
LICITAÇÃO N.º 032/2014 

MODALIDADE: CONVITE 

PREÂMBULO 

 

O MUNICÍPIO DE TABULEIRO - MG torna público que irá realizar licitação para 
contratação de empresa apta a prestação de serviços de apoio para montagem da 
infra estrutura e realização das festividades da XVIII Exposição Agropecuária  do 
Município de Tabuleiro, no Parque de Exposições Tancredo de Almeida Neves, a ser 
realizada nos dias 07, 08, 09 e 10 de agosto de 2014. 

O certame está instaurado na modalidade “Convite”, com julgamento pelo “Tipo 
Menor Preço”.  

Tanto a licitação quanto a execução do objeto serão regidos pela Lei N.º 8.666/93, 
republicada no Diário Oficial da União de 06/07/94 com as modificações determinadas 
pelas Leis N.º 8.883/94, 9032/95, 9648/98, 9.854/99 e Lei Complementar nº 123/2006. 

Entrega das Propostas 

As propostas serão recebidas, durante o expediente normal da entidade do dia 
definido para a abertura da documentação, no seguinte local: 

Comissão de Licitação 

MUNICÍPIO DE TABULEIRO 
Sala de Licitações 
Tel: (+00)32-3253-1235/1117 
Praça Alzira Moraes Prata, nº 66 
Centro 
Tabuleiro - MG 
CEP 36.165-000  

Abertura da Documentação  

A documentação dos licitantes será aberta em sessão pública, no local acima 
identificado, na seguinte data e horário 

Data: 23 de julho de 2014 

Horário: 15h00min (quinze) horas  

TEXTO 

O certame será regulado pelas seguintes cláusulas e condições: 

1 - DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

1.1 – O objeto é a  contratação de empresa apta a prestação de serviços de apoio 
para montagem da infra estrutura e realização das festividades da XVIII Exposição 
Agropecuária  do Município de Tabuleiro, no Parque de Exposições Tancredo de 
Almeida Neves, a ser realizada nos dias 07, 08, 09 e 10 de agosto de 2014. 

1.2 - A relação das tarefas a executar encontra-se listada, especificada e quantificada 
no Anexo 1 deste instrumento.  
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1.3 - Deverá estar incluso no preço proposto todas as despesas com mão de obra, 
materiais, transportes, ferramentas, equipamentos, combustíveis, lubrificantes, 
impostos, taxas, seguros obrigatório ou facultativos, multas ou ainda quaisquer outras 
despesas necessárias para a completa e total realização do objeto.       

1.4 - O regime de execução será o de empreitada por preço global. 

2 - DAS DEFINIÇÕES 

Adotam-se neste instrumento e em toda a documentação a ele associada as seguintes 
definições: 

2.1 - MUNICÍPIO: Município de Tabuleiro, entidade que promove a presente licitação 

2.2 – PROPONENTE: LICITANTE OU CONCORRENTE - Pessoa física ou jurídica de 
direito público ou privado que venha a apresentar proposta na presente licitação. 

2.3 - COMISSÃO DE LICITAÇÃO - Grupo de  servidores do MUNICÍPIO designados 
para receber, analisar documentos de habilitação e julgar as propostas apresentadas 
nesta licitação. 

2.4 - CONTRATANTE: Município de Tabuleiro signatária do instrumento contratual 
para execução do objeto. 

2.5 - CONTRATADO/CONTRATADA: Empresa ou pessoa física que executará o 
objeto licitado e será signatária do contrato com a Administração. 

2.6 - ADMINISTRAÇÃO: todos os órgãos, entidades ou unidades do MUNICÍPIO. 

2.7 - FISCALIZAÇÃO: representante da Administração especialmente designado ou 
contratado para acompanhar e fiscalizar a execução do instrumento contratual. 

3 - DAS OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA EMPRESA CONTRATADA 

3.1- Além de executar o objeto conforme previsto, o CONTRATADO se obriga, ainda, 
a comunicar à CONTRATANTE, qualquer ocorrência anormal verificada na execução 
do contrato. 

3.2- Obriga-se também a cumprir as datas mencionadas no Anexo 1. 

3.3- A CONTRATADA é a única responsável por todas as obrigações fiscais, 
parafiscais, trabalhistas e previdenciárias referentes à sua personalidade jurídica, 
inclusive as relações empregatícias, se houverem, com os profissionais e demais 
pessoas que utilizar na execução do objeto contratado. 

3.4 - Em face da supramencionada responsabilidade inexistirá qualquer vínculo 
empregatício ou de qualquer outra natureza, entre a CONTRATANTE e prepostos, 
auxiliares, profissionais ou sócios da  CONTRATADA. 

3.5- A CONTRATADA, quando solicitada pela CONTRATANTE, promoverá o 
afastamento e conseqüente substituição de funcionários que apresentarem baixa 
produtividade, forem descorteses com a FISCALIZAÇÃO ou não realizarem o serviço 
de forma satisfatória. 

3.6 - Sendo relevante o motivo do afastamento, a critério da CONTRATANTE, o 
afastamento será imediato. 

4 - DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1 - A FISCALIZAÇÃO da execução do contrato ficará a cargo do MUNICÍPIO por 
empregado ou empresa especialmente designada para esse fim, que, entre outras, 
terá a atribuição de atestar a realização do objeto de conformidade com o previsto 
neste instrumento. 
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4.2 - A FISCALIZAÇÃO fica impedida de encaminhar para pagamento documentos de 
cobrança que não atendam rigorosamente às condições previstas neste instrumento, 
sendo certo que qualquer tolerância ou mesmo a inobservância do procedimento ora 
estabelecido não representará, jamais, novação ou alteração do que ficou pactuado. 

4.3 - Qualquer entendimento entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA será 
sempre por escrito, não sendo levada em consideração, para nenhum efeito, 
quaisquer alegações fundadas em ordens ou declarações verbais. 

4.4 - A FISCALIZAÇÃO é exercida no interesse da CONTRATANTE e não exclui ou 
reduz a responsabilidade exclusiva do CONTRATADO, inclusive perante terceiros, por 
quaisquer ilegalidades cometidas, se verificadas, não implicarão em co-
responsabilidade do MUNICÍPIO ou de seus prepostos. 

5  -  DO PRAZO  

5.1 -  Os serviços deverão ser realizados no período de 07 a  10 de agosto de 2014. 

6 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR  

6.1 - Poderão participar da presente licitação empresas escolhidas e convidadas pelo 
MUNICÍPIO e cujo objetivo social seja compatível com o objeto a ser executado.  

6.2 - Nos termos do art. 22 § 3º  da Lei n.º 8.666/093 também poderão participar do 
certame as empresas cadastradas neste Município, na especialidade objeto do 
presente certame, que manifestarem e formalizarem seu interesse em participar 
através de requerimento com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da 
hora e data marcada para a entrega dos envelopes. 

6.3 - Não poderão participar do presente certame empresas declaradas inidôneas de 
acordo com o inciso IV do art. 87 da Lei 8666/93 ou suspensas de participar de 
licitações ou contratar com esta Administração nos termos do inciso III do mesmo 
artigo. 

6.4 - Não será permitida a participação nesta licitação de consórcios juridicamente 
formados, ou em formação, ou de grupos de empresas.  

6.5 - Não poderá participar da execução do objeto, servidor ou dirigente do 
MUNICÍPIO ou os membros da Comissão da Licitação. 

7. DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

7.1 - Para se habilitarem à licitação os concorrentes deverão apresentar os seguintes 
documentos:  

 

7.1.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 I - Comprovação de que o objetivo social do licitante permite executar o objeto 

licitado através da apresentação do documento especificado no art. 28 da Lei 

Federal 8.666/93, de acordo situação jurídica do licitante e legislação própria, 

incluindo alterações existentes e, se for o caso, devidamente registrados ou 

autorizados por órgão competente constituído por um dos seguintes tipos de 

documentos: 

 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 sociedades por ações, 
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acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. 

 c) inscrição de ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 

de diretoria em exercício. 

 d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país, e de ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

7.1.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 I - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ - Instrução 

Normativa SRF vigente), emitida a não mais de 60 dias da data fixada para a 

entrega dos envelopes com a documentação, demonstrando ser ativa a situação 

cadastral da licitante. 

