PREFEITURA MUNICIPAL DE RESSAQUINHA
Estado de Minas Gerais
Rua Pe. Geraldo Magela, 02 – CEP 36270-000 – Telefax: (32)3341-1259
E-mail: convenios@ressaquinha.mg.gov.br - CNPJ: 18.094.847/0001-48

EDITAL DE LICITAÇÃO
ESTA LICITAÇÃO DESTINA-SE À CONTRATAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESA, EMPRESA DE
PEQUENO PORTE E AINDA MICROEMPREENDENDOR INDIVIDUAL, NOS MOLDES DA LEI 123/2006 E
SUAS ALTERAÇÕES
PROCESSOLICITATÓRIONº010/2017
MODALIDADEPREGÃONº 007/2017
TIPO:MENORPREÇO GLOBALPOR LOTE
1. LICITAÇÃO
O Município de RESSAQUINHA - MG torna público, para conhecimento dos interessados, que às 15 horas do
dia 16 de fevereiro de 2017, no Prédio da Prefeitura, no Setor de Licitações, situado na Rua Padre Geraldo
Magela Pereira n° 02 - Centro, Ressaquinha - MG, 36270-000, será realizada a sessão para recebimento e
abertura dos envelopes contendo a Proposta Comercial e a documentação de Habilitação para o Pregão
Presencial nº.007/2017, do tipo "MENOR PREÇO", CRITÉRIO DE JULGAMENTO “MENOR PREÇO GLOBAL",
que se regerá pelas disposições da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2003, pela Lei 8.666/93, de
21/06/93, e suas alterações e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital e seus anexos.
2. DOSENVELOPES
2.1 RECEBIMENTO E CREDENCIAMENTO
DATA: 16 de fevereiro de 2017
HORA: 15h
2.1 ABERTURA
DATA: 16 de fevereiro de 2017
HORA: 15h15min
LOCAL: sede da Prefeitura Municipal – Rua Padre Geraldo Magela, n° 02 - centro, Ressaquinha – MG.
OBS: Não serátolerado atraso na entregadeenvelopes.
3.DOOBJETO
OobjetodapresentelicitaçãoéaescolhadapropostamaisvantajosaparaaAdministração,demenor
preçoglobal,paraacontrataçãodeempresaME ou EPP especializadapara prestaçãode serviços de promoçãoe
produçãodafestadocarnaval2017, a realizar nos dias24/02/2017 a 28/02/2017,com fornecimento de:
sonorização, iluminação, banheiro químico, tenda, cartazes, DJ, Palco, locutor profissional, seguranças,
brigadistas e gradil,conformeespecificação contidano Anexo IdesteEdital.
4. DAS CONDIÇÕES DEPARTICIPAÇÃONA LICITAÇÃO
4.1-Poderãoparticipardapresentelicitaçãoas
empresasqueatenderematodasasexigênciasconstantes
desteEditaleseusanexos, inclusive quanto àdocumentação, e que se enquadrarem como ME ou EPP nos
Termos da Lei Complementar 123/06.
4.1.1- A presente licitação destina-se à contratação restrita de ME ou EPP, mas na eventualidade da
ocorrência das hipóteses previstas no art. 49 da Lei Complementar 123/06, a presente Licitação se estenderá
às demais empresas não enquadradas com ME ou EPP;
4.2-Nãopoderãoparticipardestepregãoos
interessadosqueseencontrarememprocessodefalência,de
dissolução,defusão,decisãooudeincorporação,ouestejamcumprindosuspensãotemporáriadeparticipação
em
licitação eimpedimentodecontratarcomoMunicípio, ou tenhamsidodeclaradosinidôneosparalicitarou contratar
com a Administração Pública, bem como licitante que se apresente constituída na forma de
empresasemconsórcio.
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5. DAIMPUGNAÇÃODOATOCONVOCATÓRIO
5.1-Qualquercidadãopoderásolicitar esclarecimentos, providênciasouimpugnar oatoconvocatóriodo presente
pregão,protocolizando o pedido até 02(dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das
propostas,noendereçodiscriminadonopreâmbulodesteEdital,cabendoaoPregoeirodecidirsobreapetição
no
prazode 24(vinte e quatro)horas.
5.1.1- Casosejaacolhidaàpetiçãocontraoatoconvocatório,serádesignadanovadataparaa realizaçãodo certame.
5.2Decairádodireitodeimpugnaros
termosdopresenteEditalolicitantequenãoapontarasfalhasou
irregularidadessupostamenteexistentesno
Editalatéosegundodiaútilqueantecederàdatade
realizaçãodo
Pregão.Sendointempestiva,acomunicação dosuposto vício nãosuspenderáo curso do certame.
6. DA REPRESENTAÇÃOE DOCREDENCIAMENTO
6.1-AlicitantedeveráseapresentarparacredenciamentojuntoaoPregoeiropor
umrepresentantedevidamente
munido dedocumento queo credenciea participardeste procedimentolicitatório.
6.2Cadalicitantecredenciaráapenasum
representantequeseráoúnicoadmitidoaintervirnasfases
do
procedimentolicitatório e aresponder,paratodosos atos e efeitos previstos nesteEdital,porsua representada.
6.3 - Por credenciamento entende-se aapresentação conjunta dos seguintes documentos:
I - documento oficial deidentidade do Sócio ou representante legal;
II-No caso do Licitante resolver mandar procurador, o mesmo deverá comprovar aoutorgadepoderes,naforma
da lei,para formularofertase lancesde preçose praticar todos osdemaisatospertinentesaocertame
emnomedalicitante,apresentando a Carta de Credenciamento conforme modelo constante no Anexo III do
Edital.
6.4-Casoaprocuraçãosejaparticular,deveráterfirmareconhecidaeestaracompanhadadosdocumentos
comprobatóriosdospoderesdooutorgante,taiscomocontratosocial/alteraçãocontratualecópiadodocumento
de
identidade dequemoutorgapoderes.
6.5 – Como esta licitação destina-se à contratação exclusiva demicroempresa– MEouempresadepequeno
porte–EPPdeverá ser comprovada esta condiçãomedianteapresentação de CertidãoSimplificada expedidapela
JuntaComercialedeveráocorrerna ocasião do credenciamento,sob penade nãoaplicação dos efeitosda
LeiComplementarnº. 123/2006.
6.6
–
Deverá
ser apresentada
também
para
a
fase
de
Credenciamento
a
Declaraçãodandociênciadequecumpreplenamenteosrequisitosdehabilitação,conformeAnexoIV.
6.6 – Anãoapresentaçãoouincorreçãodequaisquerdosdocumentosdecredenciamentoimpediráaparticipação do
representante dalicitante nasessão,para fins deapresentação delances.
6.7 – Orepresentantepoderá sersubstituído poroutrodevidamente credenciado.
6.8 – Nãoserá admitidaa participação deum mesmo representante para mais de umaempresa licitante.
6.9 – Os documentos para Credenciamento deverão estar em original ou cópia autenticada.
7. DORECEBIMENTO DOS ENVELOPES
7.1-Nodia,horaelocalmencionadosnopreâmbulodesteEdital,cadalicitanteentregaráaoPregoeiroeseus auxiliares:
a) Documentos para Credenciamento fora dos Envelopes Nº 1 e Nº 2;
b)01(um)envelopecontendo a proposta comercial(ENVELOPE Nº1);e
c)01(um)envelopecontendo os documentos da habilitação (ENVELOPENº2)
7.2 – Declaradoencerrado o credenciamento pelo Pregoeiro, nãoserão admitidos novosproponentes.
8-DA APRESENTAÇÃODOS ENVELOPES
8.1 - Cada licitante deverá apresentar dois conjuntos de documentos, a saber: “Proposta de Preço”
e“Habilitação”.
8.2Osconjuntosdedocumentos
relativosàpropostadepreço
eàhabilitação
deverãoserentregues
separadamente,emenvelopesfechados,rubricadosno fechoeidentificadoscomo nomedalicitante,onúmeroe
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objetodalicitaçãoe,respectivamente,ostítulosdosconteúdos"PropostadePreço" e"Documentosde Habilitação",na
forma dosincisosIe IIa seguir:
I-

envelopecontendoos documentos relativos àProposta de Preço:

