PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO
ESTADO DE SÃO PAULO
PAÇO MUNICIPAL “ERNESTO COSER”
PRAÇA ALMIRANTE TAMANDARÉ, Nº 16-19 – C.N.P.J. 55.293.427/0001-17
FONE: (18) 3281-9777 CEP: 19470-000
Site: www.presidenteepitacio.sp.gov.br
Secretaria de Administração
Divisão de Licitações

PREGÃO (PRESENCIAL)
PROCESSO LICITATÓRIO N.° 007/2019
EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) N.° 005/2019
DATA DA REALIZAÇÃO: 15/02/2018
HORÁRIO: a partir das 08:30 horas
LOCAL: Praça Almirante Tamandaré, n.º 16-19 – Prefeitura Municipal.

PREÂMBULO:

O Ilustríssimo Sr. Frank Celestino de Oliveira, Secretário Municipal de Turismo e
Cultura, e a Excelentíssima Srª Cássia Regina Z. Furlan, Prefeita Municipal da Estância
Turística de Presidente Epitácio, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo
Decreto Municipal nº 3.457/2018 de 04/01/2018, torna público que se acha aberta, nesta
unidade, licitação na modalidade PREGÃO (PRESENCIAL), do tipo MENOR PREÇO
GLOBAL o Processo Licitatório n.º 007/2019, objetivando a CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO, CONTRATAÇÃO E REALIZAÇÃO
DO EVENTO DE “CARNAVAL 2019”, conforme especificação contida no Anexo I –
Termo de Referência, que será regida pela Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de
2002, Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Complementar Federal n.º
123/2006, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à
espécie.
As propostas deverão obedecer às especificações
convocatório e anexos, que dele fazem parte integrante.

deste

instrumento

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão
recebidos no “Paço Municipal Ernesto Coser”, situado à Praça Almirante Tamandaré, n.º
16-19, na Divisão de Licitações, Presidente Epitácio, SP, em sessão pública de
processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se
apresentarem para participar do certame.
A sessão de processamento do Pregão será realizada no local acima indicado,
iniciando-se no dia 15/02/2019, às 08:30 horas, podendo ser estendida por mais
sessões, e será conduzida pela Comissão de Pregão designados nos autos do processo
em epígrafe.
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida
para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente
estabelecido, desde que não haja comunicação do pregoeiro em contrário.
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I - DO OBJETO
1 - A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO, CONTRATAÇÃO E REALIZAÇÃO DO EVENTO DE
“CARNAVAL 2019”, conforme especificações constantes do Anexo I (Tremo de
Referência), que integra este Edital.
1.1- A quantidade de serviços previstos no Anexo I, poderá ser reduzida ou aumentada
dependendo da necessidade quando da realização de fato dos serviços nos termos da
Lei Federal nº 8.666/93, em conformidade com a necessidade do Município.
1.2- O Valor total estimado da presente contratação é de R$ 181.000,00 (Cento e
Oitenta e Um Mil Reais).
II - DA PARTICIPAÇÃO:
1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente
ao objeto da contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes
deste Edital.
2 - Os licitantes que quiserem se utilizar da via postal deverão acondicionar o Envelope
n.º 1 – Proposta Comercial e o Envelope n.º 2 – Documentação de Habilitação,
devidamente lacrados, acomodando os dois envelopes em outro invólucro/envelope
juntamente com os documentos para credenciamento e endereça-lo a Divisão de
Licitações e Contratos, no endereço constante no presente instrumento convocatório.
Os envelopes enviados por essa forma só serão aceitos pelo Pregoeiro se lhes forem
entregues até o horário de encerramento do credenciamento, e se entregue sem
qualquer violação de seu conteúdo, sendo registrado que a Divisão de Licitações e
Contratos não se responsabilizará por proposta que seja entregue em locais e horários
diversos do mencionado neste Edital.
III - DO CREDENCIAMENTO (FORA DOS ENVELOPES DE N.º 01 E 02)
1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro
instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações;
b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou
particular, da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço,
interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame, acompanhada do correspondente documento indicado na alínea
"a" (acima), que comprove os poderes do mandante para a outorga (Modelo Anexo V);
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c) Declaração de enquadramento como Microempresa, Empresa de Pequeno
Porte ou Microempreendedor Individual para fruição dos benefícios da Lei
Complementar n.º 123/2006 e Lei Complementar Municipal n.º 088/2011(Modelo Anexo
IV), sendo certo que esta certidão poderá ser substituída pela apresentação da certidão
de enquadramento emitida pela Junta Comercial respectiva;
c.1) Esta declaração será dispensada caso a empresa não se enquadre
em uma das 03 opções citadas (ME (Microempresa), EPP (Empresa de Pequeno Porte)
ou MEI (Micro Empresário Individual)).
c.2) Ficam desde já advertidos os licitantes que a prática de qualquer ato
no sentido de admitir que sua entidade empresarial é empresa de pequeno porte
microempresa ou microempreendedor individual a fim de obter tratamento diferenciado
no certame, quando não se enquadrar nos termos do artigo 3.° da Lei Complementar n.º
123/06 e dos artigos 6.º ao 8.º da Lei Complementar Municipal n.º 088/2011, ou quando
estiver inserida nas situações elencadas nos incisos I a X do § 4.º do artigo 3.° da Lei
Complementar n.º 123/06, constitui fraude à realização de ato do procedimento
licitatório, sujeitando o infrator às penalidades previstas no artigo 93 da Lei n.º 8.666/93.
2 - O representante legal e/ou o procurador quando da participação presencial deverão
identificar-se exibindo documento oficial de identificação que contenha foto.
3 - Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo
que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.
4 - A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata
exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro.
5 - Após declarada encerrada a fase de credenciamento pelo Pregoeiro, nenhuma outra
empresa será credenciada para este certame.
IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. (FORA DOS ENVELOPES)
1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com
modelo estabelecido no Anexo III deste Edital deverá ser apresentada fora dos
Envelopes n.ºs 1 e 2.
2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados,
separadamente, em 02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte
externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:
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Envelope n.º 1 – Proposta

