PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL
DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2019 – SEMGOF/ SEMC –UASG 927085
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2019 - SEMC
A Secretaria Municipal de Gestão, Orçamento e Finanças - SEMGOF, através do Pregoeiro
Municipal, designado pela Portaria nº 053/2018-SEMGOF, de 04 de setembro de 2018, torna público
a todos os interessados, que fará realizar licitação, na modalidade de PREGÃO em sua forma
ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para atender as necessidades da SEMC –
Secretaria Municipal de Cultura , tudo de conformidade com as regras estipuladas nos termos da
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Municipal nº 206/2018, de 19 de julho de 2018, do
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006,
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e as exigências estabelecidas
neste Edital.
Na data, horário e endereço eletrônico abaixo indicado far-se-á a abertura da Sessão Pública de
Pregão Eletrônico, por meio de Sistema Eletrônico COMPRASGOVERNAMENTAIS.
DATA: 23/08/2019
HORÁRIO: 10h (horário de Brasília/DF)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br
CÓDIGO UASG: 927085
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a abertura do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subseqüente, no mesmo horário e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital, desde que não haja
comunicação do Pregoeiro em contrário.
1. DO OBJETO
1.1. A presente licitação tem como objeto “ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S)
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, ARQUIBANCADA,
PAINEL DE LED, ESTRUTURAS METALICAS, CAMAROTES, GRUPO GERADOR, BANHEIROS QUIMICOS,
SHOWS PIROTÉCNICO, SEGURANÇA DESARMADA E TRIOS ELÉTRICOS PARA ATENDER ÀS
NECESSIDADES EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NO
MUNICIPIO DE SANTARÉM - PA”, de acordo com as especificações e quantidades constantes no

Termo de Referência - Anexo I do Edital.
1.1.1. Em caso de discordância existente entre as especificações, ou qualquer disposição
deste objeto descritas no COMPRASGOVERNAMENTAIS e as especificações constantes do
Anexo I – TERMO DE REFERENCIA - deste Edital, prevalecerá o que esta no Edital.

2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
2.1. Somente poderão participar da presente licitação as empresas do ramo pertinente ao objeto
licitado neste certame, sendo vedado consórcio.
2.1.1. O Licitante, que deverá estar inscrito no sistema eletrônico “COMPRASGOVERNAMENTAIS”,
no site www.comprasgovernamentais.gov.br (o qual é de acesso livre SICAFWEB), deverá
providenciar o seu credenciamento dentro do serviço “Pregão Eletrônico”.
2.2. Não poderão participar desta licitação os interessados que se encontrarem sob falência,
concurso de credores, dissolução, liquidação, empresas estrangeiras que não funcionem no país,
nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração
Pública, ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura de Santarém,
bem como aqueles relacionados no artigo 9º da Lei nº 8.666/1993.
2.2.1. Os impedimentos acaso existentes, configurados no inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/1993
deverão ser declarados pela empresa proponente, em caso de inadimplemento ou mora, sob pena de
responsabilidades administrativas, civis e penais cabíveis.
2.3. O Licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente
os requisitos de habilitação, e que sua proposta está em conformidade com as exigências do
instrumento convocatório, nos termos do art. 21, parágrafo 2.º, do Decreto nº 5.450/2005.
2.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o
Licitante às sanções legais.
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2.5. Para a licitante usufruir dos benefícios do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, deverá
apresentar Declaração de micro empresa ou empresa de pequeno porte (art. 3º da Lei Complementar
123/2006) – Anexo VI.
3. DO CREDENCIAMENTO
3.1. As empresas interessadas em participar do certame deverão providenciar, previamente, o
credenciamento perante a Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, provedor do Sistema Eletrônico utilizado nesta licitação, no site
www.comprasgovernamentais.gov.br.
3.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.
3.3. O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a
SEMGOF qualquer responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha,
ainda que por terceiros.
3.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do Licitante e a
presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.
4. DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
4.1. A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do
Licitante e subseqüente encaminhamento da proposta de preços, a partir da divulgação do Edital até
a data e hora da abertura da sessão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
4.1.1. Até a abertura da Sessão, quando for o caso, os Licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta anteriormente apresentada
4.2. A proposta de preços não poderá conter alternativas, e deverá ser elaborada em campo
específico e encaminhada exclusivamente por meio do sistema eletrônico, devendo no valor ofertado
estar inclusos todos os impostos, taxas, fretes, embalagens, seguro, custos da garantia e demais
encargos. O descumprimento acarretará na desclassificação da empresa no item.
4.2.1. No campo reservado para especificações complementares, o(s) Licitante(s) deverá(ão)
somente complementar informações adicionais que se façam necessárias, como o(s) período(s) de
garantia, quando for o caso, esclarecendo que aquelas informações que conflitarem com o Edital
ensejarão a desclassificação da empresa no grupo/item.
4.2.1.1 Não havendo informação adicional, em atendimento à exigência do sistema, basta que a
empresa declare no citado campo: “Conforme Edital”;
4.3. O Licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances
inseridos durante a sessão pública.
4.4. Incumbirá ao Licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública
do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
4.5. Os preços propostos deverão conter até duas casas decimais, não sendo admitidos valores
simbólicos, irrisórios ou iguais à zero, ensejando a desclassificação.
4.6. O CNPJ da Proponente, a empresa cadastrada no SICAF e habilitada na licitação, deverá ser o
mesmo para efeito de emissão das notas fiscais e posterior pagamento.
4.7. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações exigidas, ou
Anexos não solicitados, considerando-se que, pelo preço proposto, a empresa obrigar-se-á a
executar o objeto descrito neste Edital.
4.8. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública
do pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
4.9. A licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos.
4.10. Na proposta vencedora a ser enviada posteriormente, conforme item 4.12, deverá constar:
a) número do Pregão, nome ou Razão Social do proponente, número do CNPJ, endereço
completo, telefone e endereço eletrônico (e-mail) para contato, bem como dados bancários (nome
e número do banco, agência e conta corrente para fins de pagamento);
b) valor unitário e total, expresso em REAL, com duas casas decimais, MARCA, se for o caso,
além de outras informações julgadas necessárias e convenientes pela licitante, sob pena de
desclassificação;
b.1) A proposta deve conter as especificações do objeto de forma clara, descrevendo detalhadamente
as características dos bens ofertados, incluindo especificação, marca, modelo, garantia, procedência
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e outros elementos que de forma inequívoca identifiquem e constatem as configurações cotadas.
b.2) Todas e quaisquer despesas relativas ao objeto desta licitação, tais como: tributos, encargos e
contribuições sociais, fiscais, para-fiscais, fretes, seguros e demais despesas inerentes, devendo o
preço ofertado corresponder, rigorosamente, às especificações do objeto licitado;
b.3) Indicação do preposto que ficará encarregado da assinatura do contrato, endereço, e-mail,
telefone, CPF, documento de Identidade (RG) e cargo na empresa.
4.11. Não serão admitidas retificações ou alterações nas condições estabelecidas, uma vez recebida
a proposta, exceto no caso de nova disputa por meio de lances inseridos no sistema eletrônico,
conforme previsto no Edital.
4.12. A PROPOSTA DE PREÇOS (AJUSTADA AO VALOR FINAL ARREMATADO NA FASE DE
LANCES E CONFORME ANEXO III), A DECLARAÇÃO DO ANEXO V, A DECLARAÇÃO DO
ANEXO VII; A DECLARAÇÃO DO ANEXO IX; PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
(ANEXO X), BEM COMO OS DOCUMENTOS EXIGIDOS NO ITEM 8 – DA HABILITAÇÃO, DA
LICITANTE
VENCEDORA
DEVERÃO
SER
ANEXADAS
AO
SISTEMA
COMPRASGOVERNAMENTAIS, NO PRAZO MÁXIMO DE 2 (DUAS) HORAS, CONTADO DA
SOLICITAÇÃO DO PREGOEIRO.
4.12.1. O prazo previsto neste subitem poderá ser prorrogado, uma vez por igual período, desde que
a prorrogação seja solicitada em tempo hábil via chat, devendo todos esses procedimentos serem
realizados dentro do prazo concedido.
4.12.2. A POSTAGEM NO COMPRASGOVERNAMENTAIS É OBRIGATÓRIA NÃO SENDO
ADMITIDO ENCAMINHAMENTO POR EMAIL OU QUALQUER OUTRO MEIO.
4.12.3. A critério do Pregoeiro, os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do
sistema COMPRASGOVERNAMENTAIS poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada
na forma e no prazo estabelecidos no subitem 10.10 deste Edital.
4.13. O prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a
contar da data prevista para a abertura das propostas;
4.13.1. Caso o prazo de validade não esteja expressamente indicado na proposta, fica estabelecido o
prazo deste subitem.
4.14. Em caso de discordância existente entre as especificações, ou qualquer disposição
deste objeto descritas no COMPRASGOVERNAMENTAIS e as especificações constantes do
Anexo I – TERMO DE REFERENCIA - deste Edital, prevalecerá o que esta no Edital.
5. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
5.1. O Pregoeiro iniciará a Sessão Pública na data e horário previstos neste Edital, via sistema
eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, no prazo estabelecido, as quais
deverão estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente Edital e seus
Anexos.
5.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no Sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
5.3. Após divulgação das propostas de preços recebidas o Pregoeiro avaliará a aceitabilidade das
mesmas, verificando a compatibilidade do preço cotado e a conformidade da descrição do(s)
equipamentos ofertada(s) com as exigências do Edital, sob pena de desclassificação.
6. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES
6.1. Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase de lances, quando então os Licitantes
poderão encaminhá-los, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
6.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado para a abertura da
sessão e as regras estabelecidas neste Edital.
6.3. Assim como as propostas, os lances serão ofertados pelo MENOR PREÇO POR ITEM.
6.4. O Licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo
sistema.
6.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
6.6. No transcurso da Sessão Pública, os Licitantes serão informados em tempo real do valor dos
menores lances registrados, vedada a identificação do seu detentor.
6.7. Após a etapa de lances, sendo verificada a ocorrência de empate técnico nos termos do art. 44
da Lei Complementar n.º 123/2006, será assegurada, como critério de desempate, preferência de
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte que tiverem atendido o disposto
no item 2.5 deste Edital.
6.7.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
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microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou superiores em até 5% à proposta mais
bem classificada.
6.7.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para,
em querendo, apresentar nova proposta, de preço inferior àquela considerada vencedora do certame,
no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão,
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.
6.8. A desistência em apresentar lance implicará exclusão da Licitante da etapa de lances e na
manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas de preços.
6.9. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro, mediante aviso
de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico aos Licitantes, após o que
decorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado também pelo
sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
7.1. O Pregoeiro efetuará o julgamento da proposta de MENOR PREÇO POR ITEM, após o
encerramento da etapa de lances e eventual exercício do direito de preferência, podendo encaminhar
pelo sistema eletrônico contrapropostas, diretamente ao Licitante que tenha apresentado o lance de
menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre a sua aceitação. A
negociação será realizada por meio do sistema eletrônico podendo ser acompanhada pelos demais
Licitantes.
7.2. Na hipótese da proposta ou do lance de menor preço não ser aceito ou se o Licitante vencedor
desatender às exigências habilitatórias o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subseqüente,
verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação na ordem de classificação, segundo o
critério do MENOR PREÇO POR ITEM, e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta ou
lance que atenda ao Edital.
7.3. Somente serão aceitas propostas cujos preços sejam compatíveis com o valor de referência,
sendo aqueles considerados preço máximo pelo item a ser contratado pela Administração.
7.4. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação solicitada, será
desclassificado e sujeitar-se-á a sanções previstas neste edital.
7.5. Atendidas as exigências habilitatórias o Licitante será considerado vencedor.
7.6. O Pregoeiro adjudicará o respectivo objeto à licitante vencedora após a análise da proposta e
documentos de Habilitação entregues nos termos do item 4.12., ou, quando for o caso, nos termos do
item 8.10.
7.7. Na hipótese da proposta ou do lance de menor valor não ser aceito ou ainda, se a licitante
vencedora desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação na ordem de
classificação, segundo o critério do menor preço por item e assim sucessivamente até a apuração de
uma proposta ou lance que atenda ao Edital.
7.8. Ocorrendo a hipótese anterior o Pregoeiro poderá ainda negociar com a licitante, no sentido de
se obter preço melhor.
7.9. Restando alguma dúvida quanto ao objeto proposto pela licitante que ofertou o melhor lance, o
Pregoeiro suspenderá a Sessão Eletrônica, fixando data e hora para reabertura.
8. DA HABILITAÇÃO
8.1. Os documentos exigidos para habilitação, bem como a proposta vencedora ajustada ao lance
final ou negociação na forma do item 4 – DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS, deverão ser
anexados ao Sistema Comprasgovernamentais, no prazo máximo de 02 (duas) horas, contados da
solicitação do Pregoeiro.
8.1.1. A habilitação parcial do licitante será verificada mediante consulta Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores – SICAF: a verificação dos níveis validados será feita mediante
consulta“on line”, ao SICAF, da HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL e
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA da licitante durante a audiência pública de abertura da
1
licitação .
8.1.1.1 Qualificação econômico-financeira será comprovada através dos Índices de Liquidez Geral
(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverão ser maiores que 1,00 (um inteiro).
1

