação, incluída a regularidade perante o INSS, FGTS e Fazenda Pública. 

12.1.5 - O CONTRATADO assumirá integral responsabilidade por danos causados aos Artistas 

e demais componentes, decorrentes da execução dos serviços, inclusive acidentes, mortes, 

perdas, destruição parcial ou total, isentando o CONTRATANTE, de todas as reclamações 

que possam surgir subsequentes ao CONTRATO; 

12.1.6 - O CONTRATADO é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes da execução do presente CONTRATO. 

12.1.7 - É de responsabilidade exclusiva do CONTRATADO o transporte dos Artistas e seu 

componentes até o local dos eventos, bem como ao pagamento de qualquer multa, 

imposto, taxa ou sanção devidos pela execução ou inexecução dos serviços contratados 

perante o órgão competente. 



 
                                                       
 

 

 

12.1.8 - Caberá ao CONTRATADO o serviço de elaboração de projeto de segurança de 

combate a incêndio e pânico em eventos públicos, com anotação de responsabilidade 

técnica e aprovação no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, se 

necessários forem, nos termos da lei. 

XIII – DO PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

13.1 - DO PAGAMENTO 

13.1.1 - O pagamento do valor contratado será feito ao CONTRATADO em até 30 de julho 

de 2019. 

13.1.2 - O pagamento será efetuado mediante apresentação da Nota Fiscal Fatura, através 

de depósito em conta específica do CONTRATADO, mediante a comprovação das 

regularidades fiscais;       

13.1.3 - Em caso de devolução da documentação fiscal para correção, o prazo para 

pagamento fluirá a partir do 5º (quinto) dia útil de sua reapresentação. 

13.1.4 - Nos termos do inciso XV do art. 78 da Lei 8.666/93, o licitante / CONTRATADO deverá 

cumprir a ordem de serviço e proceder a execução contratual, mesmo estando o Município 

em débito para com o Contratado, até o prazo de 90 (noventa) dias. 

13.1.5 - Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude do contrato, de 

penalidade ou inadimplência. 

13.3 - DO REAJUSTE 

13.3.1 - Os preços serão fixos e irreajustáveis. 

13.4 - DA DOTAÇAO ORÇAMENTARIA 

13.4.1 - As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta das Dotações 

Orçamentárias previstas para o exercício de 2019 e seguintes. 

Ficha Cód. Orçamentário Projeto Atividade Fonte de Recursos 

373 7.1.2.13.392.26.2057.33903900 Apoio Realização 

de Carnaval, 

Festas 

Cívicas e Populares 

RECURSOS 

ORDINÁRIOS 

XIV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  



 
                                                       
 

 

 

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

público decorrente de fato superveniente devidamente comprovada, ou anulada no todo 

ou em parte por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer 

escrito e devidamente fundamentado. 

14.2 - O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme 

previsto no §1º, art. 65, Lei nº 8.666/93 e §2º, inciso II, art. 65, da Lei nº 9648/98. 

14.3 - Se a licitante vencedora deixar de aceitar ou não assinar o contrato em 05 (cinco) 

dias úteis contados da data de recebimento da notificação, e sem justificativa por escrito e 

aceita pelo Secretário Municipal de Administração, ocorrerá caducidade do seu direito de 

vencedora, sujeitando-se às penalidades aludidas no capítulo IX deste Edital. 

14.4 - 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. 

14.5 - Ocorrendo à hipótese prevista no item 14.3, o objeto da presente licitação poderá ser 

adjudicado às licitantes remanescentes, na ordem de classificação, e de acordo com as 

propostas apresentadas. 

14.6 - Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação 

de documentação relativa ao presente Edital. 

14.7 - Transcorrido o prazo recursal e decidido os recursos eventualmente interpostos, será o 

resultado da licitação submetido ao Prefeito Municipal para o procedimento de 

homologação. 

14.8 - Conforme Art. 7º da Lei 10.520/2002 quem, convocado dentro do prazo de validade 

da sua proposta, não celebrar a Ata de RP / Contrato, deixar de entregar ou apresentar 

documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu 

objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se 

de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a 

União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no SICAF, ou nos 

sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, 



 
                                                       
 

 

 

pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e das demais 

cominações legais. 

14.9 - Independente de declaração expressa, a simples participação nesta licitação implica 

em aceitação plena das condições estipuladas neste Edital, decaindo do direito de 

impugnar os seus termos o licitante que, tendo-o aceito sem objeção, vier, após o 

julgamento desfavorável, apresentar falhas e irregularidades que o viciem. 

14.10 - O licitante poderá retirar o edital na sede da prefeitura ou por meio eletrônico. 

14.10 - Quaisquer esclarecimentos sobre dúvidas eventualmente suscitadas, relativas às 

orientações contidas no presente Pregão, poderão ser solicitadas ao Município de Serra Azul 

de Minas/MG, por escrito, por intermédio da Pregoeira ou através do telefone (38)3547-1222, 

no horário de 08:00 hs às 11:00 hs e 13:00 hs às 16:00 hs. 

Serra Azul de Minas/MG, 29 de Maio 2019.   

 

 

_____________________________________ 

Cássia Cristina Costa França Pacheco                                                                                                     

Pregoeira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                       
 

 

 

ANEXO I TERMO DE REFERENCIA – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

 

1 – Objeto 

A presente licitação destina-se a colher propostas para Contratação de empresa 

especializada em festas para prestação de serviços de palco, sonorização e iluminação, 

barracas, banheiros químicos, geradores, serviço de Brigadistas, organização, execução e 

acompanhamento para realização da “festa dos Serrazulenses e Amigos 2019” conforme 

condições, especificações e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. 

 

2- Critério de Julgamento 

Menor preço por lote. 

 

3 - Especificações 

 

Lote 01 

Organização da Alvorada e repique de sinos e fogos de artifício (dia 25/07) 

 

Especificação dos Serviços: 
Item Descrição UND Qtde Valor Unitário Subtotal 

0001 ORGANIZAÇÃO DA ALVORADA E REPIQUE DE SINOS E FOGOS DE 
ARTIFÍCIO (DIA 25/07) 
Fornecimento de som automotivo que deverá, no dia 25 de julho, às 4 horas da 
manhã percorrer todas as ruas da cidade de Serra Azul de Minas.  Os 
equipamentos de sonorização do carro deverão atender ao volume de 30 à 60 
decibéis, tendo no som frontal 01 (um) alto falante de no mínimo 500 Watts, 01 
(um) twitter de no mínimo 250 Watts e 01 (um) módulo de no mínimo 780 
Watts e na parte traseira 01 (um) alto falante de no mínimo 500 Watts, 01 
(uma) corneta de no mínimo 250 Watts, 01 (um) twitter de no mínimo 250 
Watts e (um) módulo de no mínimo 780 Watts. As músicas deverão ser 
devidamente selecionadas (Hino do Município). 

Serviços 1,00   

0002 ORGANIZAÇÃO DA ALVORADA E REPIQUE DE SINOS E FOGOS DE 

ARTIFÍCIO (DIA 25/07)-Organização: a)Disponibilizar pessoal e providenciar a 

abertura da igreja e repique de sinos na igreja matriz no dia 25 de junho de 

4:30 às 5:00 horas; 

Serviços 1,00   

0003 ORGANIZAÇÃO DA ALVORADA E REPIQUE DE SINOS E FOGOS DE 
ARTIFÍCIO (DIA 25/07) 

 60 unidades de foguete  02 caixas de 
girândola de 1800 tiros.  Obs. as licenças e demais documentos 
necessários deverão ser providenciados pela licitante. A queima de fogos 
deverá ocorrer no dia 25 de julho às 5:oo horas. 