Envelope n.º 2 – Habilitação

Pregão n.º 0__/2019

Pregão n.º 0__/2019

Processo n.º 0__/2019
Razão Social: _____________

Processo n.º 0__/2019
Razão Social: _____________

3 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa (se houver) e
redigida em língua portuguesa e por processo computadorizado ou similar (não serão
aceitas propostas feita a próprio punho), salvo quanto às expressões técnicas de uso
corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente (considerando-se que haja
mais de uma página), sem rasuras, emendas ou borrões e ser datada e assinada pelo
representante legal da licitante ou pelo procurador. (Modelo Anexo II)
4 - Todos os documentos para participação do presente certame (credenciamento e
documentos contidos no envelope de n.º 01 e 02) deverão ser apresentados no original,
por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da
Administração ou publicação em órgão de Imprensa Oficial, ou ainda mediante
apresentação da cópia acompanhada do respectivo original para autenticação por
servidor deste Município no ato da sessão.
V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA
1 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:
a) nome (RAZÃO SOCIAL), endereço, telefone, CNPJ e inscrição estadual;
b) número do Processo e do Pregão;
c) descrição completa e especifica do objeto da presente licitação, em
conformidade com as Especificações Técnicas – Anexo I deste Edital, sendo certo que
em caso de não haver a referida citação fica subtendido que o objeto ofertado atende
plenamente o solicitado neste edital, sem objeções.
d) citar OBRIGATORIAMENTE o valor unitário de todos os itens e total que
compõem o anexo I em moeda corrente nacional, por processo computadorizado,
considerando máximo de 02 casas decimais após a vírgula, em algarismo, apurados à
data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão
inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as
despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e
todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento (execução) do
objeto da presente licitação;
e) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias;
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f) condições de pagamento: até o 20.º (vigésimo) dia do mês seguinte à
prestação dos serviços e respectiva entrega da nota fiscal.
g) prazo para montagem: Conforme anexo I.
h) vigência contratual: Até 31/12/2019, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.
2 - Não será admitida cotação inferior às quantidades prevista neste Edital.
3 - O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável, exceto nos casos que sobrevir
fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de consequências incalculáveis retardadores
ou impeditíveis da execução do ajuste, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito
ou fato príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, poderá
ser restabelecido a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a restituição da Administração para a justa remuneração do fornecimento,
bastando para isso que uma das partes, venha de ofício ao Processo Licitatório,
requerer o equilíbrio financeiro deste (Art. 65, II, d, da Lei Federal n.º 8.666/93) e
demonstre através de notas fiscais e publicações e outros, o aumento ou diminuição do
preço do produto, desde que este processo seja aprovado por parecer jurídico e
ratificado pelo Sr. Prefeito através de aditamento, sem prejuízo da possibilidade de
reajustamento anual a ser calculado pelo IGPM-FGV (Índice Geral de Preços de
Mercado da Fundação Getúlio Vargas).
VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”
1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos devidamente
autenticados a seguir relacionados os quais dizem respeito a:
1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA “SE PESSOA JURÍDICA”
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;
c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades
por ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, deste subitem;
d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de
Pessoas Jurídicas, tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria
em exercício;
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e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.
1.1.1 - Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "d" deste subitem 1.1 não
precisarão constar do Envelope “Documentos de Habilitação", se tiverem sido
apresentados para o credenciamento neste Pregão.
1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHIST A
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério
da Fazenda (CNPJ);
b) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.
b1) A prova de regularidade para com a Fazenda Federal deverá ser
atendida pela apresentação do seguinte documento:
I - Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva
com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais (inclusive as contribuições
sociais) e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal.
b2) A prova de regularidade para com a Fazenda Estadual deverá ser
atendida pela apresentação do seguinte documento:
I - Certidão de Regularidade de ICMS - Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços, expedida pela Secretaria da Fazenda ou Certidão Negativa ou
Positiva com Efeito de Negativa de Débitos Tributários expedida pela Procuradoria Geral
do Estado respectivo, ou declaração de isenção ou de não incidência assinada pelo
representante legal do licitante, sob as penas da lei.
b3) - A prova de regularidade para com a Fazenda Municipal deverá ser
atendida pela apresentação do seguinte documento:
I – Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de Débitos de
Tributos e Impostos Municipais (mobiliária);
I.1) Certidões devem ser emitidas em NOME/CNPJ da empresa,
salvo exceções que serão devidamente analisadas.
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c) Prova de regularidade relativa Fundo de Garantia por Tempo de Serviço,
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei,
mediante a apresentação dos seguintes documentos:
c1 - Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço - FGTS ou documento equivalente que comprove a regularidade.
d) Prova de regularidade relativa à Inexistência de Débitos Trabalhistas:
d1 - CNDT – Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de
Débitos Trabalhistas.
1.3 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica, compatível com o objeto
da licitação, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a
capacidade técnica da empresa em promover evento(s) compatível(is) em
características, quantidades e prazos com o objeto licitado, bem como contenha local
da prestação dos serviços e shows realizados, com as devidas descrições.
1.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
a) Certidão negativa de falência, recuperação judicial de empresas ou
concordata, expedida com data não superior a 90 (noventa) dias, contados da data de
apresentação da Proposta, nos termos da Súmula n.º 50 do Egrégio Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo.
1.5 – DECLARAÇÕES (Modelo Anexo VI E VII)
a) Declaração de que não possui fato impeditivo para contratação com a
Administração Pública;
b) Declaração expressando que não está infringindo o Artigo 7.º, Inciso XXXIII da
Constituição Federal;
c) Declaração expressando que se responsabiliza por fatos supervenientes que
venham a afetar a contratação; e,
d) Declaração expressando que aceita todas as condições impostas por este
Edital.
2 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
2.1 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a
Administração aceitará como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta dias) dias
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imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas, com exceção do
solicitado no item 1.4 do presente instrumento convocatório.
3 - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO COM A PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
3.1 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, desde que devida e
previamente qualificadas/identificadas, registradas e enquadradas no Registro de
Empresa de Mercantis (Junta Comercial) ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas,
conforme o caso, como ME ou EPP, terão tratamento diferenciado e favorecido no
certame, conforme disposições da Lei Complementar n.º 123/2006.
VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
1 - No horário e local indicados no preâmbulo será aberta a sessão de processamento
do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do
certame.
2 - Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a
declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o
estabelecido no Anexo ao Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os
documentos de habilitação.
3 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:
a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no
Edital;
b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais
licitantes.
3.1 - No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão
das operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às
correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários.
As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.
3.2 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das
demais licitantes.
4 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com
observância dos seguintes critérios:
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a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez
por cento) superiores àquela;
b) não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea
anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o
máximo de 03 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as
propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.
4.1 - Para efeito de seleção/julgamento será considerado o menor PREÇO
GLOBAL.
5 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a
formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os
demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de
empate de preços.
5.1 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na
ordenação de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a
definição completa da ordem de lances.
6 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa
etapa declinarem da formulação de lances.
7 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas na ordem crescente
dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado.
8 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à
redução do preço.
9 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor
preço, decidindo motivadamente a respeito.
9.1- A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data
da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada para estimativa
desta licitação, juntada aos autos por ocasião do início deste processo.
10 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o Envelope n.º 2,
contendo os documentos de habilitação de seu autor.
11 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades na proposta e nos
documentos de habilitação poderão ser saneadas na sessão pública de processamento
do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante:
a) substituição e apresentação de documentos, ou;
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b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.
12 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a
licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.
13 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a
habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará
com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as
condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta
aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado
vencedor.
VIII - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias úteis 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.
2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência
do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante
vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a
homologação.
3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo
devidamente informado à autoridade competente.
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.
5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos
atos insuscetíveis de aproveitamento.
6 - A adjudicação será feita pelo MENOR PREÇO GLOBAL, diretamente pelo
pregoeiro.
IX - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA
LICITAÇÃO
1 - Por ser o objeto ora licitado, composto por item divisível, sua forma de execução
deverá seguir rigorosamente o descrito no Anexo I – Memorial Descritivo.
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2 – Correrão por conta da contratada todas as despesas de tributos, encargos
trabalhistas e previdenciários, manutenção, seguro, taxas, treinamento e qualquer outra
decorrente da execução do objeto ora licitado.
XI - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
1 – A recebimento provisório do objeto da presente licitação será realizado de segunda
à sexta-feira das 08:30 às 11:30 h e das 13:00 às 17:00 h, exceto os feriados e pontos
facultativos.
2 – Para comprovação da execução do serviço a proponente apresentará juntamente
com a nota fiscal certidões de registro nos órgãos competentes das empresas que por
ventura vierem a ser subcontratadas e que obrigatoriamente devem estar inscritos nos
respectivos conselhos de classe e/ou equivalente, nos termos do Anexo I, para
posteriormente envio a Secretária de Finanças.
2.1 - a Contratada deverá colher no comprovante respectivo (canhoto, rodapé ou outro
documento hábil) a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral
(RG) do servidor da Contratante responsável pelo recebimento.
3 - Constatadas irregularidades no objeto, a Contratante poderá, se disser respeito à
especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou
rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. Nesta hipótese, a
Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no
prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço
inicialmente contratado;
4 - O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente após o recebimento provisório,
uma vez verificado o atendimento integral das especificações contratadas, mediante
recibo no corpo da nota, firmado pelo servidor responsável pelo recebimento.
XII - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
1 - O instrumento contratual que vier a ser celebrado terá vigência inicial de até
31/12/2019, com possibilidade de prorrogação, desde que obedecido o disposto no Art.
57 da Lei Federal nº 8.666/93.
XIII - DA FORMA DE PAGAMENTO
1- O pagamento será efetuado até o 20º dia do mês seguinte à prestação dos serviços,
podendo ser solicitadas no ato da quitação as certidões negativas junto ao INSS, FGTS
e Trabalhista;
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2- Poderá ainda a contratante requerer demais informações relacionadas ao objeto da
licitação para efeito de após análise efetuar o respectivo pagamento, inclusive quanto a
regularidade das empresas eventualmente subcontratadas;
3- Os pagamentos serão realizados exclusivamente por meio de crédito aberto em conta
corrente ou ordem de pagamento em nome da licitante vencedora;
4- No ato do pagamento, se houver sido imposta qualquer multa o valor correspondente
será deduzido da quantia devida;
5 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada
e seu vencimento ocorrerá no mesmo prazo definido no subitem acima, após a data de
sua apresentação válida.
XIV - DA CONTRATAÇÃO
1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante termo de
contrato e terá vigência na data de sua assinatura até 31/12/2019.
1.1 – O instrumento contratual será enviado será enviado a proponente que sagrar-se
vencedora via correspondência eletrônica para o endereço constante na proposta
comercial ou outro informado pela proponente, devendo esta promover a devolução do
instrumento no prazo descrito no parágrafo anterior;
2 - Quando a Adjudicatária, convocada, se recusar a assinar o termo de contrato ou
retirar a nota de empenho, serão convocadas as demais licitantes classificadas, para
participar de nova sessão pública do Pregão, com vistas à celebração da contratação.
2.1 - Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 02 (dois) dias
úteis, contados da divulgação do aviso.
2.2 - A divulgação do aviso ocorrerá por publicação através de imprensa oficial do
Município ou diretamente à empresa.
XV - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
1 - A aplicação de multa na infringência ao disposto nos artigos 81, 86 e 87 da Lei
Federal nº 8.666/93, será assim disposta:
1.1 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato na Prefeitura de
Presidente Epitácio, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo
estabelecido por esta Municipalidade, caracteriza o descumprimento total da obrigação
assumida, sujeitando de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não
cumprida.
1.2 - O atraso injustificado na execução do contrato ou na entrega do material, sem
prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/93 e artigo 7º
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contratada à multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir do
primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado de 1% (um por cento), ao dia,
até o 20º (vigésimo) dia de atraso; quando será caracterizada a inexecução total ou
parcial, sujeitando prevista no item 1.1.
1.3 - Pela inexecução total ou parcial do fornecimento, poderá ser aplicada à contratada
a penalidade de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação
ensejando a mesma multa caso a proponente vencedora não apresente a
documentação exigida para assinatura do contrato.
1.4 - As multas aqui previstas não impedem a aplicação de outras sanções previstas nas
Leis Federais nº 8.666/93 e 10.520/02.
1.5 - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo
de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:
- ensejar o retardamento na entrega do objeto deste Pregão;
- não mantiver a proposta, injustificadamente;
- comportar-se de modo inidôneo;
- fizer declaração falsa;
- cometer fraude fiscal;
- falhar ou fraudar a entrega do objeto contratado.
1.6 - As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente,
sem prejuízo de outras medidas cabíveis, facultada a defesa úteis após o recebimento
da notificação.
XVII - DA GARANTIA CONTRATUAL
1 - Não haverá exigência de garantia de execução.
XVIII - DA VISITA TÉCNICA
1- Não haverá obrigatoriedade, contudo, todo e qualquer esclarecimento que por
ventura se fizer necessário poderá ser obtido junto a Secretaria Mun. de Turismo, por
meio do telefone nº 18 – 3251 8000, assim como agendamento de visita.
XVIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1 - A ausência das declarações solicitadas neste edital, poderá ser suprida por
declaração verbal da Licitante, de igual teor, na própria sessão pública e deverá estar
expressamente registrada na Ata, sendo obrigatório para que tal procedimento seja
adotada a presença do representante legal na sessão pública.