Recomendamos à licitante o habito de consultar o próprio Cadastro no SICAF, para verificar a validade da documentação
para fins de habilitação nos procedimentos licitatórios. Tal recomendação tem a finalidade de evitar discussões desnecessárias
por desídia ou inércia do próprio licitante na manutenção de seu cadastro, nas audiências de abertura das licitações, ou na
interposição de recursos meramente procrastinatórios.
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Caso os referidos índices sejam iguais ou inferiores a 1,00 (um inteiro);
8.1.2. As empresas não inscritas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores –
SICAF deverão fazer a comprovação mediante apresentação dos seguintes documentos:
a) HABILITAÇÃO JURÍDICA;
a.1) cédula de identidade e registro comercial, no caso de empresário individual;
a.2) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades empresárias, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de
eleição e posse de seus administradores; (art. 983 do Código Civil)
a.3) inscrição do contrato social no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso de sociedades
simples, com indicação das pessoas naturais incumbidas da administração da sociedade, seus
poderes e atribuições;
a.4) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no País e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente,
quando a atividade assim o exigir.
b) REGULARIDADE FISCAL
b.1) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
b.2) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou do Distrito Federal ou Municipal, se
houver, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
desta licitação;
b.3) Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal, ou o Distrito Federal,
compreendendo os seguintes documentos:
b.3.1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União,
ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), da sede da licitante;
b.3.2) Certidão Negativa de Tributos Estaduais ou Certidão Positiva com efeito negativo, expedida
pela Fazenda Estadual, da sede da licitante ou Certidão de Não Contribuinte;
b.3.3) Certidão Negativa de Tributos Municipais ou Certidão Positiva com efeito negativo, expedida
pela Fazenda Municipal, da sede da licitante, ou Certidão de Não Contribuinte;
b.4) Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – CRF, da
sede da licitante.
c) REGULARIDADE TRABALHISTA
c.1) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ou Certidão Positiva de Débitos com efeito negativo,
expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST).
d) QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
d.1) Certidão negativa de falência, de Recuperação Judicial ou Extrajudicial, expedidas pelo
Distribuidor Judicial da sede da licitante, Justiça Comum;
d.2) Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do último Exercício social(DRE), já exigíveis
na forma da lei. Juntamente com o balanço deverão ser apresentados:
ILC= Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG= Índice de liquidez geral,
com valor igual ou superior a 1,00; GE = Grau de endividamento, com valor igual ou menor a 1,00;
d.3) Em se tratando de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, estas devem apresentar o
balanço patrimonial, não restando a obrigação do registro na Junta comercial do Estado da
licitante. Devendo, no entanto, apresentá-lo devidamente assinado pelo Contador;
8.1.3. A validade das Certidões relativas à comprovação da Qualificação Econômico -Financeira, da
Regularidade Fiscal e da Regularidade Trabalhista corresponderá ao prazo fixado nos próprios
documentos. Caso as mesmas não contenham expressamente o prazo da validade, a SEMGOF
convenciona o prazo como sendo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedição,
ressalvada a hipótese da licitante comprovar que o documento tem prazo de validade superior ao
antes convencionado, mediante juntada de norma legal pertinente.
8.1.4. A licitante deverá apresentar ainda:
8.1.4.1. Carta de apresentação dos documentos de habilitação - Anexo V;
8.1.4.2. Declaração de micro empresa ou empresa de pequeno porte (art. 3º da Lei Complementar
123/2006) – Anexo VI.
8.2.5. As declarações de que tratam os subitens 8.1.4.1. e 8.1.4.2, serão feitas em campo próprio do
sistema COMPRASGOVERNAMENTAIS e/ou enviadas juntamente com os documentos declinados
nos itens 8.1.2.
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e) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
e.1) ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando ter a licitante aptidão para desempenho dos serviços do(s) lote(s)
arrematado(s);
e.2) O atestado emitido por pessoa jurídica de direito privado deverá vir assinado pelo representante
legal da empresa emitente, contendo seu nome, CPF ou RG e sua função;
f) OUTROS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
f.1) Alvará Emitido pelo corpo de bombeiros para as empresas interessadas em participar nos
itens estrutura metálica, palco,camarote e show pirotécnica.
f.2) Para as empresas interessada no item banheiros químicos, estas devem apresentar licença
de funcionamento expedida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
8.2.6. Os documentos que não estejam contemplados no SICAF deverão ser remetidos em conjunto
com a proposta de preços indicada, em arquivo único, por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema
COMPRASGOVERNAMENTAIS, em prazo idêntico ao estipulado na mencionada condição.
8.2.7 Os documentos postados por meio da opção “Enviar Anexo” do Sistema
COMPRASGOVERNAMENTAIS, quando solicitados pelo Pregoeiro via chat, deverão ser entregues
na CPL e/ou postados nos Correios, em cópias autenticadas ou originais, no prazo de 02 (dois) dias
úteis para o endereço citado no item 8.10.
8.3. O pregoeiro efetuará ainda para efeitos de habilitação:
8.3.1. Consulta ao site www.portaltransparencia.gov.br para verificar o Cadastro de Empresas
Inidôneas e Suspensas, mantido pela Controladoria Geral da União.
8.4. A documentação deverá:
8.4.1. Estar em nome da licitante;
8.4.2. Estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor competente;
8.4.3. Referir-se a apenas uma das filiais ou apenas a matriz.
8.5. Caso a licitante pretenda executar o objeto desta licitação por intermédio de outro
estabelecimento da empresa (matriz, filial) deverá apresentar, desde logo, os documentos de
regularidade fiscal em nome desses estabelecimentos, além dos demais documentos exigidos neste
Capítulo para sua habilitação.
8.6. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação
na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital ou com
irregularidades, serão inabilitadas, não se admitindo complementação posterior.
8.7. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição.
8.8. Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal de microempresa ou empresa
de pequeno porte, será assegurado a esta o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial será a
partir da divulgação do resultado da fase de habilitação, prorrogáveis por igual período, a critério da
administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidões negativas.
8.9. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 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 a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
8.10. A licitante declarada vencedora com proposta aceita e habilitada junto ao
COMPRASGOVERNAMENTAIS, quando solicitado pelo Pregoeiro, deverá entregar e/ou postar
via Correios (SEDEX), os originais ou cópias autenticadas por meio de cartório competente, no
prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da solicitação via chat ou do encerramento da
sessão para a Núcleo de Licitações e Contratos SEMGOF – Avenida Sergio Henn - 829, anexo
da Central de Atendimento ao Contribuinte do Município de Santarém - CAC, acesso pela Rua
Magnólia - Aeroporto Velho, Santarém – PA.
8.11. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer
dispositivo deste Edital e seus Anexos, o (a) Pregoeiro (a) considerará o Licitante inabilitado, sendo
convocado outro Licitante, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem
prejuízo da aplicação das sanções legais cabíveis.
8.12. Constatado o atendimento das exigências habilitatórias fixadas neste Edital, o Licitante será
declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame, caso não haja interposição de
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recursos, encaminhando-se, em seguida, os autos à autoridade competente para homologação.
8.13. Da sessão pública será lavrada ata circunstanciada, que mencionará todos os Licitantes, a
classificação dos lances, bem como as ocorrências que interessarem ao julgamento desta licitação.
8.14. As certidões que não declararem expressamente o período de validade, para os fins
desta licitação, deverão ter sido emitidas nos 30 (trinta) dias imediatamente anteriores à data
prevista para o recebimento dos envelopes contendo documentação e propostas;
9. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO, DA IMPUGNAÇÃO E DOS RECURSOS
9.1. A solicitação de esclarecimento de dúvidas a respeito de condições do Edital deverá ser efetuada
pelos interessados até o terceiro dia útil que anteceder a data fixada para a abertura da sessão
pública, podendo fazê-lo pela internet, através do e-mail: licitaçao.semgof@santarem.pa.gov.br;
9.2. Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas respostas, serão
divulgados no site: www.comprasgovernamentais.gov.br.
9.3. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa
poderá impugnar o presente instrumento convocatório, na forma eletrônica através do e-mail:
licitaçao.semgof@santarem.pa.gov.br, ou por meio de documento protocolado na sala de licitações
da Secretaria Municipal de Gestão, Orçamento e Finanças, sito a Avenida Sergio Henn - 829, anexo
da Central de Atendimento ao Contribuinte do Município de Santarém - CAC, acesso pela Rua
Magnólia - Aeroporto Velho, Santarém – PA, no horário de 08:00 as 13:00 horas.
9.3.1. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.
9.3.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do
certame.
9.4. Dos atos do pregoeiro neste processo licitatório caberá recurso nos casos previstos na Lei nº
10.520/02 e Decreto nº 5.450/05, devendo a licitante manifestar a sua intenção de recorrer, através
de formulário próprio no âmbito do Sistema Eletrônico, cabendo às demais licitantes apresentar as
eventuais contra-razões.
9.5. Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo mínimo de 30 (trinta) minutos, durante o qual
qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar
sua intenção de recurso.
9.5.1. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de
recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.
9.5.2. Intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito que a
licitante pretende que sejam revistos pela autoridade superior àquela que proferiu a decisão.
9.5.3. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto ao
licitante vencedor.
9.6. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em
campo próprio do sistema.
9.7. O licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em
campo próprio do sistema, no prazo de 03 (três) dias, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados a apresentar contra-razões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do
término do prazo do recorrente.
9.8. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
9.9. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação à
licitante vencedora.
9.10. Decairá do direito de impugnar perante a Administração, os termos desta licitação, aquele que
os aceitando sem objeção, venha apontar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades que a
viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
9.11. Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados no Núcleo de Licitações da
SEMGOF sito a Avenida Sergio Henn - 829, anexo da Central de Atendimento ao Contribuinte do
Município de Santarém - CAC, acesso pela Rua Magnólia - Aeroporto Velho, Santarém – PA, no
horário de 08:00 as 13:00 horas.
10. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
10.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro,
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos
recursos apresentados.
10.2. Após a fase recursal, se houver, e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.
10.3. O instrumento contratual poderá ser substituído pela nota de Empenho nos termos do art. 62,
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caput e § 4º da Lei nº 8.666/1993.
11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
11.1. As despesas decorrentes da aquisição dos bens correrão por conta dos recursos da Secretaria
Municipal de Cultura – SEMC, consignados na rubrica orçamentária para o exercício de 2019:
Dotação Orçamentária: 13.392.00072.141 (Apoio e Incentivo as manifestações Culturais)
Dotação da despesa: 3.3.90.39.00.00 – 4386
Fonte: (1990)
Dotação Orçamentária: 13.392.00072.141(Apoio e Incentivo as manifestações Culturais)
Dotação da despesa: 3.3.90.39.00.00 - 4384
Fonte: (1001)
11.2 A dotação orçamentária para o exercício de 2020 será consignada via apostilamento.
12. DO PRAZO DE EXECUÇÃO, DO LOCAL DE ENTREGA E DO RECEBIMENTO DOS
SERVIÇOS.
12.1. O prazo de execução do objeto da licitação será até 31/12/2020, contados a partir da data de
assinatura do contrato. Podendo ser prorrogado através de termo aditivo, obedecendo ao que prevê
a legislação pátria;
12.2. As estruturas de arquibancadas, palcos e camarotes, deverão ser entregues montados,
devidamente acompanhadas do Atestado de Regularidade do Corpo de Bombeiros Militar, com
antecedência mínima de 10 (dez) dias do início do evento;