Serviços 1,00   



 
                                                       
 

 

 

0004 ORGANIZAÇÃO DA ALVORADA E REPIQUE DE SINOS E FOGOS DE 
ARTIFÍCIO (DIA 25/07)-Preparação e fornecimento de Caldo de mandioca 
contendo no mínimo: 40 kg carne bovina (acém) desfiada, 01 Caixa tempero 
em cubo sabor carne com 12 unidades, tempero em pronto em pó sabor carne 
com 12 sachês, 100 gramas de pimenta do reino em pó, 03 kg tempero pronto 
(sal com alho), 01 kg colorau, 100 gramas salsinha picada, 100 gramas cebola 
em folha picada, 04 unidades de óleo de soja 900 ml, 25 kg de mandioca. 
Observação: A salsinha e a cebola em folha deverá ser servida 
separadamente. Deverá ser servido em copos descartáveispara caldo de 
300ml, acompanhado de colher descartável. Durante a distribuição do item a 
organização deverá providenciar e organizar filas para facilitar a distribuição e 
não atrapalhar o trânsito local.  
Observação: A preparação do caldo deverá ocorrer no município de serra Azul 
de Minas e será inspecionada por nutricionista do município. 
O caldo verá ser servido no dia 25 de julho de 5:00 às 8:00 horas. 
Obs: 1.000 unidades. 
 
 
 
 

Serviços 1.000   

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 

 

Lote 02 

Organização da Cavalgada (dia 28/07) 

Especificação dos Serviços: 
Item Descrição UND Qtde Valor Unitário Subtotal 

0001  ORGANIZAÇÃO DA CAVALGADA (DIA 28/07)-Fornecimento de som automotivo 
durante todo o trajeto da cavalgada.  Os equipamentos de sonorização do carro deverão 
atender ao volume de 30 à 60 decibéis, tendo no som frontal 01 (um) alto falante de no 
mínimo 500 Watts, 01 (um) twitter de no mínimo 250 Watts e 01 (um) módulo de no 
mínimo 780 Watts e na parte traseira 01 (um) alto falante de no mínimo 500 Watts, 01 
(uma) corneta de no mínimo 250 Watts, 01 (um) twitter de no mínimo 250 Watts e (um) 
módulo de no mínimo 780 Watts. As músicas deverão ser devidamente selecionadas 
(Sertanejo Universitário/ Raiz e Forró). 

serviços 1,00  0,00 

0002 ORGANIZAÇÃO DA CAVALGADA (DIA 28/07)-Organização: b) Disponibilizar 

pessoal para acompanhar a cavalgada durante todo o trajeto; c) Selecionar entre os 

participantes 3 (três) cavaleiros para conduzirem as bandeiras do município de Serra 

Azul de Minas, do estado de Minas Gerais e do Brasil; d) Organizar, em duas filas, 

uma no canto esquerdo das ruas outra no direito, mantendo o centro livre, todos os 

participantes, iniciando na seguinte ordem: crianças, amazonas e cavaleiros. 

serviços 1,00 0,00 0,00 

0003 ORGANIZAÇÃO DA CAVALGADA (DIA 28/07)-Fornecimento de refrigerante, 
devidamente gelados, servidos em copos de 300 ml, sabores (Laranja, Guaraná, Uva, 
Limão e Cola) fardo com 06 unidades de 2 litros. Durante a distribuição do item a 
organização deverá providenciar e organizar filas para facilitar a distribuição e não 
atrapalhar o trânsito local. Deverá ainda fiscalizar e orientar os cavaleiros a não 
transitarem no local de distribuição. 

Fardo 170,00 0,00 0,00 

0004 ORGANIZAÇÃO DA CAVALGADA (DIA 28/07)-Preparação e fornecimento de farofa 
contendo no mínimo: 100 kg de Arroz tipo 01, 20 kg de Farinha de Mandioca da roça, 
salsa e cebola de folha a gosto, 50 kg cebola de cabeça branca, 04 kg de Alho, 10 kg de 
Sal, 02 Cx tempero pronto em Cubo com 12 unidades, 20 kg Cenoura vermelha ralada, 
34 unidades de Óleo de Soja 900ml, 3 kg Colorau, 200 kg carne bovina (moída), 400 kg 
carne bovina em pedaços (a carne deve ser cozida e desfiada). Deverá ser servido em 
pratos descartáveis de 15 cm, fundo acompanhado de colher descartável. Durante a 
distribuição do item a organização deverá providenciar e organizar filas para facilitar a 
distribuição e não atrapalhar o trânsito local. Deverá ainda fiscalizar e orientar os 
cavaleiros a não transitarem no local de distribuição.Obs:2.000 unidades 

Serviços 2.000   

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 

 



 
                                                       
 

 

 

Lote 03 

Preparação e organização de Camarim para artistas. 

Especificação dos Serviços: 
Item Descrição UND Qtde Valor Unitário Subtotal 

0001 PREPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DECAMARIM PARA ARTISTAS- Preparação e 
organização de Camarim dia 25/07 - jipinho do Forró 
A contratada deverá preparar e organizar o camarim disponibilizando pessoal suficiente 
para atendimento da demanda.  
Deverá conter no mínimo: 02 mesas devidamente forradas; 01 espelho 1,60 x1,00, 01 sofá 
3 lugares, 10 cadeiras, 01 tapete grande. 
E deverá estar abastecido com no mínimo: 50 ÁGUAS MINERAIS 500 ml; 12 
REFRIGERANTES (LATA GELADA); 06 ISOTÔNICOS (GATORADE OU POWER AD); 12 
ENERGÉTICO (RED BULL);. 03 AGUÁS DE COCO (CAIXA DE 1LT); 03 SUCOS DEL 
VALLE (CAIXA DE 1LT); 20 SANDUICHES DE QUEIJO/PRESUNTO (ANTES DO 
TÉRMINO DO SHOW); 01 BANDEJAS DE FRUTAS DA ÉPOCA (SEM CASCA); 02 
SACOS DE GELO EM CUBOS; COPOS E GUARDANAPOS DESCARTÁVEIS,01 
GARRAFA COM CAFÉ. 
O camarim deve estar devidamente limpo, abastecido, liberado e a disposição do artista e 
equipe no mínimo duas horas antes da apresentação e só será desocupado duas horas 
após a apresentação do artista; O mesmo deve conter iluminação adequada e pelo menos 
duas tomadas de voltagem 220V. 

serviços 1,00   

0002 PREPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DECAMARIM PARA ARTISTAS-Preparação e 
organização de Camarim dia 26/07 – Banda Pancanejo- Deverá conter no mínimo: 02 
mesas devidamente forradas; 01 espelho 1,60 x1,00, 01 sofá 3 lugares, 12 cadeiras. 
E deverá estar abastecido com no mínimo: 50 ÁGUAS MINERAIS 500 ml; 12 
REFRIGERANTES (LATA GELADA); 06 ISOTÔNICOS (GATORADE OU POWER AD); 12 
ENERGÉTICO (RED BULL);. 03 AGUÁS DE COCO (CAIXA DE 1LT); 03 SUCOS DEL 
VALLE (CAIXA DE 1LT); 20 SANDUICHES DE QUEIJO/PRESUNTO (ANTES DO 
TÉRMINO DO SHOW); 01 BANDEJAS DE FRUTAS DA ÉPOCA (SEM CASCA); 02 
SACOS DE GELO EM CUBOS; COPOS E GUARDANAPOS DESCARTÁVEIS,01 
GARRAFA COM CAFÉ. 
O camarim deve estar devidamente limpo, abastecido, liberado e a disposição do artista e 
equipe no mínimo duas horas antes da apresentação e só será desocupado duas horas 
após a apresentação do artista; O mesmo deve conter iluminação adequada e pelo menos 
duas tomadas de voltagem 220V.   
 