“Joia Ribeirinha”
“O pôr do sol mais bonito do Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO
ESTADO DE SÃO PAULO
PAÇO MUNICIPAL “ERNESTO COSER”
PRAÇA ALMIRANTE TAMANDARÉ, Nº 16-19 – C.N.P.J. 55.293.427/0001-17
FONE: (18) 3281-9777 CEP: 19470-000
Site: www.presidenteepitacio.sp.gov.br
Secretaria de Administração
Divisão de Licitações

2- No intuito de prestigiar os princípios da competição e da razoabilidade e, na
eventualidade da Licitante deixar de juntar os documentos solicitados que tratam sobre
a apresentação de documentos emitidos via acesso ao correspondente endereço
eletrônico, a Comissão Municipal de Pregão, poderá verificar a regularidade da Licitante
nos respectivos sites dos órgãos emissores desses documentos.
3 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação
da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.
4 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas
circunstanciadas, observado o disposto na Lei Federal n.º 10.520/2002, a serem
assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes.
4.1- As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas
expressamente na própria ata.
5 - Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão, e as
propostas, serão rubricados pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem.
6 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à
disposição para retirada na Divisão de Licitação desta Prefeitura, até 30 (trinta) dias
após o adimplemento, pela empresa vencedora, da obrigação assumida. Vencido o
prazo acima, e não retirado o envelope, o mesmo poderá ser incinerado.
7 - Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas,
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar
disposições deste Edital.
7.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no
prazo de até 01 dia útil anterior à data fixada para recebimento das propostas.
7.2 - Acolhida a petição contra este Edital, será designada nova data para a
realização do certame.
7.3 – Esclarecimentos que se fizerem necessários poderão ser objeto de
solicitação
formal
por
meio
do
endereço
eletrônico:
licitacoes@presidenteepitacio.sp.gov.br., sendo a resposta enviada a proponente no
menor tempo possível, obedecido os prazos legais, sendo a resposta disponibilizada no
sitio eletrônico do Município.
8 - A despesa proveniente dessa contratação correrá por conta das seguintes dotações
orçamentárias constante do orçamento vigente:
02 - Executivo
2.10 - Secretaria de Turismo e Cultura
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23.695.0013.2.04.3000 – Atrações Turísticas e Culturais
3.3.90.39.00.00.00 – Atrações Turísticas e Culturais (6719)
3.3.90.39.22.00.00 – Exposições, congressos e conferências (6732)
Fonte de Recurso: 01 Tesouro
9 - A garantia dos serviços será a usualmente praticada pelo fornecedor, sem prejuízo
às normas do CDC – Código de Defesa do Consumidor e a redação constante no
memorial descritivo.
10 - Integram o presente Edital:
Anexo I – Memorial descritivo;
Anexo II - Modelo de proposta comercial;
Anexo III - Modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação;
Anexo IV - Modelo de declaração de enquadramento em ME, EEP ou MEI;
Anexo V - Modelo de procuração;
Anexo VI - Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da CF;
Anexo VII - Modelo de declarações diversas;
Anexo VIII - Modelo de atestado de visita técnica;
Anexo IX – Minuta do instrumento contratual; e,
Anexo X - Termo de retirada do edital.
11 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera
administrativa, será competente o foro da Comarca da Comarca de Presidente Epitácio,
Estado de São Paulo.

Presidente Epitácio, 30 de janeiro de 2019.

MINUTA
Frank Celestino de Oliveira
Secretário Municipal de Turismo

MINUTA
Cássia Regina Z. Furlan
Prefeita Municipal
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ANEXO I
MEMORIAL DESCRITIVO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS - evento denominado carnaval
2019 nos dias 01, 02, 03, 04 de março de 2019 no Parque da Orla Fluvial e dias 03
e 05 de Março 2019 no Parque O Figueiral
Á Prefeitura Municipal vai ceder em forma de apoio a CONTRATADA as áreas 01, 02,
03, 04, 05 para exploração do estacionamento nos termos Decreto Municipal nº
3.120/2014 - e a área onde se realizará o evento local quarto estacionamento e
exploração praça de alimentação - e também o segundo estacionamento em frente ao
anfiteatro para exploração da praça de alimentação
E no Parque O figueiral será cedido a parte de estacionamento para CONTRATADA
para explorar os dois dia do evento
Será de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a produção do espetáculo
inclusive com relação ás despesas decorrentes e como condição imprescindível à
realização do mesmo.
Incumbe, portanto, exclusivamente a CONTRATADA a liberação do EVENTO junto a
todos os órgãos públicos e entidades de classe, bem como autoridades locais, inclusive
pagamento ao ECAD (Escritório Central de Arrecadação de Direitos) e impostos de
qualquer natureza devidos a Prefeitura local, assim como outros órgãos direta ou
indiretamente a ela relacionados e também outros eventuais devidos por força de lei,
com antecedência mínima de 05 (cinco) dias da data prevista para a realização do
EVENTO
Fica sob a integral responsabilidade da CONTRATADA a contratação dos
equipamentos de SOM e LUZ, GRADIL, PLACAS DE FECHAMENTO, TENDA 4X4
TENDA 8X8, PALCO 12X12 PALCO 8X8, SANITARIOS QUIMICOS UNISSEX,
SANITÁRIOS QUIMICOS UNISSEX PARA PORTADORES DE NECESSIDADES
ESPECIAIS – PNE, SEGURANÇA COM EMPRESA REGISTRADA NA POLICIA
FEDERAL, MÍDIA RADIO TV REDE SOCIAIS, 06 BANDAS - de acordo com as
especificações que lhe serão entregues, montagem e desmontagem por conta da
CONTRATADA,
A CONTRATANTE responderá isoladamente por toda a parte de limpeza do recinto do
evento como Parque da orla fluvial, áreas 01, 02, 03, 04, 05 e Parque O Figueiral
limpeza antes, durante e depois do evento, nas áreas delimitadas para realização.
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ANEXO
DESCRIÇÃO TÉCNICA
Item
01

Quant
150

Unid.

Descrição

Metros

LOTE 01 – FORNECIMENTO DE 150 METROS LINEARES DE GRADIL
PARQUE
O
FIGUEIRAL
E
ORLA
FLUVIAL
ESPECIFICAÇÕES:
Gradis de contenção de público e/ou fechamentos e isolamento de áreas, com
1,20 m de altura, com pés de sustentação feitos em aço, fixadas uma as outras
por pinos metálicos de aço contrapinados e parafusos pintada
preferencialmente
na
cor
alumínio.
LOCAL PARA MOTAGEM DOS EQUIPAMENTOS
ORLA FLUVIAL, E PARQUE O FIGUEIRAL - CARNAVAL 2019
PERÍODO
DA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO:
VIGÊNCIA:
04
DIAS
PRAZO PARA ENTREGA, VISTORIA E TESTE
TRÊS DIAS ANTES DO EVENTO E DESMONTAGEM EM ATÉ 24 HORAS
APÓS O EVENTO.
CONDIÇÕES:
Os equipamentos contratados deverão estar instalados e prontos para uso até
um dia antes do evento, para que, assim, incorporados ao conjunto estrutural
do recinto, possa ser submetido a vistoria técnica oficial para licenciamento do
evento. Todas as despesas para a execução dos serviços objeto deste
instrumento serão de exclusiva responsabilidade da empresa contratada
(transporte, alimentação, hospedagem, salários, encargos sociais,
previdenciários e fiscais, seguros contra danos materiais ou pessoais,
uniformes, arames, serviços de solda e eventuais manutenções dos
equipamentos
durante
a
montagem
e
utilização,
etc.).
A montagem, os testes de funcionamento e adequações dos equipamentos
deverão
obedecer
à
orientação
da
coordenação
do
evento.
Os equipamentos deverão ser entregues e montados com 48 horas de
antecedência do evento e desmontados em até 24 (vinte e quatro) horas após
os eventos. A contratada deverá ter registro junto ao CREA fornecer ART
(Anotação de Responsabilidade Técnica/CREA) da montagem e de fabricação
das estruturas objeto deste processo. Seguindo todas as normas do corpo de
bombeiros, decreto estadual nº 56.819/2011, Instrução Técnica dos bombeiros
11/2011 e 12/2011.. Todas as despesas para a execução dos serviços objeto
deste instrumento serão de exclusiva responsabilidade da empresa contratada
(transporte, alimentação, hospedagem, salários, encargos sociais,
previdenciários e fiscais, seguros contra danos materiais ou pessoais,
uniformes, arames, serviços de solda e eventuais manutenções dos
equipamentos
durante
a
montagem
e
utilização,
etc.).
A montagem, os testes de funcionamento e adequações dos equipamentos
deverão obedecer à orientação da coordenação do evento
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02