12.3. Os trios elétricos deverão ser apresentados pela contratada com 10 (dez) dias de
antecedência do evento para a Administração realize a vistoria no veículo;
12.4. Os banheiros químicos, o sistema de iluminação, o sistema de som, o painel de led, o
grupo gerador e o show pirotécnico, devem ser apresentados a Administração Pública com até
24 h de antecedência dos eventos;
12.5. A contratada, cujo o objeto é o serviço de segurança desarmada, deverá apresentar a
Administração Pública no prazo de 05 (cinco) dias antecedente ao evento, ao setor solicitante
da SEMC a relação nominal dos profissionais(seguranças) a serem locados na prestação do
serviço, acompanhada da fotocopia dos seguintes documentos: RG, CPF e certidão de
antecedentes criminais da justiça comum estadual;
12.6. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto deste Pregão Eletrônico;
12.7. Os serviços serão recebidos por fiscal do contrato, que terá, juntamente com o Requisitante, a
incumbência de, dentre outras atribuições, aferir a quantidade, qualidade e adequação dos materiais
entregues;
12.7.1. Aceitos os bens, será procedido o atesto na Nota Fiscal, autorizando o pagamento.
12.7.2. Não aceito o(s) bem(s) entregue(s), será comunicado à empresa adjudicatária, para que
proceda a respectiva e imediata substituição, em um prazo não superior a 24 (vinte e quatro) horas,
para que se possa adequar o solicitado com o cotado com o efetivamente entregue, de forma a
atender àquilo que efetivamente se pretendia adquirir.
13. DO PAGAMENTO
13.1. Vide as condições estabelecidas na Cláusula Sexta da Minuta do Contrato (Anexo II).
14. DAS PENALIDADES
14.1. As penalidades encontram-se dispostas na Cláusula Oitava da Minuta do Contrato (Anexo II).
15. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
15.1. As obrigações das partes encontram-se especificadas na Cláusula Sétima da Minuta do
Contrato (Anexo II).
16. DO CONTRATO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
16.1. O licitante vencedor será convocado para assinatura do instrumento contratual, devendo assinálo e restituí-lo no prazo de 05 (cinco) dias corridos, podendo este prazo ser prorrogado, a critério da
Administração, por igual período e por uma vez, desde que ocorra motivo justificado;
16.2. È vedada à manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com
empresa que venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção
e de assessoramento da Prefeitura de Santarém.
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16.3. No ato de assinatura do contrato, a Contratada deverá atender as disposições da habilitação
pertinente à verificação da regularidade fiscal. Se qualquer das certidões apresentadas na fase de
habilitação do procedimento licitatório expirar sua validade antes da data de assinatura dos contratos
ou de seus aditivos, deverá a mesma ser atualizada.
16.4. Integra o presente Edital a minuta do Contrato (Anexo II) que deverá ser assinada
eletronicamente pela licitante vencedora, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos contados da sua
disponibilização pela SEMC.
16.5. Para poder efetivar a assinatura eletrônica do Contrato, a licitante vencedora deverá possuir
certificação digital.
16.6. A recusa injustificada do licitante vencedor em não executar o serviço, dentro do prazo
estabelecido pela Administração, caracteriza descumprimento total da obrigação assumida,
sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas;
16.7. O contrato a ser firmado vigorará nos termos do disposto no item 06 do Termo de Referência
(Anexo I).
16.8. As disposições acerca da gestão e fiscalização contratual estão dispostas no item 09 do Termo
de referência (Anexo I) do edital.
16.9. O instrumento contratual poderá ser substituído pela nota de Empenho nos termos do art. 62,
caput e § 4º da Lei nº 8.666/1993.
16.10. No ato de emissão da nota de empenho, a licitante deverá atender as disposições quanto à
verificação da regularidade fiscal. Se qualquer das certidões apresentadas na fase de habilitação do
procedimento licitatório expirar sua validade antes da data de emissão da nota de empenho, deverá
ser atualizada;
16.11. É facultado à Administração, quando à adjudicatária convocada não retirar a nota de empenho,
no prazo de 02 (dois) dias úteis, convocar outra licitante obedecida à ordem de classificação, para
retirá-la, após, comprovados os requisitos de habilitação, feita a negociação e aceita a proposta ou
revogar o certame.
16.12. A nota de empenho vigorará a partir da emissão, ficando adstrita ao crédito orçamentário
conforme disposto no art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993, ressalvado o prazo de garantia dos
produtos/serviços.
16.13. O acompanhamento (gestão) e fiscalização serão realizados por servidor designado pela
administração.
16.14. A atuação ou a eventual omissão da fiscalização durante a realização dos trabalhos, não
poderá ser invocada para eximir a licitante da responsabilidade no fornecimento dos produtos.
16.15. A fiscalização será sob o aspecto qualitativo e quantitativo, devendo ser anotado, em registro
próprio as falhas detectadas, e comunicadas ao gestor do contrato todas as ocorrências de quaisquer
fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da licitante.
16.16. A comunicação entre o fiscal do contrato e a licitante será realizada através de
correspondência oficial e anotações ou registros no mesmo processo que trata da contratação dos
objetos.
16.17. Quando houver necessidade de emitir notificações para a licitante, o gestor deverá dar
conhecimento ao Secretário (a) Municipal para que este pratique o ato.
16.18. Demais atribuições e responsabilidades do gestor de contratos estão disciplinadas na Lei nº
8.666/93 e em normatização própria.
17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1. Esta Licitação poderá ser revogada por interesse do comprador,em decorrência de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar o ato, ou anulada por
vício ou ilegalidade, a modo próprio ou por provocação de terceiros, sem que à Licitante tenha direito
a qualquer indenização, obedecendo ao disposto no art. 18, do Decreto nº. 3.555/2000.
17.2. Qualquer modificação no presente Edital será divulgada pela mesma forma que se divulgou o
texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a
alteração não afetar a formulação da proposta de preços de preços.
17.3. Ao Pregoeiro ou a Autoridade Competente, é facultado, em qualquer fase da licitação a
promoção de diligência, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a
inclusão posterior de documentos ou informações que deveriam constar do mesmo desde a
realização da sessão pública.
17.4. As Licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
17.5. Após apresentação da proposta de preços de preços não caberá desistência, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
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17.6. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação do objeto pelo
comprador.
17.7. O Licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta de preços de preços,
não assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação
falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a proposta de preços de preços,
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa, ou
cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a
União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas em Edital e no contrato e das demais cominações legais.
17.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início
e incluir-se-á o do vencimento. Vencendo-se os prazos somente em dias de expediente normais.
17.9 O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento da
Licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação, e a exata compreensão da sua
proposta de preços, durante a realização da sessão pública do Pregão Eletrônico.
17.10. Para fins de aplicação das Sanções Administrativas constantes no presente Edital, o lance é
considerado proposta de preços.
17.11. As normas que disciplinam este Pregão Eletrônico serão sempre interpretadas, em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento do interesse do comprador,a
finalidade e a segurança da contratação.
17.12. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no
§ 1° do Art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93.
17.13. As Licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento
licitatório, ressalvado o direito do CONTRATADO de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que
tiver suportado no cumprimento do contrato.
17.14. O Edital e seus Anexos, além de poderem ser lidos e retirados através da Internet no site
www.comprasgovernamentais.gov.br <http://www.comprasgovernamentais.gov.br>, poderão
também ser obtidos no sitio www.santarem.pa.gov.br.;
17.15. São partes integrantes deste Edital, independente de transcrição:
Anexo I – Termo de Referência
Anexo II – Minuta do Contrato
Anexo III: Modelo de Proposta de preços
Anexo IV: Modelo de declaração de elaboração independente de proposta
Anexo V: Carta de apresentação dos documentos de habilitação
Anexo VI: Modelo de declaração de enquadramento como ME ou EPP
Anexo VII: Planilha de custos e preço dos serviços

17.16. Quaisquer informações complementares sobre o presente Edital e seus Anexos poderão ser
obtidas pelo e-mail licitaçao.semgof@santarem.pa.gov.br.
17.17. O Foro para dirimir os possíveis litígios que decorrerem do presente procedimento licitatório
será o da Comarca de Santarém/PA.

Santarém, 09 de agosto de 2019.

Roberto César Lavor dos Santos
Pregoeiro do Município

Núcleo Técnico de Licitação e Contratos - SEMGOF
Avenida Sergio Henn - 829, anexo ao CAC, acesso pela Rua Magnólia - Aeroporto Velho, Santarém – PA
E-mail: licitacao.semgof@santarem.pa.gov.br, ntlcsemgof@hotmail.com
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. Dados do Órgão Gerenciador
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Órgão: Secretaria Municipal de Gestão, Orçamento e Finanças –SEMGOF
CNPJ: 05.182.233/0005-08
Endereço: Av. Anysio Chaves, 853, Aeroporto Velho.
CEP: 68.030-290.
Cidade: Santarém-PA
2. Objeto
2.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, ARQUIBANCADA, PAINEL DE LED, ESTRUTURAS
METALICAS, CAMAROTES, GRUPO GERADOR, BANHEIROS QUIMICOS, SHOWS PIROTÉCNICO,
SEGURANÇA DESARMADA E TRIOS ELÉTRICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES EM EVENTOS
REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NO MUNICIPIO DE SANTARÉM – PA.