PREFEITURAMUNICIPAL DE RESSAQUINHA– MG
PROCESSOLICITATÓRIONº010/2017
MODALIDADEPREGÃONº007/2017
LICITANTE:
ENVELOPE Nº1 (PROPOSTA DEPREÇO)
II-envelope contendo osDocumentos deHabilitação:
PREFEITURAMUNICIPAL DE RESSAQUINHA– MG
PROCESSOLICITATÓRIONº 010/2017
MODALIDADEPREGÃONº007/2017
LICITANTE:
ENVELOPE Nº2 (DOCUMENTOS DEHABILITAÇÃO)
8.3- Osdocumentosnecessáriosàparticipaçãonapresentelicitaçãopoderãoser apresentadosem original,por
qualquerprocessodecópia autenticadapor Cartório competenteouporservidordoMunicípio,oupormeio de
publicação emórgão deimprensa oficial.
8.4Nãoserãoaceitosdocumentosapresentadospormeiodefitas,discosmagnéticos,filmesoucópiasem
facsímile,mesmoautenticadas,admitindo-sefotos,gravuras,desenhos,gráficosoucatálogosapenascomoforma
de
ilustração daspropostasde preços.
8.5Osdocumentosnecessáriosàparticipaçãonapresentelicitação,compreendendoaquelesreferentesà
propostade preçoe à habilitação,alémdeseusanexos,deverão serapresentados no idioma oficialdoBrasil.
8.6-OCNPJindicado
nosdocumentosdapropostadepreçoedahabilitaçãodeveráseromesmo
do
estabelecimentoda empresa queemitiráa Fatura.
9.DAPROPOSTA DEPREÇOS – ENVELOPE Nº.1
9.1 -São requisitos da propostade preço:
a)serapresentadaem
línguaportuguesa,contendoonúmeroeamodalidadeda
licitaçãodesteEdital,devendo
preferencialmente,conterrazãosocial,CNPJ,endereço,número detelefone,númerodefaxdaempresalicitante e
dados bancários.
b)contera assinatura doresponsávellegalda empresaou representante devidamente qualificado;
c)serelaborada,preferencialmente,nos moldesdoAnexo Vdesteedital;
d)conteroprazodevalidadedapropostanãoinferiora60 (sessenta)diascontadosdadata-limiteprevistapara entrega
das propostas,conforme art.64,§ 3ºda Leinº8.666/93;
e)nopreçoproposto,que
constituiráaúnicaecompletaremuneraçãodaprestaçãodosserviços,deverãoser
computadoso lucroe todos oscustos,inclusiveimpostosdiretose indiretos,obrigações tributárias,trabalhistase
previdenciárias, bem como quaisquer outras obrigações inerentes ao fornecimento do objeto, não sendo
admitidospleitos de acréscimos aqualquertítulo.
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f)apropostadeveráserelaboradadeacordocomadescriçãodoobjeto,AnexoI,do edital.
g)Serãodesclassificadasascotaçõesqueofereçampreçosouvantagensbaseadasnasofertasdos demais licitantes.
10.DOS DOCUMENTOSDEHABILITAÇÃO–ENVELOPE Nº. 02
PESSOAJURÍDICA:
10.1 – QuantoàREGULARIDADEJURÍDICA,a licitante apresentará:
10.1.1 – RegistroComercial,nocaso deempresaindividual,ou;
10.1.2-Atoconstitutivo,estatutooucontratosocialeseusaditivosemvigor,devidamenteregistrados,em
se
tratandodesociedadescomerciais,eno casodesociedadedeações,acompanhadasdedocumentosdeeleição de
seusadministradores;
10.1.3-Inscriçãodoatoconstitutivo,nocasodesociedadescivis,acompanhadadeprovadediretoriaem exercício;
10.1.4 – Decretodeautorização,emsetratandodeempresaousociedadeestrangeiraemfuncionamentonoPaís,
eatoderegistroouautorizaçãoparafuncionamentoexpedidopeloÓrgãocompetente,quandoaatividadeassim o exigir;
10.2 – QuantoàREGULARIDADEFISCAL, apresentará:
10.2.1 – Provade Inscriçãono Cadastro Nacionalde PessoasJurídicas–CNPJ;
10.2.2 - Certificado deRegularidade paracomo FGTS,expedido pela CaixaEconômicaFederal;
10.2.3 – CertidãoNegativadeDébitoparacomoINSS,ouprovaequivalentequecomproveregularidadede situação
para coma SeguridadeSocial;
10.2.4 – ProvadeRegularidadescomasFazendasFederal (Dívida Ativa da União),Estadual(CND Estadual)
eMunicipal (CND Municipal),dasededolicitante,ououtra equivalentena forma da lei.
10.3 – QuantoàREGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA, apresentará:
10.3.1-CertidãodeFalênciaemitidaporórgãocompetentecomdatadeemissãodeaté90(noventa)diasantes
da
aberturada sessão.
10.4 – QuantoaREGULARIDADE COM OMINISTÉRIODOTRABALHO
10.4.1 -Prova deRegularidadecomoMinistério doTrabalho,pormeio de apresentação deCertidão Negativa
deDébitosTrabalhistas.
10.5 - Quanto a CAPACIDADE TÉCNICA
10.5.3 Declaração pela empresa licitante de que, se vencedora, será responsável pela emissãode A.R.T(s),
junto ao Conselho de Engenharia e Arquitetura – CREA.
10.5.4 Comprovante de inscrição no CREA da empresa participante.
10.5.5 Alvará de Localização e Funcionamento da Empresa;
10.6 -Deverão ainda, asempresas,apresentaremasseguintesdeclarações:
10.6.1-Declaraçãodeinexistênciaousuperveniênciadefatoimpeditivadahabilitação(art.32,§2º,Lei8.666/93),
conformeANEXO VI.
10.2.2 – Declaraçãoexpressa deque concorda comtodos ostermos desteEdital(AnexoVII).
10.6.3-Declaraçãodequenãopossuitrabalhadoresmenoresde18anosrealizandotrabalhonoturno,perigoso
ouinsalubreedequalquertrabalhomenoresde16anos,segundodeterminaoincisoVdoartigo27daLei Federa8.666/93
(comredação dadapela Lein.º9854 de 27 deoutubro de 1999), salvo na condição de aprendiz, a partirde14
anos,na forma daLei,conformeANEXOVIII;
10.7–Os documentosrelacionados neste itemreferir–se-á sempreao domicílio daempresa.
10.8 – Os documentos de Habilitação deverão ser apresentados em original ou por cópia autenticada, exceto
aqueles que forem emitidos via internet.
10.9 – Serão admitidas Certidões Positivas de Débitos com Efeitos de Negativa.
11.DA ABERTURA DOS ENVELOPES DEPREÇO
11.1- Verificadaaconformidadecomos requisitos estabelecidosneste Edital,oautor da ofertadevalormais
baixoeodasofertascom preçosdeaté10%(dezpor cento),superioresàquela,poderãofazer os novoslances
verbaise sucessivos,na formados itens subseqüentes, atéa proclamaçãodo vencedor.
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11.2-Nãohavendo,pelomenos,03(três)ofertasnascondiçõesdefinidasnosubitemanterior,poderãoos
autoresdasmelhorespropostas,atéomáximode03(três),oferecernovoslances verbaisesucessivos, quaisquer que
sejamospreçosoferecidos nas propostasescritas.
11.3- No curso dasessão,osautores das propostas queatenderemaos requisitosdositensanteriores serão
convidados,
individualmente,aapresentarem
novoslancesverbaisesucessivos,em
valoresdistintose
decrescentes,apartirdoautorda proposta classificadade maiorpreço, até proclamação do vencedor.
11.4-Casoduasoumaispropostasiniciaisapresentempreçosiguais,serárealizadosorteio,paradeterminação
da
ordemde oferta doslances.
11.5-Aofertadoslancesdeveráserefetuadanomomentoemqueforconferidaapalavraà
licitante,naordem
decrescente dos preços, sendoadmitida à disputapara toda a ordemdeclassificação.
11.6 –Évedada a ofertadelance comvista aoempate.
11.7-Serãodesconsideradasquaisqueralternativas depreço ouqualqueroutracondiçãonãoprevistaneste edital.
11.8-Nãopoderá haverdesistência dos lances já ofertados,sujeitando-seoproponente desistente àspenalidades
previstasnesteEdital.
11.9Adesistênciaem
apresentar
lanceverbal,quandoconvocadapeloPregoeiro,implicaráaexclusãoda
Licitantedaetapadelancesverbaisenamanutençãodoúltimopreçoporelaapresentado,paraefeito
de
ordenaçãodaspropostas.
11.10Casonãoserealize
lanceverbal,seráverificadaaconformidadeentreapropostaescritademenorpreço
unitárioeovalorestimadoparaacontratação,podendooPregoeironegociardiretamente comaproponente, paraque
seja obtidopreçomelhor.
11.11-Oencerramentodaetapacompetitivadar-seáquando,convocadaspeloPregoeiro,asLICITANTESmanifestaremseu desinteresse emapresentarnovos lances.
11.12-, Apósafasedelancesexclusivamente na hipótese da aplicação do item 4.1.1 deste
Edital,seapropostamaisbemclassificadanãotiversidoofertadapor microempresa– MEou empresa depequeno
porte–EPP e houverproposta apresentada por MEou EPP até 5% (cinco porcento)
superioràmelhorproposta,estaráconfiguradooempateprevistonoart.44,§2º,daLeiComplementarnº.123/2006.
11.12.1 - Ocorrendo o empate,proceder-se-á daseguinte forma:
11.12.1.1–AMEouaEPPmaisbemclassificadaseráconvocadapara,noprazode5
(cinco)minutosapóso
encerramentodos lances,apresentarnovaproposta de preço inferioràquelaconsideradaclassificada em1ºlugar no
certame, sob penade preclusão doexercíciodo direito de desempate;
11.12.1.2Apresentadanovaproposta,nostermosdo
subitemanterioreatendidasasexigênciashabilitatórias,
seráadjudicadoemseu favoro objeto deste Pregão;
11.12.1.3 –Nãosendo vencedora aMEou EPPmaisbemclassificada,naformadosubitemanterior,serão
convocadasasdemaisME eEPP remanescentescujaspropostasestejamdentrodolimiteestabelecido nocaput
desta condição,naordemclassificatória,para o exercício do mesmo direito.
11.12.1.4- No casodeequivalênciadosvaloresapresentadospelasMEe EPP queseencontraremnolimite
estabelecidonocaput destacondição, serárealizadosorteioentreelaspara que seidentifiqueaaquelaque
primeiropoderá apresentamelhoroferta.
11.14 -Na hipótese da não contratação nostermosprevistos na condição anterior, o objetolicitado será
adjudicado emfavorda propostaclassificadaem1ºlugarnaetapade lances.
11.15 -Será considerado vencedor,o licitante queao finalda disputa de lances,observadas as disposições daLei
Complementarnº. 123/2006,ofertaro menorpreço.
11.16Encerradaaetapacompetitivaeordenadasasofertas,deacordocom
omenorpreçoapresentado,o
Pregoeiroverificaráaaceitabilidadedapropostadevalormaisbaixo,comparando-ocom
osvaloresconsignados
emPlanilha deCustos médios,decidindo,motivadamente, a respeito.
11.17-Aclassificaçãodar-se-ápelaordemcrescentedepreçospropostoseaceitáveis.Serádeclaradovencedor
aLICITANTEqueapresentarapropostadeacordocomasespecificaçõesdesteedital,comopreçodemercado
e
queofertarãomenorpreço globaldoitem.
11.18 –Serádesclassificada:
a)a proposta quenão atenderàsexigências desteedital;
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b)a propostaqueapresentarpreço excessivo ou manifestamenteinexeqüível.
c) o Lance final caso esteja acima do preço médio de mercado.
11.19-DasessãopúblicadoPregão,serálavradaatacircunstanciada,contendo,semprejuízodeoutros,o registrodas
licitantescredenciadas,daspropostasescritaseverbaisapresentadas,naordemdeclassificação,da
análiseda
documentação exigidapara habilitaçãoe dos recursosinterpostos.
11.20-Asessãopúblicapoderá sersuspensa pelo Pregoeiro pormotivoexcepcional para dirimir dúvidas