 II - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 

licitante, com validade na data fixada para a entrega dos envelopes com a 

documentação. 

 III - Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, com validade na data fixada para a entrega do envelope com a 

documentação. 

 IV – Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a 

Dívida Ativa da União, com validade na data fixada para a entrega dos envelopes 

de documentação. 

 V -  Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF (Lei n.º 8.036/90 - 

art. 27-a) com validade na data fixada para a entrega do envelope com a 

documentação. 

 VI - Certidão Negativa de Débitos relativos às Contribuições Previdenciárias e às 

de Terceiros (Portaria Conjunta PGFN/RFB vigente) com validade na data fixada 

para a entrega do envelope com a documentação. 

 VII - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (Lei nº 12.440 de 7 de julho de 

2011) com validade na data fixada para a entrega do envelope com a 

documentação. 

 VIII – As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão, ainda, declarar 

esta condição conforme modelo do Anexo 5 

7.1.3 OUTROS DOCUMENTOS 

 I - Declaração do licitante de que não possui em seu quadro  de pessoal empregado 

(s) menor (es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 

menor(es) de 16 (dezesseis) anos  em qualquer trabalho, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de 14 anos. Nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal de 1988 ( Lei n.º 9.854/99) Anexo 3 

 II - Declaração de inexistência de fato impeditivo da habilitação, na forma do § 2º, 

do art. 32 da Lei n.º 8.666/93, alterado pela Lei n.º 9.648/98  nos termos do modelo 

constante do Anexo 4 deste Edital. 

7.2 - Para fins de verificação da habilitação dos licitantes a aceitação de certidões ou 
documentos emitidos através da Internet está condicionada a confirmação da 
autenticidade, pelo Município, junto ao órgão emissor. 
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7.3 - Os demais documentos solicitados serão apresentados no original ou através de 
cópia autenticada, ou ainda, cópia acompanhada do original para autenticação pela 
Comissão de Licitação. 

7.4 - No caso de autenticação pela Comissão de Licitação, os originais dos 
documentos devem ser apresentados à Comissão por ocasião da entrega dos 
envelopes e serão devolvidos ao licitante no final da sessão. 

7.5 - A Documentação referida no item anterior deverá ser apresentada em envelope 
lacrado de modo que esteja assegurada sua inviolabilidade com o título. 

                              MUNICÍPIO DE TABULEIRO 
                              Razão Social da Licitante 
                              Licitação n.º  032/2014 
                              DOCUMENTAÇÃO 

7.6 - A DOCUMENTAÇÃO deverá ser apresentada em uma única via. 

8 - DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO 

8.1 - Será inabilitada a licitante que: 

a) Deixar de apresentar qualquer um dos documentos relacionados. 
b) Apresentar documentos com validade vencida 
c) Apresentar apenas o protocolo de pedido do documento nos 

respectivos órgãos ou repartições, em substituição ao documento 
solicitado neste instrumento. 

d) Apresentar documentos de comarcas ou jurisdição diferente de 
sua sede ou domicílio, quando assim for exigido neste 
instrumento.  

e) Possuir objetivo social que não autorize a execução do objeto 
licitado 

 f) Apresentar  documento e propostas copiadas por fax. 

8.2 -  De acordo com o art. 42 da Lei Complementar 123 de dezembro de 2006, a 
comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte 
somente será exigido para efeito de assinatura do instrumento contratual 

8.3 - Conforme estabelecido no art. 43 da Lei Complementar 123 de dezembro de 
2006, as microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida no presente edital, mesmo que a documentação relativa à 
regularidade fiscal apresente alguma restrição. 

8.3.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das 
microempresa ou empresas de pequeno porte, a estas será assegurado o prazo de 2 
(dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponde ao momento em que o proponente for 
declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da entidade 
promotora da licitação, para regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 
efeito de certidão negativa 

8.3.2 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 
art. 81 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do 
instrumento contratual, ou revogar a licitação. 

9 - DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
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9.1 - A proposta será apresentada em uma única via, conforme modelo do Anexo 6, 
preferencialmente datilografada ou digitada em linguagem clara, sem rasuras, 
emendas, entrelinhas ou ressalvas, datada e assinada, com todas as suas páginas 
rubricadas, contendo o preço global para a realização dos serviços.  

9.2 - O preço deverá ser cotado em moeda corrente nacional. 

9.3 - O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, sendo 
desclassificadas as propostas que apresentarem validade inferior.  

9.4 - O licitante, antes de apresentar seu preço, deverá examinar e estudar 
cuidadosamente todos os documentos da licitação, estar ciente e concordar com todas 
as cláusulas estabelecidas no edital, ao qual se submeterá  integralmente e 
irretratavelmente; 

9.5 -  A proposta deverá ser apresentada em envelope lacrado ou fechado com o 
título: 

MUNICÍPIO DE TABULEIRO 
Razão Social da Licitante 
Licitação nº  032/2014 
PROPOSTA COMERCIAL 

1O - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

10.1 -  A licitação é do tipo  MENOR PREÇO GLOBAL. 

10.2 - Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas ou vantagens não 
previstas neste instrumento.  

10.3 - Em hipótese alguma, após a entrega das propostas, serão admitidas 
retificações, cancelamento ou alterações de preços, ou ainda, modificação nas 
condições estipuladas neste instrumento ou nas propostas dos concorrentes.  

10.4 - A Comissão examinará as propostas apresentadas desclassificando as que: 

a) deixarem de apresentar todos os documentos solicitados 

b) oferecerem objetos com especificações em desacordo com o 
instrumento convocatório 

c) oferecerem condições de pagamento de forma diferente do 
previsto no instrumento convocatório 

d)  condicionem sua oferta de preços ou quaisquer outras 
condições não previstas neste Edital. 

e) apresentarem preços com mais de 2 (duas) casas decimais. 

f) se refiram simplesmente a acréscimo sobre outras ofertas 
apresentadas, 

g) contenham divergência de números, dados ou valores, 

h) contenham ressalvas, rasuras, emendas ou entrelinhas, 
i) forem ilegíveis, 
j) contenham limitações, omissões, alterações, adições ou 
correções, 
k) apresentadas sem assinatura do interessado ou de seu 
representante legal, 
l) preenchidas a lápis, 
m) tenham validade inferior a 30 (trinta) dias. 

n) Serão desclassificadas as propostas com valor total superior 
a R$64.600,00 (sessenta e quatro mil e seiscentos reais) 
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10.5 -  Cada licitante poderá participar com uma única proposta. Caso um licitante 
apresente mais de uma proposta, todas elas serão desclassificadas independentes 
dos preços ofertados. 

10.6 - No julgamento, a Comissão de Licitação classificará em primeiro lugar a 
proposta com o menor preço global e classificará as demais na ordem crescente dos 
valores ofertados.  

10.7 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, far-se-á o desempate de 
acordo com parágrafo segundo do artigo 3º combinado com o parágrafo 2º do artigo 
45 da Lei N.º 8.666/93. 

10.8 - Simples omissões ou irregularidade, irrelevantes ou facilmente sanáveis, a 
exclusivo critério da Comissão de Licitação, poderão ser relevadas. 

11 - DA SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS 

11.1 - As dúvidas quanto à  interpretação dos termos utilizados nos documentos que 
integram este Edital, bem como qualquer incorreção ou discrepância encontrada nos 
mesmos, deverão ser apresentadas ao MUNICÍPIO, até 2 (dois) dias úteis antes da 
data de recebimento dos envelopes com os documentos de habilitação e proposta de 
preços. Para isso, os interessados deverão dirigir-se à Comissão de Licitação no 
endereço citado no preâmbulo deste instrumento, nos dias úteis,  no seguinte horário: 

Horário: das 13h00min às 17h00min horas nos dias úteis 

11.2 - Se for de interesse do licitante resposta por escrito, a consulta também deverá 
ser feita por escrito. 