serviços 1,00   

003 PREPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DECAMARIM PARA ARTISTAS-Preparação e 
organização de Camarim dia 27/07 Show 1 – Thiago Jhonathan- Deverá conter no mínimo: 
02 mesas devidamente forradas; 01 espelho 1,60 x1,00, 01 sofá 3 lugares, 12 cadeiras. 
E deverá estar abastecido com no mínimo: 50 ÁGUAS MINERAIS 500 ml; 12 
REFRIGERANTES (LATA GELADA); 06 ISOTÔNICOS (GATORADE OU POWER AD); 12 
ENERGÉTICO (RED BULL);. 03 AGUÁS DE COCO (CAIXA DE 1LT); 03 SUCOS DEL 
VALLE (CAIXA DE 1LT); 20 SANDUICHES DE QUEIJO/PRESUNTO (ANTES DO 
TÉRMINO DO SHOW); 01 BANDEJAS DE FRUTAS DA ÉPOCA (SEM CASCA); 02 
SACOS DE GELO EM CUBOS; COPOS E GUARDANAPOS DESCARTÁVEIS,01 
GARRAFA COM CAFÉ. 
O camarim deve estar devidamente limpo, abastecido, liberado e a disposição do artista e 
equipe no mínimo duas horas antes da apresentação e só será desocupado duas horas 
após a apresentação do artista; O mesmo deve conter iluminação adequada e pelo menos 
duas tomadas de voltagem 220V. 

serviços 1,00   

004 PREPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DECAMARIM PARA ARTISTAS-Preparação e 
organização de Camarim dia 27/07 Show 2 – Xavecada- Deverá conter no mínimo: 02 
mesas devidamente forradas; 01 espelho 1,60 x1,00, 01 sofá 3 lugares, 12 cadeiras. 
E deverá estar abastecido com no mínimo: 50 ÁGUAS MINERAIS 500 ml; 12 
REFRIGERANTES (LATA GELADA); 06 ISOTÔNICOS (GATORADE OU POWER AD); 12 
ENERGÉTICO (RED BULL);. 03 AGUÁS DE COCO (CAIXA DE 1LT); 03 SUCOS DEL 
VALLE (CAIXA DE 1LT); 20 SANDUICHES DE QUEIJO/PRESUNTO (ANTES DO 
TÉRMINO DO SHOW); 01 BANDEJAS DE FRUTAS DA ÉPOCA (SEM CASCA); 02 
SACOS DE GELO EM CUBOS; COPOS E GUARDANAPOS DESCARTÁVEIS,01 
GARRAFA COM CAFÉ. 
O camarim deve estar devidamente limpo, abastecido, liberado e a disposição do artista e 
equipe no mínimo duas horas antes da apresentação e só será desocupado duas horas 

serviços 1,00   



 
                                                       
 

 

 

após a apresentação do artista; O mesmo deve conter iluminação adequada e pelo menos 
duas tomadas de voltagem 220V. 

005 PREPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DECAMARIM PARA ARTISTAS- Preparação e 
organização de Camarim dia 28/07 – Dimas e Seus Teclados- Deverá conter no mínimo: 02 
mesas devidamente forradas; 01 espelho 1,60 x1,00, 01 sofá 3 lugares, 8 cadeiras. 
E deverá estar abastecido com no mínimo: 50 ÁGUAS MINERAIS 500 ml; 12 
REFRIGERANTES (LATA GELADA); 06 ISOTÔNICOS (GATORADE OU POWER AD); 12 
ENERGÉTICO (RED BULL);. 03 AGUÁS DE COCO (CAIXA DE 1LT); 03 SUCOS DEL 
VALLE (CAIXA DE 1LT); 20 SANDUICHES DE QUEIJO/PRESUNTO (ANTES DO 
TÉRMINO DO SHOW); 01 BANDEJAS DE FRUTAS DA ÉPOCA (SEM CASCA); 02 
SACOS DE GELO EM CUBOS; COPOS E GUARDANAPOS DESCARTÁVEIS,01 
GARRAFA COM CAFÉ. 
O camarim deve estar devidamente limpo, abastecido, liberado e a disposição do artista e 
equipe no mínimo duas horas antes da apresentação e só será desocupado duas horas 
após a apresentação do artista; O mesmo deve conter iluminação adequada e pelo menos 
duas tomadas de voltagem 220V. 

serviços 1,00   

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 

 

Lote 04 

Confecção de Cartazes e Convites  

Especificação dos Serviços/Produtos: 
Item Descrição UND Qtde Valor           

Unitário 
Subtotal 

0001 CONFECÇÃO DE CARTAZES -tamanho 60cm x 40cm em papel 
couchê 90, com fotolito 4x1, incluindo arte a ser aprovada pela 
Administração. 

Unid. 400,00  0,00 

0002 CONFECÇÃO DE CONVITES -tamanho 20cm x 15cm em papel 
couchê 150, com fotolito 4x1 com dobra, incluindo arte a ser aprovada 
pela Administração. 

Unid. 800,00  0,00 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 

 

Lote 05 

Carregadores estrutura de bandas 

Especificação dos Serviços/Produtos: 
Item Descrição UND Qtde Valor 

Unitário 
Subtotal 

0001 CARREGADORES ESTRUTURA DE BANDAS-Contratação de empresa 
para fornecimento de 15 CARREGADORES para carga e descarga de 
estruturas e de equipamentos das bandas/artistas contratadas. POR UM 
PERIODO DE 4 DIAS. HOTEL, ALIMENTACAO E TRANSPORTE POR 
CONTA DA CONTRATADA. 

Serviço 1,00  0,00 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 

 

Lote 06 

Projeto contra Pânico/incêndio 

Especificação dos Serviços/Produtos: 
Item Descrição UND Qtde Valor Unitário Subtotal 

0001 PROJETO CONTRA PÂNICO/INCÊNDIO- Contratação de empresa para 
elaboração de projeto de segurança de combate a incêndio e pânico em 
eventos públicos, com a devida anotação de responsabilidade técnica e 
aprovação no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Geraispara 
realização do evento Festa do Serrazulenses e Amigos 2019.Este projeto 

Serviços 1,00  0,00 



 
                                                       
 

 

 

deverá ser entregue no prazo máximo de 10 dias após a assinatura do 
contrato. E, caso necessário, as correções deverão ser feitas, sem custo 
ao município, o mais breve possível de maneira a não prejudicar a 
programação do evento. 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 

 

 

 

Lote 07 

Filmagem e fotografias 

Especificação dos Serviços/Produtos: 
Item Descrição UND              Qtde Valor Unitário Subtotal 

0001 FILMAGEM E FOTOGRAFIAS- Contratação de empresa para realização de 
FILMAGEM E FOTOS DO EVENTO COM MAQUINA E DRONE 
PROFISSIONAIS e elaboração de DVD documentário a ser entregue a 
administração até 30 dias após o evento. Os serviços (filmagem/fotografias) 
deverãoocorrer nos dias 27e 28 de Julho de 2019. Obs: No dia 27 de Julho 
será feita durante a noite e no dia 28 será feita durante o dia (CAVALGADA) e 
durante a noite. 

Serviços 1,00  0,00 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 

 

Lote 08 

HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ARTISTAS E BANDAS  

Especificação dos Serviços/Produtos: 
Item Descrição UND Qtde Valor Unitário Subtotal 

0001 HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ARTISTAS E BANDAS -
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA 05 PESSOAS(JIPINHO 
DO FORRÓ E EQUIPE)- PARA O DIA 25 DE JULHO. 
SENDO: 01 QUARTO DE CASAL, 01 QUARTO COM 03 CAMAS 
SOLTEIRO. 
Será de responsabilidade da CONTRATADA conforme a 
necessidade da banda acima estadia em um HOTEL de boa 
qualidade SUÍTES com AR CONDICIONADO, FRIGOBAR, TV e 
RAMAIS conforme solicitado. Durante permanência da banda na 
cidade a alimentação (CAFÉ DA MANHÃ,ALMOÇO E JANTAR) 
acompanhado de água, suco, ou refrigerante, 03 (TRÊS) garrafas 
de água mineral no frigobar dos aptos p/ cada integrante será por 
conta da contratada. O não cumprimento das especificações desta 
clausula dará total liberdade ao artista ou ao PRODUTOR da banda 
escolher um hotel e hospedar a todos com todo custo por conta da 
CONTRATANTE. 