provenientes de aspectos técnicos e jurídicos,devendotodaequalquerinformação, acercadoobjeto,
seresclarecida previamente juntoaoPregoeiro.
11.21-Casohajanecessidadede adiamentoda SessãoPública,serámarcadanovadataparacontinuação dos
trabalhos,devendo ficarintimadas, no mesmo ato, aslicitantespresentes.
11.22- A alteração das propostas através dos lances verbais será registrada em ata circunstanciada e servirá
como comprovação da alteração da proposta.
12.DISPOSIÇÕES GERAIS SOBREHABILITAÇÃO
12.1-Concluídaafasedeclassificaçãodaspropostas,seráabertooEnvelopenº2–
“Habilitação”dolicitantecujaproposta tenhasido classificadaemprimeiro lugar.
12.2-Oslicitantesapresentarãodocumentosemcópiaslegíveis,autenticadasemcartóriocompetenteoupor
servidordesignado parao pregão.
12.3 - As ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os
documentos comprobatórios daregularidade fiscal,mesmoque estes apresentemalgumarestrição.
12.3.1- Havendo restrição nacomprovaçãoda regularidadefiscal,será asseguradooprazode 5(cinco)diasúteis,
cujo
termoinicialcorresponderáaomomento emqueoproponenteapresentarpreço
inferioraomenorpreço
ofertadonaetapadelances,prorrogáveispor igualperíodo,acritérioda AdministraçãoPública,para regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativasou
positivascomefeitode certidão negativa.
12.3.2–
Aprorrogação
doprazoparaaregularizaçãofiscaldependeráderequerimento,devidamente
fundamentado,a serdirigido ao Pregoeiro.
12.3.3– Entende-sepor tempestivoo requerimentoapresentado dentro do prazoinicialmente concedido.
12.3.4– Anão regularizaçãoda documentação,noprazoprevistonesteitem,implicarádecadênciado direitoà
contratação,semprejuízo dassanções cabíveis.
12.4– Todososdocumentosdeverãotervigênciaaté odiaprevistopararealizaçãodopregão;inexistindoprazo de
validade, reputar-se-ão válidos por90(noventa)dias,contadosde suaexpedição.
12.5–Seo detentordamelhorproposta dêsatenderàsexigênciasprevistasnesteEdital,será inabilitado, eo pregoeiro
examinará asofertassubseqüentes e procederá à habilitação dolicitante seguinte, na ordemde
classificação,repetindo esseprocedimento,sucessivamente,senecessário,atéa apuraçãodeumaproposta que
atenda aoEdital, para declararolicitante vencedor.
12.6 –Opregoeiro negociará diretamentecomo proponente, para obtenção de melhorpreço.
13.DA ADJUDICAÇÃO
13.1-ConstatadooatendimentodasexigênciasfixadasnoEdital,aLICITANTEserádeclaradavencedora,sendo-lhe
adjudicadoo objeto docertame.
13.2-Emcasodedesatendimentoàsexigênciasdehabilitação,oPregoeiroinabilitaráalicitanteeexaminaráas
ofertassubseqüentesequalificação das licitantes,na ordemde classificaçãoe,assim,sucessivamente,atéa
apuraçãodeumaqueatendaaoedital,sendoa respectivalicitantedeclarada vencedora,ocasiãoemqueo Pregoeiro
poderánegociarcomoproponente,para que seja obtidoo melhorpreço.
13.3-Encerradoojulgamentodaspropostasedahabilitação,oPregoeiroproclamaráavencedora,
proporcionando,aseguir,a oportunidadeàslicitantesparaquemanifestem imediataemotivadamenteaintenção
deinterpor recurso,sob penade decadênciado direito porparte da licitante. Constará na ata da Sessão à síntese
dasrazõesde
recursoapresentadas,bemcomooregistrodequetodasasdemaisLicitantesficaram
intimadas
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para,querendo,manifestar-sesobre as razõesdo recursonoprazode 03 (três)diascorridos,apóso término do
prazodarecorrente.
13.4-A renuncia expressa do prazo de recurso caso ocorra, será registrada na Ata de Abertura da Sessão, e
será Adjudicada a empresa vencedora na própria Sessão.
14.DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
14.1-Tendo a licitantemanifestado,motivadamente, aintençãode recorrernasessão publicado Pregão,teráela
oprazo de 03 (três)dias corridos para apresentação dasrazõesde recurso.
14.2-Asdemaislicitantes,jáintimadasnasessãopúblicasupracitada,terãooprazode03(três)diascorridos
paraapresentaremascontra-razões,quecomeçaráacorrerdo
términodo
prazoda
recorrente,sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos, emsecretária.
14.3-Amanifestaçãonasessãopúblicaeamotivação,nocasoderecurso,são pressupostosdeadmissibilidade dos
recursos.
14.4Asrazoese
contra-razõesdorecursodeverãoserencaminhadas,porescrito,aoPregoeiro,noendereço
mencionado nopreâmbulodesteEdital.
14.5 –Oinícioda contagemdos prazos,bemcomoseutérmino,dar-se-á sempre emdiasúteis.
14.6-Afaltadeapresentaçãoderazões,mencionadasnosubitem14.1.,importaráadecadênciadodireito de recurso,
culminando comaadjudicaçãodo objeto do certameà licitante vencedora.
14.7 –Oacolhimento dorecursoimportaráa invalidação,apenas, dos atosinsuscetíveisde aproveitamento.
14.8-Adecisãoproferida
emgrauderecursoserádefinitivaedeladar-se-áconhecimento,mediantepublicação
noÁtriodoMunicípio com extrato de publicação na Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais.
14.9 –Nãoserãoconhecidas as contra-razõesa recursos intempestivamente apresentadas.
15.DOPRAZODA CONTRATAÇÃO
15.1–A execução do serviço deverá ocorrerpeloperíodode 24/02/2017 à 28/02/2017,admitindo
asuaprorrogaçãonos termosda legislaçãopertinente.
15.2- Ocontratoregular-se-á,noque concerneasua alteração,inexecuçãoourescisão,pelasdisposiçõesda Lei
nº8.666,de21dejunho de1.993observadassuasalteraçõesposteriores,pelasdisposiçõesdo Editalepelos preceitos
do direitopúblico.
15.3- Ocontratopoderá,com basenospreceitosdedireitopúblico,serrescindidopeloMUNICÍPIOatodoe qualquer
tempo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, mediante simples aviso, observadas
asdisposições legais pertinentes.
15.4-FarãoparteintegrantedocontratoascondiçõesprevistasnoEditalenapropostaapresentadapelo adjudicatário.
16.DAS OBRIGAÇÕES
16.1 Do Município:
16.1.1. Atestarnas notasfiscais/faturasa efetiva prestação deserviçosdestalicitação;
16.1.2. Aplicar à empresavencedora, penalidades, quando foro caso;
16.1.3.PrestaràContratadatodaequalquerinformação,porestasolicitada,necessáriaà perfeita execução do
Contrato;
16.1.4.EfetuaropagamentoàContratadanoprazoavençado,apósaentregadaNotaFiscalnosetor competente;
16.1.5. Notificar, porescrito, àContratadadaaplicação dequalquer sanção.
16.2 -Da Empresa Vencedora:
16.2.1. Prestar os serviçosobjeto desta licitação nas especificações contidas neste edital;
16.2.2.Pagartodosostributosqueincidamouvenhamaincidir,diretaouindiretamente,sobreos produtos vendidos;
16.2.3. Manter, durante aexecução do contrato, asmesmascondições de habilitação;
16.2.4.Aceitar,nasmesmascondiçõescontratuais,osacréscimosousupressõesque
sefizerem
necessáriosnoquantitativodoobjetodesta licitação,até olimitede 25%(vinte ecincoporcento) do valor contratado;
16.2.5. Prestar os serviçoslicitados, no preço, prazo e formaestipulados naproposta;
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16.2.6. Prestar os serviços licitados coma devidaqualidade, dentro dos padrões exigidos neste edital.
17.DA EXECUÇÃO
17.1-ALicitantevencedoraficaobrigada
a
aceitarnasmesmascondiçõescontratuais,osacréscimos
ou
supressõesquesefizeremnasquantidadesdomaterialobjetodapresentelicitação,até25%(vinteecinco por cento)do
valordaNota deEmpenho.
17.1 – O evento serárealizadoentreos dias 24 a 28 defevereiro de2017.
17.2–APrefeituraMunicipaldeRessaquinhasereservaodireitodenãoatestaraexecuçãodosserviços
em
desacordocom oprevistonesteinstrumentoconvocatório,podendorescindirocontratoem decorrência dasua
inexecução parcial ou total, semprejuízo das demais cominações legais aplicáveis.
17.3-Correrãoporcontadacontratadatodasasdespesascom seguros,transporte,tributos,encargos trabalhistas
eprevidenciários, decorrentes daentregaedaprópria aquisiçãodos materiais.
18.DOPREÇOEDOPAGAMENTO
18.1-Osserviçosobjetodopresenteeditalserãoprestadospelopreçoconstantenapropostada licitante vencedora
devidamente atualizada com os lance verbais.
18.2 – O pagamento será efetuado em 3 três parcelas: a primeira será paga em até 10 dias após a realização
do evento,a segunda em até 30 dias após a realização do evento e a terceira em até 30 dias após o vencimento
da segunda parcela, sempre de acordo com a ordem cronológica de sua exigibilidade, observadas as demais
exigências a seguir indicadas.
18.3 -ANota Fiscal somente seráliberada quando o cumprimento do contrato estiverem total
conformidadecom
asespecificaçõesexigidaspeloMunicípio,inclusivedevendodiscriminaras
retençõeserespectivasbasesde
incidênciareferenteàINSS
eISSQNnaexecuçãocontratual,naforma
dalegislaçãoaplicável.
18.4-Naeventualidadeaplicaçãodemultas,estasdeverãoser liquidadassimultaneamentecom parcelavinculadaao
evento cujo descumprimentoder origemàaplicação dapenalidade.
18.5 -As NotasFiscaisdeverão ser emitidos em moeda corrente do país, em03 (três) vias.
18.5.1-JuntamentecomaNotaFiscal,acontratadadeveráapresentara fatura da prestação dos serviços.
18.6-Noatodeassinaturadocontrato,acontratadadeveráfornecerosdadosbancários(banco,
agênciaenºda
conta)paradepósitos referentes aos pagamentos.
18.7–OISSQN se devidoserá recolhido,na forma doCódigoTributárioMunicipalvigente,casonão haja
comprovação dorecolhimento junto ao Município sededacontratada.
18.8-Nenhum pagamentoseráefetuadoao proponentevencedorenquantopendentedeliquidação quaisquer
obrigaçõesfinanceirasquelheforam impostas,em virtudedepenalidadeouinadimplência, semqueissogeredireito
ao pleito de reajustamento depreços oucorreçãomonetária.
19. DAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO
19.1 –AempresaVencedoradeverá prestaros serviços onde fordeterminado pelaAdministraçãoMunicipal,em
especial no local de realização do evento, na forma do Anexo Ido Edital.
20. DASOBRIGAÇÕESDOLICITANTE VENCEDOR
20.1-Caberá alicitantevencedorarealizaroobjetodestalicitação,deacordocom aproposta apresentada, ficando
aseu cargotodos os ônus e encargos decorrentes da execução e,especialmente:
a)prestarosserviços, rigorosamente,nasespecificaçõesconstantesnoAnexoI,parteintegrante e indissociável
deste Edital;