11.3 – O  MUNICÍPIO não aceitará reclamação a qualquer pretexto, se as dúvidas não 
forem formuladas dentro do prazo e condições aqui expostas.  

11.4 - A solicitação de esclarecimentos não será considerada como motivo para 
prorrogação da data de entrega dos documentos de habilitação e proposta de preços. 

11.5  - A entrega da documentação e proposta será considerada como evidência de 
que o licitante: 

 a) Tomou conhecimento de todas as condições para realização e cumprimento 
das obrigações estipuladas no presente instrumento. 
 b) Examinou completamente todos os elementos entregues pela Município, que 
os comparou entre si, e que obteve da Município todas as informações e 
esclarecimentos necessários sobre qualquer ponto que considerou duvidoso, antes de 
preparar sua proposta 

12 - DA QUALIFICAÇÃO PARA REPRESENTAR AS LICITANTES  

12.1 - O licitante poderá  ser representado:   
a) pelo representante legal do licitante,  
b) por procurador munido do respectivo mandado, 

12.2 - Se a representação for efetuada pelo representante legal, assim considerado 
aquele que nos atos de constituição da empresa está qualificado como tal , este 
deverá apresentar à Comissão de Licitação, para exame, além do ato de constituição 
da empresa , o seu documento de identidade.  

12.3 - No caso de procuradores  estes deverão apresentar à Comissão de Licitação, a 
procuração com firma reconhecida em Cartório, que os credencie como representante 
do proponente, conforme modelo do ANEXO 7. Os outorgados deverão apresentar, 
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também, seus documentos pessoais e os atos de constituição da empresa 
demonstrando que o outorgante tem poderes para outorgar a procuração 

12.4 - A representação do licitante junto à Comissão de Licitação e em todos os atos 
do processo licitatório somente poderá ser exercida pelo representante legal, 
especificado no documento de constituição da empresa, ou por procuradores , através 
de instrumento próprio. 

12.5 - Na hipótese da proposta ser entregue por mensageiro, este poderá assistir a 
sessão pública porém, por lhe faltar qualificação, não poderá se manifestar em nome 
do licitante.  

12.6- Falhas, irregularidade ou falta de documentação dos representantes dos 
licitantes não impedirão a participação destas no certame. No entanto, a pessoa 
inabilitada como representante, não poderá se manifestar ou praticar atos em nome da 
licitante durante a sessão, embora esteja garantido o direito de assisti-la.  

12.7 - Também não serão aceitas propostas enviadas por telex, telefax ou qualquer 
outro meio de comunicação à distância.  

12.8 – O MUNICÍPIO não se responsabilizará por propostas encaminhadas de forma 
diversa do estabelecido neste Edital ou por seus extravios antes do seu recebimento. 

13 -  DO RECEBIMENTO E ABERTURA  DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA 

13.1 - Em sessão pública, na data e hora estabelecidas no preâmbulo deste Edital, a 
Comissão de Licitação receberá os envelopes com a documentação e proposta dos 
licitantes. 

13.2 - A Comissão de Licitação, a seu exclusivo critério, poderá optar pela análise da 
documentação em trabalho interno ou na própria sessão. 

13.3 - Estando todos os licitantes presentes o Presidente da Comissão poderá divulgar 
o resultado da fase de documentação 

13.4 - Desejando prosseguir a sessão para abertura das propostas, estando presentes 
todos os licitantes, o presidente da sessão consultará se os mesmos renunciam ao 
direito de apresentar recurso com relação a decisão da Comissão de Licitação relativa 
à fase de habilitação. 

13.5 - Havendo concordância de todos,  o presidente da sessão solicitará que se 
conste em ata que os mesmos renunciaram ao direito de interpor recurso contra o 
resultado da fase de habilitação.  

13.6 - Caso não haja renúncia de todos a licitação será encerrada sem abertura dos 
envelopes propostas. 

13.7 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, far-se-á o desempate de 
acordo com parágrafo segundo do artigo 3º combinado com o parágrafo 2º do 
artigo 45 da Lei N. º 8.666/93, exceto quando houver empates com a participação de 
micro empresas ou empresas de pequeno porte, cujos procedimentos encontram-se 
nos itens seguintes. 

13.8 - Está assegurado como critério de desempate, preferência pelas microempresas 
e empresas de pequeno porte conforme regulado nos itens seguintes. 

13.9 - Concluído o julgamento e a classificação das propostas a Comissão de 
Licitação verificará se ocorreu empate entre a proposta mais bem classificada com 
propostas formuladas por micro empresas e empresas de pequeno porte, de acordo 
com o critério estabelecido na Lei Complementar 123/2006, art. 44, parágrafo 1º, ou 
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seja aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas micro empresas e 
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores ao 
melhor preço obtido na licitação. 

13.10 - Constatado empate conforme estabelecido no item anterior, a micro empresa 
ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de 
preço inferior àquela mais bem classificada no certame, situação em que será 
adjudicado em seu favor o objeto licitado. 

13.11 - A micro empresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será 
convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis 
após divulgação do aviso com o resultado do certame, sob pena de preclusão do 
direito de fazer a proposta para desempate. 

13.12 - Não ocorrendo a contratação de micro empresa ou empresa de pequeno porte 
na forma do item anterior serão convocados as micro empresas e empresas de 
pequeno porte remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 13.9 
deste edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito, no prazo 
máximo estabelecido no subitem anterior. 

13.13 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas micro empresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 13.9 
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que poderá apresentar 
nova oferta. 

13.14 - Não havendo micro empresas ou empresas de pequeno com propostas 
inferiores ao limite estabelecido no item 13.9, o objeto licitado será adjudicado em 
favor da proposta originalmente vencedora. 

13.15 - O critério de desempate previsto nos subitens anteriores somente se aplicará 
quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por micro empresa ou 
empresa de pequeno porte. 

13.16 - No caso da necessidade de sorteio, este será realizado na própria sessão 
desde que todos os licitantes estejam presentes e renunciem ao direito de apresentar 
recurso com relação a decisão da Comissão de Licitação relativa à fase de julgamento 
das propostas de preços. 

13.17 - Ocorrendo qualquer das situações em que os ENVELOPES PROPOSTAS 
fiquem sob a guarda da Comissão de Licitação, estes serão rubricados pelos licitantes 
presentes e no início da sessão programada para sua abertura, o presidente da 
sessão os submeterá ao exame de todos os concorrentes para que verifiquem se os 
envelopes foram violados .  

13.18 - Encerrada a licitação a Comissão e os concorrentes presentes assinarão a 
respectiva ata da sessão. 

14  - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  

14.1 – Em face da Comissão Permanente de Licitação, no curso do procedimento 
licitatório, são atacáveis por via de recurso administrativo as seguintes decisões:  

a) habilitação ou inabilitação dos licitantes; 
b)  julgamento das propostas. 

14.2 - 0 Os recursos administrativos obedecerão ao estabelecido no art. 109 da Lei N.º 
8.666/93, devidamente fundamentados e serão entregues à Comissão de Licitação 
dentro do prazo estipulado no art. 109 da Lei N.º 8.666/93. 
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14.3 - Conforme faculdade prevista no art. 109 § 6º, os licitantes terão o prazo de 2 
(dois) dias úteis a contar da data de divulgação dos resultados das fases de 
habilitação e propostas para apresentar recurso contra os julgamentos da Comissão 
de Licitação. 

14.4 - Os recursos serão dirigidos ao Prefeito Municipal de Tabuleiro e encaminhados 
através da Comissão de Licitação conforme estabelece o § 4º do art. 109 da Lei 
8666/93. 
14.5 - Os recursos deverão ser protocolados no Protocolo Geral do Município de 
Tabuleiro ou junto a qualquer membro da Comissão de Licitação. Os recursos 
protocolados em forma diversa do estabelecido neste Edital serão rejeitados. 