3. Justificativa
3.1 A Secretaria Municipal de Cultura em seu terceiro ano de gestão deste governo com o intuito de
melhor atender os eventos realizados pela Prefeitura de Santarém através desta Secretaria, onde não
há disponibilidade do objeto ora solicitado e considerando ainda a garantia do atendimento aos
eventos afins, faz – se justa a contratação do fornecimento em tela, contratando empresa(s)
especializada(s) para a realização de licitação.
3.2 A aquisição do objeto será realizada através de licitação na modalidade Pregão Eletrônico,
ficando sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Gestão, Orçamento e Finanças através do
Núcleo Técnico de Licitações, a realização do certame.
4. Das especificações
4.1 Especificação de Estrutura de Palco
ITEM

01

02

03

ESPECIFICAÇÃO
Palco Geo – Space (Grande Porte) montado, medindo: 18m x 14m x 9m x 2m (B x F x AL/B/P x AL/B),
com cobertura, incluindo escada de acesso, corrimão, extintores, 02 torres de no mínimo 10 metros
para PA, 03 camarins medindo 16m² (cada), equipados com sofás, cadeiras e climatizados, 160
metros de disciplinadores, 34 metros de barricada e 08 praticáveis pantográficos.
B = Boca
F = Fundo
AL/B/P = Altura da base para o pico
AL/B = Altura da base
Palco Duas Águas (Grande Porte) montado, medindo: 12m x 8m x 6m (B x F x AL), com cobertura,
incluindo escada de acesso, corrimão, extintores, 02 torres para PA de no mínimo 10 metros, 02
camarins medindo 14m² (cada), equipados com sofás, cadeiras e climatizados.
B = Boca
F = Fundo
AL = Altura
Palco em estrutura metálica (Médio Porte) montado, medindo 10m x 5m x 4m (B x F x AL) com
cobertura, incluindo escada de acesso, corrimão, extintores, estrutura de grid de 20 mts para PA, 01
camarim medindo 14m², equipados com sofá, cadeiras e climatizado.
B = Boca.
F = Fundo
AL = Altura
Núcleo Técnico de Licitação e Contratos - SEMGOF
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Palco em estrutura metálica (Pequeno Porte) montado, medindo 6m x 4m (frente x fundo) c/
cobertura, escada de acesso, corrimão e estrutura de grid para PA.

05

Base de palco montada, Medindo 10m x 5m x 0,40m (frente x fundo x altura) em compensado naval
de 18mm, revestido com linole.

4.1.1 Das obrigações referente a estrutura de palco
a) Apresentar a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) devidamente recolhida no Setor Requisitante com
antecedência mínima de 10 (dez) dias da realização do evento;
b) Adotar as medidas de segurança e proteção que se fizerem necessárias para completa execução dos
serviços, inclusive quanto ao seu pessoal, materiais e equipamentos fornecido durante o período em que estiver
em cumprimento de suas atividades;
c) A empresa deverá possuir em seu quadro técnico um engenheiro civil com carteira assinada ou de forma
contratada temporariamente.
4.2 Especificação de Sistema de Sonorização
ITEM

01

02

ESPECIFICAÇÃO
Montado com 01 Mesa digital 64 canais p/ PA e 01 Mesa digital 64 canais p/ monitor, 24 Line array
com 03 vias e no mínimo 2750 Watts RMS, 16 Sub graves contendo 02 falantes de 18” e potência de
2000 watts, 20 Amplificadores digitais p/ PA, 02 Processadores dbx 4800 drive rack ou similar p/ PA,
04 Line array system com no minimo 1225 Watts RMS, 04 Sub graves com no minimo 1600 Watts
RMS, 04 Amplificadores, 02 Processadores, 08 Caixas line array com no minimo 600 Watts RMS
cada, 01 Processador, 02 Amplificadores digitais, 01 Mult – cabo c/64 vias, 01 Maim power, 01 Cubo
de baixo GK 800 C/ 01 CX 4/12” E 01X15”HARTKE ou similar, 01 Cubo de guitarra FENDER ROT
HOD DEVILLE 212 ou similar, 01 Cubo de GUITARRA MARSHELL JCM 900 ou similar, 08
monitores, 01 Caixas de sub contendo 02 falantes de 18” com no mínimo 1600 Wtts RMS – (bateria),
04 Amplificadores digitais – monitores.
SIDE FILL
04 kf ou line, 04 sub 850, 01 rack de potencias para o side e um processador.
FRONT FILL
08 caixas ativas
Microfones:
01 D 112AKG, SHURE BETA 52A P/ BUMBO ou similar
01 Kit SENHEISER E-903 P/BATERIA ou similar
01 KIT AUDIX P/ BATERIA ou similar
06 Microfones SHURE SM-58 ou similar
06 Microfones SHURE SM57 ou similar
06 Microfones SHURE BETA SM58 ou similar
06 Microfones SHURE BETA SM57 ou similar
04 Microfones SHURE S/FIO SM58 ou similar
02 Microfones SENHEISER S/FIO ou similar.
02 Mult-cabos de 12 vias cada, 01 Mult-cabos de 16 vias, 01 Mult-pino com 48 vias, 100 Cabos xlr,
50 Cabos p-10, 30 Pedestais girafas, 10 Garras lp, 10 Direct box, 01 Bateria completa tama com 03
tons, pdpx7 com 03 tons e 02 surdos ou similar, 01 Sistema de comunicação pa/monitor, 02 Talhas
de 2 T PA, 02 Talhas de 500 Kg Side.
Grande Porte- (Show Nacional)
Montado com 01 mixer digital de 48 canais, 16 line array 1225 watts, 16 sub 1600, 04 amplificadores
para sub, 02 amplificadores para grave, 02 amplificadores para médios, 02 amplificadores para
agudo, 01 mult cabo de 48 vias, 02 processadores de áudio, 02 torres de 08m, 01 maim Power e 01
caixa ativa para comunicação.
SIDE FILL
04 kf ou line, 04 sub 850, 01 rack de potencias para o side e um processador.
MONITOR
01 mesa digital de 48 canais com 24 auxiliares, 01 cabeçote para baixo c/ 02x12” mod. G 200, 08
monitores c/ 02x12” e 01 drive, 01 caixa sub 850 batera, 02 power play c/ 04 porta pro, 01 micro akg
d-112 ou shure beta 52-a bumbo, 01 kit microfones p/ bateria, 01 kit de microfones para percussão,
06 microfones profissionais para instrumentos, 06 microfones profissionais para voz, 02 microfones
profissionais s/ fio, 02 mult cabos de 08 vias cada p/ bateria e percussão, 100 cabos de microfones,
30 cabos p10/p10, 20 pedestais girafas, 10 garras, 10 direct, 01 bateria completa e um sistema de
comunicação PA/monitor. Grande Porte (Show Regional)
Montado com 01 mixer digital c/ 32 canais, 08 caixas line c/ no mínimo 1200 wats cada, 08 sub c/ no
mínimo 1600 wats cada, 02 potencias c/ 6000 wats p/ grave, 02 potencias c/ 6000 wats para médio,
01 potencia c/ 4000 wats para agudo, 01 processador e 01 mult cabo 48 vias.
SAIDE
02 caixas de sub, 02 caixas de médio/alto, 01 potencia para sub, 01 potencia para médio/alto e 01
Núcleo Técnico de Licitação e Contratos - SEMGOF
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03

04

processador.
MONITOR
01 mixer digital c/ 32 canais, 01 cubo de baixo, 01 cubo de guitarra, 04 monitores, 02 potencias para
monitores, 01 kit microfone para bateria, 01 kit microfone para percussão, 04 microfones para vocal,
02 microfones sem fio, 01 mult cabo de 08 vias para percussão, 01 mult cabo de 08 vias para bateria,
14 pedestais, 06 garras, 10 direct, 01 bateria completa prata e 01 tomadeiro.( Médio porte)
Montado com 01 mixer vega 16 canais, 04 caixas ativas com tripé, 02 subs 850, 01 potência para
grave, 01 potencia para médio, 01 potencia para agudo e 01 processador.
MONITOR
02 monitores ativos, 08 microfones profissionais para vocal, 01 microfone s/ fio, 08 Pedestais, 10
cabos para microfones e 06 cabos P10/P10.

4.3 Especificação de Sistema de Iluminação
ITEM

01

02

03

04

ESPECIFICAÇÃO
Sistema de Iluminação montada com 120 Refletores par 64 foco 5, 20 Refletores par 64 led 3 wats,
12 Mini brut com 6 lâmpadas, 01 Maim power c/48 canais de 4000 wats, 01 Rack dimmer evolution
hpl, 01 Módulo disjuntor 12 canais pro power – hpl, 01 Mesa digital avolit 2048 ou pérola tiger touch
ou similar, 16 Mover head beam 200 MARTIM ou similar, 02 Canhão seguidor groovin 1200 w HMI
ou similar, 02 Máquinas de fumaça 3000 w neo fog dmx 220 v ou similar, 130 Metros de Grid Q-30,
10 bases, 10 pau de carga, 10 talhas, 10 slive e toda fiação necessária.
Sistema de Iluminação montada com 16 Refletores par 64 foco 5, 24 Refletores par 64 led 3 wats, 16
Refletores acl, 10 Elipsoedal, 04 mini brut com 6 lâmpadas cada, 02 Set light – lâmpadas de serviço,
01 Maim power c/48 canais de 4000 wats, 01 Rack DIMMER EVOLUTION HPL ou similar, 01
Módulo disjuntor 12 canais PRO POWER – HPL ou similar, 01 Mesa DIGITAL AVOLIT PÉROLA
TIGER TOUCH ou similar.
08 Mover HEAD BEAM 300 SGM ou similar.
08 Mover HEAD BEAM 200 MARTIM ou similar
04 Mover HEAD GIOTTO 400 SGM ou similar.
04 Super STROBO ATOMIC 3000 – MARTIM ou similar.
01 Canhão seguidor GROOVIN ou similar 1200 wats hmi.
02 Mini ventiladores fan bivolt mag ou similar.
02 Máquinas de fumaça 3000 w neo fog ou similar dmx 220 v.
toda fiação necessária, 36m de grid P30 para iluminação, 60m de grid P50 pra iluminação, 16 Talhas
de 2 t.
Sistema de Iluminação montada com 16 refletores par foco 05, 20 refletores par led 64 de 3w, 16
bean 200, 04 mini brute c/ 06 lampadas, 04 set light de 1000, 01 main Power c/ 48 canais de 4000w,
01 rack dimmer evolution hpl, 01 módulo dijuntor 12 canais pro Power, 01 mesa digital avollit 2048 /
perola Tiger touch 2013 ou similar, 01 canhão seguidor groovin, 02 mine ventilador fan bivolt mag, 02
maquina de fumaça 3000w neo fog dmx 220v, toda fiação necessária e gelatinas corretivas.
Sistema de Iluminação montada com 12 refletores par led, 06 mover head 575 / beam 200 ou similar,
02 mini brut c/ 04 lâmpadas, 01 maquina de fumaça, 01 rack de 12 canais, 01 mesa de iluminação e
02 set light.
Sistema de Iluminação montada com 08 refletores par led 64 e 01 mesa de iluminação.