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESSAQUINHA
Estado de Minas Gerais
Rua Pe. Geraldo Magela, 02 – CEP 36270-000 – Telefax: (32)3341-1259
E-mail: convenios@ressaquinha.mg.gov.br - CNPJ: 18.094.847/0001-48

b)assumirtodososgastosedespesasquesefizerem necessáriosparaoadimplementodasobrigações decorrentes
desta licitação;
c) não transferir, total ou parcialmente, o objeto desta licitação;
d)comunicar à Prefeitura Municipaloseventuaiscasosfortuitose de forçamaior, dentro doprazode 2 (dois)dias
úteis,apósaverificaçãodofatoeapresentar osdocumentosparaa respectivacomprovação, em até5(cinco)
diasconsecutivos,apartirdadatadesuaocorrência,sobpenadenãoserem considerados.
e)arcarcom quaisquer compromissosassumidoscom terceiros,aindaquevinculadosàexecuçãodeste contrato,
isentando aPrefeituraMunicipaldequalquer responsabilidade;
f) manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações ora assumidas, de
acordo comtodas ascondições dehabilitação equalificaçãoexigidas nalicitação;
g)responderportodososdanoseprejuízosdecorrentesdaparalisaçãonaprestaçãodeserviço,salvo,
naocorrência
decaso fortuito ou forçamaior,sem que hajaculpa daCONTRATADA, desdeque devidamenteapurados,na forma
dalegislaçãovigente esejamcomunicadosàPrefeituraMunicipal,no prazomáximo de2(dois)dias úteis
daocorrência;
h)prestaros serviçosdeforma eficienteeadequada.
21.DAS PENALIDADES
21.1Alicitantequeensejaroretardamentodaexecuçãodocertame,nãomantiveraproposta,falharoufraudar
naexecuçãodocontrato,comportar-sedemodo
inidôneo,fizerdeclaração
falsaoucometerfraudefiscal,
garantidoodireitopréviodacitaçãoedaampla
defesa,ficaráimpedida
delicitarecontratarcoma
Administração,peloprazodeaté05 (cinco)anos,enquantoperdurarem osmotivosdeterminantesdapuniçãoou até
que sejapromovidaa reabilitação perante aprópriaautoridadeque aplicou apenalidade.
21.1.1-Aspenalidadesserãoobrigatoriamenteregistradase,nocasodesuspensãodelicitar,alicitantedeverá
serdescredenciadaporigualperíodo,semprejuízo
damulta
prevista
no
subitem21.2,e
dasdemaiscominaçõeslegais.
21.2 –AContratada ficará sujeitaàsseguintespenalidades:
I- pelainexecuçãototalouparcialdoacordadoatravésdaNotade EmpenhoouContrato,garantidaadefesa prévia:
a)multa de30% (trinta por cento) sobre o valor total da Nota de Empenhoou Contrato.
b)advertência;
c)suspensão temporária departicipaçãoem licitaçãoe impedimentodecontratarcomoMunicípio,por prazo não
superiora 02 (dois)anos;
d)declaraçãode inidoneidadepara licitaroucontratarcoma AdministraçãoPública,enquantoperduraremos
motivosdeterminantesda puniçãoouaté que sejapromovidaa reabilitaçãoperante a autoridade queaplicoua
penalidade,depoisdoressarcimentoàAdministraçãopelosprejuízosresultantesedepoisdedecorridooprazo
da
sançãoaplicada combase no inciso anterior.
21.3-Noprocessodeaplicaçãodepenalidadeséasseguradoodireitoaocontraditórioeàampladefesa,no
prazode
5(cinco)diasúteis.
22.DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
20.1 - As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta de dotações orçamentárias consignadas no
Orçamento de 2017: 2.05.06.13.392.0473.2.0093-3.3.90.39
23.DAS DISPOSIÇÕESGERAIS
23.1- Nenhuma indenizaçãoserádevidaàslicitantespelaelaboraçãoou
referenteao presenteEdital.