14.6 - Somente serão considerados recursos entregues na via original, não sendo 
aceito cópias dos recursos, ou, ainda, recursos enviados por fax ou por qualquer outro 
meio de comunicação à distância 

14.7 - Os recursos entregues em forma diversa do estabelecido neste instrumento não 
serão conhecidos. 

14.8 - São pressupostos de admissibilidade do recurso: 

 a legitimidade; 

 o interesse de recorrer; 

 a existência de ato administrativo decisório; 

 a tempestividade 

 a forma escrita; 

 a fundamentação; 

 o pedido de nova decisão. 

14.9 - Interposto o recurso por um dos licitantes a Comissão de Licitação comunicará 
aos demais licitantes que, querendo, poderão impugná-lo no prazo de 2 (dois) dias 
úteis contados a partir do recebimento da notificação. 

14.10 - Os recursos têm efeito suspensivo, que alcança o prazo de validade das 
propostas.  

15 - DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

15.1 - O adjudicatário firmará com o MUNICÍPIO instrumento contratual conforme 
modelo do Anexo 2 a este instrumento. 

15.2  Para assinar o instrumento contratual, o adjudicatário deverá apresentar os 
documentos de constituição de sua empresa, com todas as alterações devidamente 
registradas, na forma da legislação, e os documentos de identidade e CPF do seu 
representante legal, signatário do instrumento contratual. 

15.3 - A CONTRATADA  poderá subcontratar, no todo ou em partes, os serviços 
objetos desta licitação. 

16 - DO REAJUSTAMENTO 

16.1 - O preço é fixo e irreajustável por todo o prazo contratual 

17 - DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS 

17.1- O preço global contratado será pago em até 03 (três) parcelas da seguinte 
forma: 
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a) 1ª parcela correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) do valor global 
contratado, em 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato; 

b) 2ª parcela correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) do valor global 
contratado, em 60 (sessenta) dias após a assinatura do contrato; 

c) 3ª parcela correspondente a 30% (trinta por cento) do valor global 
contratado, em 90 (noventa) dias após a assinatura do contrato. 

 

17.2 - Após a apresentação do documento de cobrança pelo adjudicatário, o 
MUNICÍPIO terá o prazo de 10 (dez) dias para proceder ao pagamento. 

17.3 - Juntamente com cada fatura, a CONTRATADA deverá apresentar à 
FISCALIZAÇÃO os documentos: Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a 
Tributos Federais e a Dívida Ativa da União; Certificado de Regularidade de Situação 
do FGTS – CRF Certidão Negativa de Débitos relativa às Contribuições 
Previdenciárias e à de Terceiros e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

17.4 - Caso a execução dos serviços seja paralisada por qualquer motivo, também 
será sustado o pagamento pendente de quitação. 

18 - DAS DOTAÇÕES  ORÇAMENTÁRIAS 

18.1 - As despesas com o objeto de que trata este instrumento correrão à conta da 
dotação orçamentária:   

3.3.90.39.00.2.07.02.13.392.120.2.0066 - Realização de Eventos Cívicos, Culturais 
e Populares 

19- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

19.1 - No caso do descumprimento total ou parcial, poderão ser aplicadas ao 
contratado as seguintes sanções: 

19.1.1 - Multa pela recusa em assinar o instrumento contratual - A recusa 
injustificada da licitante vencedora em assinar o Instrumento Contratual ou em 
apresentar os documentos exigidos para sua assinatura no prazo estipulado, 
caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas sujeitando-se ao 
pagamento da multa de 5% [cinco por cento] do valor de sua proposta 
independentemente da aplicação de sanções prevista no inciso III do artigo 87 da lei 
8666 / 93 republicada no DOU de 06 / 07 / 94. 

19.2 - Multa indenizatória - O inadimplemento que resultar em rescisão contratual, 
excluídas as hipóteses rescisão amigável, força maior ou caso fortuito, e os de falência 
ou liquidação judicial da CONTRATADA, implicarão na aplicação de multa 
indenizatória equivalente a 5% (cinco por cento) do valor remanescente, atualizado 
pelo IGPM, à época da rescisão, a título de perdas e danos, independente de outras 
sanções aplicadas. 

19.3 - Multa de mora - Por atraso na entrega do objeto, ou descumprimento do 
cronograma físico aprovado pela CONTRATANTE, independentemente do direito de 
rescindir o instrumento contratual, a CONTRATANTE cobrará da CONTRATADA 
multa no valor equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso do item 
ou etapa em atraso.  

19.4 - Multas por outras infrações contratuais - Independentemente do direito de 
rescindir o pactuado quando descumprida pela CONTRATADA qualquer de suas 
cláusulas, poderá a CONTRATANTE, à sua inteira opção, continuar a execução do 
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pactuado cobrando da CONTRATADA multa de até 5% (cinco por cento) do valor 
contratado devidamente corrigido. 

19.5 - As multas poderão ser aplicadas tantas vezes quantas forem as infrações 
cometidas  

19.6 - As multas aplicadas serão pagas pela CONTRATADA, diretamente na 
tesouraria da CONTRATANTE, ou descontadas dos recebimentos não quitados que a 
tenha direito, ou também, se o saldo não bastar, cobrada mediante ação de execução, 
acrescidas ao principal os juros de mora, à custas processuais e os honorários 
advocatícios na base de 20% (vinte por cento) do valor da causa. 

19.7 - A multa máxima cumulativa a que poderá ser aplicada à CONTRATADA é de 
10% (dez por cento) do valor total deste instrumento que, se atingido, ensejará, a 
exclusivo critério da CONTRATANTE, a rescisão do contrato.  

19.8. - Outras sanções - Por infrações de cláusulas contratuais e considerando a 
gravidade da infração cometida, além das multas estabelecidas nos itens anteriores, a 
Administração poderá, cumulativamente ou isoladamente, aplicar à CONTRATADA às 
seguintes sanções: 

a) – advertência;  

b) - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com o MUNICÍPIO por prazo não superior a 2  (dois) anos. 

20 – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

20.1 - O presente instrumento poderá ser rescindido ocorrendo qualquer uma das 
hipóteses prevista no ar. 78 da Lei 8666/93. 

20.2 - A rescisão se fará pelas formas e condições previstas no artigo 79 da mesma 
lei. 

20.7 - Em caso de rescisão contratual são reconhecidos e resguardados os direitos do 
CONTRATANTE estabelecidos no art. 80 da Lei 8.666/93 

21 - DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 

21.1 - O MUNICÍPIO poderá suprimir ou acrescer em até 25% (vinte e cinco por cento) 
o valor inicial do contrato, de acordo com o parágrafo 1º do art. 65, da Lei N.º 
8.666/93. 

21.2  - A Comissão de Licitação além do recebimento e exame da documentação e 
das propostas caberá o julgamento e obediência às disposições aqui estabelecidas, 
bem como decidir as dúvidas ou omissões. 

21.3 - Esclarecemos que o preâmbulo, texto e anexos deste instrumento e demais 
informações fornecidas pelo MUNICÍPIO são complementares entre si de modo que 
qualquer detalhe que se mencione em um local e se omita em outro é considerado 
especificado e válido. 

21.4 - Nos termos do art. 49 da Lei 8666/93 esta licitação poderá ser revogada por 
interesse público ou anulada por ilegalidade, no todo ou em parte, por iniciativa do 
MUNICÍPIO ou mediante provocação de terceiros. 

21.5 – O MUNICÍPIO poderá, ainda, adiar ou prorrogar prazos para recebimento das 
propostas e ainda aditar os termos do presente instrumento sem que caiba aos 
licitantes o direito a indenizações ou reembolso. 