05
* A empresa contratada deverá dispor técnico de luz para operacionalização dos equipamentos requisitados
4.4 Especificações de Painel de Led
ITEM
01

ESPECIFICAÇÃO
01 Painel de led montado med. no mínimo 12m²- hight definition ref: ph-10mm em alta resolução ou
definição superior e de melhor qualidade.
01 Processador de Vídeo, 01 Notebook, 12 m de grid P-30, 08 de grid P-50, 02 Talhas de 2T

4.5 Especificações de Estruturas Metálicas
ITEM

01

ESPECIFICAÇÃO
Locação com montagem e desmontagem de 02 (dois) módulos de 50m de arquibancada, com no
minimo15 degraus, com início do primeiro piso no mínimo 1,1m de altura do nível do chão, assentos
confeccionados em chapas dobradas e com reforços de segurança em intervalos máximos de 20cm,
com encaixe e fixadores nos degraus com pinos e parafusos, escadas de acesso com 2,3m de
largura e espelhos de degraus de no máximo 15cm, parapeitos e corre mãos no mínimo de 1m de
altura e intervalos de vãos livres de no máximo 15 cm com capacidade para 3.400 pessoas, placas
de identificação informando capacidade de pessoas, escada de acesso, saída de emergência e
Núcleo Técnico de Licitação e Contratos - SEMGOF
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outras exigência do corpo de bombeiros.

02

03

04

05

06

Locação com montagem e desmontagem de 80 metros de arquibancada com capacidade para 2000
mil pessoas, em estrutura metálica, com mínimo de 11 degraus, escadas de acesso, saídas de
emergência e guarda corpo, com placas de identificação informando capacidade de pessoas, escada
de acesso, saída de emergência e outras exigências do corpo de bombeiros.
Locação com montagem e desmontagem de 60 metros de arquibancada com capacidade para
1500pessoas, em estrutura metálica, com mínimo de 11 degraus, escadas de acesso, saídas de
emergência e guarda corpo, com placas de identificação informando capacidade de pessoas, escada
de acesso, saída de emergência e outras exigências do corpo de bombeiros.
Locação com montagem e desmontagem de disciplinadores de Público em aço ou ferro galvanizado,
em módulos de 02 x 01 metros, do tipo grade metálica tubular, fixados ao solo por pés tubulares com
altura de 1,20 metros, acabamento em pintura metalizada na cor alumínio, para disciplinar entradas,
isolar áreas, organizar filas dentro do espaço do evento, proteger equipamentos, permitindo a
visibilidade destes, entre outras funcionalidades.
Locação com montagem e desmontagem de barricada de contenção de público em alumínio do tipo
alto sustentável com piso de aproximadamente 50 cm, fixadas uma as outras por pinos metálicos de
aço contrapinados e parafusos, com mão de força, degraus para segurança, fabricada em quadros
metálicos de metalon zincado, revestido em chapa na base e na parte frontal.
Locação com montagem e desmontagem de tenda com medidas de 06 x 06 metros em estrutura
metálica galvanizada, modelo pirâmide com cobertura em lona anti chamas.

4.5.1 Das obrigações referente a estrutura metálica
a) A contratada deverá dispor aos seus prepostos utilizados na execução dos serviços todo o equipamento de
proteção individual necessário à execução dos serviços contratados, de acordo com o previsto na NR-18 da
Portaria n.º 3.214 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de segurança.
b) A contratante não poderá ser responsabilizada por qualquer sinistro ou acidente de trabalho que envolva
prepostos da contratada, que deverá prover seu pessoal de todo o equipamento e assistência necessária à
execução dos serviços contratados.
C) Fazer por sua conta e risco os testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execução dos serviços, bem como responsabilizar-se por todas as liberações necessárias junto aos órgãos
competentes.
d) A empresa deverá possuir em seu quadro técnico um engenheiro civil com carteira assinada ou de forma
contratada temporariamente.
4.6 Especificação de Estrutura de Camarote
ITEM

01

ESPECIFICAÇÃO
Locação com montagem e desmontagem de Camarotes medindo 2m de frente x 4m de fundo lateral,
com capacidade para 10 pessoas cada, em estrutura metálica modulada em 2 ou 3 níveis com o 1º
piso à 2,3m de altura, o 2º com 4,6m acima do solo e o 3º com 6,9m acima do solo, em alumínio e
cobertura de uma água em lona ante chamas. Com guarda corpo incluso, escada de acesso de 7m x
2m de largura, corrimão, piso em compensado naval e. 40 luminárias incandescentes.

4.6.1 Das obrigações referente a estrutura de camarote
b) Apresentar a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) devidamente recolhida no Setor Requisitante com
antecedência mínima de 10 (dez) dias da realização do evento;
b) Adotar as medidas de segurança e proteção que se fizerem necessárias para completa execução dos
serviços, inclusive quanto ao seu pessoal, materiais e equipamentos fornecidos durante o período em que estiver
em cumprimento de suas atividades;
c) A empresa deverá possuir em seu quadro técnico um engenheiro civil com carteira assinada ou de forma
contratada temporariamente.
4.7 Especificação de Grupo Gerador
ITEM
01

ESPECIFICAÇÃO
Locação de Grupo gerador a diesel para alimentação de energia elétrica com potencia estimada de
180 / 220 kVA cabinado, silenciado, fechamento trifásico com combustível para 12 horas de
funcionamento e operador.

4.8 Especificação de Banheiros Químicos
ITEM

ESPECIFICAÇÃO
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01

02

Locação de banheiros químicos portáteis com higienização, modelo básico, com manutenção,
iluminação, com caixa de dejetos e assento mictório, com piso antiderrapante; pontos de ventilação;
dispositivo de trinco com trava interna; suporte para papel higiênico e apoio para objetos (cesto de
lixo). Com boa aparência interna e externamente.
Locação de banheiros químicos portáteis com higienização, modelo básico, com manutenção,
iluminação, com caixa de dejetos e assento mictório, com piso antiderrapante; pontos de ventilação;
dispositivo de trinco com trava interna; suporte para papel higiênico e apoio para objetos (cesto de
lixo), boa aparência interna e externamente. Com adaptações para deficientes físicos.
15

4.8.1 Das obrigações referente a Banheiros Químicos
a) A instalação dos banheiros deverão ser executados de acordo com as especificações, para serviços dessa
natureza, obedecendo às normas da Vigilância Sanitária, e da Associação Brasileira de Normas Técnicas –
ABNT.
b) Deverá fazer manutenção diária com higienização das cabines e sempre que solicitado pela CONTRATANTE.
c) Os banheiros deverão possuir identificação Masculina e Feminina.
d) Manter serviço de limpeza, em regime de plantão, durante o período de utilização dos banheiros, com sucção.
e) Disponibilizar materiais de higiene para reposição durante o período de utilização dos banheiros, tais como,
papel higiênico, lixeiras e sacolas plásticas,
f) Iluminação individual em eventos noturnos.
4.9 Especificações para Serviços de Show Pirotécnico
ITEM

01

ESPECIFICAÇÃO
Serviço de show pirotécnico convencional com um tempo de 06 a 08 minutos.
01 – kit pirotécnico 172 tubos Cleópatra.
01 – kit pirotécnico 151 tubos Amazônia.
01 – kit pirotécnico 138 tubos Veneza.
01 – kit pirotécnico 100 tubos.
01 – kit pirotécnico 64 tubos.
01 – kit pirotécnico 49 tubos.
10 – bombas de 4 pol.
08 – bombas de 5 pol.
06 – bombas de 6 pol.

4.9.1 Das obrigações referente a Serviço de Show Pirotécnico
Responsabilizar-se por qualquer imprevisto ou acidente ocorrido em relação a falta de segurança.
b) Responsabilizar-se por quaisquer acidente que venham a ser vitimas os seus empregados quando em serviço,
por tudo quanto as leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e demais exigências legais para o exercício
das atividades.
c) Cabe a empresa vencedora providenciar a liberação do espaço onde acontecerão os eventos, junto aos
órgãos competentes que se fizerem necessário.
d) O Show Pirotécnico deverá estar em conformidade com as leis Estaduais e Federais que regulamentam os
explosivos (R-105)
e) Adotar todas as medidas técnicas relativas a segurança total do evento, responsabilizando- se integralmente
por eventuais acidentes.
f) São de responsabilidade da contratada o armazenamento, transporte e instalações adequadas dos fogos de
artifícios, assegurando sua boa qualidade e eficácia.
g) A contratada deverá fazer a entrega, montagem e show pirotécnico no dia e no local indicado pela
CONTRATANTE.
4.10 Especificações para Serviço de Segurança Desarmada
ITEM
01

ESPECIFICAÇÃO
Serviço de Segurança desarmada, com agentes masculinos e femininos devidamente qualificados,
uniformizados, com identificação legível através de crachás ou em seus uniformes.

4.10.1 Das obrigações referente a Serviço de Segurança Desarmada
a) Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vitimas os seus empregados quando em
serviço, por tudo quanto as leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e demais exigências legais para o
exercício das atividades.
b) Apresentar equipamentos de comunicação (rádio VHF) entre a equipe de serviço e o responsável, agentes
devidamente uniformizados e com nome legível em seus uniformes ou crachás.
c) Dar apoio a fiscais da prefeitura no impedimento do ingresso de vendedores, ambulantes e assemelhados às
dependências dos eventos, sem que estes estejam devida e previamente autorizados pelo órgão competente;
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4.11 Especificação de Trio Elétrico
ITEM

01

ESPECIFICAÇÃO
Locação de trio elétrico, montado em estrutura metálica em caminhão truncado com medidas de
aproximadamente 12 metros de comprimento e 2,60 metros de largura, 4,20 metros de altura, 28m² de
palco e sobre palco com cobertura, um grupo gerador de 30 kva, sistema de sonorização com no mínimo
40.000 watts, uma mesa de áudio com 32 canais digitais 12.000 wats, frente com 4000 watts, uma mesa
32 canais, 02 caixa de monitor, 01 cubo de baixo, 01 cubo de guitarra, uma bateria completa, 06 direct
Box, 10 pedestais, 01 kit microfone de bateria, 04 microfones SM 58, 02 microfones sem fio e 04 porta pró, 16
01 rack de iluminação com 06 canais, 08 refletores par led, 04 refletores tipo set light, 02 mini bruts com 04
lâmpadas cada.

4.11.1 Das obrigações referente a Trio Elétrico
a) Disponibilizar em cada veículo iluminação para os engenhos de publicidade nas laterais, na frente e no fundo
do veiculo.
b) Permitir a instalação, nos equipamentos contratados, dos engenhos publicitários desenvolvidos pela
CONTRATANTE.
c) Apresentar comprovante de vistoria Técnica, Documentação em dia (DUA, licenciamento).
d) Disponibilizar profissionais como técnicos de som e motorista habilitado para as funções.