pelaapresentaçãodedocumentação
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23.2Aapresentaçãodaspropostasimplicaránaplenaaceitação,porparte
dalicitante,dascondições
estabelecidasnesteEditaleseusanexos.
23.3-Nacontagemdosprazosestabelecidosneste
Edital,exclui-seodiadoinícioeinclui-seodovencimento,
observando-se quesó se iniciamevencem os prazosemdia deexpedientena Prefeitura.
23.4-OPrefeito Municipalpoderá revogarapresentelicitação emfacederazões deinteressepúblico,derivadas
defatosupervenientedevidamentecomprovado,pertinenteesuficienteparajustificartalconduta,devendo
anulá-la
porilegalidade,deofício ou porprovocação de qualquerpessoa,mediante atoescritoe fundamentado.
23.5-Éfacultado aoPregoeiro ou àautoridadesuperior,emqualquerfase da licitação,a promoção dediligência
destinada aesclareceroucomplementara instrução doprocesso.
23.6- No casode alteraçãodeste Editalnocursodo prazoestabelecidoparao recebimentodaspropostasde
preçosedocumentosdehabilitação,esteprazoseráreaberto,excetoquando,inquestionavelmente,aalteração não
afetara formulação daspropostas.
23.7Paradirimir,naesferajudicial,asquestõesoriundasdopresenteEdital,serácompetenteojuízodaComarcadeBarbacen
a–MG.
23.8-Nahipótesedenãohaverexpedientenodiadaaberturadapresentelicitação,ficaráestatransferidapara oprimeiro
dia útilsubseqüente,no mesmo locale horário,anteriormente estabelecidos.
23.9-Quaisquerdúvidasporventuraexistentessobre odispostonopresenteEditaldeverãoserobjeto de consulta,
porescrito,ao PregoeironaPrefeituraMunicipal,noendereço constate no preâmbulo deste edital, até 05 (cinco)
dias anteriores à data de abertura da licitação. Demais informaçõespoderãoserobtidaspelo telefone(32)3341
1259, e pelo email: compras@ressaquinha.mg.gov.br.
23.10-CópiasdoEditaleseusanexosserãofornecidas
em
formato
digital,gratuitamente,noshoráriosde12h:00às17:00horas,no endereçoreferido no preâmbulo desteEdital.
23.11–Oscasosomissos serãoresolvidospelo Pregoeiro.
23.12–Fazemparte integrante desteEdital:
-AnexoI–Termo deReferência /Objeto Padrão;
-AnexoII– Minuta doContrato
-AnexoIII-Modelo deCredenciamento;
-AnexoIV-Modelo de Declaração deatendimentoaoInciso VIIdo art.4ºda Lei nº. 10.520/2002;
-Anexo V-Modelode Propostade Preços;
-Anexo VI– Modelo deDeclaração de Inexistência deFatoSuperveniente;
-Anexo VII– Modelo deDeclaração de queConcordacomosTermos doEdital
-AnexoVIII–ModelodeDeclaraçãodequenãopossuitrabalhadoresmenoresde18anos.
Ressaquinha,02/02/2017.
Frede Silverio de Oliveira
Pregoeiro
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ANEXOI – TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃONº 007/2017
1)OBJETO:EscolhadapropostamaisvantajosaparaaAdministração,demenor
preçoglobal,paraacontrataçãodeempresaME ou EPP especializadapara prestaçãode serviçode promoçãoe
produçãodafestadocarnaval2017, a realizar nos dias24/02/2017 a 28/02/2017,com fornecimento de:
sonorização, iluminação, banheiro químico, tenda, cartazes, DJ, Palco, locutor profissional, seguranças,
brigadistas e gradilconformedescrição abaixo.
2) ÓRGÃO/ ENTIDADE: DepartamentoMunicipal de Cultura.
3) JUSTIFICATIVA:Trata-se defesta tradicionalna regiãoe noMunicípio,sendo aguardadapor todos os munícipes
e visitantes queprestigiamo evento.
4) DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Item
01