21.6 – O  MUNICÍPIO poderá inabilitar qualquer licitante ou desclassificar suas  
propostas subordinadamente às condições deste instrumento. 
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21.7- É único e exclusivo competente para solução de todo e qualquer litígio 
decorrente deste procedimento, o Foro da Comarca de Rio Pomba/MG. 

21.8 -  São anexos do presente instrumento os seguintes documentos: 

 

Anexo 1 Especificação dos  serviços 

Anexo 2 Minuta do Instrumento Contratual 

Anexo 3 Modelo de Declaração de Empregador Pessoa Jurídica 

Anexo 4 Modelo de Declaração Inexistência de Fato Superveniente 

Anexo 5 Modelo de Declaração para as Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte 

Anexo 6 Modelo de Proposta Comercial 

Anexo 7 Modelo de Procuração 

 

Tabuleiro, 14 de Julho de 2014. 

 

 

Comissão de Licitação 

 
 

 
_____________________ 
Roberto Carlos Alves da 

Costa  
Presidente Substituto 

 

Valéria Cristina Santos 
Vieira 

Membro 

 
_____________________ 

Cláudio Luiz Ladeira 
Netto 

Membro 

 
 

 
 
 

__________________ 
Dauro Martins Vidal  

Prefeito Municipal de Tabuleiro-MG 
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ANEXO 1 
 

TRANSCRIÇÃO DO PROJETO BÁSICO 
 

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
01 – DO OBJETO 
 
Contratação de empresa apta a prestação de serviços de apoio para montagem da 
infra estrutura e realização das festividades da XVIII Exposição Agropecuária  do 
Município de Tabuleiro, no Parque de Exposições Tancredo de Almeida Neves, a ser 
realizada nos dias 07, 08, 09 e 10 de agosto de 2014. 
 
02 – DA JUSTIFICATIVA 
 
Trata-se de um evento de grande sucesso no calendário turístico do município. 
 
03 – DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS PELO MUNICÍPIO 
 
a)    Fornecer a iluminação geral do Parque de Exposição. 
 
b) Responsabilizar-se pela parte agropecuária da exposição, incluindo   atividades tais 

como translado dos animais, organização do concurso leiteiro, manutenção das 
baias, fornecimento de refeição dos tratadores, contratação de juízes, compra de 
prêmios e troféus, Feira do Artesanato e da Agroindústria Caseira, etc. 

 
c)  Efetuar o registro do evento através de fotos e filmagem.  
 
d)  Responsabilizar-se pela manutenção e limpeza  dos sanitários fixos existentes no   

Parque de Exposições. 
 
e)  Realizar diariamente a manutenção e limpeza de todo recinto do Parque de 

Exposições. 
 
f)   Articulação do apoio e presença da Policia Militar em todo o evento. 

 
04 – DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA  CONTRATADA 
 

a) Locação, montagem e desmontagem de dois palcos conforme especificações 

b) Som e iluminação para os palcos 1 e 2 para os shows artísticos 

c) Locação de um gerador 

d) Locação e manutenção de 16 (dezesseis) banheiros químicos 

e) Locação de 27 (vinte e sete)  tendas 

f) Serviço de locução 

g) Divulgação do evento 
 
 

A seguir, o detalhamento dos tópicos a serem executados pela CONTRATADA: 
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a) LOCAÇÃO,  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCOS 

 
a.1) QUANTIDADE 
 
Locação e Montagem de 2 palcos para show com as seguintes especificações: 
 
a.2) DIMENSÕES 
 
PALCO 1 –  medindo 10 metros de frente por 8 metros de fundo, 7 metros de pé 
direito, piso de 1 metro e 80 centimetros do chão, Torre para P.A Line, camarim e 
house mix 
 
PALCO 2 –  medindo 8 metros de frente por 6 metros de fundo, 5 metros de pé direito, 
piso de 1 metro e 50 centimetros do chão, Torre para P.A Line, camarim e house mix 
 
a.3) CARACTERÍSTICAS 
 
Fabricação: em estrutura metálica  
 
Altura mínima do teto ao piso do palco =  4 metros  
 
Fechamento frontal, lateral e traseiro, abaixo do piso do palco com madeirit 
 
Tapadeiras fixas em tela ou lona nas laterais e fundo 
 
Escada com 02 corrimãos na lateral ou fundo do palco 
 
House mix  em estrutura metálica com cobertura para proteção contra sol e chuva e 
estrutura para comportar operador e equipamento de som . 
 
A base do palco deverá suportar aproximadamente 4000 Kg 
 
Asa de PA com capacidade de suportar aproximadamente 2.500 Kg 
 
Estrutura do teto com capacidade de suportar aproximadamente 2000 Kg 

Cobertura em lona emborrachada ou PVC, ou alumínio em bom estado de 
conservação e apresentação. 
 
 
 
A.4) RESPONSABILIDADE 
 

São de responsabilidade da empresa CONTRATADA, além da mão de obra 
necessária, as atividades de montar, desmontar e instalar os equipamentos, a carga e 
o transporte dos mesmos além das peças sobressalentes para substituição e/ou 
correção de defeitos. 
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b) SOM E ILUMINAÇÃO DOS PALCOS 
 
b.1) A empresa contratada deverá providenciar a aparelhagem para sonorização e 
iluminação específicas para cada show, de acordo com as necessidades de cada 
artista ou grupo musical que se apresentar, de forma a possibilitar que eles utilizem 
todos os efeitos especiais que disponham. 
 
b.2) São de responsabilidade da empresa contratada, além da mão de obra 
necessária, as atividades de montar, desmontar e instalar os equipamentos, a carga e 
o transporte dos mesmos e as peças sobressalentes para substituição e/ou correção 
de defeitos.  
 
b.3) Deverá permanecer no local do evento técnico da empresa para corrigir eventuais 
falhas e defeitos.  
 
b.4) A CONTRATADA se responsabilizará pela manutenção dos equipamentos, 
corrigindo imediatamente falhas e defeitos que ocorrerem e todos os demais custos 
necessários a total e completa realização do serviço.  
 
b.5) Equipamentos mínimos para o PALCO 1:  
 
b.5.1 )Sonorização e Iluminação para Palco 1 

 
P.A 
01 Mesa LS 9 com 2 adas de 8 canais cada  

01 equalizador gráfico 31 bandas Yamaha mod. 1031 A 

01 processador digital 4 inputs e 8 outputs 

01 Compressor DBX 166ª 

01 Estabilizador de tensão (Furman) 

12 caixas modelo AEW SB800 

16 caixas line mod. SPL 8” 

04 caixas apoio 2x12x450 

04 amplificadores modelo AL6400 ou similar 

02 amplificadores modelo BX2700 ou similar 

02 amplificadores modelo Shansonic 9400 ou similar 

Microfones: 

01 microfone bumbo Shure 802 

01 kit microfones Áudio Técnica 

08 Microfones Shure 57 

08 microfones Shure SM58 LC 

06 Microfones SENNHEISER 835 

04 Microfones S/FIO SHURE BETA 58 

Pedestais e Garras (LP, RMV) 
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1 M de cabo 48 vias 

 

01 MAIN POWER TRIFÁSICO 

Cabos e conexões necessários para todo o sistema 

02 torres para PA. 