Serviços 1,00  0,00 

0002 HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ARTISTAS E BANDAS -
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA 10 PESSOAS PARA O 
CANTOR DIMAS E SEUS TECLADOS E EQUIPE: PARA O DIA 28 
DE JULHO. 
SENDO: 02 QUARTOS DE CASAL, 01 QUARTO COM 01 CAMA 
SOLTEIRO, 02 QUARTOS COM 02 CAMAS SOLTEIRO, 01 
QUARTO COM 03 CAMAS SOLTEIRO. 
 Será de responsabilidade da CONTRATADA conforme a 
necessidade da banda acima estadia em um HOTEL de boa 
qualidade SUÍTES com AR CONDICIONADO, FRIGOBAR, TV e 
RAMAIS conforme solicitado. Durante permanência da banda na 
cidade a alimentação (CAFÉ DA MANHÃ,ALMOÇO E JANTAR) 
acompanhado de água, suco, ou refrigerante, 03 (TRÊS) garrafas 
de água mineral no frigobar dos aptos p/ cada integrante será por 

Serviços    



 
                                                       
 

 

 

conta da contratada. O não cumprimento das especificações desta 
clausula dará total liberdade ao artista ou ao PRODUTOR da banda 
escolher um hotel e hospedar a todos com todo custo por conta do 
CONTRATANTE. 

0003 HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ARTISTAS E BANDAS -
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA 13 PESSOAS PARA A 
BANDA PANCANEJO E EQUIPE: PARA O DIA 26 DE JUHO 
SENDO: 01 SUITE CASAL, 01 SUITE CASAL + 1 CAMA DE 
SOLTEIRO,01 TRIPLO,02 INDIVIDUAIS.  
Será de responsabilidade da CONTRATADA conforme a 
necessidade da banda acima estadia em um HOTEL de boa 
qualidade SUÍTES com AR CONDICIONADO, FRIGOBAR, TV e 
RAMAIS conforme solicitado. Durante permanência da banda na 
cidade a alimentação (CAFÉ DA MANHÃ,ALMOÇOE JANTAR) 
acompanhado de água, suco, ou refrigerante, 03 (TRÊS) garrafas 
de água mineral no frigobar dos aptos p/ cada integrante será por 
conta da contratada. O não cumprimento das especificações desta 
clausula dará total liberdade ao artista ou ao PRODUTOR da banda 
escolher um hotel e hospedar a todos com todo custo por conta da 
CONTRATANTE. 

Serviços    

0004 HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ARTISTAS E BANDAS -
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA 15 PESSOAS PARA A 
BANDA (BANDA XAVECADA E EQUIPE: PARA O DIA 27 DE 
JULHO. 
SENDO: 05 QUARTOS COM 03 CAMAS DE SOLTEIRO. 
Será de responsabilidade do CONTRATANTE conforme a 
necessidade das cidades acima bem como estadia em um HOTEL 
de boa qualidade SUÍTES com AR CONDICIONADO, FRIGOBAR, 
TV e RAMAIS conforme ROOM LIST da banda, durante 
permanência de todos na cidade pôr conta do evento e alimentação 
(CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) acompanhado de água, 
suco, ou refrigerante, 03 (TRÊS) garrafas de água mineral no 
frigobar dos aptos p/ cada integrante, o não cumprimento das 
especificações desta clausula dará total liberdade ao artista ou ao 
PRODUTOR da banda escolher um hotel e hospedar a todos com 
todo custo por conta do CONTRATANTE. 

Serviços    

0005 HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ARTISTAS E BANDAS -
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA 16 PESSOAS THIAGO 
JHONATHAN E EQUIPE: PARA O DIA 27 DE JULHO. 
SENDO:  01 SUITE CASAL, 02 QUARTOS CASAL,01 QUARTO 
COM 04 CAMAS SOLTEIRO. - 01 QUARTO CAMA SOLTEIRO, 01 
QUARTO COM 03 CAMAS SOLTEIRO, 01 QUARTO COM 05 
CAMAS DE SOLTEIRO. 
Será de responsabilidade da CONTRATADA conforme a 
necessidade da banda acima estadia em um HOTEL de boa 
qualidade SUÍTES com AR CONDICIONADO, FRIGOBAR, TV e 
RAMAIS conforme solicitado. Durante permanência da banda na 
cidade a alimentação (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) 
acompanhado de água, suco, ou refrigerante, 03 (TRÊS) garrafas 
de água mineral no frigobar dos aptos p/ cada integrante será por 
conta da contratada. O não cumprimento das especificações desta 
clausula dará total liberdade ao artista ou ao PRODUTOR da banda 
escolher um hotel e hospedar a todos com todo custo por conta da 
CONTRATANTE. 

Serviços    

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 

 

 

 

 



 
                                                       
 

 

 

Lote 09 

Locação gerador 

Especificação dos Serviços/Produtos: 
Item Descrição UND Qtde Valor Unitário Subtotal 

0001 LOCAÇÃO GERADOR-LOCAÇÃO DE 01 GERADOR 180 
KVA;cabinado, silencioso, cabos a disposição do evento com no 
mínimo 20 metros por fase, franquia de 12 doze horas por dia, e 
técnico a disposição do Evento. Incluindo: transporte, combustível, 
carga e descarga dos materiais / itens, mobilização, desmobilização 
da equipe necessária a prestação dos serviços. Transporte do 
gerador, Hospedagem, Alimentação dos operadores por conta da 
contratada. 

Diária 4,00  0,00 

0002 LOCAÇÃO GERADOR-LOCAÇÃO DE GERADOR DE 
ENERGIA:grupo gerador com motor diesel, potência mínima de 260 
kva, (intermitente/contínuo) com cabine de proteção com espuma 
acústica, blindado e silenciado.Com 04 cabos de energia elétrica 
trifásico de 50 metros, acompanhado de operador e responsável 
técnico durante todo o evento, para 12 horas de funcionamento 
diário.Incluindo: transporte, combustível, carga e descarga dos 
materiais / itens, mobilização, desmobilização da equipe necessária 
a prestação dos serviços. Transporte do gerador, Hospedagem, 
Alimentação dos operadores por conta da contratada. 

Diária 4,00   

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 

 
 

Lote 10 

Locação Barracas chapéu de Bruxa 

Especificação dos Serviços/Produtos: 
Item Descrição UND     Qtde                              Valor Unitário Subtotal 

0001 LOCAÇÃO BARRACAS CHAPÉU DE BRUXA-LOCAÇÃO DE 15 
BARRACAS 3x3modelo chapéu de bruxa com balcão e fechamentos 
em lonas antichamas nas laterais para funcionamentos de bares e 
alimentos. A empresa deverá entregar o item montado e pronto para 
uso, no dia 24 /07 /19, sob pena de multa para atraso na montagem, 
devendo o mesmo cumprir todos os requisitos exigidos pelo CREA E 
CORPO DE BOMBEIROS. O MESMO TERÁ QUE INSTALAR 01 
ESTINTORES EM CADA BARRACA COM ILUMINAÇÃO E PLACAS 
DE SINALIZAÇÃO, POR UM PERIODO DE 4 DIAS.  Obs: A prefeitura 
não será responsável pela retirado do equipamento caso seja furtado 
ou extraviado. Transporte, montagem e desmontagem, Hospedagem, 
alimentação de prestadores de serviços por conta da contratada 

Diária 4,00  0,00 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 

 

Lote 11 

Locação Grades de Contenção 

Especificação dos Serviços/Produtos: 

Item Descrição UND Qtde Valor Unitário Subtotal 

0001 LOCAÇÃO GRADES DE CONTENÇÃO-LOCAÇÃO DE 35 GRADES DE 
CONTENSÃO medida 2m x 1m POR UM PERIODO DE 4 DIAS, 
transporte, montagem e desmontagem, alimentação de prestadores de 
serviços, por conta da contratada 

Diária 4,00  0,00 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 

 



 
                                                       
 

 

 

Lote 12 

Locação Banheiros Químicos 

Especificação dos Serviços/Produtos: 
Item Descrição UND Qtde Valor Unitário Subtotal 

0001 LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS- 14 banheiros químicos 
fabricados em polietileno de alta densidade, com piso antiderrapante, 
telas superiores para circulação de ar, dispositivo de trinco, sabonete, 
papel higiênico, cesto de lixo.  
Obs.: Devendo ser efetuada durante todo o período contratado a 
limpeza e manutenção dos mesmos.  
Transportes, Carga descarga, produtos de limpeza, alimentação de 
prestadores de serviços, por conta da contratada. 