4. 12 Detalhamento do Objeto

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UND.

01
02

Palco Geo – Space medindo: 18m x 14m x 9m x 2m (B x F
x AL/B/P x AL/B
Palco Duas Águas, medindo 12m x 8m x 6m (B x F x AL).

Diária

03
04
05
06
07

08
09
10

11
12
13
14
15
16

17

18

Palco em estrutura metálica medindo 10m x 5m x 4m (B x
F x AL)
Palco em estrutura metálica medindo 6m x 4m (frente x
fundo)
Base de palco Med: 10m x 5m x 0,40m.
Sistema de sonorização com 01 mixer digital de 64 canais,
24 line array com 03 vias, 1225 watts. (Porte Grande)
Show Nacional
Sonorização com 01 Mesas Digitais c/48 canais, 16 Line
Array e no mínimo 1225 Watts RMS – PA. (Porte Grande)
Show Regional
Sistema de sonorização com 01 mixer digital c/ 32 canais,
08 caixas line c/ no mínimo 1200 wats. ( Médio Porte)
Sistema de sonorização com 01 mixer vega 16 canais, 04
caixas ativas. (Pequeno Porte)
Iluminação com 120 Refletores par 64 foco 5 e 20
Refletores par 64 led 3 wats
Iluminação com 16 refletores par foco 05 e 20 refletores
par led 64 de 3w.
Iluminação com 16 refletores par foco 05,20 refletores par
led de 3w.
Iluminação com 12 refletores par led.
Iluminação com 08 refletores par led 64 e 01 mesa de
iluminação.
Painel de Led medindo no mínimo 12m²
Locação com montagem e desmontagem de 02 (dois)
módulos de 50 m de arquibancada. Com 04 catracas para
conferência de público.
Locação com montagem e desmontagem de 80 metros de
arquibancada. Com 04 catracas para conferência de
público.
Locação com montagem e desmontagem de 60 metros de
arquibancada. Com 04 catracas para conferência de

QTD.

Diária

15
16

Diária

60

Diária
Diária

70
12

Diária

12

Diária

16

Diária
Diária
Diária
Diária

Diária
Diária

TOTAL R$

60
70
06

08
16
60

Diária

70
10

Diária

10

Diária

08

Diária

VALOR
UNIT. R$

05
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público.
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26

Disciplinadores de público em aço ou ferro galvanizado
em módulos de 2 x 1 metros.
Barricada de contenção de público em alumínio do tipo
alto sustentável com piso de aproximadamente 50 cm.
Tenda com medida de 06 x 06 metros em estrutura
metálica galvanizada.
Camarote medindo 2 m de frente x 4 m de fundo lateral,
com capacidade para 10 pessoas, com 01 metro de
corredor para circulação do público.
Grupo Gerador a diesel para alimentação de energia
elétrica.
Banheiros Químicos portáteis.
Banheiros Químicos portáteis, com adaptações para
deficientes
Serviço de Show Pirotécnico.

27
28

20
21
22

23
24
25

Metro
Metro
Diária
Diária
Diária
Diária
Diária

3.330
150
25
600

25
364
50

Serviço

10

Serviço de Segurança desarmada

Diária

2.720

Trio Elétrico

Diária

08

4.12.1 – Os cálculos serão computados pela empresa/ licitante conforme descrito no item 4.12
do Termo de referencia.
6. Fundamento Legal
5.1
Lei nº. 8.666/93, atualizada;
5.2
Lei nº 10.520 de 17/07/2002, que instituiu modalidade de licitação denominada pregão, para
aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências;
5.3
Decreto nº 3.555 de 09/08/2000, que aprova o Regulamento para a modalidade de licitação
denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns;
5.4
Decreto nº 5.450 de 31/05/2005, que regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para
aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências;
5.5
Lei Municipal 18.347/2010, que institui o tratamento diferenciado para as ME e EPP no âmbito
do Município de Santarém;
5.6
Decreto Municipal nº 206/2018, de 19/07/2018;
5.7
Lei Complementar 123/2006 e suas alterações, que institui o Estatuto Nacional de
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.
6. Do prazo de execução, do local de entrega e do recebimento dos serviços
6.1. O prazo de execução do objeto da licitação será até 31/12/2020, contados a partir da data de
assinatura do contrato. Podendo ser prorrogado através de termo aditivo, obedecendo ao que prevê
a legislação pátria;
6.2. As estruturas de arquibancadas, palcos e camarotes, deverão ser entregues montados, devidamente
acompanhadas do Atestado de Regularidade do Corpo de Bombeiros Militar, com antecedência mínima
de 10 (dez) dias do início do evento;

6.3. Os trios elétricos deverão ser apresentados pela contratada com 10 (dez) dias de
antecedência do evento para a Administração realize a vistoria no veículo;
6.4. Os banheiros químicos, o sistema de iluminação, o sistema de som, o painel de led, o
grupo gerador e o show pirotécnico, devem ser apresentados a Administração Pública com até
24 h de antecedência dos eventos;
6.5. A contratada, cujo o objeto é o serviço de segurança desarmada, deverá apresentar a
Administração Pública no prazo de 05 (cinco) dias antecedente ao evento, ao setor solicitante
da SEMC a relação nominal dos profissionais (seguranças) a serem locados na prestação do
serviço, acompanhada da fotocopia dos seguintes documentos: RG, CPF e certidão de
antecedentes criminais da justiça comum estadual;
6.6. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto deste Pregão Eletrônico;
6.7 Os serviços serão recebidos por fiscal do contrato, que terá, juntamente com o Requisitante, a
incumbência de, dentre outras atribuições, aferir a quantidade, qualidade e adequação dos materiais
Núcleo Técnico de Licitação e Contratos - SEMGOF
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entregues;
6.7.1. Aceitos os bens, será procedido o atesto na Nota Fiscal, autorizando o pagamento.
6.7.2. Não aceito o(s) bem(s) entregue(s), será comunicado à empresa adjudicatária, para que
proceda a respectiva e imediata substituição, em um prazo não superior a 24 (vinte e quatro) horas,
para que se possa adequar o solicitado com o cotado com o efetivamente entregue, de forma a
atender àquilo que efetivamente se pretendia adquirir.
7. Obrigações da Contratada
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7.1 A CONTRATADA observará as obrigações dispostas na Cláusula Sétima da Minuta do Contrato
(Anexo II).
8. Obrigações da Contratante
8.1 O CONTRATANTE observará as obrigações dispostas na Cláusula Sétima da Minuta do Contrato
(Anexo II).
9. Gestão e Fiscalização
9.1. A fiscalização e acompanhamento da execução do Contrato serão realizados por Fiscal do
contrato, Sr. (a) Clenildo Vasconcelos Neves - Mat. 85881 ePedro Rubens Duarte Moreira - Mat.
85883, designado pelo órgão solicitante, através da Portaria Nº 010/2019 – SEMC, observando-se as
disposições contidas no artigo 67 e parágrafos da Lei 8.666/93.
10. Dotação Orçamentária
10.1 As despesas decorrentes da aquisição dos bens correrão por conta dos recursos da Secretaria
Municipal de Cultura – SEMC, consignados na rubrica orçamentária para o exercício de 2019:
Dotação Orçamentária: 13.392.00072.141 (Apoio e Incentivo as manifestações Culturais)
Dotação da despesa: 3.3.90.39.00.00 – 4386
Fonte: (1990)
Dotação Orçamentária: 13.392.00072.141(Apoio e Incentivo as manifestações Culturais)
Dotação da despesa: 3.3.90.39.00.00 - 4384
Fonte: (1001)
11.2 A dotação orçamentária para o exercício de 2020 será consignada via apostilamento.
11. Pagamento
11.1 O CONTRATANTE observará as obrigações dispostas na Cláusula Sexta da Minuta do Contrato
(Anexo II)..
12. Declaração do Solicitante
13.1. Declaramos que este Termo de Referência está de acordo com a Lei nº 8.666/93, Lei nº
10.520/2002, e legislação em vigor.
Santarém – Pá, 23 de julho de 2019.

Raimundo Carlos de L. Macedo Junior
Luis Alberto Mota Figueira
Chefe do NSAF – SEMC
Secretário Municipal de Cultura
Decreto nº 021/2017
Decreto nº 174- GAP/PMS
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ANEXO II
MINUTA DO CONTRATO __/2019 - SEMC
INSTRUMENTO DE CONTRATO NOS TERMOS DO PREGÃO
ELETRONICO Nº. --___________, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE SANTARÉM, ATRAVÉS DA SECRETARIA
MUNICIPAL ________________ E ________________, COMO
ABAIXO MELHOR SE DECLARA:

Instrumento de Contrato de Prestação de Serviços, que entre si celebram, de um lado o Município de
Santarém através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ______________________, pessoa jurídica de
direito público, com sede na __________________, neste ato representada por sua titular a Srª
____________________, brasileira, ______, titular do RG n°______ e CPF n° ____________,
residente e domiciliada na
_______________________, denominada simplesmente
CONTRATANTE, de outro o _______________________, portador do RG nº___________e CPF/MF
nº _________, residente e domiciliado _____________________, n° ___, Bairro _____, doravante
denominado CONTRATADO, na conformidade das Cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
1.1. O presente Instrumento tem por objeto a aquisição de ________________, conforme descrições
e quantitativos abaixo:
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UND.

QTD.

VALOR
UNIT. R$

TOTAL R$

1.2. A aquisição citada na subcláusula 1.1 obedecerá ao estipulado neste Contrato, bem como as
especificações técnicas, forma de execução/entrega e as disposições dos documentos adiante
enumerados, constantes do Processo Administrativo ___________
do CONTRATANTE, e que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e
complementar deste, no que não o contrariarem. São eles:
1.2.1. O Edital do Pregão Eletrônico nº ___/2019, do CONTRATANTE; e
1.2.2. A Proposta de Preços e documentos que o acompanham, firmada pela CONTRATADA em ___
de _________ de 2019.
1.3. A aquisição do objeto deste Contrato foi realizada por meio de procedimento licitatório, de acordo
com o disposto no art. 1º e parágrafo único e art. 2º parágrafo 1º da Lei nº 10.520/2002, sob a
modalidade Pregão Eletrônico, conforme Edital e Processo Administrativo acima citados.
1.4. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos, ou
supressões que se fizerem, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.
1.5. Nenhum acréscimo poderá exceder os limites estabelecidos no subitem anterior, salvo as
supressões que poderão exceder os limites legais, quando acordadas entre as partes.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO, DO LOCAL DE ENTREGA E DO
RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
2.1. O prazo de execução do objeto da licitação será até 31/12/2020, contados a partir da data de
assinatura do contrato. Podendo ser prorrogado através de termo aditivo, obedecendo ao que prevê
a legislação pátria;
2.2. As estruturas de arquibancadas, palcos e camarotes, deverão ser entregues montados, devidamente
acompanhadas do Atestado de Regularidade do Corpo de Bombeiros Militar, com antecedência mínima
Núcleo Técnico de Licitação e Contratos - SEMGOF
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de 10 (dez) dias do início do evento;