600

Metros

LOTE 02 – FORNECIMENTO DE 600 metros de PLACAS DE FECHAMENTO
ORLA
FLUVIAL

ESPECIFICAÇÕES:
estruturado em chapas de zinco não permitindo a visão do que é delimitado
largura de 2,00 metros com 2,40 de altura fixada ao solo por ponteiras
metálicas e sustentada por braços tubulares travados com pinos metálicos de
aço, a empresa é responsável pela montagem e desmontagem. Seguindo
todas as normas do corpo de bombeiros.
LOCAL PARA MOTAGEM DOS EQUIPAMENTOS
ORLA FLUVIAL , E PARQUE
O FIGUEIRAL
- CARNAVAL 2019
PERÍODO
DA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO:
VIGÊNCIA:
04
DIAS
PRAZO PARA ENTREGA ,VISTORIA E TESTE
TRÊS DIAS ANTES DO EVENTO E DESMONTAGEM EM ATÉ 24 HORAS
APÓS OS EVENTO
CONDIÇÕES:
Os equipamentos incorporados ao conjunto estrutural do recinto, para que o
evento possa ser submetido a vistoria técnica oficial para licenciamento do
evento. Os equipamentos deverão ser entregues e montados com 48 horas de
antecedência do evento e desmontados em até 24 (vinte e quatro) horas após
os eventos. A contratada deverá fornecer ART (Anotação de Responsabilidade
Técnica/CREA) da montagem e de fabricação das estruturas objeto deste
processo. Seguindo todas as normas do corpo de bombeiros, decreto estadual
nº 56.819/2011, Instrução Técnica dos bombeiros 11/2011 e 12/2011.

03

20

Todas as despesas para a execução dos serviços objeto deste instrumento
serão de exclusiva responsabilidade da empresa contratada (transporte,
alimentação, hospedagem, salários, encargos sociais, previdenciários e fiscais,
seguros contra danos materiais ou pessoais, uniformes, arames, serviços de
solda e eventuais manutenções dos equipamentos durante a montagem e
utilização,
etc.).
A montagem, os testes de funcionamento e adequações dos equipamentos
deverão obedecer à orientação da coordenação do evento.
LOTE 03 – FORNECIMENTO DE 20 TENDAS TIPO PIRÂMIDE OU CHAPÉU
DE
BRUXA
4X4
ORLA
FLUVIAL
TENDAS TIPO PIRÂMIDE OU CHAPÉU DE BRUXA com estrutura
quadrangular medindo 4X4 METROS, colunas com pé direito de no mínimo 2,5
metros de altura, construídas em ferro pintado, com armação metálica
cobertura em lona na cor branca sintética tensionada anti-chama, com
aplicação de protetores anti-fungos e raios UV.
LOCAL PARA MOTAGEM DOS EQUIPAMENTOS
ORLA FLUVIAL , E PARQUE
O FIGUEIRAL
- CARNAVAL 2019
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PERÍODO
DA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO:
VIGÊNCIA:
04
DIAS
PRAZO PARA ENTREGA ,VISTORIA E TESTE
TRÊS DIAS ANTES DO EVENTO E DESMONTAGEM EM ATÉ 24 HORAS
APÓS OS EVENTO
CONDIÇÕES:
A contratada deverá fornecer ART (Anotação de Responsabilidade
Técnica/CREA) da montagem e de fabricação das estruturas objeto deste
processo. Seguindo todas as normas do corpo de bombeiros, decreto estadual
nº 56.819/2011, Instrução Técnica dos bombeiros 11/2011 e 12/2011. Todas as
despesas para a execução dos serviços objeto deste instrumento serão de
exclusiva responsabilidade da empresa contratada (transporte, alimentação,
hospedagem, salários, encargos sociais, previdenciários e fiscais, seguros
contra danos materiais ou pessoais, uniformes, serviços de solda e eventuais
manutenções dos equipamentos durante a montagem e utilização, etc.).
A montagem, os testes de funcionamento e adequações dos equipamentos
deverão obedecer à orientação da coordenação do evento.
Item
04

Quant
03

Unid.

Descrição
FORNECIMENTO DE 03 TENDAS TIPO PIRÂMIDE OU CHAPÉU DE BRUXA
8X8
PARQUE
O
FIGUEIRAL
E
ORLA
FLUVIAL
TENDAS TIPO PIRÂMIDE OU CHAPÉU DE BRUXA com estrutura
quadrangular medindo 8X8 METROS, colunas com pé direito de no mínimo 2,5
metros de altura, construídas em ferro pintado, com armação metálica
cobertura em lona na cor branca sintética tensionada anti-chama, com
aplicação de protetores anti-fungos e raios UV.
LOCAL PARA MOTAGEM DOS EQUIPAMENTOS
ORLA FLUVIAL , E PARQUE
O FIGUEIRAL
- CARNAVAL 2019
PERÍODO
DA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO:
VIGÊNCIA:
04
DIAS
PRAZO PARA ENTREGA ,VISTORIA E TESTE
TRÊS DIAS ANTES DO EVENTO E DESMONTAGEM EM ATÉ 24 HORAS
APÓS OS EVENTO
CONDIÇÕES:
A contratada deverá fornecer ART (Anotação de Responsabilidade
Técnica/CREA) da montagem e de fabricação das estruturas objeto deste
processo. Seguindo todas as normas do corpo de bombeiros, decreto estadual
nº 56.819/2011, Instrução Técnica dos bombeiros 11/2011 e 12/2011. Todas as
despesas para a execução dos serviços objeto deste instrumento serão de
exclusiva responsabilidade da empresa contratada (transporte, alimentação,
hospedagem, salários, encargos sociais, previdenciários e fiscais, seguros
contra danos materiais ou pessoais, uniformes, serviços de solda e eventuais
manutenções dos equipamentos durante a montagem e utilização, etc.).
A montagem, os testes de funcionamento e adequações dos equipamentos
deverão obedecer à orientação da coordenação do evento.
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LOTE 05 – FORNECIMENTO
FLUVIAL

01

DE 01 PALCO 12X12 METROS

ORLA

FORNECIMENTO DE PALCO 12X12 METROS Com estrutura medindo
12x12metros, colunas com pé direito de no mínimo 4,0 metros de altura,
construídas em ferro pintado, com armação metálica cobertura em lona
sintética tensionada anti-chama, com aplicação de protetores anti-fungos e
raios UV. talhas de regulagem de altura, escada lateral, sombrite para
fechamento do fundo e das laterais, com 02 (dois) flys de 07 metros de altura,
por 2,5 metros de profundidade e 03 metros de largura (um para cada lado do
palco);
LOCAL PARA MOTAGEM DOS EQUIPAMENTOS
ORLA FLUVIAL , E PARQUE
O FIGUEIRAL
- CARNAVAL 2019
PERÍODO
DA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO:
VIGÊNCIA:
04
DIAS
PRAZO PARA ENTREGA ,VISTORIA E TESTE
TRÊS DIAS ANTES DO EVENTO E DESMONTAGEM EM ATÉ 24 HORAS
APÓS OS EVENTO
CONDIÇÕES:
A contratada deverá fornecer ART (Anotação de Responsabilidade
Técnica/CREA) da montagem e de fabricação das estruturas objeto deste
processo. Seguindo todas as normas do corpo de bombeiros, decreto estadual
nº 56.819/2011, Instrução Técnica dos bombeiros 11/2011 e 12/2011. Todas as
despesas para a execução dos serviços objeto deste instrumento serão de
exclusiva responsabilidade da empresa contratada (transporte, alimentação,
hospedagem, salários, encargos sociais, previdenciários e fiscais, seguros
contra danos materiais ou pessoais, uniformes, serviços de solda e eventuais
manutenções dos equipamentos durante a montagem e utilização, etc.).
A montagem, os testes de funcionamento e adequações dos equipamentos
deverão obedecer à orientação da coordenação do evento.
06