Diária 4,00  0,00 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 

 

Lote 13 

Locação Palco/Camarim 

Especificação dos Serviços/Produtos: 
Item Descrição UND Qtde Valor Unitário Subtotal 

0001 LOCAÇÃO PALCO/CAMARIM- PALCO COM 03 CAMARIM GRID DE 
ILUMINAÇÃO K50Tamanho 16 metros frente x 14 metros profundidade 
(modelo em anexo no edital) - Piso mínimo 1.50 a 2.00 metros de altura, 
com carpete no palco,passarela na frente do palco em formato de T 
medindo 10 metros cumprimento por 2.00 metros de largura no mesmo 
nível do palco com carpete. 02  área de serviço medindo 4x4 em modelo 
de lona chapéu de bruxa. Camarim - Material de octanorme - 3 unidades; 
sendo 2 de 20 m² e 1 unidade 30 m² - Completo com mobília, ar 
condicionado, piso em madeira coberto com carpete - Piso com mínimo 
0,10 cm de altura. Estrutura, em aluminio tipo q50, entre as seguintes 
medidas: 1,00; 2,00; 3,00 e 4,00 metros, para cada 20 metros 
disponibilizar 02 bases 750x750, 02 pau de carga, 02 sleeveblock 04 
faces, 02 talhas, montagem. Estrutura em Q30 para fixação da 
sonorização medindo 2x2 ,quadrado  com 10 metros de desmontagem e 
demais acessórios,GRID de iluminação k50 tamanho 14x12 com 05 linhas 
para sustencao de iluminaçãoe painel de led  por um período de 04 dias . 
A empresa deverá entregar o item montado e pronto para uso, no dia 
24/07 /19, sob pena de multa para atraso na montagem, devendo o 
mesmo cumprir todos os requisitos exigidos pelo CREA E CORPO DE 
BOMBEIROS. O MESMO TERÁ QUE INSTALAR 04 EXTINTORES E 
COM ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E PLACAS DE SINALIZAÇÃO, 
POR UM PERIODO DE 4 DIAS. Obs.: transporte, materiais / itens, carga e 
descarga dos materiais / itens, mobilização, desmobilização da equipe 
necessária a prestação dos serviços, hospedagem e alimentação da 
equipe, por conta da contratada 

Diária 4,00  0,00 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                       
 

 

 

 

Lote 14 

Brigada de Incêndio 

Especificação dos Serviços/Produtos: 
Item Descrição UND Qtde Valor Unitário Subtotal 

0001 BRIGADA DE INCÊNDIO-PRESTACAO DE SERVICOS BRIGADA DE 
INCENDIO PORUM PERIODO DE 04 DIAS:Composto por um grupo de 10 
pessoas previamente treinadas, organizadas e capacitadas dentro de uma 
organização, empresa ou estabelecimento para realizar atendimento em 
situações de emergência. Em geral estão treinadas para atuar na 
prevenção e combate de incêndio. Obs. Hospedagem, alimentação e 
transporte POR CONTA DA CONTRATADA. 

Serviços 1,00  0,00 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 

 

 

 

Lote 15 

Produção do Evento 

Especificação dos Serviços/Produtos: 
Item Descrição UND Qtde Valor Unitário Subtotal 

0001 PRODUÇÃO DO EVENTO-executar e acompanhar a preparação da 
infraestrutura física e logística para a realização do evento, 
acompanhamento de artistas,recepção dos artistas e autoridades e 
controles de acesso ao camarim e palco.POR UM PERIODO DE 4 
DIAS. HOTEL, ALIMENTACAO E TRANSPORTE POR CONTA DA 
CONTRATADA.POR UM PERIODO DE 04 DIAS. 

Serviços 1,00  0,00 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 

 

Lote 16 

Propaganda Volante 

Especificação dos Serviços/Produtos: 
Item Descrição UND Qtde Valor Unitário Subtotal 

0001 PROPAGANDA VOLANTE-A ser realizada em veículo plotado, por conta 
da contratada, com a foto do evento, ao tamanho do veículo, Os 
equipamentos de sonorização do carro deverão atender ao volume de 30 
à 60 decibéis, tendo no som frontal 01 (um)alto falante de no mínimo 500 
Watts, 01 (um) twitter de no mínimo 250 Watts e 01 (um)módulo de no 
mínimo 780 Watts e na parte traseira 01 (um)alto falante de no mínimo 
500 Watts, 01 (uma) corneta de no mínimo 250 Watts, 01 (um) twitter de 
no mínimo 250 Watts e (um)módulo de no mínimo 780 Watts, para 
percorrer o município e municípios vizinhos, Será ainda de 
responsabilidade da contratada a gravação do spot em estúdio 
profissional. 

Hora 100,00  0,00 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 

 
 
 
 



 
                                                       
 

 

 

 
 

Lote 17 

Locução Evento 

Especificação dos Serviços/Produtos: 
Item Descrição UND Qtde Valor Unitário Subtotal 

0001 LOCUÇÃO EVENTO-SERVIÇO DE LOCUÇÃO PROFISSIONAL 
PARA O EVENTO.A ser realizado por Profissional capacitado a 
prestar serviços de locução com a prática comprovada, boa postura, 
desenvoltura, boa dicção, voz adequada e articulação;POR UM 
PERIODO DE 04 DIAS. 

Serviços 1,00  0,00 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 

 

 

 

Lote 18 

SERVIÇO DE TRANSPORTES 

Especificação dos Serviços/Produtos: 
Item Descrição UND Qtde Valor Unitário Subtotal 

0001 SERVIÇO DE TRANSPORTES-EM VEÍCULO TIPO VAN EXECUTIVA. 
Sendo 3 veículos por dia. O veículo deverá possuir ar condicionado, 
insulfim, de modelo atual, devidamente segurado em perfeito estado de 
conservação e com motorista treinado e habilitado, para ficar à disposição 
das bandase disponibilidade de 150 kms por dia de cada VAN. Nos dias 
25, 26 ,27 ,28 de julho 2019. Obs. Hospedagem, combustível, alimentação 
POR CONTA DA CONTRATADA. 

Diária 4,00  0,00 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 

 

 

 

Lote 19 

SERVIÇOS SEGURANÇA DESARMADA 
Especificação dos Serviços/Produtos: 

Item Descrição UND Qtde Valor Unitário Subtotal 

0001 SERVIÇOS SEGURANÇA DESARMADA- SERVICOS DE 
SEGURANÇAS (EQUIPE DE APOIO): 08 SEGURANÇAS PARA 
CADA DIA. Os seguranças deverão estar desarmados, uniformizados 
para controle de público, com detectores de metal nas principais 
entradas do evento, durante os dias 25 a 28 de Julho de 2019, na 
festa dos Serrazulenses e amigos 2019. Hospedagem, transporte e 
alimentação por conta da contratada. POR UM PERIODO DE 04 
DIAS. 