Monitor: 

01 Mesa 2 S 9 com 2 ada (S) 8 canais cada 

01 processador stereo 3 vias 

05 amplificadores para monitor e said 2000 watts cada 

01 amplificador 5000 watts para said 

04 monitores mod. Mini Turbo “sound 12” 

01 bateria Pearl Export 

01 Jazz Chorus 120 

01 GK 800 

2 caixas Hartkye System 

1 estabilizador de tensão (Furman) 

01 Sistema SIDE FILL completo stereo (2 AF 18”, 2 AF 12” + corneta) 

Iluminação: 

12 refletores led 36 wats RGW 

8 refletores par 64 

1 máquina de fumaça 3000 wats 

8 moving head 575 

Grid Q 30 

 

 b.6) Equipamentos mínimos para o PALCO 2: 

b.6.1) Sonorização e Iluminação para Palco 2 
 

PA: 
01- console 01 V yamaha 
03-x8 studio r 
03- x5 studio r 
02- x1 studio r 
12 m. altas (spl) 
08 sub. graves ( t 18) 
01 man power 
01 processador 04 vias 
01 sist. comunic. pa. palco 
 
Monitor: 
01 console 01 V yamaha 
03 audio leader 
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01 tip 
04 monit. sm 400 
02 said ativos 
01 sub (bateria) 
12 direct box 
02 praticaveis ( 2 x 1 x 50) 
01 processador 3 vias 
01 gk 800 ( 01 cx.gk -01 de 15 e uma com 04 de 10 pol. 
01 marchal ( gtr) 
01 bateria pearl 
30 microfones (varios mod. ) 
70 cabos xlr 
30 cabos p 10 
01 mult cabo 48 vias espaguetado -60 m. 
varios pedestais e clamps 
 
Iluminação: 
03 raks dimer 
48 lampadas par 64 
01 estrobo 
01 maq. de fumaça 
04 Moving 250 
 
b.7) A configuração de equipamentos relacionados acima é mínima e a 
CONTRATADA deverá providenciar as adaptações e complementações necessárias 
às especificadas para cada show programados, de forma que possibilite a utilização 
de todos os efeitos especiais de cada grupo ou artista. 
 
b.8) As marcas e modelos constantes acima são meramente referenciais e das 
características dos equipamentos mínimos necessários. 
 
c) LOCAÇÃO DE UM GERADOR COM OPERADOR 
 
c.1) Para o caso de interrupção do fornecimento de energia o C0NTRATADO deverá 
fornecer um gerador com 250KVA devidamente lubrificado, testado, de acordo com as 
normas e especificações técnicas da ABNT e as recomendações do fabricante e 
instruir seu representante e o operador do equipamento sobre a forma correta do seu 
manuseio e os recursos que o mesmo dispõe. 
 
c.2) Antes de coloca-lo em serviço o CONTRATADO deverá realizar o serviço de 
manutenção preventiva e testes que se constituirão de, no mínimo, das seguintes 
itens:  

 Limpeza de filtros 
 Verificação do nível de óleo de lubrificação 
 Verificação do óleo combustível 
 Colocar em funcionamento o motor e testá-lo 
 Verificar as condições da bateria 
 Apresentar ao fiscal do Município, ao término da 

inspeção, relatório sobre as condições do equipamento 
observada durante a visita.  

 
d) LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BANHEIROS QUIMÍCOS 
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d.1) A empresa CONTRATADA deverá instalar 16 (dezesseis) “toilettes portáteis” (oito 
femininos e oito masculinos), tipo sanitário químico, em bom estado de conservação, 
contendo, cada um deles, caixa de dejetos com assento, porta objetos, suporte de 
papel higiênico com capacidade para 300 metros, ponto de luz, adesivo livre/ocupado, 
ponto de ventilação, teto translúcido, adesivo masculino/feminino e fornecimento do 
papel higiênico necessário. 
 
d.2) Os equipamentos deverão ser instalados em locais planos, para melhor 
funcionamento e acesso aos locais de manutenção. 
 
d.3) Ficará a cargo da CONTRATADA a carga, descarga, transporte, entrega 
instalação e retirada dos equipamentos. 
 
d.4) Também será ônus da contratada o fornecimento da mão de obra especializada, 
devidamente uniformizada e equipada com materiais de limpeza e manutenção, para 
higienização diária dos toilettes, durante os dias do evento. 
 
d.5) Os equipamentos deverão estar instalados na data marcada para o início do 
evento e retirados após o encerramento.  
 
d.6) Ficará a cargo da CONTRATANTE a responsabilidade pela segurança e guarda 
dos toilettes, durante os dias do evento. 
 
d.7) Não poderá haver cobrança  pela utilização dos banheiros químicos. 
 
e) LOCAÇÃO DE TENDAS 
 
e.1) A CONTRATADA deverá locar ao município tendas desmontáveis, nas seguintes 
quantidades e medidas: 
 
20 (vinte)  tendas na medida  3 x 3  
 
07 (sete) tendas na medida  6 x 6 
 
e.2) As tendas desmontáveis deverão ser padronizadas.  
 
e.3)  A tendas serão fechadas nas laterais e fundos e possuir sombrite nas frentes  
 
e.4) Ao término das festividades  as tendas serão desmontadas. 
 
e.5) Estas tendas desmontáveis serão instaladas em locais indicados pela prefeitura 
de forma a não prejudicar o fluxo normal de público. 
 
f) SERVIÇO DE LOCUÇÃO 

 
f.1) Duas horas antes do início da programação do dia e durante toda a realização do 
evento a empresa deverá, sem ônus adicional para o município, possuir locutor para 
efetuar os avisos e comunicações necessárias e selecionar música ambiente até o 
início dos shows. 
 
f.2) A empresa contratada deverá proceder à divulgação de avisos de utilidade pública 
e outras comunicações de interesse público solicitados pela administração municipal. 
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f.3) Os equipamentos deverão estar montados e testados até 24 horas antes do início 
dos shows. 

 
f.4) A CONTRATADA e/ou suas subcontratadas não poderão, em nenhuma hipótese, 
fazer uso do nome do CONTRATANTE, ou dele utilizar-se para transações ou 
negócios, notadamente para compra e contratação de pessoal, ou quaisquer outros 
fins, sejam eles quais forem. 

 f.5) É vedada publicidade que agrida ao decoro. 

f.6) É vedado a divulgação de produtos de comercialização proibida. 

g) DIVULGAÇÃO DO EVENTO 
 
g.1) O CONTRATADO deverá responsabilizar-se pela divulgação do evento através 
de  confecção de cartazes e convites, e sua distribuição, bem como pela produção e 
divulgação dos comerciais de televisão e rádio, se houver. 

g.2) Será responsabilidade do CONTRATADO: 

g.3) Confecção de 500 cartazes 4 cores papel couchê nas dimensões de 60x40 (A2) 

 

5 - OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA EMPRESA CONTRATADA 
 
5.1 - Fica sob a responsabilidade da CONTRATADA os custos com hospedagem e 
alimentação de todos os profissionais necessários à execução dos serviços. 
 
5.2 - A CONTRATADA  deverá atender, a todas as normas legais e regulamentares 
de medicina, higiene e segurança do trabalho. 
 
 5.3 - A CONTRATADA deverá compatibilizar a execução do trabalho com as normas 
e procedimentos de preservação ambiental municipal, estadual e federal, conforme o 
caso. 
 
5.4 - Não serão motivos para pagamentos específicos as operações: mobilização e 
desmobilização dos equipamentos compreendendo, carga, descarga e transporte e  
suas montagens e desmontagens,  além das manutenções e peças sobressalentes 
para substituição e/ou correção de defeitos. 
 
5.5 - A qualquer tempo o município poderá fiscalizar e solicitar as comprovações de 
que os funcionários da empresa possuem situação regular e atendem aos requisitos 
deste instrumento. 
 
5.6 - A CONTRATADA deverá afastar do serviço, no prazo máximo de 24 (vinte e 
quatro) horas, qualquer empregado que na opinião da fiscalização não execute o seu 
trabalho de maneira correta e adequada, ou ainda, quando se comportar de forma 
desrespeitosa, desordenada ou indesejável, ou seja inconveniente ou desrespeitoso 
com funcionários do município ou com o público, ou ainda que não realize seu serviço 
de forma adequada deverá ser substituído no prazo máximo de 24 horas contados a 
partir do momento da comunicação. 

5.7 - O CONTRATADO é responsável pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
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contrato, seja pela execução irregular ou pelo fornecimento inadequado de 
equipamentos, materiais e peças, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, 
a fiscalização ou acompanhamento da execução pelos prepostos do Município. 