2.3. Os trios elétricos deverão ser apresentados pela contratada com 10 (dez) dias de
antecedência do evento para a Administração realize a vistoria no veículo;
2.4. Os banheiros químicos, o sistema de iluminação, o sistema de som, o painel de led, o
grupo gerador e o show pirotécnico, devem ser apresentados a Administração Pública com até
24 h de antecedência dos eventos;
2.5. A contratada,cujo o objeto é o serviço de segurança desarmada, deverá apresentar a
Administração Pública no prazo de 05 (cinco) dias antecedente ao evento, ao setor solicitante
da SEMC a relação nominal dos profissionais (seguranças) a serem locados na prestação do
serviço, acompanhada da fotocopia dos seguintes documentos: RG, CPF e certidão de
antecedentes criminais da justiça comum estadual;
2.6. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto deste Pregão Eletrônico;
2.7 Os serviços serão recebidos por fiscal do contrato, que terá, juntamente com o Requisitante, a
incumbência de, dentre outras atribuições, aferir a quantidade, qualidade e adequação dos materiais
entregues;
2.7.1. Aceitos os bens, será procedido o atesto na Nota Fiscal, autorizando o pagamento.
2.7.2. Não aceito o(s) bem(s) entregue(s), será comunicado à empresa adjudicatária, para que
proceda a respectiva e imediata substituição, em um prazo não superior a 24 (vinte e quatro) horas,
para que se possa adequar o solicitado com o cotado com o efetivamente entregue, de forma a
atender àquilo que efetivamente se pretendia adquirir.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO RECEBIMENTO:
3.1. O recebimento dos bens/ SERVIÇOS será realizado pelo fiscal contrato e pelo setor de
competente da SEMC.
3.3. A SEMC emitirá “Termo de Recebimento Definitivo”, conforme ANEXO A, mediante servidor
designada pela autoridade competente, após verificação da qualidade e quantidade do material e
conseqüente aceitação, nos termos do artigo 73, inciso II, alínea “b”, da Lei nº 8.666/93.
3.4. No caso de consideradas insatisfatórias as condições do material recebido provisoriamente, ou
do serviço prestado será lavrado Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades,
devendo o produto/material/ serviço ser recolhido e substituído.
3.5. Após a notificação à CONTRATADA, o prazo decorrido até então será desconsiderado, iniciandose nova contagem tão logo sanada a situação.
3.6. O fornecedor terá prazo de 24 (vinte) horas para providenciar a substituição do produto/material,
a partir da comunicação oficial feita pelo Setor de Compras, sem qualquer custo adicional para a
SEMC.
3.7. Caso a substituição não ocorra no prazo determinado, estará à Contratada incorrendo em atraso
na entrega e sujeita à aplicação das sanções previstas no edital.
3.8. O recebimento definitivo do objeto não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do
serviço, nem ético profissional, para perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos
pela lei ou pelo contrato.
3.9. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas,
no total ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução ou de materiais empregados.
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR:
4.1. O valor ordinário do presente Instrumento fica ajustado em R$ __ (___________),
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução
deste Contrato.
CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
5.1. A despesa com a execução do objeto deste Contrato correrá à conta da Dotação Orçamentária
consignada:
Unidade Gestora:
Classificação Orçamentária:
Natureza da Despesa:
Fonte de Recursos:
5.2. As despesas inerentes à execução deste Contrato serão liquidadas através da Nota de Empenho
nº ________, emitida em ____/___/____ à conta da dotação orçamentária especificada nesta
cláusula.
5.3. A CONTRATADA emitirá Nota Fiscal em observância à unidade gestora emissora da nota de
Núcleo Técnico de Licitação e Contratos - SEMGOF
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empenho que albergou a aquisição.
5.4. A rubrica orçamentária será informada através de apostilamento.
CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO:
6.1. A Contratada deverá, obrigatoriamente, apresentar nota fiscal correspondente aos produtos
efetivamente entregues.
6.2. Sobre o documento fiscal incidirão os tributos legalmente instituídos e as multas que
eventualmente vierem a ser aplicadas. Sendo a licitante vencedora isenta ou beneficiária de redução
de alíquota de qualquer imposto, taxa ou de contribuição social ou ainda optante pelo SIMPLES,
deverá apresentar junto com a fatura, cópia do comprovante respectivo.
6.3. O Contratante reserva-se o direito de não realizar o atesto, se os dados estiverem em desacordo
com os dados do FORNECEDOR ou, ainda, se o objeto entregue não estiver em conformidade com
as especificações apresentadas neste Termo de Referência, ficando o pagamento suspenso até a
regularização.
6.4. O atesto é condição indispensável para o pagamento, podendo ser comprovado e realizado pelo
gestor através de apresentação da nota fiscal devidamente atestada confirmando o seu recebimento.
6.5. Na ausência do gestor do contrato (férias, licença ou viagem por interesse da SEMGOF), o
atesto será dado através do gestor substituto.
6.6. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data do
protocolo de recebimento da nota fiscal, sendo que, recaindo sobre dias não úteis, o termo final será
prorrogado para o dia útil subseqüente. O pagamento será por meio de ordem bancária em conta
corrente da CONTRATADA, Banco: _, Agência: nº. _ Conta Corrente: nº__, quando mantidas as
mesmas condições iniciais de habilitação e caso não haja fato impeditivo para o qual não tenha
concorrido
6.7. O CNPJ constante da nota fiscal deverá ser o mesmo indicado na proposta, nota de empenho e
vinculado à conta corrente da Contratada.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE:
7.1. São obrigações da CONTRATADA:
7.1.2 Responsabilizar-se pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas
federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto contratado.
7.1.2. Responsabilizar-se por todos os recursos e insumos necessários ao perfeito cumprimento do
objeto contratado, devendo estar incluídas no preço proposto todas as despesas com materiais,
insumos, seguros, impostos, taxas, encargos e demais despesas necessárias à perfeita execução do
objeto.
7.1.3. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por seus empregados, ou
representantes, direta e indiretamente, ao adquirente ou a terceiros, inclusive aos decorrentes de
serviços ou aquisições com vícios ou defeitos, constatáveis nos prazos da garantia, mesmo expirado
o prazo.
7.1.4. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE.
7.1.5. Entregar os bens e prestar os serviços em conformidade com os prazos e local indicado neste
Termo, sem que isso implique acréscimos nos preços, os quais somente serão recebidos se
estiverem em conformidade com as disposições estabelecidas no Edital.
7.1.6. Apresentar nota fiscal contendo descrição dos bens entregues.
7.1.7. Dar integral cumprimento a sua proposta, a qual passa a integrar este instrumento,
independentemente de transcrição.
7.1.8. Evitar o emprego de acessórios impróprios ou de qualidade inferior, não podendo tal fato ser
invocado para justificar cobrança adicional a qualquer título.
7.1.9. Efetuar o fornecimento dentro das especificações e/ou condições constantes da Proposta
Vencedora, bem como do Edital e seus Anexos.
7.1.10. Designar profissional responsável pela entrega do o objeto.
7.1.11. Não empregar menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como a
não empregar menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de
14 anos.
7.1.12. Manter sempre atualizados os seus dados cadastrais, alteração da constituição social ou do
estatuto, conforme o caso, principalmente em caso de modificação de endereço.
7.1.13. Assumir todos os possíveis danos, tanto físicos, quanto materiais, causados por seus
empregados ou representantes, a SEMC e/ou terceiros, advindos de imperícia, negligência,
imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da execução do objeto licitado.
7.1.14. Arcar com todas as despesas relativas à entrega dos bens, inclusive, as relativas ao seu
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transporte.
7.1.15. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Termo, salvo mediante prévia e
expressa autorização da SEMC.
7.1.16. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados a SEMC ou a terceiros, por ação ou
omissão no fornecimento do objeto deste Termo.
7.1.17. Aceitar, nos termos do § 1° do artigo 65 da Lei 8.666/93, os acréscimos ou supressões de até
25% (vinte e cinco por cento) que se fizerem necessários.
7.1.18. Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, em conformidade com art.
55, inciso XIII, da Lei nº 8.666/93, incluindo a atualização de documentos de controle da arrecadação
de tributos e contribuições e outras legalmente exigíveis.
7.2. São obrigações da CONTRATANTE
7.2.1. Observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais
direta e indiretamente aplicáveis ao objeto deste Termo.
7.2..2. Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato ou instrumento equivalente, com base
nas disposições da Lei n°. 8.666/93 e suas alterações.
7.2.3.Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a execução.
7.2.4. Processar e liquidar a fatura correspondente, através de Ordem Bancária, desde que não haja
fato impeditivo imputado ao FORNECEDOR.
7.2.5. Rejeitar, no todo ou em parte, o(s) material(is) entregue(s) fora das especificações deste Termo
de Referencia.
7.2.6. Receber os produtos de acordo com as disposições deste Termo.
7.2.7. Comunicar imediatamente a Contratada qualquer incorreção apresentada com o objeto
entregue.
7.2.8. Prestar quaisquer esclarecimentos que venham ser formalmente solicitados pela Contratada e
pertinente ao objeto.
7.2.9. Zelar para que durante a vigência do contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas por
parte da Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na prestação.
7.2.10. Notificar a contratada, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da
execução do contrato, fixando prazo para sua correção.
7.2.11. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços prestados pela CONTRATADA, por intermédio de
servidor designado para atuar como fiscal do contrato, que será responsável por comunicações,
notificações, solicitações, requisições e demais atos relativos à execução do contrato, anotando em
registro próprio as ocorrências da relação contratual.
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
8.1. Serão aplicadas à CONTRATADA, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as penalidades
conforme a seguir:
8.2. A empresa que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o
contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação
falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de
licitar e contratar com a Administração Pública do Estado do Pará e será descredenciada no Sistema
de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf), pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo
das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais
8.3 Subsidiariamente, nos termos do art. 87 da Lei n°. 8.666/93, pela inexecução total ou parcial das
condições estabelecidas neste instrumento, a SEMC poderá, garantida a prévia defesa da empresa,
que deverá ser apresentada no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, aplicar, sem
prejuízo das responsabilidades penal e civil, as seguintes sanções:
I Advertência, por escrito, quando a empresa deixar de atender quaisquer indicações aqui constantes;
II Multa compensatória/indenizatória no percentual de 5% (cinco por cento) calculado sobre o valor
contratado;
III Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a SEMC, pelo
prazo de até 2 (dois) anos; e
IV Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no
inciso anterior.
8.4. Na hipótese de atraso no cumprimento de quaisquer obrigações assumidas pela empresa, a esta
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será aplicada multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor do contrato ou
instrumento equivalente, por dia de atraso, limitada a 10% (dez por cento) do valor inadimplido.
8.5. O valor da multa aplicada, tanto compensatória quanto moratória, deverá ser recolhido a
SEMTRAS, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis após a respectiva notificação.
8.6. Caso não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, a multa será descontada por ocasião
do pagamento posterior a ser efetuado pela SEMC ou cobrada judicialmente.
8.7. Além das penalidades citadas, a empresa ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais
penalidades referidas no Capítulo IV da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO:
9.1. O presente Instrumento poderá ser rescindido:
a) Por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII e
XVIII do art. 78, da Lei 8.666/93;
b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no respectivo procedimento
administrativo, desde que haja conveniência para a Administração; ou
c) Judicialmente, nos termos da Lei.
Parágrafo Único – No caso de rescisão amigável, a parte que pretender rescindir o Contrato
comunicará sua intenção à outra, por escrito.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA VINCULAÇÃO:
10.1. Este Contrato fica vinculado ao processo administrativo n.º ____/2019.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO E CASOS OMISSOS:
11.1. O presente Instrumento, inclusive os casos omissos, regula-se pela Lei nº 10.520/2002, pelo
Decreto nº 5.450/2005 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/1993 e suas alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO:
12.1. A publicação resumida deste Contrato no Diário Oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pelo CONTRATANTE, nos termos do parágrafo único do artigo 61 de Lei
nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO:
13.1.A fiscalização e acompanhamento da execução do Contrato serão realizados por Fiscal do
contrato, observando-se as disposições contidas no artigo 67 e parágrafos da Lei 8.666/93, cabendo
dentre outros:
a) Solicitar a execução dos objetos mencionados;
b) Supervisionar a execução do objeto, garantindo que todas as providências sejam tomadas para
regularização das falhas ou defeitos observados;
c) Levar ao conhecimento da autoridade competente qualquer irregularidade fora de sua
competência;
d) Solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, designados por escrito, ou obter da Administração,
tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento deste Contrato e anexar aos
autos do processo correspondente cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações
de providências;
e) Acompanhar a execução do objeto, atestar seu recebimento parcial e definitivo e indicar as
ocorrências de indisponibilidade;
f) Encaminhar à autoridade competente os documentos que relacionem as importâncias relativas a
multas aplicadas à CONTRATADA, bem como os referentes a pagamentos.
g) O acompanhamento e a fiscalização acima não excluirão a responsabilidade da CONTRATADA,
ficando esta responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, nem conferirão ao CONTRATANTE,
responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na
execução do serviço contratado.
h) As determinações e as solicitações formuladas pelos representantes do CONTRATANTE,
encarregados da fiscalização do contrato, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA,
ou nesta impossibilidade, justificadas por escrito.
i) Para a aceitação do objeto, os responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização, observarão se a
CONTRATADA cumpriu todos os termos constantes do Edital e seus anexos, bem como de todas as
condições impostas no instrumento contratual.
j) É vedado ao Município e aos fiscais designados, exercer poder de mando sobre os empregados da
CONTRATADA, reportando‐se somente aos prepostos e responsáveis por ela indicados.
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k) Durante a vigência deste contrato, a Contratada deve manter preposto aceito pela Administração
do Contratante, para representá‐lo sempre que for necessário.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO:
14.1 Fica eleito o foro da Comarca de Santarém, para dirimir as questões oriundas do presente
instrumento, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem em pleno acordo, CONTRATANTE e CONTRATADO, assinam o presente em 03
(três) vias de igual teor, juntamente com 02 (duas) testemunhas para que produza efeitos legais.
Santarém, ____ de ______ de _____.
_______________________________
CONTRATANTE