40

Diária

FORNECIOMENTO
FLUVIAL

DE 40

SANITÁRIOS QUIMICOS UNISSEX ORLA
POR
DIA

FORNECIMENTO
DE
SANITÁRIOS
QUIMICOS
UNISSEX:
Sanitário Ecológico unissex modelo standard, estrutura em polietileno, com
1,15m de comprimento, 1,20m de largura e 2,30m de altura, dotado de
iluminação artificial, contendo caixa de dejetos de no mínimo 220 litros, com
assento sanitário, mictório, porta objetos, cabide, suporte para papel higiênico e
respiro. Porta com sistema de mola para fechamento automático quando não
está em uso e indicação externa de aberto / fechado, produtos químicos, papel
higiênico,
manutenção
e
limpeza.
LOCAL PARA MOTAGEM DOS EQUIPAMENTOS
ORLA FLUVIAL, E PARQUE O FIGUEIRAL
- CARNAVAL 2019
PERÍODO
DA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO:
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07

04

Diária

VIGÊNCIA:
04
DIAS
PRAZO PARA ENTREGA ,VISTORIA E TESTE
TRÊS DIAS ANTES DO EVENTO E DESMONTAGEM EM ATÉ 24 HORAS
APÓS OS
EVENTO
CONDIÇÕES:
A contratada deverá manter os banheiros em condições perfeitas de uso,
mantendo um funcionário em cada local durante a realização dos eventos para
realizar
a
limpeza
e
conservação
dos
mesmos.
Todas as despesas para a execução dos serviços objeto deste instrumento
serão de exclusiva responsabilidade da empresa contratada (transporte,
retirada dos detritos, alimentação, hospedagem, salários, encargos sociais,
previdenciários e fiscais, seguros contra danos materiais ou pessoais,
uniformes eventuais manutenções dos equipamentos durante a montagem e
utilização,
etc.).
A montagem, os testes de funcionamento e adequações dos equipamentos
deverão
obedecer
à
orientação
da
coordenação
do
evento.
A empresa para participar da licitação deverá ter autorização para descarte de
resíduos junto a SABESP. Seguir todas as normas do corpo de bombeiros
11/2011 e 12/2011.
FORNECIMENTO DE 04
SANITÁRIOS QUIMICOS UNISSEX PARA
PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - PNE ORLA FLUVIAL POR
DIA
FONECIMENTO DE SANITÁRIOS QUIMICOS PARA PORTADOR DE
NECESSIDADES ESPECIAIS UNISSEX: Sanitário Ecológico para portador de
necessidades especiais (PNE), de acordo com a LEI 10.098/2000, Banheiro
químico portátil, em polipropileno ou material similar, com teto translúcido,
suspiro de 3” do tipo chaminé, com caixa de dejeto com capacidade para
220lts, com porta objeto, porta papel higiênico, mictório, gel volátil para
higienização das mãos, assento sanitário com tampa, apoio em barra de ferro
nas três laterais, protetor de assento. Fabricado em piso de madeira
emborrachada e/ou revestido em fibra de vidro antiderrapante. Paredes laterais
e fundo com ventilação. Banheiro contendo adesivo identificador de deficiente
físico, fechadura da porta do tipo rolete com identificação de livre/ocupado, O
banheiro deverá ter as dimensões de 1,16m x 2,44m x 2,30m. Porta com
sistema de mola para fechamento automático quando não está em uso e
indicação externa de aberto / fechado, produtos químicos, papel higiênico,
manutenção
e
limpeza.
LOCAL PARA MOTAGEM DOS EQUIPAMENTOS
ORLA FLUVIAL , E PARQUE
O FIGUEIRAL
- CARNAVAL 2019
PERÍODO
DA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO:
VIGÊNCIA:
04
DIAS
PRAZO PARA ENTREGA ,VISTORIA E TESTE
TRÊS DIAS ANTES DO EVENTO E DESMONTAGEM EM ATÉ 24 HORAS
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08

90

Diária

APÓS OS EVENTO
CONDIÇÕES:
A contratada deverá manter os banheiros em condições perfeitas de uso,
mantendo um funcionário em cada local durante a realização dos eventos para
realizar
a
limpeza
e
conservação
dos
mesmos.
Todas as despesas para a execução dos serviços objeto deste instrumento
serão de exclusiva responsabilidade da empresa contratada (transporte,
retirada dos detritos, alimentação, hospedagem, salários, encargos sociais,
previdenciários e fiscais, seguros contra danos materiais ou pessoais,
uniformes, eventuais manutenções dos equipamentos durante a montagem e
utilização,
etc.).
A montagem, os testes de funcionamento e adequações dos equipamentos
deverão
obedecer
à
orientação
da
coordenação
do
evento.
A empresa para participar da licitação deverá ter autorização para descarte de
resíduos junto a SABESP. Seguir todas as normas do corpo de bombeiros
11/2011 e 12/2011.
SEGURANÇA COM EMPRESA REGISTRADA NA POLICIA FEDERAL
PARQUE
O
FIGUEIRAL
E
ORLA
FLUVIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARTICULAR
REGISTRADA NA POLICIA FEDERAL, exigidos para dar suporte no
funcionamento dos Eventos da Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura
Municipal de Presidente Epitácio SP, tais como: segurança preventiva,
segurança de intervenção, contenção de tumultos, controle de estacionamento,
portaria, orientação de fluxos de pedestres e/ou veículos, colocação e retirada
de gradis utilizados para fechamentos e isolamentos de áreas no perímetro do
eventos, entre outras, quando necessário.
LOCAL PARA MOTAGEM DOS EQUIPAMENTOS
ORLA FLUVIAL, E PARQUE O FIGUEIRAL - CARNAVAL 2019
PERÍODO
DA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO:
VIGÊNCIA:
04
DIAS
PRAZO PARA ENTREGA, VISTORIA E TESTE
TRÊS DIAS ANTES DO EVENTO E DESMONTAGEM EM ATÉ 24 HORAS
APÓS OS EVENTOS.
CONDIÇÕES:
Horário: O cumprimento dos serviços contratados obedecerá escala de horário
que será distribuída de conformidade com as necessidades oportunamente
apontadas pela coordenação do evento;
Todos os funcionários deverá porta a carteira nacional de vigilante CNV
Documento de identidade funcional do vigilante, de uso obrigatório em serviço,
com validade de 4 (quatro) anos.
TODOS OS SERVIÇOS DA EMPRESA DE SEGURANÇA PRIVADA DEVE
SER AUTORIZADO PELA POLÍCIA FEDERAL.
Os componentes do corpo de apoio da contratada deverão apresentar-se
devidamente identificados através de crachás, uniformizados e em condições
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de limpeza requeridos para a prestação de serviços;
09

10

01

Serv.

MÍDIA RADIO TV e REDE SOCIAIS
Criação de Vídeo de divulgação, Cartaz digital para impulsionar nas redes
sociais, 200 inserções de 30 segundos na TV com cobertura de jornalismo com
matérias antes durante e depois do evento apresentar contrato ou outro
instrumento comprobatório da contratação/execução, 300 inserções de 30
segundos na radio local apresentar, também com comprovação de contratação
ou outro instrumento comprobatório da contratação/execução.
SONORIZAÇÃO AO VIVO E ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE DA ORLA
FLUVIAL
= SONORIZAÇÃO AO VIVO E ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE =
Contratação de locação combinada com a prestação de serviços para
fornecimento, transporte, montagem, operação e desmontagem de
equipamentos de SONORIZAÇÃO AO VIVO E ILUMINAÇÃO DE GRANDE
PORTE, em eventos CARNAVAL 2019, conforme modulação abaixo:
P.A 8X8
SISTEMA FLY COM 16 CAIXAS DE ALTA E 16 CAIXA DE SUB
02 POTENCIAS MED 16,000
02 POTENCIAS MED 10,000
02 POTENCIAS MED 03,000
MESA DE SOM DIGITAL M7 48 CANAL
01 DRIVE RAK P.A DBX 480
MUTI CABO 48 COME EXPLIT
04 L.A DE 2012 COM TITANEO
04 SUB DE 18
01 POTENCIA P/ O SUB
01 POTENCIA P/ MEDIO
01 POTENCIA P/ TITANEO
01 DRIAVE RAK DIGITAL DBX 206
01 MESA DIGITAL LSG
01 CUBO P/ GUITARRA
01 CUBO P/ CONTRABAIXO
01 MULTI COM 04 ENTRADAS 04 SAIDAS
04 PRATICAVES 5X4 COM 04 MONITORES
10 DIREKT BOX
01 KIT DE 07 MICROFONES P/ BATERIA COM GARRAS
01 KIT DE 07 MICROFONES P/ PERCURÇÃO COM GARRAS
10 MICROFONES COM FIO
02 MICROFONES SEM FIO
10 PÉDESTAIS DE MICROFONE
12 MOVING BIM 200
16 CANHÃO LED
12 CANHÃO LAMPADA PAR 64
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11