Quant.
01

02

10

03

01

04

01

05

01

Descrição :
Sonorização e Iluminação: de 24/02 a 28/02 RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
08 caixas de gravecom 2 altofalantes de 18”.
08 caixascomaltofalantes de 2x12” + driver.
02 amplificadores de 8000w rms p/graves.
02 amplificadores de 5000w rms p/médiograve
02 amplificadores de 2000w rms driver TI.
01 processador digital DBX venu ou superior.
01 equalizador 1/3.
01 console P.A digital 32 canais.
20 metros de estrutura Q25.
01 Sistema de AC.
20 cabos de microfones.
02 microfones sem fio.
02 direct Box passivo.
01 notbook.
02 caixa de monitor ativa ou com potencia necessária
Andaime para Sustentação do PA
Iluminação
- 4 varas de acl.
- 2 strobos.
- 4 par led
- 2 máquinas de fumaça.
- 4 muving 575
- SKY Paper (Maquina de Pela Picado)(incluindo 20kg de papel picado na cor prata)
Banheiros químicos: de 24/02 a 28/02
Instalação de 10 (Dez ) unidades de banheiros químicos, sendo 05 masculinos e 05 femininos, com
higienização permanente com sucção a vácuo, funcionário de limpeza por conta do contratado,
instalado em locais de fácil acesso ao público participante.
Tenda 10x10 de 24/02 a 28/02
Locação de Tenda 10x10mts modelo chapéu de bruxa em estrutura metálica, com sistema de auto
drenagem superior, em alumínio e aço tratado, lona anti-mofo branca, pé direito lateral de 3,50mts,
ART e Laudo de Engenharia.
Cartazes
Confecção de 500(Quinhentos)Cartazes em papel couché, 04 cores, 60cm x 40cm contemplando a
Programação do Carnaval.
Dj
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06

01

07

01

08

30

09

20

10

50

Dj de renome regional para o período de 24/02 a 28/02/2017 (inclusive matines nos dias 26 e 28 a
partir das 14 hs )
Palco 08x06 de 24/02 a 28/02
Locação de palco em estrutura metálica, podendo ser de ferro ou alumínio , nos formatos retangular
2 aguas, com medida aproximada de 08m de frente x 06m de profundidade (lateral), (mantendo-se a
metragem mínima de 48m²), piso em madeira de compensado naval de 25 mm, independente do teto,
com altura mínima de 1,50 m em relação ao solo, pé-direito do solo ao teto de 06m, coberto, com
fechamento nas laterais e fundo com material ortofônico em bom estado de conservação e proteção
total contra chuva. Guarda corpo em material metálico na altura mínima de 1,30m, fechamento nas
laterais, escada de acesso metálica com corrimão em ambos os lados, e aterramento conforme
normas da ABNT.
LOCUTOR PROFISSIONALde 24/02 a 28/02
Com experiência para o tipo de evento e com habilidade para animação do público; a locução será
feita no período mínimo de 6 (seis) horas por dia.
APOIO A SEGURANÇA DO EVENTO
Vigias desarmados com 08 horas de Serviços, todos os profissionais deverão estar identificados com
uniforme, com equipamentos necessários à função.
BRIGADISTAS
Realização de serviços de brigadista, incluindo prevenção a incêndio, controle de pânico.
GRADIL
Gradil com 2,00 x1,30 metro de altura.