 

5.8 - O CONTRATADO deverá observar todas as normas legais vigentes de Medicina 
e Segurança do Trabalho, inclusive o uso por seus empregados dos equipamentos de 
segurança individual – EPI. 
 
5.9 - O CONTRATADO é obrigado a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas 
expensas, no total ou em parte, serviços executados em que se verificarem vícios 
defeitos ou incorreções resultantes da execução do contrato. 
 
5.10 - O CONTRATADO será responsável, também, pelos danos, extravios ou 
qualquer tipo de prejuízos causados em máquinas, equipamentos e aparelhos do 
município. 
 
5.11 - O CONTRATADO deverá se responsabilizar por todos os encargos sociais e 
trabalhistas e outros determinados por lei, assim como os impostos incidentes sobre 
os serviços prestados. 
 
5.12 - O CONTRATADO deverá responsabilizar-se integralmente pelos atos de seus 
empregados praticados nas dependências do Município ou mesmo fora delas, que 
venham a causar danos a esta ou a seus empregados. 
 
5.13 - O CONTRATADO deverá zelar pela disciplina de seus empregados, aos quais 
são vedados a prática de qualquer tipo de jogo,  venda de rifas, bilhetes etc, circulação 
de pedidos, manifestos etc, consumo de bebidas alcoólicas nas dependências do 
Município, e permanência nas dependências do Município fora do horário autorizado. 
 
6 – DO VALOR ESTIMADO 

 
R$64.600,00 (sessenta e quatro mil e seiscentos reais) 
 
7- FORMA DE PAGAMENTO: 
 
O preço global contratado será pago em 03 parcelas, da seguinte forma: 

a) 1ª parcela correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) do valor global 
contratado, em 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato; 

b) 2ª parcela correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) do valor global 
contratado, em 60 (sessenta) dias após a assinatura do contrato; 

c) 3ª parcela correspondente a 30% (trinta por cento) do valor global 
contratado, em 90 (noventa) dias após a assinatura do contrato. 
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ANEXO 2 
MINUTA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL 

 

CONTRATO N.º ____/2014 

 

Instrumento particular de contrato para contratação 
de empresa apta a prestação de serviços de apoio 
para montagem da infra estrutura e realização das 
festividades da XVIII Exposição Agropecuária  do 
Município de Tabuleiro, no Parque de Exposições 
Tancredo de Almeida Neves, a ser realizada nos 
dias 07, 08, 09 e 10 de agosto de 2014 que entre 
si fazem o  MUNICÍPIO DE TABULEIRO - MG e a 
empresa .............................., na forma abaixo: 

Pelo presente instrumento, digitado e impresso em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma, o MUNICÍPIO DE TABULEIRO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº  
17.744.798/0001-89, adiante denominado simplesmente CONTRATANTE, com sede 
na Praça Alzira Moraes Prata, nº 66, na cidade de Tabuleiro, estado de Minas Gerais, 
CEP 36.165-000 representado neste ato pelo Prefeito Municipal Senhor DAURO 
MARTINS VIDAL, CPF/MF 023.977.346-21, portador da identidade nº 61875/D 
CREA/MG, residente na Rua Avelino Jacinto de Coimbra, s/nº, bairro São José, 
Tabuleiro/MG, CEP 36.165-000, e a pessoa jurídica .................................................., 
inscrita no CNPJ sob o n.º ......................................... adiante denominada 
simplesmente CONTRATADA, com sede à ..............................................., Nº......., na 
cidade de ...................., Estado de ........., CEP .............. neste ato representada por 
seu representante legal  Sr......................................, CIC/MF ......................................, 
RG .........................., tem justo e contratado a prestação de serviços de realização e 
montagem de infra-estrutura durante as Festividades da XVIII Exposição 
Agropecuária  do Município de Tabuleiro, a ser realizada no Parque de 
Exposições Tancredo de Almeida Neves, nos dias 07, 08, 09, e 10 de agosto de 
2014,  atendendo a todas condições do edital,  precedido de Processo Licitatório nº. 
046/2014 – Licitação nº. 032/2014, modalidade Convite e de acordo com as cláusulas 
e condições seguintes, as quais se obrigam por si e por eventuais sucessores: 

 

PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO 

1.1 – O presente contrato é decorrente da adjudicação da Licitação 032/2014 

SEGUNDA -  DO OBJETO 

2.1. - Constitui objeto do presente contrato para a contratação de empresa apta a 
prestação de serviços de apoio para montagem da infra estrutura e realização 
das festividades da XVIII Exposição Agropecuária  do Município de Tabuleiro, no 
Parque de Exposições Tancredo de Almeida Neves, a ser realizada nos dias 07, 
08, 09 e 10 de agosto de 2014, de acordo com as especificações constantes do 
Anexo 1 do Convite relativo a Licitação nº 032/2014 e demais condições expressas 
naquele instrumento convocatório da licitação. 
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TERCEIRA – DO PRAZO 

3.l – O prazo contratual será de 04 (quatro) dias com vigência a partir da assinatura do 
instrumento contratual. 

QUARTA – DO PREÇO 

4.1 – Pela prestação do serviço a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o preço 
global de R$ ................................................. 
 
4.2. – O preço global contratado será pago em 03 parcelas, da seguinte forma: 
 

a) 1ª parcela correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) do valor global 
contratado, em 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato; 

b) 2ª parcela correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) do valor global 
contratado, em 60 (sessenta) dias após a assinatura do contrato; 

c) 3ª parcela correspondente a 30% (trinta por cento) do valor global 
contratado, em 90 (noventa) dias após a assinatura do contrato; 

 

4.3  - O preço é considerado completo e abrange mão de obra, lucro, tributos de 
qualquer espécie, tarifas e obrigações trabalhistas e fiscais, não podendo, em 
conseqüência, em qualquer fase da execução deste instrumento, ser  exigido o seu 
complemento sob qualquer fundamento. 

QUINTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
 

a) Locação, montagem e desmontagem de dois palcos conforme especificações 

b) Som e iluminação para os palcos 1 e 2 para os shows artísticos 

c) Locação de um gerador 

d) Locação e manutenção de 16 (dezesseis) banheiros químicos 

e) Locação de 27 (vinte e sete)  tendas 

f) Serviço de locução 

g) Divulgação do evento 

SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
a)    Fornecer a iluminação geral do Parque de Exposição. 
 
b) Responsabilizar-se pela parte agropecuária da exposição, incluindo   atividades tais 

como translado dos animais, organização do concurso leiteiro, manutenção das 
baias, fornecimento de refeição dos tratadores, contratação de juízes, compra de 
prêmios e troféus, Feira do Artesanato e da Agroindústria Caseira, etc. 

 
c)  Efetuar o registro do evento através de fotos e filmagem.  
 
d)  Responsabilizar-se pela manutenção e limpeza  dos sanitários fixos existentes no   

Parque de Exposições. 
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e)  Realizar diariamente a manutenção e limpeza de todo recinto do Parque de 
Exposições. 

 
f)   Articulação do apoio e presença da Policia Militar em todo o evento. 

SÉTIMA -  DA RESCISÃO 

7.1 - O presente instrumento poderá ser rescindido ocorrendo qualquer uma das 
hipóteses previstas no Art. 78 da Lei N.º 8.666/93. 

7.2. - A rescisão se dará pelas  formas e condições previstas do Art. 79 da mesma Lei 

OITAVA - DA EXONERAÇÃO DAS RESPONSABILIDADES 

8.1 - As partes não serão responsáveis pelo inadimplemento que resultar de caso 
fortuito ou de força maior, assim entendidos os fenômenos naturais tais como 
inundações e outros, ou decorrentes de atos governamentais, tais como embargos 
estados de sítio e outros ou quaisquer circunstâncias alheias às vontades das partes, 
imprevisíveis, sempre na medida que impeçam ou retardem o cumprimento das 
respectivas obrigações. 