02 ATOMIC 3000 LED
MESA DE ILUMINAÇÃO DE LUZ AVOLITE
MAQUINA DE FUMAÇA
GRIDES 10X08 METROS ALTURA Q30 COM 04 TALHAS
CAMEAMENTOS
SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO AO VIVO DE GRANDE PORTE PARQUE O
FIGUEIRAL PARQUE O FIGUEIRAL
= SONORIZAÇÃO AO VIVO DE GRANDE PORTE =
Contratação de locação combinada com a prestação de serviços para
fornecimento, transporte, montagem, operação e desmontagem de
equipamentos de SONORIZAÇÃO AO VIVO DE GRANDE PORTE, em
eventos pontuais a serem realizados pela Secretaria de Turismo e Cultura,
conforme modulação abaixo:
01 (uma) mesa de som de no mínimo 36 canais **
04 (quatro) caixas de som grave
04 (quatro) caixas de som de 03 (três) vias: médio, médio agudo e agudo
02 (duas) caixas de retorno de som de 02 (duas) vias, para médio e agudo
01 (um) side/01 grave (caixa de retorno para bateria)
01 (um) side/03 vias (caixa de retorno para bateria)
05 (cinco) potências com no mínimo 5000w
01 (um) módulo de efeito (reverb digital ) **
01 (um) aparelho de reprodução de CD Player
01 (um) cubo de baixo
01 (um) cubo de guitarra
01 (um) cubo de teclado
01 (um) crossover de 04 (quatro) vias
06 (cinco) microfones com fio
04 (quatro) microfones sem fio
10 (dez) pedestais para microfones
01 (um) kit de microfone específico para bateria
04 (quatro) módulos de iluminação com 04 holofotes
02 (dois) módulos de iluminação com 02 holofotes
01 (um) fly (estrutura suspensa para suporte das caixas de som)
**com dispositivo de multi efeito é dispensável o módulo de efeito
01 - 46 metros de treliça Q 30 alumínio
02 - 04 base
03 - 04 esliver
04 - 04 talhas de 02 toneladas 08 metros
05 - 06 led RGBW 03 watts
10 - 01 mesa de iluminação digital
11 - 01 Rack dimmer dmx
12 - 01 Rack main pawer trifásico 300 A
13 - cabo PP trifásico 16 mm com 50 metros
02 moving bim 200
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FORNECIMENTO DE 01 PALCO 8X8 METROS PARQUE O FIGUEIRAL

13

06

01

30

PALCO 8X8 METROS Com estrutura medindo 8x8 metros, colunas com pé
direito de no mínimo 2,5 metros de altura, construídas em ferro pintado, com
armação metálica cobertura em lona sintética tensionada anti-chama, com
aplicação de protetores anti-fungos e raios UV. talhas de regulagem de altura,
escada lateral, sombrite para fechamento do fundo e das laterais, com 02 (dois)
flys de 07 metros de altura, por 2,5 metros de profundidade e 03 metros de
largura (um para cada lado do palco);
LOCAL PARA MOTAGEM DOS EQUIPAMENTOS
TODOS
OS
EVENTOS
DA
FREFEITURA
MUNICIPAL
PERÍODO
DA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO:
VIGÊNCIA:
12
MESES
PRAZO PARA ENTREGA ,VISTORIA E TESTE
TRÊS DIAS ANTES DO EVENTO E DESMONTAGEM EM ATÉ 24 HORAS
APÓS OS EVENTO
CONDIÇÕES:
A contratada deverá fornecer ART (Anotação de Responsabilidade
Técnica/CREA) da montagem e de fabricação das estruturas objeto deste
processo. Seguindo todas as normas do corpo de bombeiros, decreto estadual
nº 56.819/2011, Instrução Técnica dos bombeiros 11/2011 e 12/2011. Todas as
despesas para a execução dos serviços objeto deste instrumento serão de
exclusiva responsabilidade da empresa contratada (transporte, alimentação,
hospedagem, salários, encargos sociais, previdenciários e fiscais, seguros
contra danos materiais ou pessoais, uniformes, serviços de solda e eventuais
manutenções dos equipamentos durante a montagem e utilização, etc.).
A montagem, os testes de funcionamento e adequações dos equipamentos
deverão obedecer à orientação da coordenação do evento.
06 BANDAS PARQUE O FIGUEIRAL E ORLA FLUVIAL
As Bandas contratada, para execução de 4 dias de carnaval na Orla fluvial 02
dias no Parque o Figueiral, deverá providenciar e se responsabilizar pelas
despesas com: transporte, alimentação, hospedagem e demais relacionadas a
execução do serviço, devendo as bandas terem repertório variado (marchinhas,
samba, axé e outros) e contar com no mínimo 09 integrantes, sendo 01 cantor,
01 baterista, 01 guitarrista, 01 percussionista, 01 tecladista, 01 contra baixista e
03 metais, duração do show de 4:00 horas por dia, horário da apresentação
das 23:59 horas da noite as 04:00 horas da manhã durante os quatro dias de
carnaval na Orça Fluvial e das 16:00 as 20:00h para apresentação no Parque
Municipal O Figueiral.
- Dia e horário de chegada da banda na cidade no dia do evento no local do
evento as 14:00 horas para a passagem de som para apresentação na Praia da
Orla e as 10:00 horas no Parque Figueiral também para passagem de som.
UNID

CAMAROTES PARQUE DA ORLA FLUVIAL CARNAVAL 2019
NÚMERO DE CAMAROTES: 30 (camarotes) contendo, cada um, autorização
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(ingresso, pulseira, etc.) para o ingresso de no mínimo 12 pessoas e no máximo
15 (salvo se ocorrer determinação pelo Corpo de Bombeiro para a redução da
capacidade; neste caso, o permissionário observará rigorosamente a capacidade
permitida de acordo com as normas técnicas do Corpo de Bombeiros), com
divisórias internas entre um camarote e outro, sendo assegurado um espaço de 2
á 3 metros quadrados para cada camarote). DA ESTRUTURA FÍSICA DO
CAMAROTE: A estrutura deverá ser de equipamento tubular de encaixe
galvanizado com piso modulado e elevada capacidade de carga, apto para
colocação em quaisquer tipos de terreno , tendo uma área reservada no evento
para o camarote de 300 metros quadrados, em sua totalidade, com grade de
contenção, em sua totalidade ( 300 metros quadrados), e quantidade de 4 escadas
para entrada e saída, conforme exigência do Corpo de bombeiro , o camarote
devera ter no mínimo de 2,20 metros de altura sendo a cobertura tipo tendas
pirâmide ou chapéu de bruxa , com estrutura quadrangular colunas com pé
direito de no mínimo de 2,50 metros de altura construídas em ferro pintado ,
cobertura em lona na cor branca sintética tensionada anti-chamas e raios UV,
abrangendo toda a área (300 metros quadrados).
PRAZO DA CONCESSÃO: Período de 01 de março de 2019 a 04 de março de
2019. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Das 22:00h às 05:00h
RESERVA DE CAMAROTES PARA AUTORIDADES: deverá ceder a
PERMITENTE 02 (dois) camarotes para uso na recepção de autoridades e
convidados;
VALOR MÁXIMO DE VENDA DO CAMAROTE: R$ 3.000,00 (três mil reais
para 12 pessoas os 04 dias do evento )

ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
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(Este anexo é apenas um modelo e deve ser feito preferencialmente em papel
timbrado)
REFERÊNCIA: PROC. LICITATÓRIO N.º 007/2019 – PREGÃO PRESENCIAL N.º
005/2019.
Proponente/Razão Social:
CNPJ n.º:
Endereço:
Cidade:
Fone:

Inscrição Estadual:
Estado:
E-mail:

QTDE

ITEM

OBJETO: xxxxxxxxxxxx.............................................
UND

DESCRIÇÃO

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

Conforme Anexo I

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$XXXXXXXX
CONSIDERAÇÕES:
I - No valor apresentado estão inclusos todas as taxas, impostos, fretes ou quaisquer
outros encargos que recaiam sobre o objeto descrito no anexo I, sendo que o preço
ofertado será fixo e irreajustável;
II – Nos termos do art. 65, §1º da Lei Federal n.º 8.666/93, a proponente obriga-se a
aceitar nas mesmas condições da sua proposta, os acréscimos ou supressões de até
25% (vinte e cinco por cento) do total licitado.
III – declaro esta ciente e de acordo com todas as condições estabelecidas no presente
edital, inclusive pela manutenção do processo no prazo de validade de 60(sessenta)
dias.

Presidente Epitácio-SP, xx de xxxxxx de 2019.

_________________________________
Assinatura do representante legal
(nome completo e assinatura)
CPF/RG
(Carimbo da proponente se houve)
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Declaração de que cumpre os requisitos de habilitação

(Papel timbrado da empresa, se houver)

A

empresa

________________________________,

CNPJ

n.º

__________, sediada _____________________________, declara, sob as penas da
Lei, que está em situação regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social INSS e o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço – FGTS, bem como, atende às
exigências do edital quanto à habilitação jurídica para os fins previstos no processo
licitatório n.º ........, Pregão n.º ............................