4.1 – A execução dos serviços será realizada todos os dias de 19h às 04h do dia subsequente, além das matinês
no dias 26 e 28 de fevereiro, em local previamente delimitado pela Prefeitura por meio do Departamento
Municipal de Cultura.
4.2-OvalorglobalestimadoédeR$52.000,00(cinquenta e dois mil reais)
4.15 -OBRIGAÇÕES:
São tambémde responsabilidadeda contratada astaxas, aprovações,alvarás e certificadoscorrespondentes
àrealização do evento, principalmente:
- ECAD
-Impostos
5) JULGAMENTO
6.1Seráconsideradavencedoraapropostaque,atendidasasespecificaçõescontidasnoEditaleseus
apresente omenorpreçoglobal e que o referido preço seja inferior ao valor Global estimado.

anexos,
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ANEXOII– MINUTA DE CONTRATO
PREGÃONº 007/2017
CONTRATODEPRESTAÇÃO DESERVIÇOSQUEENTRESI CELEBRAM
O MUNICÍPIO DE R E S S A Q U I N H A DO ESTADO DE MINAS
GERAIS E A EMPRESA________________
Contrato que entre si fazem o MUNICÍPIO DE _____________________, CNPJ______________, com sede na
_____________________________________, denominada CONTRATANTE, neste ato representado por seu
Prefeito Municipal o Sr. _________________, casado, portador do CPF n° ________, RG n° ___________,
residente e domiciliado __________________________________ e ________________________, inscrita no
CNPJ/CPF sob o número _________________ com endereço na Rua ___________ nº____ na cidade de
__________, denominada CONTRATADA, (representada pelo seu ________________, portador do CPF
____________, residente e domiciliado ______________________________________), CONTRATANTE
e
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob o nº
, com sede na Rua
, n°
, bairro
, na
cidade de
, representada neste ato por
, estado civil,
profissão,inscrito no CPF sob o n° _, residente e domiciliado na cidade de
,
doravantedenominado simplesmente CONTRATADO, celebram o presente contrato, o qual se regerá pelas
disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, pelo Processo Licitatório n° 016/2015, Pregão n° 015/2015 e,
com fundamento jurídico de CONTRATO Administrativo de Direito Público, mediante as cláusulas seguintes:
CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO
1.1 - Escolha da proposta mais vantajosa para a Administração, de menor preço global, para a contratação de
empresa especializada para prestação de serviço de promoção e produção da festa do carnaval 2017, a realizar
nos dias 24/02/2017 a 28/02/2017, com fornecimento de: sonorização, iluminação, banheiro químico, tenda,
cartazes, DJ, Palco, locutor profissional, seguranças, brigadistas e gradil conforme conforme delineado no Anexo
I do Edital do Processo Licitatório nº 010/2017, modalidade Pregão nº 007/2017.
1.2 – O processo, normas, instruções, edital, seus anexos, assim também a proposta da CONTRATADA
constante na licitação modalidade Pregão Presencial nº. 007/2017, passam a fazer parte integrante deste
instrumento contratual independente de transcrições.
CLÁUSULA 2ª – DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2.1 – A empresa Vencedora deverá prestar os onde for determinado pela Administração Municipal, em especial
no local de realização do evento.
CLÁUSULA 3ª – DAS RESPONSABILIDADES
No cumprimento deste Contrato, as partes se comprometem respectivamente, a atenderem às normas seguintes:
3.1. - A CONTRATADA se compromete a:
3.1.1. – nos termos do §1º, do art. 65, da Lei 8.666/93, a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato;
3.1.2. – Executar o objeto do contrato, nos termos citados na cláusula primeira.
3.1.3. – Endereço para prestação do serviço: Deverá obedecer o anexo I
3.1.4 - O licitante deverá prestar o serviço, descrito no objeto e anexo presente no edital desta licitação nos dias,
CONFORME PROGRAMAÇÃO APRESENTADA e nos horários determinados peloDepartamento Municipal de
Cultura, sob pena de configuração de inadimplência contratual, seguida de rescisão;
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3.1.5 - responsabilizar-se pelos ônus decorrentes de despesas com transporte, extravio e danos acidentais
no trajeto;
3.1.6 - responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários e comerciais resultantes
da execução do presente contrato;
3.1.7 - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vícios ou incorreções;
3.1.8 – executar o objeto dentro do prazo estipulado;
3.1.9 - manter durante toda a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
3.1.10 - emitir Nota Fiscal, onde conste dado bancário, para efeito de pagamento.
3.1.11 – A contratada se responsabilizará por todos os atos praticados pelos seguranças/vigilantes que por ela
for escalada para a prestação dos serviços, eximindo o Município de qualquer responsabilidade, indenização ou
reparação à terceiros nos termos do artigo 37 inciso 6° da Constituição da República.
3.2. - A CONTRATANTE se compromete a:
3.2.1 – Fiscalizar a prestação dos Serviços diretamente pelo Diretor Municipal de Cultura que elaborou o Termo
de referência, que se responsabilizará pela conferência da qualidade do serviço prestado em conformidade com
os termos contratuais, bem como atuará como gestor do contrato: e
3.2.2. – efetuar pagamento no prazo contratual.
CLÁUSULA 4ª – DOS PREÇOS, CONDIÇÕES E REAJUSTES
4.1 – O valor global do presente contrato é de R$ .............................. (....................).
4.2 – O CONTRATADO receberá da CONTRATANTE conforme os serviços prestados da seguinte forma:
4.2.1 – O pagamento será efetuado em 3 três parcelas iguais: a primeira será paga em até 10 dias após a
realização do evento,a segunda em até 30 dias após a realização do evento e a terceira em até 30 dias após o
vencimento da segunda parcela, sempre de acordo com a ordem cronológica de sua exigibilidade, observadas as
demais exigências a seguir indicadas.
4.3 – Antes de efetuar o pagamento deverá ser apresentado relatório de prestação dos serviços devidamente
atestado pelo Diretor Municipal de Cultura.
CLÁUSULA 5ª - DA DOTAÇÃO
5.1 - As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias
consignadas no Orçamento de 2017:2.05.06.13.392.0473.2.0093-3.3.90.39
CLÁUSULA 6ª - DA VIGÊNCIA
6.1 - O prazo da contratação valerá pelo período de 24/02/2017 a 28/02/2017, admitindo a sua prorrogação nos
termos da legislação pertinente.
6.2 - A prorrogação do prazo do contrato poderá ser admitida nas condições e nos termos do art. 57, inciso II, da
Lei nº 8.666/93, por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas
para a Administração, limitado a sessenta meses.
CLÁUSULA 7ª - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
7.1 - O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que
se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com o que preceitua o § 1º do art. 65 da Lei
Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA 8ª - DA NOVAÇÃO
8.1 - Toda e qualquer tolerância por parte do CONTRATANTE na exigência do cumprimento do presente
contrato, não constituirá novação, nem muito menos a extinção da respectiva obrigação, podendo a mesma ser
exigida a qualquer tempo.
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CLÁUSULA 9ª - DA FISCALIZAÇÃO
9.1 - Não obstante o fato de o Contratado ser o único e exclusivo responsável pela execução dos serviços objeto
desta licitação, a Administração, através de sua própria equipe ou de prepostos formalmente designados, sem
restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização dos serviços em
execução.
CLÁUSULA 10 - DA RESCISÃO
10.1 - O contrato poderá ser rescindido na ocorrência dos motivos previstos na Lei nº 8.666/93 e pelo
contratante, na defesa do interesse público, sem que deste ato resulte indenização de qualquer natureza.
CLAÚSULA 11 - DOS CASOS OMISSOS
11.1 - Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão resolvidas com base na Lei nº 8.666/93, cujas normas
ficam incorporadas ao presente instrumento, ainda que delas não se faça aqui menção expressa.
CLÁUSULA 12 – DO REGIME DE EXECUÇÃO E CONDIÇÕES
12.1 - O regime de execução do presente contrato é indireto.
12.2 – A ordem de serviços, que será considerada como um contrato acessório estipulará:
Os serviços a serem prestados;
Dotação orçamentária para o empenho.
12.3 – Respeitados os limites estabelecidos nas cláusulas anteriores, será facultado à Contratante convocar a
Contratada para receber tantas autorizações de fornecimento quantas forem necessárias para o atendimento das
necessidades da administração.
CLÁUSULA 13 - DAS PENALIDADES
13.1 - Em caso de descumprimento das obrigações contraídas neste contrato, as partes ficarão sujeitas às
penalidades previstas na Lei nº. 8.666/93.
CLÁUSULA 14 - DO FORO
14.1 - As partes elegem o foro da Comarca de Barbacena- MG, para dirimir quaisquer questões decorrentes da
execução do presente Contrato.
E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma,
juntamente com 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram e também assinam.
Ressaquinha,