Serviços 1,00  0,00 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 

 

 
 



 
                                                       
 

 

 

Lote 20 

SONORIZAÇÃO 

Especificação dos Serviços/Produtos: 
Item Descrição UND Qtde Valor Unitário Subtotal 

0001 SONORIZAÇÃO-SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE: PA - 
16 caixas de sub grave com 2 alto falantes de 18" de 1600w rms. 18 
caixas LineArray, com alto falantes de 12" + driver NY de 800w rms. 
Amplificadores suficientes para o sistema. Sistema de cabeamento 
completo AC e line IN/OUT. Sistema de P.A Periféricos. 1 console P.A 
digital 56 canais IN e 32 OUT. 1 processador digital drive para sistema de 
caixas. 1 processador equalizador, digital. 1 equalizador 1/3 para insert. 01 
aparelho de CDJ. 08 canais de equalização no console. 1 processador 
equalizador digital. Cabeamento completo para todo o sistema AC e Áudio 
In/Out. Sistema CUE, comunicação FOH / Palco. COM 
ACOMPANHAMENTO 3 TÉCNICOS. MONITOR (PALCO)  1 console 
MONITOR digital 48 canais IN e 24 OUT. 1 Sistema de Palco – SideFill 
duplo. 4 caixas de sub grave c/ 2 alto falantes de 18" de 1600w rms. 4 
caixas LineArray, com alto falantes de 12" + driver NY de 800w rms. 
Amplificadores suficientes. Sistema de Palco - Monitores. 12 caixas de 
monitor 12" + driver de 400w rms. 2 subs de bateria e percussão. 
Amplificadores suficientes. 2 amplificadores para sub bateria e percussão 
de 3.000w rms. 2 amplificadores p/ guitarra c/ caixa 04 alto falante de 12". 
Sistema p/ contra baixo c/ 1 caixa c/4 alto falantes de 10" e 1 caixa c/ 1 
alto falante de 15". 1 bateria acústica; - 16 pedestais girafa; - 10 garras 
clamp. MICROFONES E ACESSORIOS. 8 Microfones sem fio UHF. 24 
Microfones dinâmicos - 4 Microfones tipo condensador.  10 direct Box 
passivo. 10 directbox ativo.  28 Pedestais tipo girafa para microfone. 12 
Garras para instrumentos - 30 microfones para voz.  02 power play para 08 
fones, com 16 fones. Cabos e conexões necessários para os devidos 
equipamentos. BACKLINES. 2 Amplificadores para guitarra 100 w + caixa. 
1 Amplificador para contra baixo com 1 caixa com 4x10” + 1x15”. 1 Kit de 
bateria acústica completo. 1 Amplificador de teclado (tipo combo).  Sistema 
de Comunicação Intercom com 02 pontos. ILUMINAÇÃO 12 – Refletores 
Par 64 Foco 5. 14 – Elipsoidal completo. 01 skywalker. 24 – PAR Led de 
3W ou superior. 04 – Minibrute de 6 lâmpadas cada. 02 – Maquina de 
Fumaça de 1500W com ventilador. 24 – Moving575  spotouWash. 16 – 
MovingBeam 300. 60 – Canais de DIMMER. ( DMX 512 ). 06 – No mínimo 
1Spliter de 4 ou 8 canais.  COM ACOMPANHAMENTO TÉCNICO mínimo 
de 03 PESSOAS. Cabeamento necessário para as ligações dos 
equipamentos. ATENDER RIDER TÉCNICO DAS BANDAS E 
APRESENTAÇÕES. Incluindo : transporte, materiais / itens, carga e 
descarga dos materiais / itens, mobilização, desmobilização da equipe 
necessária a prestação dos serviços, hospedagem e alimentação da 
equipe, se necessário. CONSOLE DIGITAL DE ILUMINAÇÃO Console 
digital de iluminação com no mínimo os descritivos técnicos :• 
especificações detalhadas : Internal Flash Drive , semelhante em 
funcionalidade a um disco rígido, mas mais rápido e mais robusto . • 
Permite o armazenamento suficiente para: - A fixação biblioteca inteira de 
mais de 3.000 arquivos de mais de cem arquivos mostram . • Memória 
externa removível Stick. • Cache toda a biblioteca de Fixaçãode mais de 
3.000 arquivos. • método melhorado de seleção de Fixação para 
remendar. • FixtureSelects( selecionando a linha superior de faders ). • 4 
universo dmx 2048 Canais . • 240 luminárias inteligentes . • Dimmer 240 
Canais de Controle . • funções Teatral plotagem e de reprodução . • Forma 
Gerador para criação instantânea de padrões e efeitos . • 15 Mestres de 
reprodução controlando 450 memórias , perseguições ou listas de 
sinalização. • MIDI e Bass, Mid, Treble som de disparos de luz. • Cor de 
saída VGA do equipamento de série . - Cabos para energia e 
ACOMPANHAMENTO DE 1 TÉCNICO. Incluindo : transporte, materiais / 
itens, carga e descarga dos materiais / itens, mobilização, desmobilização 
da equipe necessária a prestação dos serviços, hospedagem e 
alimentação da equipe, se necessário. MOV BEAM 7R ( 12 unidades ) • 
Beam 230 7R. • Lâmpada: MSD  7R 230W: • Temperatura de cor: 8000k. • 

Diária 4,00  0,00 



 
                                                       
 

 

 

Display-LCD TOUCH SCREEN. • AC 90240V, 50/60Hz. • Foco eletrônico: 
20m 50000LUX. • Vantagem especial: Ligeiras e de Pequeno Corpo. 
Rápido Rotativo. Operação Silenciosa. • Efeito Multi-Maravilhoso. • 
Parâmetro técnico: Fonte: MSD PlUnum 7 R (8000K, 2000 horas). • 
Potência: 90-240 50/60 Hz 230V/50Hz 350VA. • dispositivo óptico: 3 tipo 
de lente grupo de lente de alta qualidade. • Zoom: 0-3,8 grau Foco: Elétrico 
20 medidores de luz de saída. 59760lx (5552fx). • Foco: eletronico 
motorizado com 2 sistemas e foco motorizado na lente. • Lentes: sistema 
optico fouce achanical. feixe de angulo de 0a 3.8. • Cor: 14 cores + branco 
roda de cores substituível. • Gobo: 17 gobo fixo + efeito branco balanço de 
alta velocidade. • Prisma de 8 rotativo luz Linear rotação bi lateral. • strobo: 
13 vezes por segundo. • PAN:540°. • TILT:250°. • lentes: conjunto optico 
de 3x1. • Modo de controle: DMX512 padrão, Automático, Master / slave 
modo. • Canal: 20chs controlado via DMX. • IP-20 de proteção. • Proteção 
contra calor- carcaça anti-chama. - Cabos para energia e 
ACOMPANHAMENTO DE 1 TÉCNICO. Incluindo: transporte, materiais / 
itens, carga e descarga dos materiais / itens, mobilização, desmobilização 
da equipe necessária a prestação dos serviços, hospedagem e 
alimentação da equipe, se necessário. PRATICÁVEL TELESCÓPICO OU 
PANTOGRÁFICO ( 08 unidades ) Descrição: praticável /plataforma / palco 
/ piso elevado, com medidas de 2,00 x 1,00 metro, com altura regulável de 
15cm até 1,0 metro, peso 76k, suporta até 1.500k por unidade, 
confecionada em alumínio especial e com acabamento em madeira, 
algumas com carpete tipo forração, ideal para praticáveis, palcos, 
arquibancadas, tablados, passarelas, etc. fabricada conforme as normas 
ADM 2005, AWS D1.2, NBR 7000, NBR 8116 e ESTA. - 
ACOMPANHAMENTO DE 1 MONTADOR. Incluir: transporte, materiais / 
itens, carga e descarga dos materiais / itens, mobilização, desmobilização 
da equipe necessária a prestação dos serviços, hospedagem e 
alimentação da equipe, por conta da contratada. 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 

 

2 – JUSTIFICATIVA 

A programação alusiva a Festa dos Serrazulenses e amigos de Serra Azul, por se tratar do 

maior evento realizado no município, é muito esperada pela população, não só do 

município como também das cidades circunvizinhas. O evento a cada ano vem se 

superando em participação e público que vem a Serra Azul em busca de lazer e 

entretenimento. Com essa iniciativa a Prefeitura através da Secretaria de Cultura, estimula 

toda a cadeia produtiva do turismo, como também, proporciona lazer, entretenimento e 

principalmente o congraçamento de todas as camadas socioeconômicas. Por esta razão, 

torna-se fundamental, a contratação de atrações, equipamentos e serviços de qualidade, 

bem como, uma infraestrutura condizente com as expectativas, necessidades, conforto e 

segurança dos participantes do evento. 