Local e data,

____________________________________
(assinatura do representante legal da empresa)
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA,
EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
PARA FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR N.º 123/2006 E LEI
COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 088/2011.
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL n.º 0__/2019
_____________________________________________

(razão

sede__________________________________________(endereço

social

licitante),

completo),

com
inscrita

no CNPJ sob o n.º ______________________, por meio de seu representante legal,
o(a) ____________________________, (nome e dados pessoais) DECLARA, para os
fins do disposto na Lei Complementar n.º 123/2006 e Lei Complementar Municipal n.º
088/2011, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta
Empresa, na presente data, enquadra-se como:

( ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3.º da Lei Complementar n.º 123, de
14/12/2006;
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3.º da Lei
Complementar n.º 123, de 14/12/2006.
(

) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL,

conforme

parágrafo I e II, do artigo 6.º

da Lei Complementar Municipal n.º 088, de 14/04/2011.

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do
parágrafo 4.º do artigo 3.º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006.
Local e data,

____________________________________
(assinatura do representante legal da empresa)
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MODELO DE PROCURAÇÃO

A empresa _____________________________________________, por meio de
seu representante legal o(a) Sr.(a).________________________________, Carteira de
Identidade

nº.

___________________________

e

CPF

nº.

___________________________, nomeia seu(sua) bastante procurador(a) o(a) Sr.(a)
__________________________________________, com poderes para formular lances,
negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os
demais atos pertinentes ao certame, referentes ao Pregão nº. .../.....

........, ________/________/_______.

____________________________________________
Assinatura

ANEXO VI
CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7.º
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DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A Firma/Empresa _____________________________________ Ref.: (identificação da
licitação) ........................................., inscrito no CNPJ nº...................., por intermédio de
seu representante legal o(a) Sr(a) ................................., portador(a) da Carteira de
Identidade nº........................ e do CPF nº............................,

DECLARA, para fins do

disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela
Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.
SIM ( ) OU NÃO ( ).

...............................................
(data)
..................

..................................
(representante legal)
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

ANEXO VII
DECLARAÇÕES DIVERSAS
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A Firma/Empresa _____________________________________ Ref.: (identificação da
licitação) ........................................., inscrito no CNPJ nº...................., por intermédio de
seu representante legal o(a) Sr(a) ................................., portador(a) da Carteira de
Identidade nº........................ e do CPF nº............................,

DECLARA, para os devidos

fins que:

- Declaração de que não possui fato impeditivo para contratação com a
Administração Pública;
- Declaração expressando que se responsabiliza por fatos supervenientes que
venham a afetar a contratação; e,
- Declaração expressando que aceita todas as condições impostas por este Edital
e que prestará os

serviços, conforme disposto no presente instrumento

convocatório, reportando-se ao gestor em caso de dúvida.

Presidente Epitácio-SP, xx de xxxxxxx de 2019.

_________________________________
Assinatura do representante legal
(nome completo e assinatura)
CPF/RG
(Carimbo da proponente se houve)

ANEXO VIII
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 007/2019
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PREGÃO (PRESENCIAL) N.º 005/2019
MINUTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL N.º ......
Pelo presente Instrumento Contratual de Prestação de Serviços, de um lado a empresa
____________________, inscrita no CNPJ n.º ______________________, com sede na
cidade de __________________, Estado de ______________, à _________________,
n.º ___________, representada neste ato por _________________, maior,
____________, portador da cédula de identidade registro geral n.º _____________
SSP/__, inscrito no CPF n.º _____________________, residente e domiciliado à
_______________, n.º _______, na cidade de _______________________, neste ato
denominada simplesmente Contratada, e de outro lado, a Prefeitura Municipal da
Estância Turística de Presidente Epitácio, localizada à Praça Almirante Tamandaré,
n.º 16-19, no município de Presidente Epitácio, Estado de São Paulo, neste ato
representada pelo Ilustríssimo Senhor Frank Celestino de Oliveira, Secretário
Municipal de Turismo, brasileiro, maior, casado, portador da cédula de identidade
registro geral n.º 7.462.287-0 - SSP/SP, inscrito no CPF n.º 750.114.098-72, residente e
domiciliada à Rua João Pessoa, n.º 2-41, Vila Palmira, nesta cidade de Presidente
Epitácio, Estado de São Paulo, denominada simplesmente Contratante, têm entre si,
justo e contratado o mencionado nas seguintes cláusulas contratuais:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
Constitui o objeto do referido contrato, a xxxxxxxxxxxxxxxx ..................................,
conforme especificações constantes do Anexo I (especificações técnicas), conforme
Anexos e proposta da Contratada, constantes no Processo de Licitação n.º 007/2019 –
Pregão n.º 005/2019, Conforme Anexos do presente instrumento convocatório e
contratual e proposta da contratada.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2.1 - As despesas com a celebração do presente instrumento contratual correrão por
conta das seguintes dotações orçamentárias, sendo suplementar se necessário for:
02 - Executivo
2.10 - Secretaria de Turismo e Cultura
23.695.0013.2.04.3000 – Atrações Turísticas e Culturais
3.3.90.39.00.00.00 – Atrações Turísticas e Culturais (6719)
3.3.90.39.22.00.00 – Exposições, congressos e conferências (6732)
Fonte de Recurso: 01 Tesouro
CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO
3.1 – A CONTRATANTE compromete-se a pagar ao CONTRATADO a importância
unitário e total, conforme anexo I do presente contrato, sendo que tal pagamento será
efetuado até o 20.º dia do mês seguinte à realização/entrega dos serviços e/ou do
objeto e efetiva disponibilidade da respectiva nota fiscal.
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3.2 - Tendo em vista que a vigência dos serviços, objeto deste contrato, está prevista
para até 12 meses, não haverá reajustamento de preços, contudo, caso haja, poderá ser
adota o IGPM-FGV – Índice Geral de Preços de Mercada da Função Getúlio Vargas.
3.3 – Os serviços serão executados em conformidade com este termo, correndo por
conta da(s) Contratada(s) todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais
como: combustíveis, manutenção, seguros, tributos (taxas, impostos, etc.), encargos
trabalhistas, sociais, previdenciários e outros que resultarem do fiel cumprimento dos
serviços propostos, será inteiramente de responsabilidade da empresa Contratada.
3.4 - O valor total estimado deste contrato, notadamente à proposta da CONTRATADA,
para os fins de direito é de R$ xxxxxxxxxx, correspondente ao valor unitário dos serviços
multiplicados pela quantidade total estimada.
3.5 - Havendo atraso na efetivação do pagamento, poderá será atualizado através do
índice da poupança relacionada com o período em atraso.
CLÁUSULA QUARTA: DO PRAZO DE INÍCIO E DA DURAÇÃO DO CONTRATO:
4.1 - A vigência do presente contrato terá início em __ de ___________ de 2.019 e seu
término em 31 de dezembro de 2.019, não podendo ser prorrogado.
CLÁUSULA QUINTA: DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO
5.1 - Todas as faturas/notas fiscais terão que constar no corpo o nº do pregão e os
dados bancários para pagamento.
5.2 - Os pagamentos serão realizados mediante comprovação dos serviços executados
pelo gestor, cujo pagamento será efetuado até o 20º dia do mês seguinte à prestação de
serviços, podendo ser objeto de solicitação no ato da quitação as certidões negativas
e/ou positivas com efeito de negativa junto ao INSS e ao FGTS.
5.3 – O Município não efetuará pagamento através de cobrança bancária, sendo certo
que os pagamentos serão efetuados exclusivamente por crédito na conta corrente
específica em nome da Contratada.
CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1 - A contratada irá executar o(s) serviço (s) contratado (s), de acordo com o
anexo I TERMO DE REFERÊNCIA (ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO), respeitando as
determinações da Secretaria Mun. de Turismo.
6.2 – Após a emissão da requisição, a contratada se obriga a:
a) Cumprir rigorosamente a execução dos serviços;
b) Responder civil e criminalmente, por quaisquer acidentes, danos ou prejuízos
materiais e/ou pessoais causados ao Município em detrimento ao serviço
prestado, inclusive pagamento de indenizações devidas; e,
c) Cumprir as determinações do Contratante.
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CLÁUSULA SETIMA - DAS PENALIDADES
O descumprimento, total ou parcial, das obrigações assumidas caracterizará a
inadimplência, sujeitando a CONTRATADA às sanções enumeradas no artigo 87 da Lei
Federal 8666/93 e alterações e às multas previstas neste instrumento:
7.1 - Advertência.
7.2 - Multas:
7.2.1 - Multa correspondente a 2,0% (dois por cento) do valor da Requisição de Serviço,
pelas seguintes infrações:
a) Não cumprimento dos horários pactuados;
b) Pelo não cumprimento da legislação vigente referente à prestação de serviços
em epígrafe;
7.2.2 - Multa correspondente a 2,0% (dois por cento) do valor do contrato, pelas
seguintes infrações:
a) Inobservância ao prazo estabelecido para execução do avençado;
b) Inobservância ao nível de qualidade dos serviços prestados;
c) Subcontratar, total ou parcialmente, o objeto do contrato, ou explorar
financeiramente profissionais, mesmo que no trajeto de sua rota;
7.2.3 - Multa correspondente a 2,0% (dois por cento) do valor do contrato e rescisão
contratual, pelas seguintes infrações:
a) Ceder ou transferir a realização dos exames e respectivos laudos a
profissional que não seja o apresentado no envelope contendo os documentos de
habilitação;
b) Tornar se inadimplente com as obrigações trabalhistas – INSS, FGTS e
SALÁRIOS.
7.2.4 - Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração
Municipal conforme disposto no inciso III artigo 87 da Lei Federal 8.666/93 e alterações.
7.2.5 - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja declarada
a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
7.2.6 - As penalidades de advertência, multa e demais sanções previstas no presente
instrumento convocatório serão aplicadas pela administração respeitados o contraditório
e a ampla defesa.
7.2.7 - A aplicação da penalidade de suspensão temporária e declaração de
inidoneidade é de competência da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura,
respeitados o contraditório e a ampla defesa.
7.2.8 - Além das hipóteses anteriores, poderá o CONTRATANTE rescindir o contrato,
independentemente de qualquer procedimento judicial ou pagamento de indenização,
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por falência, concordata, dissolução, insolvência da CONTRATADA, e, em se tratando
de firma individual, por morte de seu titular.
CLÁUSULA OITAVA: DA RESCISÃO
Poderá haver rescisão contratual por ambas as partes, desde que ocorra uma ou mais
das seguintes situações:
I) – o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
II) – o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
III) – a lentidão do seu cumprimento, levando a Contratante a comprovar a
impossibilidade da conclusão do serviço nos prazos estipulados;
IV) – o atraso injustificado no início do serviço;
V) – paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Contratante;
VI) – a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contrato com
outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou
incorporação, sem o expresso conhecimento da outra parte;
VII) – o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
VIII) – o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas pela Contratante;
IX) – a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
X) – a dissolução da sociedade;
XI) – a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estruturação da empresa,
que prejudique a execução do contrato;
XII) – razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está
subordinada a Contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;
XIII) – a supressão por parte da Contratante dos serviços, acarretando modificação do
valor inicial do contrato além do limite legal permitido, ou seja, 25% (vinte c cinco por
cento);
XIV) – a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Contratante, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que
totalizem o mesmo prazo;
XV) – o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Contratante,
decorrentes dos serviços ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em
caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado
à Contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até
que seja normalizada a situação;