de

MUNICÍPIO DE RESSAQUINHA
CONTRATANTE
Testemunhas: CPF:

de 2017.
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ANEXOIII
CREDENCIAMENTO
PREGÃONº 007/2017
Medianteopresente,credenciamoso(a)Sr.(a)........................................,portador(a)daCéduladeIdentidadenº
..................................e CPFnº......................................,aparticipardalicitaçãoinstauradapelaPrefeitura Municipal
de Ressaquinha, na modalidade Pregão, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgandolheplenospoderesparapronunciar-seemnomedaempresa........................................,CNPJnº........................
............................................,bemcomoformularpropostas,darlancesverbaise praticar de todososdemaisatos
inerentesao certame,inclusiveassinarcontratos.
................,......... de.................................. de.............

Assinatura doDirigente daempresa.
(Reconhecer firma da assinatura)
QUEMASSINAR DEVE OBSERVAROSEGUINTE:
1.Estecredenciamentodeveráviracompanhado,obrigatoriamente,doestatuto oucontratosocialdaempresa.
2.Casoocontratosocialouestatutodetermineque
maisdeumapessoadevaassinarocredenciamentooua
procuração,a falta de qualqueruma delasinvalida o documentopara os fins desteprocedimentolicitatório.
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ANEXO IV
PREGÃO Nº 007/2017

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISOVII, ART. 4º, DA LEI Nº 10.520/2002
A empresa........................................,portadora do CNPJ nº....................................................................
............................................
, por
Intermédio
de seu
Representantelegal,infra-assinado,eparaosfinsdoPregãonº007/2017,DECLARAexpressamente que atendeao
inciso VII,do artigo 4º, daLeiFederal nº10.520/2001

Local................................., de .............................. de2017.

Assinaturado RepresentanteLegal daLicitante

Nome:
NºCédula deIdentidade:

OBSERVAÇÃO: ESSA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE AO PREGOEIRO, PELO
INTERESSADOOUSEU REPRESENTANTE,NAABERTURA DA SESSÃO.
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ANEXOV
PROPOSTA DE PREÇO
PREGÃO007/2017
MODELODEPROPOSTA DEPREÇOS
1. PROPONENTE
Empresa:
CNPJ:
Endereço:
Cidade:

UF:

Telefone:

CEP:

Fax:

E-mail:
SócioProprietário:
CPF:

RG:

PrezadosSenhores,
Tendo examinado o Edital e seus anexos, abaixoassinados,apresentamosapresenteproposta para o objeto licitado,
emconformidade como Editalmencionado edeclaramos que:
O objeto ofertadoatendeintegralmente os requisitos constantes na especificação desta proposta;
Ospreçoscotadosincluemtodososcustosedespesasnecessáriasaocumprimentointegraldas obrigações decorrentes
dalicitação;
O prazo devalidadedapresente propostaéde60(sessenta) dias;
Atéaformalizaçãodacontrataçãoestapropostaconstituiráumcompromissodenossaparte, observadasas condiçõesdo
edital;
Concordamos como prazo e condições de pagamento, de execução eoutros;
Lote 01:
Lote

Unid.

Descrição

Quant

Valor Total do lote 01: R$()

ASSINATURA REPRESENTANTELEGAL CARIMBO

P. global
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ANEXO VI
PREGÃO 007/2017

DECLARAÇÃODE INEXISTÊNCIADE FATOSUPERVENIENTE

A
empresa........................................,portadora
do
CNPJ ............................................
nº....................................................................
Por
intermédio
de
seu
representante
legal,infra-assinado,para
osfinsdoPregãonº
007/2017,DECLARAexpressamenteque até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para
sua habilitação no presente processo licitatório, estando cientedaobrigatoriedadededeclarar ocorrências
posteriores.

Local .................................................., de......................................... de2017.

AssinaturadoLicitante

Nome:

NºCédula deIdentidade:
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ANEXO VII
PREGÃO 007/2017

DECLARAÇÃO DE QUE CONCORDA COM OS TERMOS DO EDITAL

A
empresa........................................,portadora
do
CNPJ
nº....................................................................
, , por intermédio
............................................
Intermédio
Representantelegal,infra-assinado,paraosfinsdoPregãonº 007/2017,DECLARAexpressamenteque
concordacomtodos os termos estabelecidos nesteEdital.

Local .................................................., de........................................ de2017.

AssinaturadoLicitante

Nome:

NºCédula deIdentidade:

,
dede seu
seu
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ANEXOVIII
DECLARAÇÃODE QUENÃOEMPREGAMENOR
PREGÃO007/2017

EMPREGADORPESSOA JURÍDICA
DECLARAÇÃO DO MENOR

.................................,inscritonoCNPJsobonº...................,porintermédiodeseurepresentantelegal
o(a)Sr(a)....................................,portador(a)daCarteiradeIdentidadenº............................edoCPFnº
.........................,DECLARA,parafinsdodispostonoincisoVdoart.27daLeinº8.666,de21de
junhode1993,acrescidopelaLeinº9.854,de27deoutubrode1999,quenãoempregamenorde
dezoito
emtrabalhonoturno, perigoso ou insalubreenão empregamenor dedezesseis anos.
Ressalva: empregamenor, apartir dequatorze anos, na condição de aprendiz ()Sim (
(Local, e data)

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

) Não.

anos