2.1 - Os serviços serão iniciados mediante autorização emitida pela Secretaria Municipal de 

Cultura, onde se relatarão, de maneira circunstanciada as condições de execução, 

conforme Termo contratual a ser firmado durante a execução contratual. 



 
                                                       
 

 

 

3 - FORMA E LOCAL DE ENTREGA 

3.1. Os serviços serão requisitados pela secretaria Municipal de Cultura que confirmará o 

local para instalação dos equipamentos. 

 3.2. – A(s) contratada(s) deverá (ão) prestar o serviço em estreita conformidade com o 

Edital, de forma a atender as especificações do objeto. 

4 - OUTRAS PRESCRIÇÕES  

4.1 – Aos itens que se fizerem necessários será de responsabilidade da CONTRATADA a 

entrega de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) recolhida e anotada no órgão 

competente, responsabilizando-se ainda pelo pagamento da(s) mesma(s). 

4.2 - O evento terá entrada gratuita, ficando a(s) empresa(s) contratada(s) proibida(s) de 

cobrar qualquer valor pela entrada no evento.  

4.3 - Os itens do lote 08, caso não venham a ocorrer no município de Serra Azul de Minas, 

deverão ocorrer o mais próximo possível, devido a logística.  

4.4 - Propaganda Volante - serão 100 horas divididas em 10 dias, (dez horas/dia) os dias e 

percurso/rota serão definidos pela secretaria municipal de Cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                       
 

 

 

 

  ANEXO II – (MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL) 
 

 

 

 

 

PROPOSTA COMERCIAL (em papel timbrado da proponente) 

PREGAO PRESENCIAL N° 017/2019 - PROCESSO N°. 026/2019 

DADOS A CONSTAR NA PROPOSTA PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE 

RAZÃO SOCIAL  

CNPJ  

Endereço  

Telefone/Fax  

Nome Do Signatário  

(Para Assinatura do contrato) 

 

Identidade do Signatário  

CPF do signatário  

 

Item Descrição UND Qtde. Valor Unitário Subtotal 

 (Cotar todos os lotes itens individualmente)     

 

VALOR TOTAL PROPOSTO 

 

 

R$  

 

Validade da Proposta 

 

60 dias 

 

 Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer outros 

ônus que porventura possam recair sobre a prestação dos serviços, objeto da presente licitação, e que estou de 

acordo com todas as normas deste edital e seus anexos. 

 

Observações: 

 

 

 

 

  NOME 

Representante Legal da Licitante 

 



 
                                                       
 

 

 

 

ANEXO III – CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

(Local e data) 

À 

Prefeitura Municipal de Serra Azul de Minas. 

 

Referência: Pregão Presencial 017/2019 

 

Prezado (a) Senhor(a) 

 

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o Nº __________________, neste 

ato representada por __________________________ (qualificação: nacionalidade, estado civil, 

cargo ocupado na empresa), em atendimento ao disposto no Edital do Pregão Presencial 

017/2019, vem perante Vossa Senhoria credenciar o Sr. _______________________, RG 

____________________, como representante qualificado a participar de todos os atos relativos 

à referida licitação, inclusive com poderes expressos para apresentar ou desistir da 

interposição de recursos, nos termos do artigo 109 da Lei No 8666/93. 

 

Atenciosamente.  

   

NOME 

Representante Legal da Licitante 

 

 

1) Reconhecer firma(s) 

2) Anexar cópia da carteira de Identidade 

 

 

 



 
                                                       
 

 

 

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO À HABILITAÇÃO 

 

(Local e data) 

 

À 

Prefeitura Municipal de Serra Azul de Minas.   

  

 

Referência: Pregão Presencial 017/2019 

  

Prezado(a) Senhor(a), 

 

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 

Presencial 017/2019, que tem como objeto ao registro de preço a CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA EM FESTAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALCO, 

SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, BARRACAS, BANHEIROS QUÍMICOS, GERADORES, SERVIÇO DE 

BRIGADISTAS, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO PARA REALIZAÇÃO DA 

“FESTA DOS SERRAZULENSES E AMIGOS 2019”  CONFORME CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E 

EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, vem perante Vossa Senhoria 

DECLARAR que não existem impedimentos à habilitação da mesma na presente licitação. 

 

Atenciosamente.  

 

 

NOME 

Representante Legal da Licitante 

 

 

 



 
                                                       
 

 

 

 

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE PREÇOS 

 

 

(Local e data) 

 

À 

Prefeitura Municipal de Serra Azul de Minas.   

  

Referência: Pregão Presencial 017/2019 

  

Prezado (a) Senhor (a), 

 

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 

Presencial 017/2019, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

EM FESTAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALCO, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, 

BARRACAS, BANHEIROS QUÍMICOS, GERADORES, SERVIÇO DE BRIGADISTAS, ORGANIZAÇÃO, 

EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO PARA REALIZAÇÃO DA “FESTA DOS SERRAZULENSES E 

AMIGOS 2019”  CONFORME CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS 

NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, vem perante Vossa Senhoria DECLARAR que os preços 

apresentados não são preços inexeqüíveis ou superfaturados estando em consonância com 

o mercado. 

 

Atenciosamente.  

 

NOME 

Representante Legal da Licitante 



 
                                                       
 

 

 

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7º, XXXIII, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

 

(Local e data) 

 

À 

Prefeitura Municipal de Serra Azul de Minas. 

  

Referência: Pregão Presencial 017/2019 

  

Prezado(a) Senhor(a), 

 

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o Nº _________, neste ato 

representada por _____________________ (qualificação: nacionalidade, estado civil, cargo 

ocupado na empresa), em atendimento ao disposto no Edital do Pregão Presencial 

017/2019 e no inciso V do art. 27 da Lei 8666/93, vem perante Vossa Senhoria DECLARAR que 

não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem 

como não emprega menor de dezesseis anos. 

 

Atenciosamente, 

 

 

NOME 

Representante legal da empresa 

 

 

 

 



 
                                                       
 

 

 

ANEXO VII  

 MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE 

 

 

Pregão Presencial 017/2019 

 

A empresa ............................., inscrita no CNPJ nº ..................., por intermédio do seu 

representante legal, Sr(a). ............................, CPF nº ..............................., Carteira de Identidade 

nº ..................., declara, para fins de participação na Licitação acima, sob as penas da lei, 

que é considerada: 

( ) Microempresa, conforme inciso I do art. 3º da Lei Complementar 123/2006; 

( ) Empresa de pequeno porte, conforme inciso II do art. 3º da Lei Complementar 123/2006. 

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do 

art. 3º da Lei Complementar 123/2006. 

Caso seja declarada vencedora do certame, promoveremos a regularização de eventuais 

defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade 

fiscal. 

 

Obs. Anexar esta documentação junto com os documentos de Credenciamento, para 

efeitos de se beneficiar do regime diferenciado previsto na Lei 123/2006. 

 

 

______________, .... de ........................... de 2019. 

 

 

Assinatura do Diretor, Sócio-Gerente ou equivalente. 

Carimbo/identificação da empresa 

 

 



 
                                                       
 

 

 

 

ANEXO VIII – MINUTA CONTRATO 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, O 

MUNICÍPIO DE SERRA AZUL DE MINAS/MG, E, DE OUTRO, 

COMO CONTRATADA, A EMPRESA 

____________________________, DE CONFORMIDADE COM 

AS CLÁUSULAS ESTABELECIDAS ABAIXO: 

 

CLÁUSULA I - DAS PARTES E FUNDAMENTOS 

1.1 - DA CONTRATANTE 

O MUNICÍPIO DE SERRA AZUL DE MINAS-MG, pessoa jurídica de direito público interno, com 

sede na cidade de SERRA AZUL DE MINAS, Av. Geraldo Gomes de Brito nº 94, Centro – CEP: 

39.165-000, CNPJ nº 18.303.230/0001-95, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, 

o Sr. Leonardo do Carmo Coelho, portador da cédula de identidade nº_________________,  

CPF nº. _____________________residente neste município. 