“Joia Ribeirinha”
“O pôr do sol mais bonito do Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO
ESTADO DE SÃO PAULO
PAÇO MUNICIPAL “ERNESTO COSER”
PRAÇA ALMIRANTE TAMANDARÉ, Nº 16-19 – C.N.P.J. 55.293.427/0001-17
FONE: (18) 3281-9777 CEP: 19470-000
Site: www.presidenteepitacio.sp.gov.br
Secretaria de Administração
Divisão de Licitações

XVI) – a não liberação, por parte da Contratante, de área, local ou objeto para
execução do serviço;
XVII) – a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execução do contrato;
XVIII) - descumprimento do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal n.º
8.666/93, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;
XIX) - A rescisão do Contrato poderá ainda ocorrer de forma amigável, por acordo entre
as partes, reduzindo a termo no processo desde que haja conveniência para a
Administração Pública.
CLÁUSULA NONA: DA VINCULAÇÃO
9.1 - Este contrato está vinculado ao Processo de Licitação n.º 007/2019 – Pregão n.º
005/2019 e todos os seus anexos.
CLÁUSULA DÉCIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
10.1 – Fornecer à CONTRATADA, todos os dados necessários para a execução do
objeto deste Contrato, com orientações e especificações diversas, considerando a
natureza dos mesmos;
10.2 – Designar funcionário para acompanhar e fiscalizar a qualquer tempo a execução
do presente Contrato;
10.3 - Notificar a contratada, fixando-lhe prazo para corrigir as irregularidades
encontradas nos serviços prestados.
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA: DA FISCALIZAÇÃO
11.1. A CONTRATANTE manterá profissional legalmente habilitado para acompanhar a
execução do objeto do presente CONTRATO, designado pelo Sr. Secretário Mun. de
Turismo e Cultura, exercendo a fiscalização em todos os seus aspectos, competindo-lhe
ainda a verificação de todas as características, para fins de pagamento e demais
exigências legais, inclusive para o RECEBIMENTO PROVISÓRIO e DEFINITIVO,
mantendo tudo devidamente anotado.
11.2. Poderá a CONTRATANTE se valer de assessoramento de profissionais ou de
empresas especializadas para a execução deste mister.
11.3. A presença da fiscalização da CONTRATANTE não diminui ou exclui qualquer
obrigação/responsabilidade da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA: DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
12.1. Este CONTRATO poderá ser alterado nos termos do disposto no artigo 65 da Lei
n.º 8.666/93, alterada pelas Leis n.ºs. 8.883/94 e 9.648/98, mediante o correspondente
TERMO DE ADITAMENTO.
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12.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do CONTRATO, salvo as supressões resultantes de acordos
celebrados entre as partes, que poderão ultrapassar o limite indicado.
CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA: DAS LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS
13.1 - Será aplicada à execução deste contrato as Leis Federais n.º 10.520/02 e
8.666/93 e alterações, bem como legislações específicas aos casos omissos.
CLÁUSULA DÉCIMA-QUART A: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
(COMPATIBILIDADE, HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO).
14.1 - Assume a Contratada, a responsabilidade de se manter, durante toda a vigência
do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no Processo de Licitação n.º 007/2019
– Pregão n.º 005/2019.
CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA: DO FORO
15.1. As partes de comum acordo elegem o foro da cidade de Presidente Epitácio,
Estado de São Paulo, para serem dirimidas quaisquer dúvidas ou questões originadas
pelo presente instrumento.
E por estarem assim ajustadas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento
em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.
Presidente Epitácio, ___ de __________ de 2.019.

______________________________
_________________________
__________________
Contratado(a)

M INUTA
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO
FRANK CELESTINO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO M UNICIPAL DE TURISMO
Contratante

TESTEMUNHAS:

BRUNO CÉSAR DOS SANTOS RAMOS
RG: 42.823.456-2 – SSP/SP
CPF: 324.490.558-78

ANA PAULA DA MOTA SOUZA
RG: 28.540.397-7 - SSP/SP
CPF: 273.338.568-28
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ANEXO I
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
ITEM

QTDE

1

DESCRIÇÃO

UND

A ser incluída quando da celebração do contrato

Presidente Epitácio, ___ de ___________ de 2.019.

M INUTA
_________________
_________________________
__________________
Contratado(a)

M INUTA
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO
FRANK CELESTINO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO M UNICIPAL DE TURISMO
Contratante

TESTEMUNHAS:

BRUNO CÉSAR DOS SANTOS RAMOS
RG: 42.823.456-2 – SSP/SP
CPF: 324.490.558-78

ANA PAULA DA MOTA SOUZA
RG: 28.540.397-7 - SSP/SP
CPF: 273.338.568-28
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO ESTADO DE SÃO PAULO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio
CONTRATADO:
CONTRATO Nº (DE ORIGEM): xx/2019
OBJETO: xxxxxxxx.
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1.
Estamos CIENTES de que:
a)
o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema
eletrônico;
b)
poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das
manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no
Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em cons onância
com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c)
além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário
Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de
janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais,
conforme regras do Código de Processo Civil;
d)
Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de
contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.
2.
Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a)
O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e
consequente publicação;
b)
Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais,
exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.
Presidente Epitácio-SP, __ de ______ de 2019.
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome:
Cargo:
CPF:
RG:
Data de Nascimento:
Endereço residencial completo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s):
Assinatura:______________________________________________________
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Responsáveis que assinaram o ajuste:
Pelo CONTRATANTE:
Nome:
Cargo:
CPF:
RG:
Data de Nascimento:
Endereço residencial completo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s):

Assinatura:______________________________________________________

Pela CONTRATADA:
Nome:
Cargo:
CPF:
RG:
Data de Nascimento:
Endereço residencial completo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s):

Assinatura:______________________________________________________
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ANEXO X – TERMO DE RETIRADA DO EDITAL
RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET
(enviar para o e-mail: licitacoes@presidenteepitacio.sp.gov.br)
PREGÃO (PRESENCIAL) n° ___/2019
PROCESSO LICITATÓRIO n° ___/2019
Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
E-mail:
Cidade:
Estado:
Telefone:
Fax:
Obtivemos, através do acesso à página www.presidenteepitacio.sp.gov.br ou via
correspondência eletrônica, nesta data, cópia do instrumento convocatório e seus
anexos da licitação acima identificada.
Local:

, de

de 2019.
Nome:

Senhor Licitante, visando à comunicação futura entre este Município e sua
empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher FACULTATIVAMENTE o recibo de
retirada do Edital e remetê-lo à Divisão de Licitações, por

meio do e-mail:

licitacoes@presidenteepitacio.sp.gov.br.
A não remessa do recibo exime o Município de Presidente Epitácio-SP da
comunicação, por e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no
instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo
posteriormente qualquer reclamação. Recomendamos, ainda, consultas à referida
página para eventuais comunicações e ou esclarecimentos disponibilizados acerca do
processo licitatório em epígrafe.
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