________________________________
CONTRATADA

TESTEMUNHAS: NOME: CPF: CI:

TESTEMUNHAS: NOME: CPF: CI:
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ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - SEMGOF
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº _______________
Prezados Senhores,

25

Apresentamos a V.Sª, nossa proposta de preços de fornecimento de bens -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, pelo preço global de R$___________ (_____________), nos termos do Edital e seus
Anexos.
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UND.

QTD.

VALOR
UNIT. R$

TOTAL R$

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos, contados
da data da abertura da licitação.
Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital
e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no
Termo de Referência.
Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou
indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e
administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da
empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os
descontos eventualmente concedidos.
Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o Contrato no
prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:
Razão Social: _____________________________________
CNPJ/MF: _______________
Endereço: __________________________________________
Tel./Fax: _______________
CEP: ____________________
Cidade: __________________________ UF: __________
Banco: ____________ Agência: _____________ c/c: ________________
Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato:
Nome:________________________________________________________
Endereço:_____________________________________________________
CEP:_________________Cidade:________________________UF:_______
CPF/MF: ________________________Cargo/Função:__________________
RG nº:___________________________Expedido por: ____________
Naturalidade: ____________________Nacionalidade: ___________________
Localidade,___ de _____________ de ______.
FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE LEGAL
OBSERVAÇÕES:
1. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no
COMPRASGOVERNAMENTAIS - CATMAT e as especificações constantes do Anexo II - Termo
de Referência deste Edital prevalecerão às últimas.
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ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
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À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - SEMGOF
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº _______________

Prezados Senhores,

_____(nome e qualificação do representante)_____, como representante devidamente
constituído da empresa _(nome da empresa/CNPJ)________, sito a
__________________,
doravante denominado Licitante, para os fins disposto no item ________ do Edital
______________________, DECLARA, sob as penas da lei, em especial ao art. 299 do Código Penal
Brasileiro que:
a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela empresa ____(nome da
empresa / CNPJ)________, e que o conteúdo da referida proposta não foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou
de fato do certame em referência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
b) a intenção de apresentação da proposta, não foi informado, discutido ou recebido de
qualquer outro participante potencial ou de fato do certame, por qualquer meio ou qualquer pessoa;
c) que não tentou por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato, no que diz respeito a participação ou não no presente certame;
d) que o conteúdo da proposta não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente
comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicação
do objeto do referido certame;
e) que o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente
informado ou discutido com qualquer integrante da Equipe de Apoio, com o Pregoeiro ou
representante ou funcionário da Secretaria Responsável pela licitação, antes da abertura oficial das
propostas;
f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos
poderes e informações para firmá-la.
Localidade,___ de _____________ de ______.

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO V - CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
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À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - SEMGOF
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº _______________

Prezados Senhores,
Em cumprimento aos ditames editalícios, utilizamo-nos da presente para submeter à
apreciação de V.Sas. os documentos abaixo discriminados, necessários para a licitação referenciada:
(DESCREVER OS DOCUMENTOS)
Declaramos, ainda, que nossa empresa encontra-se cadastrada junto ao Sicaf (se for o
caso), conforme exigências do Edital.
Em cumprimento aos ditames editalícios, declaramos, sob as penalidades cabíveis, a
inexistência de fato impeditivo de participação, e que temos pleno conhecimento de todos os
aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições constantes do
Edital e seus Anexos.
Declaramos sob pena da lei, que nossos diretores; responsáveis legais ou técnicos;
membros do conselho técnicos, consultivo, deliberativo ou administrativo; ou sócios, não são
empregados ou ocupantes de cargo comissionado da SEMGOF bem como nossa Empresa não está
incursa em nenhum dos impedimentos elencados no Edital da Licitação em epígrafe.
Declaramos, ainda, não possuir em nosso quadro de pessoal empregados menores de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de menores de 16 (dezesseis) anos em
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do
inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Emenda Constitucional nº 20, de 1998).
Na oportunidade, credenciamos junto à SEMGOF o Sr. __________________, Carteira de
Identidade nº ___________, Órgão Expedidor ________, CPF nº _______________, endereço
__________________, e-mail ___________, fone (___) ___________, fax nº (___) ___________,
para interpor recursos quando cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim,
praticar os demais atos no processo licitatório.
Localidade,___ de _____________ de ______.

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - SEMGOF
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº _______________

Prezados Senhores,

_____________________(nome da empresa) _______________, inscrita no CNPJ nº
_________________ por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a) _________________
portador (a) da Carteira de identidade nº ___________ e de CPF nº DECLARA, para fins do disposto
no item 5.2 do Edital do Pregão Presencial nº ___________, sob as sanções administrativas e sob
penas da Lei, que esta empresa, na presente data, e considerada:
(....) MICROEMPRESA, conforme inciso, art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;
(....) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II,art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.
DECLARA ainda que a Empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do
artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
(Localidade) _______ de ________de ______________

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE LEGAL

Obs: A declaração acima deverá se assinalada com “X”, ratificando-se a condição jurídica da
empresa licitante.
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ANEXO VII – DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PLANILHA DE CUSTOS E PREÇO DOS SERVIÇOS
SERVIÇO:
1.0

DATA:

/

/

MÃO-DE-OBRA DIRETA - MDO
Função

Salário

Encargos

R$

%

Qt

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Funcionário 1
Funcionário 2
Funcionário 3
Funcionário 4
Sub-total

1.6

CUSTO DA MDO

2.0

DESPESAS FIXAS

2.1
2.2
2.3

Despesa Fixas
Pró-labore - administração
Encargos sociais sobre pró-labore (%)
Salários administrativos

2.4
2.5

Encargos sociais s/ sal. administrativos (%)
Seguros

-

2.6
2.7

Despesas bancárias
Juros

-

2.8
2.9

Honorários contábeis
Material de expediente

0

-

HORAS
Custo Serviço
Salário +
Tempo
Encargos Empregado/ Disponíveis / Custo / hora
gasto
Mês
MÊS
R$
serviço (h) Custo MDO R$
R$
0
0
0
0
0
-

R$
-

Uniforme e EPI
2.10 Aluguel
2.11 Despesas de materiais de limpeza
2.12 Água
2.13 Luz
2.14 Telefone
2.15 Propaganda
2.16 Depesas com Transporte (Ônibus, táxi, correios, et.)
2.17 Manutenção

site e material diversos - cartões, folder...
-

2.18 Outros (maq. Cartão)
2.19 copa e descartáveis

-

2.20 TOTAL DESPESAS FIXAS
3

RATEIO DAS DESPESAS FIXAS

4

DESP FIXA DO SERVIÇO =

5

CUSTO DA TOTAL DA MDO = MDO ( 1.6 )

6.0
6.1

DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO
Despesas Comercialização
%

6.2

ISS

6.3
6.4

COFINS (3 %)
PIS ( 0,65 %)

6.5
6.6

COMISSÕES
SIMPLES

6.7
6.8

CPMF
IPI

-

HORAS DISPONÍVEIS NO MÊS

PELAS

2,00 RATEIO DA DESP FIXA
-

+

-

X

RATEIO DESP FIXA ( 3 )

0
TEMPO GASTO SERVIÇO
-

8,00

-

Consulte o seu contador

6.9 Contribuição social (1%)
6.10 taxa de cartão

0,00%

6.11 (% ) TOTAL DE DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO
7
(% ) LUCRO DESEJADO
8

0,0%

(% ) DESPESAS COMERC + LUCRO
9

PREÇO DO SERVIÇO =
(sugerido )

(CUSTO TOTAL DA MDO) x 100 =
{100 - [(% ) DESP COM + (% ) LUCRO]}

-

10
Materiais

Unid

Qt

PREÇO R$
Unitário
Total

10.1
10.2

-

10.3

-

10.4 CUSTO TOTAL MATERIAL APLICADO

-

13

-

PREÇO FINAL = PREÇO DO SERVIÇO + CUSTO MATERIAL APLICADO
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ANEXO A - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Aos ________ dias do mês de __________________ do ano de ____________, esta COMISSÃO DE
RECEBIMENTO, nomeada pela Portaria nº ___ de ___ / ___ /______, declara para os devidos fins,
que recebe definitivamente, o (s) bem (ns) apresentado (s) e atesta, o RECEBIMENTO DEFINITIVO,
do objeto previsto no Contrato nº _____/______, do Processo nº _____________.
Santarém - PA, _____ de ________________ de _______.
Fiscal ________________________________
Setor de compras _________________________
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