1.2  - DA CONTRATADA 

A Empresa __________________sediada à Av./Rua __________________, N.º_____, Bairro 

_________________,inscrita no CNPJ sob o N.º _________________, neste ato representada 

legalmente por ___________________, brasileiro, estado civil:________, profissão: 

_________________, residente e domiciliado em _____________________, portador da CI N.º 

______________, inscrito no CPF sob o N.º ________________. 

1.3  - DOS FUNDAMENTOS 

A presente contratação decorre do Processo Administrativo Licitatório Nº 026/2019 – Pregão 

Presencial No 017/2019, regido pela Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações.  

 

CLAUSULA II - DO OBJETO E DAS NORMAS DE EXECUÇÃO 

2.1 - O presente Processo Licitatório tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM FESTAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALCO, SONORIZAÇÃO E 



 
                                                       
 

 

 

ILUMINAÇÃO, BARRACAS, BANHEIROS QUÍMICOS, GERADORES, SERVIÇO DE BRIGADISTAS, 

ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO PARA REALIZAÇÃO DA “FESTA DOS 

SERRAZULENSES E AMIGOS 2019” CONFORME CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS 

ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 

2.2 - Cumprirá a contratada o contido na proposta apresentada na licitação, que fica 

fazendo parte integrante desse contrato. 

 

CLAUSULA III – O VALOR E DO PAGAMENTO 

3.1 - O valor global do presente contrato é de R$________________ (_________), cujo 

pagamento será efetuado até 30 de julho de 2019. 

3.1.2 - O pagamento será efetuado mediante apresentação da Nota Fiscal Fatura, através 

de depósito em conta específica do CONTRATADO, mediante a comprovação das 

regularidades fiscais.       

 

CLÁUSULA IV - DO PRAZO  

4.1 - O prazo de validade do presente contrato se da data da sua assinatura até 30/07/2019.  

 

CLÁUSULA V - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1 - A despesa resultante do processo ocorrerá à conta da dotação orçamentária previstas 

para o exercício de 2019. 

Ficha Cód. Orçamentário Projeto Atividade Fonte de Recursos 

373 7.1.2.13.392.26.2057.33903900 Apoio Realização 

de Carnaval, 

Festas 

Cívicas e Populares 

RECURSOS 

ORDINÁRIOS 

 

 

CLÁUSULA VI - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1 - São obrigações da contratada, além de outras decorrentes da legislação ou da 

natureza do objeto licitado: 



 
                                                       
 

 

 

6.1.1 - prestar os serviços em estrita conformidade com as especificações exigidas neste 

Edital. 

6.1.2 - responsabilizar-se-á por todas as despesas e encargos de qualquer natureza com 

pessoal de sua contratação, necessário à entrega e ou execução do objeto contratual, 

inclusive com hospedagem, alimentação, encargos relativos à legislação trabalhista e 

quaisquer outros decorrentes dos serviços constantes da execução do contrato decorrente. 

6.1.3 - Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e 

prejuízos materiais ou pessoais causados diretamente ou por seus empregados ou prepostos, 

ao Município de Serra Azul de Minas (MG) ou a terceiros. 

6.1.4 - Manter, por todo o período da execução contratual, as condições que garantiram a 

sua habilitação, incluída a regularidade perante o INSS, FGTS e Fazenda Pública. 

6.1.5 - O CONTRATADO assumirá integral responsabilidade por danos causados aos Artistas e 

demais componentes, decorrentes da execução dos serviços, inclusive acidentes, mortes, 

perdas, destruição parcial ou total, isentando o CONTRATANTE, de todas as reclamações 

que possam surgir subsequentes ao CONTRATO; 

6.1.6 - O CONTRATADO é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes da execução do presente CONTRATO. 

6.1.7 - É de responsabilidade exclusiva do CONTRATADO o transporte dos Artistas e seu 

componentes até o local dos eventos, bem como ao pagamento de qualquer multa, 

imposto, taxa ou sanção devidos pela execução ou inexecução dos serviços contratados 

perante o órgão competente. 

CLÁUSULA VII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7.1 - Caberá à CONTRATANTE efetuar os pagamentos pela prestação dos serviços objeto da 

presente licitação de conformidade com o estabelecido no presente contrato. 

7.2 - CONTRATANTE providenciará energia elétrica compatível com o equipamento a ser 

utilizado no local da realização dos serviços. 

7.3 - A CONTRATANTE providenciará por sua responsabilidade, os alvarás e licenças 

necessárias expedidas pelas repartições públicas competentes, excepcionalizadas aquelas 

de responsabilidade da CONTRATADA, bem como aquelas exigidas pelas associações de 

direitos autorais. 



 
                                                       
 

 

 

 

CLÁUSULA VIII – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR 

8.1 - Na ocorrência de força maior ou caso fortuito devidamente comprovadas, perigo 

iminente de vida, problemas sociais de grande porte, catástrofes e seus assemelhados, que 

impossibilitem a realização do evento, independentemente de aviso prévio as partes 

obrigam-se a realizá-lo se assim entenderem, em data futura, definida em função da 

disponibilidade da CONTRATANTE, ou optativamente, poderão igualmente convencionarem 

a devolução das quantias pagas antecipadamente pela CONTRATANTE à CONTRATADA.  

 

CLÁUSULA IX – DAS PENALIDADES 

9.1 - Fica estipulada a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, acrescidos 

de todos os demais ônus advocatícios, perdas e danos contra a parte que infringirem 

quaisquer das CLÁUSULAS e condições aqui avençadas. 

CLÁUSULA X - DO FORO 

10.1 - Fica eleito o Foro da Comarca do Serro/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. 

Serra Azul de Minas/MG, __ de __________ de 2019. 

 

_______________________________                                                                                                            

Leonardo do Carmo Coelho 

Prefeito Municipal 

 

_____________________________ 

NOME 

Representante Legal da Empresa 

TESTEMUNHAS:   

1 - _______________________________________CPF: ___________________________________ 

 

2 - _______________________________________CPF: ___________________________________ 



 
                                                       
 

 

 

ANEXO VIII – MODELO DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE CONDIÇÕES TÉCNICAS 

 

 

Pregão Presencial 17/2019 

 

A empresa ............................., inscrita no CNPJ nº ..................., por intermédio do seu 

representante legal, Sr(a). ............................, CPF nº ..............................., Carteira de Identidade 

nº ..................., declara, para fins de participação na Licitação acima, sob as penas da lei, 

que dispõe de todas as condições técnicas, previstas na legislação vigente, inclusive quanto 

a licenciamento ambiental para transporte e descarte de dejetos relativos aos banheiros 

químicos, bem como dispõe de material, equipamentos e pessoal técnico especializado 

necessário à execução do serviço.  

 

 

 

 

 

Local e data. Assinatura 

 

 

 

 

 

 

 Esta Declaração deverá ser entregue no envelope de habilitação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                       
 

 

 

ANEXO X - R E C I B O 

 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019 

RAZÃO SOCIAL:  

CNPJ Nº: 

ENDEREÇO: 

CIDADE: ______________________________ TELEFONE:_________________________ 

 

 

PESSOA PARA CONTATO: 

 

Recebemos, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima 

identificada. 

 

Assinatura e carimbo do CNPJ 

 

Senhor licitante, 

 

Visando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Serra Azul de Minas e a 

licitante, solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e remeter ao 

Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Serra Azul de Minas, por meio do email 

licita@serraazuldeminas.mg.gov.br e trazer o, no dia da abertura do certame que deverá ser 

apresentado a PREGOEIRA juntamente com o seu credenciamento. 

A não remessa do recibo exime o Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Serra Azul 

de Minas da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, 

bem como de quaisquer informações adicionais. 

____________________________, ________ de ____________________ de 2019. 

mailto:licita@serraazuldeminas.mg.gov.br