8.2. A parte cuja prestação for impedida ou retardada por quaisquer dos fatos ou atos 
acima mencionados deverá imediatamente comunicar e provar a ocorrência a outra 
parte, por escrito, expondo-lhes as razões pelas quais está compelida a sustar ou 
retardar a execução do pactuado. 

NONA  - DO VALOR 

9.1 - Dá-se ao presente contrato o valor de R$ .............................................. 

DÉCIMA -  DAS FONTES DE RECURSOS 

10.1 - As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da dotação: 

3.3.90.39.00.2.07.02.13.392.120.2.0066 - Realização de Eventos Cívicos, Culturais 
e Populares 

DÉCIMA  PRIMEIRA - DO FORO 

11.1. - Fica eleito o foro da cidade de Rio Pomba estado de Minas Gerais, com 
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, como competente 
para dirimir qualquer questão decorrente da execução deste instrumento. 

DÉCIMA SEGUNDA – DAS DIPOSIÇÕES FINAIS 
 
12.1 - A CONTRATADA, ainda que demandada administrativa ou judicialmente, não 
poderá opor à CONTRATANTE qualquer tributo, seja federal, estadual ou municipal, 
incidente sobre mão de obra, materiais e/ou peças empregados no objeto, ocorrendo a 
sua conta exclusiva os pagamentos que sob esses títulos houver sido feito, e de 
processos que contra si houver sido instaurado, não sendo aceita qualquer cobrança 
oneradas de tais encargos, ainda que por sua própria natureza sejam suscetíveis de 
translação, 
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12.2 – São resguardados os direitos da CONTRATANTE, previstos nos arts. 58 e 78 
da Lei 8666/93, nos casos de rescisão contratual regulada pelos artigos 77, 78 e 79 do 
mesmo dispositivo. 

E por estarem justos e contratados, em testemunho do que ficou estabelecido, 
as partes assinam o presente contrato, digitados e imprimido em 2 (duas) vias 
de igual forma e teor, perante as testemunhas abaixo a tudo presentes, na data 
adiante mencionada, para todos os fins de direito. 

 

 
Tabuleiro,     ..........    , de .......................... de 2014 

 
 

CONTRATANTE 

_____________________ 
........................................ 

Prefeito Municipal Tabuleiro-MG 

CONTRATADA 
 

___________________________ 
........................................... 

 Sócio Administrador 

  

TESTEMUNHAS 
 
 
_______________________________ 
Nome  
Identidade             
CPF                                      

 
 
_______________________________ 
Nome  
Identidade   
CPF                                                
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ANEXO 3 
MODELO DE DECLARAÇÃO EMPREGADOR  

PESSOA JURIDICA 
 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2014 

LICITAÇÃO N.º 032/2014 

MODALIDADE CONVITE 

DECLARAÇÃO 

 

PREFERENCIALMENTE EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 

 

 

.............................................................................................., inscrito no CNPJ 
n.º ........................................, por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a) .............................................................................................., portador da 
Carteira de Identidade n.º ................................... e do CPF n.º 
............................................, DECLARA, sob as penas da Lei  em 
cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição da 
República, 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 
(      ). 

Local e data............................................... 

.......................................................... 

Assinatura, qualificação e carimbo 
(Representante legal do licitante) 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO 4 
DECLARAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE 

 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2014 

LICITAÇÃO N.º 032/2014 

MODALIDADE: CONVITE 

DECLARAÇÃO 

 

PREFERENCIALMENTE EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 

 
 
 
 

___________________________________,CNPJ n.º ___________________ 
(Nome da Empresa) 
 
sediada  a   _____________________________________________________ 
(Endereço Completo) 
 

declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos 

impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da 

obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores. 

________, _____ de _________________ de 2014. 
 

________________________________ 
(Nome completo do declarante 

 representante legal do licitante) 
 

__________________________ 
(N.º da CI do declarante) 

 
___________________________ 

(Assinatura do declarante) 
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ANEXO 5 

 

DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA (ME) OU  
DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 046/2014 

LICITAÇÃO N.º 032/2014 

MODALIDADE: CONVITE 

 
 
 

PREFERENCIALMENTE  EM   PAPEL TIMBRADO    DA     LICITANTE 

 
 
A empresa _____________________________________________ CNPJ 

______________________ com sede à ____________________nº_______, 

Bairro______________ na cidade de _________________________________, 

Estado de _____________, neste ato representada pelo(a) Sr(a) 

__________________________________, Identidade n.º 

___________________, expedida ______________, CPF 

________________________, na qualidade de ___(identificar a qualificação: 

cargo, função, procurador)_________, DECLARA, sob as penas da lei, que se 

enquadra como _____________(identificar a situação da empresa ME OU 

EPP)__________, nos termos do art. 3º da Lei Complementar 123 de 14 de 

dezembro de 2006, estando apta a usufruir dos benefícios e vantagens 

legalmente conferidas, esclarecendo que não se enquadra em nenhuma das 

vedações legais, imposta pelo § 4º do art. 3º da lei citada. 

 
Local e data 

 
______________ _____________________ 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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ANEXO 6 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 
PROPOSTA DE PREÇOS 

 
LICITAÇÃO Nº 032/2014 

 
MODALIDADE CONVITE 

 

PROPONENTE 

Razão Social:       

Logradouro:       Nº       Bairro:       

Cidade:       UF: CEP:       Tel:       

Email  

CNPJ:       Inscrição Estadual:       

Contratação de empresa apta a prestação de serviços de apoio para montagem da infra estrutura e 
realização das festividades da XVIII Exposição Agropecuária  do Município de Tabuleiro, no Parque 
de Exposições Tancredo de Almeida Neves, a ser realizada nos dias 07, 08, 09 e 10 de agosto de 
2014, de acordo com as especificações constantes do Anexo 1, do Convite relativo à 
Licitação em referencia e demais condições expressas naquele instrumento convocatório, 
propomos o valor global de: 
R$ ............................ -  Valor por extenso (................................) a ser pago em 03 (três) parcelas 
da seguinte forma: 

a) 1ª parcela correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) do valor global 
contratado, em 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato; 

b) 2ª parcela correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) do valor global 
contratado, em 60 (sessenta) dias após a assinatura do contrato; 

c) 3ª parcela correspondente a 30% (trinta por cento) do valor global contratado, em 
90 (noventa) dias após a assinatura do contrato.   

VALIDADE DA PROPOSTA  

A validade da presente proposta é de 30 (trinta) dias 
 
Local:      Data:       
 

DECLARAÇÃO  CARIMBO DO CNPJ 

Declaro ter tomado conhecimento do instrumento 
convocatório relativo à licitação em referência, estar 
ciente dos critérios de julgamento do certame e da forma 
de medição e pagamento estabelecidos para remunerar 
a execução do objeto licitado. 

  

Assinatura:   

Nome:         

Cargo:    

Identidade:         

CPF:         
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ANEXO 7 
MODELO DE PROCURAÇÃO 

 
 

OUTORGANTE 

(Razão Social) ____, CNPJ ___________, com sede à (logradouro), n.º _____, 
bairro _______, na cidade de ____________, Estado de ______ por seu 
representante legal infra assinado Sr __________________, (nacionalidade) , 
(profissão), identidade n.º ___________, expedida por _______, CPF 
________ residentes à (logradouro), n.º ____, bairro ________ na cidade de 
________________, Estado de _________________ 

 

OUTORGADO 

Sr __________________, (nacionalidade) , (profissão), identidade n.º 
___________, expedida por _______, CPF ________ residentes à 
(logradouro), n.º ____, bairro ________,  na cidade de ________________, 
Estado de _________________ 

 

PODERES 

para representá-lo na Licitação n.º 032/2014 promovida pelo Município de 
Tabuleiro, podendo o dito procurador, participar de todos os atos do certame, 
assinar atas, recibos e outros documentos, acordar, discordar, desistir, 
renunciar, transigir, impugnar,  reconvir,  recorrer, representar e funcionar junto 
à Comissão de Licitação no que for necessário 

 

Local e data 

_________________________ 
 


